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 چکیده
اند. این کاهش بار طراحی در گذاری شدهها براساس تحلیل ارتجاعی و کاهش نیروی زلزله پایههای متداول تحلیل و طراحی سازهروش      

آل نمودن منحنی بارافزون بدست و ایدهستاتیکی غیر خطی به کار گیری تحلیل ا شود.ها به وسیله اعمال ضریب رفتار انجام میآیین نامه

رفتار قاب های خمشی بتن مسلح با رفتار است. هدف این پژوهش محاسبه ضریبهای رایج در تعیین ضریبآمده از آن، از جمله روش

ماهیت دینامیکی بار  ،  تغییرات سختی وتر به دلیل لحاظ نمودن اثر مدهای باالترآور دینامیکی که یک تحلیل دقیقاستفاده از روش پوش

با استفاده از روش تحلیل شده  محاسبه رفتار باشد. نتایج  این پژوهش نشان داد مقادیر ضرییبنسبت به روش استاتیکی بارافزون است، می

 دارد. 2022آیین نامه  ارائه شده در مقادیر انطباق خوبی باافزایشی دینامیکی

 . مقدمه1
نجائی که تحلیل آارتجاعی ضروری است. از زهای لرزه ای سازه ها در برابر زلزله های شدید، انجام تحلیل غیربرای محاسبه و تعیین نیا     

نامه ها، تحلیل و طراحی ارتجاعی را با اعمال شرایط جایگزین گیری است، اکثر آیینارتجاعی سازه ها موضوع پیچیده و وقتوطراحی غیر

-ارتجاعی بی نیاز میترین شرط اعمالی،  استفاده  از ضریب رفتار است که طراح را از انجام تحلیل غیراصلی .ارتجاعی می کنندتحلیل غیر

ها در برابر زلزله  شدید است و با اعمال آن در کند. در حقیقت ضریب رفتار ضریبی است که در برگیرنده عملکرد غیر ارتجاعی سازه

اگر میزان جذب  ای را از دست بدهند.تجاعی از بین می رود. بدون این که دقت قابل مالحظهای سازه ها، نیاز به تحلیل غیر ارطراحی لرزه

شکل غیر ارتجاعی ثابت فرض شود، به کمک ضریب رفتار سهم مقاومت در جذب انرژی انرژی در سازه توسط مقاومت ارتجاعی و تغییر

ر سازه های طراحی شده و نیز توانایی آنها در اتالف انرژی ورودی . مقاومت افزون موجود د[1] گردداز کل انرژی جذب شده تعیین می

(برای تعیین مقاومت طراحی Rآیین نامه ها از ضریب رفتار)  زلزله)شکل پذیری(، دو عامل اصلی تشکیل دهنده ضریب رفتار می باشند.

معموال   جهت محاسبه ضریب رفتارها نامهر آییند .استفاده می نمایند که سطح نیروی االستیک را به سطح نیروی طراحی کاهش می دهد. 



 

اثر مدهای باالتر و همچنین تغییرات سختی پس از هر مرحله از تحلیل لحاظ این روش  .شوداز روش بارافزون جهت تحلیل سازه استفاده می

هدف این رسد. ها ضروری به نظر مینامه های دقیق جهت محاسبه ضریب رفتار و کاربرد آن در آیین. از این رو به کارگیری روش کندنمی

تر به دلیل لحاظ نمودن آور دینامیکی که یک تحلیل دقیقرفتار قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از روش پوشپژوهش محاسبه ضریب

 باشد.،  تغییرات سختی و ماهیت دینامیکی بار نسبت به روش استاتیکی بارافزون است، میاثر مدهای باالتر

پذیری است که توسط وری شکلئتاکنون روش های بسیاری برای محاسبه ضریب رفتار ارایه شده است. یکی از این روش ها روش ت

[. در این روش از یک مدل رفتاری ساده برای سیستم های یک درجه آزادی، جهت تخمین ضریب 2] کاسنزا و همکارانش  ارایه شده است

ای هر دو به عنوان پارامترهای موثر اصلی در ر روش طیف ظرفیت نیومن، ظرفیت سازه و نیروهای لرزهشود. د( استفاده میqکاهش نیرو)

-شوند، محاسبه میای میشوند. در نتیجه عواملی که منجر به افزایش ظرفیت یا کاهش بارهای لرزهتعیین ضریب رفتار در نظر گرفته می

نسبت  RDوظرفیت افزایش یافته سازه Rc   تعریف می شود که RD  و  Rc  ب دو عاملبه صورت ضر  (R) گردند. در این روش ضریب رفتار

 [.3] نیرو های لرزه ای االستیک به غیر االستیک می باشد

کاهش ناشی از شکل پذیری و ضریب مقاومت [. ضریب4] روش مشهور دیگر برای محاسبه ضریب رفتار، روش پیشنهادی یوانگ است

آید. تا تشکیل دهنده ی ضریب رفتار در این روش می باشند. در این روش ضریب رفتار از دو عامل فوق به دست میافزون پارامترهای 

کنون روابط متعددی برای تخمین ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به رابطه کراوینکر و 

 [ اشاره نمود.7] رتروو میراندا و ب [6] [، نیومارک و هال5] نصر

وانگ و جاو یک ارزیابی آماری در زمینه ضریب رفتار در سازه های بتن مسلح ارایه دادند. فرمول تجربی استخراج شده ی آنها ضریب 

 [.0] رفتار را به صورت تابعی از حداکثر نسبت شکل پذیری، نسبت میرایی ویسکوز و نسبت پریود سازه به پریود غالب زلزله بیان می کند

های که در رابطه محاسبه ضریب رفتار و تاثیر عوامل مختلف بر روی آن انجام شده اند به طور مختصر در ادامه آورده تعدادی از پژوهش

 . الناشای در مطالعه ای رابطه میان ظرفیت جانبی، ضریب رفتار، سطح شکل پذیری و ضریب مقاومت افزون را بررسی نموده استشده است

آور و تحلیل تاریخچه زمانی در سطح فروریزش انجام شده است. نتایج این پژوهش استفاده محافظه کارانه از این منظور تحلیل پوش. به [9]

به  2ماندل و همکارانش مقاومت افزون در سازه های بتن مسلح با ارتفاع کوتاه و متوسط که مطابق طراحی شده اند، پیشنهاد نموده است.



 

مقادیر  . نتایج این پژوهش نشان داد،[12] های خمشی بتن مسلح پرداختندرفتار قابارزیابی مبتنی بر عملکرد ضریب پژوهش در رابطه با

 نامه است. رفتار واقعی تا حدودی کمتر از مقادیر نظیر آیینضریب

 خطی پرداختندحلیل دینامیکی خطی و غیرهای تهای خمشی بتن مسلح با استفاده از پاسخرفتار قابفر و وطنی به محاسبه ضریبصمیمی     

 نامه است.رفتار با مقادیر متناظر آن در آیین. نتایج بدست آمده گویای تطابق خوب مقادیر بدست آمده برای ضریب[11]

 قرار یمورد بررس تحلیل بارافزونو  یشیافزا یکینامید یهابا روشرا مرکز هم یهابا مهاربند یفوالد یهاقاب رفتاربیضرچوی  و کیم

رفتار محاسبه شده از بیبا ضر یشیافزا یخطریغ یکینامیرفتار محاسبه شده از روش دبیپژوهش نشان داد که ضر نیا جینتا .[12] ندددا

بتن مسلح منظم با  یهارفتار ساختمانبیارتفاع را بر ضر شیزاده اثر افزایغزنو و ی. شوشترتقریبا یکسان است 2تحلیل بارافزونروش 

 .گردد یرفتار مبیارتفاع منجر به کاهش ضر شیکه افزا افتندیها درآن .[13] ندنمود یآور بهنگام شونده بررسروش پوش

 روش شناسی پژوهش. 2
به منظور بدست آوردن منحنی پوش آور  (IDA)یکی از اهداف اصلی این پژوهش استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی افرایش       

دینامیکی سازه برای محاسبه ضریب رفتار و ضریب مقاومت افزون در قاب های خمشی بتن مسلح است. در این روش برای بدست آوردن 

مقایسه با سایر  شود.این روش درمنحنی ظرفیت سازه حداکثر برش پایه در مقابل حداکثر جابجایی طبقه بام برای هر مقیاس زلزله رسم می

سازی )تعریف مصالح، المان مورد استفاده و ... ( وابسطه است. الزم به البته دقت این روش به صحت مدل .ها دقت بسیار باالیی داردروش

خطی برای انجام تحلیل دینامیکی غیر SeismoStruct گیر است. برنامهها بسیار وقتذکر است که این روش در مقایسه با سایر تحلیل

 افرایش استفاده شده است.
و همچنین از  (1)شکل نامه داشته باشدکه طیف میاگین آنها بیشتر انطباق را با طیف طرح آیین  هایک مجموعه شش تایی  از زلزله        

م تحلیل دینامیکی غیر زا، خاکی که زلزله بر روی آن ثبت شده، مشابه مکان طراحی سازه باشد، برای انجانظر نوع ساز و کار چشمه لرزه

، بر اساس طبقه بندی  Bبراساس نوع خاک  Peer. در این تحقیق رکوردهای مورد استفاده که همگی از سایت [12]خطی انتخاب شده اند

USGS  کیلو  45تا  15های انتخاب شده از گسل بین فاصله شتاب نگاشت .[14]اندمتر بر ثانیه، گرفته شده 752تا   375و سرعت موج برشی

ثانیه یا سه برابر دوره تناب سازه است.رکورد های استفاده شده در این  12متر و  همچنین طول موثر رکوردهای انتخاب شده بیشتر  از 



 

ه رکورد های مذبور را شامل خالصه اطالعات مربوط ب 1باشند.جدول می 1تا  25/2بین  PGAتحقیق همگی  دارای مولفه شتاب افقی زمین 

 می شود.

 
 های حوزه دور از گسللرزه: زمین 1جدول 

 

 
 طیف میانگین -: طیف طرح 1شکل

 

دهانه با  3قاب خمشی بتن مسلح  4آور دینامیکی تعدادهای خمشی بتن مسلح با استفاده از روش پوشبه منظور محاسبه ضریب رفتار قاب     

-نامه طراحی ساختمان( و آیین2022ای ایران)استاندارد نامه طراحی لرزهپذیری زیاد که بر اساس آیینبا شکل و 12، 9، 6، 3تعداد طبقات



 

متر است.ارتفاع کلیه طبقات یکسان  4. طول هریک از دهانه های قاب [15]( طراحی شده است، انتخاب گردیدACI-318های بتنی آمریکا)

(، نوع خاک و Aای)(، ضریب خطر لرزهIهای ضریب اهمیت)ای، پارامتری طراحی لرزهبرش پایهمتر می باشد.برای محاسبه  2/3و برابر 

. بار مرده و زنده ثقلی به ترتیب برابر [16]در نظر گرفته شده است 12، 2، 35/2، 1به ترتیب برابر با  2022( مطابق استانداردRضریب رفتار)

 4/27و 32ی بتن نیز به ترتیب برابر ظر گرفته شده است. مقاومت فشاری و مدول االستیسیتهکیلوگرم بر متر در طبقات و بام درن 022و 2222

( آورده 2پاسکال است.هندسه قاب ها در شکل زیر )گیگا 222مگاپاسکال و مدول االستیسیته  422پاسگال، تنش تسلیم فوالد میگرد مگا

 شده است.

 

 هندسه قاب ها:  2شکل
 

پذیری، مقاومت افزون و شود که در آن ضریب کاهش بر اثر شکلمحاسبه ضریب رفتار از روش یانگ استفاده میدر پژوهش حاضر جهت 

میراندا و برترو استفاده  هال و-های نیومارکگیرد. برای محاسبه ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری از روشنظر قرار میتنش مجاز مد

 گیریم.در نظر می 2/1کاهش ناشی از نامعینی را برابر نامعینی سازه ضریب. در این تحقیق با فرض باالبودن گردیده است

 اند.خمیری یک درجه آزادی پیشنهاد نموده-( برای سیستم های ارتجاعی  زیر را برای تعیین ضریب کاهش ) روابطنیومارک و هال      

(1       )                                                                                                                                                     T < 0.03 sec               
(2  )                                                                                                                                           0.12<T<0.5sec            √     

(3  )                                                                                                                                                            T>1sec                      
 باشد.تناوب سازه می  Tوپذیری ضریب شکل μدر آن  که



 

شتاب نگاشت  124( پیشنهاد شد بر اساس مطالعات آماری که بر روی   که توسط میراند و برترو برای محاسبه ضریب کاهش) 4ی رابطه

آنها طبقه بندی شده بودند انجام ها)رسوبی،سخت،خیلی نرم(که بر اساس عبور سرعت موج برشی در ای از انواع خاککه در محدوده وسیع

 باشد.% می5شد و درصد میرایی در نظر گرفته شده در این روابط نیز

(4  )                                                                                                                                                                                         
 باشد.پذیری زمان تناوب و نوع زمین وابسطه میتابعی است که به ضریب شکل  در روابط باال 

مقاومتی است که سازه بعد از تشکیل شدن اولین لوالی خمیری در اعضا تا مرحله مکانیزم ناپایداری سازه از  ( )مقاومت افزون سازه      

توان موارد زیادی بودن مقاومت مصالح از مقاومت اسمی آنها، تیپ نمودن اعضاء در عوامل موثر بر مقاومت افزون می دهد.ازخود نشان می

ای که در ای و اعضای سازهشود، مقاومت اعضای غیر سازهطراحی که منجر به بزرگتر شدن اعضاء از مقادیرمورد نیاز در طراحی می

ای، اثر نرخ کرنش بر اثر نیامده است، لرزه خیزی منطقه، زمان تناوب سازه، نوع سیستم سازه برآورد ظرفیت مقاومت جانبی به حساب

( و تراز تسلیم اولین مفصل    ای است که بین تراز نیروی تسلیم)افزون مقاومت ذخیرهضریب مقاومت سرعت بارگذاری و .... اشاره کرد.

 وجود دارد. بنابرین خواهیم داشت:      پالستیک 

(5  )                                                                                                                                                                                                  
بنابراین       به برش پایه طراحی       عبارت است از نسبت برش پایه درتراز تشکیل اولین مفصل پالستیک ( )ضریب تنش مجاز

 خواهیم داشت:

(6  )                                                                                                                                                                                                 
 یافته های پژوهش. 3

های مذکور طبقه تحت زلزله 9و  3های های ظرفیت که با استفاده از انجام تحلیل دینامیکی افزایش برای قاببه عنوان نمونه منحنی     

رفتار استفاده گردید. به عنوان نمونه نتایج حاصل به منظور تعیین ضریبهای ظرفیت بدست آمده است، در زیر آورده شده است. از منحنی

 آورده شده است. 3و 2طبقه در جداول  9و 3هایمربوط به محاسبات ضرایب عملکرد قاب



 

 

 طبقه 3قاب  ظرفیت هایمنحنی :3شکل 

 
 

 
 طبقه 9قاب  ظرفیت هایمنحنی :4شکل 
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 ( KN)برش پایه

(m) تغییر مکان بام  

 طبقه 3منحنی ظرفیت قاب 

 چی چی 2نورثریج  1نورثریج  لوماپریتا 2کاپه  2کاپه 

۰  

۱۰۰  

۲۰۰  
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۵۰۰  

۶۰۰  

۷۰۰  
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 ( KN)برش پایه

(m) تغییر مکان بام  

  طبقه 9منحنی ظرفیت قاب 

 چی چی 2نورثریج  1نورثریج  لوماپریتا 2کاپه  1کاپه 



 

 
 طبقه 3قاب : محاسبه ضرایب عملکرد برای 2جدول 

 
 

 طبقه 9: محاسبه ضرایب عملکرد برای قاب 3جدول 

 



 

 
 ارتفاع -: ضریب تنش مجاز 5شکل

 
 ارتفاع -مقاومتاضافه: ضریب  6شکل

 
 ارتفاع -پذیریشکل: ضریب  7شکل
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۱.۳۰  

۱.۳۵  

۱.۴۰  

۱.۴۵  

۱.۵۰  

۱.۵۵  

9.60 19.20 28.80 38.40 

 ضریب تنش مجاز

(m) ارتفاع  

 ضریب تنش مجاز

۱.۷۶  
۱.۷۲  ۱.۷۳  

۱.۶۳  

۱.۵۵  

۱.۶۰  

۱.۶۵  

۱.۷۰  

۱.۷۵  

۱.۸۰  

9.60 19.20 28.80 38.40 

ضریب اضافه 
 مقاومت

(m) ارتفاع  

 ضریب  اضافه مقاومت

۳.۸۸  

۵.۱۰  ۴.۹۴  
۴.۱۲  

۰  
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  

9.6 19.2 28.8 38.4 

ضریب شکل 
 پذیری

(m) ارتفاع  

   μضریب  شکل پذیری



 

 

 ارتفاع -پذیریکاهش بر اثر شکل: ضریب   0شکل

 
 ارتفاع -رفتار: ضریب  9شکل

 بحث و نتیجه گیری. 4

ها و گام های تحلیل دینامیکی افزایشی دارد، بندی تیر و ستونضریب تنش مجاز وابستگی زیادی به نحوی تیپنتایج تحقیق نشان داد که      

نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب تنش همچنین  تر خواهد.هرچقدر گام ها کوچکتر باشد دقت ضریب تنش مجاز محاسبه شده بیش

 .(5شکل) آور دینامیکی با افزایش ارتفاع، روند کاهشی داشته استبا استفاده از روش پوشآمده بدستمجاز قاب های منظم 

۳.۳۵  

۴.۸۹  ۴.۸۷  ۵.۲۵  

۳.۹۷  
۴.۴۱  ۴.۳۹  ۴.۷۳  

۰  

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

۶  

9.6 19.2 28.8 38.4 

ضریب شکل 
 پذیری

(m) رتفاعا   

 ضریب  شکل پذیری

 میراندو-پوش اور دینامیکی نیومارک-پوش اور دینامیکی

۸.۵۳  

۱۱.۰۹  ۱۱.۶۷  ۱۱.۴۶  ۱۰.۵۸  ۱۰.۰۳  ۱۰.۵۷  ۹.۸۵  

۰  
۲  
۴  
۶  
۸  

۱۰  
۱۲  
۱۴  

9.6 19.2 28.8 38.4 

  ضریب رفتار

(m) رتفاعا   

 ضریب رفتار قاب های منظم

 میراندو-پوش اور دینامیکی نیومارک-پوش اور دینامیکی



 

کوتاه مرتبه باالتر  هایهای با زمان تناوب کم بیشتر است در نتیجه اثر این ضریب در ساختمانمقاومت در ساختماناضافهاهمیت ضریب       

های منظم، روند مقاومت در مقابل افزایش ارتفاع نشان داد که با افزایش ارتفاع، این ضریب در قاباست.مشاهده نمودار ضریب اضافه

 (.6شکل) کاهشی داشته است

-تعریف ضریب رفتار برای آن بی پذیر نباشد،ای شکلپذیری است.اگر سازهشکلرفتار، ضریبترین عامل تاثیرگذار بر ضریباصلی      

پذیری اعضاء بیشتر پذیری اعضاء نظیر تیر، ستون، وابسته است. هرچه شکلپذیری سازه شدیداً به ظرفیت شکلمعنی است. ضریب شکل

-خود نشان میپذیرتری از یابد سازه رفتار شکلپذیری سازه نیز بزرگتر خواهد بود. هرچقدر ارتفاع سازه افزایش میباشد، ضریب شکل

های نتایج محاسبه این ضریب در قاب .(7شکل) رسددهد.به عبارت دیگر با افزایش ارتفاع رفتار قاب از حالت برشی به حالت خمشی می

 پذیری از روش بارآفزون دینامیکی با افزایش ارتفاع روند افزایشی سپس روند کاهشی دارد.دهد که ضریب شکلمنظم در ارتفاع نشان می

پذیری دارد با افزایش ارتفاع در هر دو روش میراندو و نیومارک شکلکاهش بر اثر شکل پذیری که وابستگی زیادی به ضریب ضریب

 .(0شکل) افزایش پیدا کرده است

-د ضریبآید. نتایج این پژوهش نشان دارفتار بدست میهای مختلف مقادیر متفاوتی برای ضریبهای منظم با استفاده از روشدر قاب     

دارد. اما اثر افزایش ارتفاع بر این  2022آور دینامیکی انطباق خوبی با مقادیر  ارایه شده برای این ضریب در آیین نامه رفتار حاصل از پوش

ضریب در دو روش نیومارک و میراندو متفاوت است. در روش میراندو با افزایش ارتفاع این ضریب کاهش یافته است در حالی که در 

. دلیل این امر به روابط مربوط به محاسبه ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری در دو روش (9شکل) نیومارک روند افزایشی دارد روش

 مربوط می شود. 
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