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 چکیده :

و  شدهانواع مهم نامنظمی است که باعث اختالل در رفتار دینامیکی سازه  زیکی اهای چند طبقه، تغییرات ناگهانی سختی یا جرم در ارتفاع ساختمان
-روش تحلیل استاتیکی معادل ارائه شده در آیین تحقیقات اخیر نشان داده است که. گرددمیخسارت در اثر زلزله در طبقات ضعیف ز موجب برو

هدف از  .شودمی منتهی به خطاهای غیر قابل قبولو بوده نامناسب  های نامنظم،برای سازه ای جهت تخمین نیروهای ناشی از زلزلههای لرزهنامه
به این منظور  باشد.مسلح دارای نامنظمی در ارتفاع میهای خمشی بتندر تعیین ضریب رفتار قاب 1022ضر، ارزیابی ضوابط آیین نامه تحقیق حا

یانگ ضریب  شود. سپس تحلیل غیر خطی بر روی قاب انجام شده و با روشطراحی می 1022طبقه بر اساس ضوابط آیین نامه  9قاب بتنی  دوابتدا 
آیین یدهد که ضابطه، نشان می1022گردد. مقایسه ضریب رفتار حاصل شده با ضریب رفتار ارائه شده در آیین نامه عی آن محاسبه میرفتار واق

 اصالح دارد. نیاز به بازنگری و  باشد ونامنظم در خالف جهت اطمینان می مسلحهای بتندر تعیین ضریب رفتار قابنامه 

 

  1022نامه نامنظم، تحلیل استاتیکی معادل، آیین مسلحبتن رفتار، قابای کلیدی : ضریب هواژه

 

 

(012 )  

A کد:   

 

mailto:ar.habibi@uok.ac.ir


 ”5931مهرماه  51 -تهران -پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران“

2 

 

Abstract: 

The sudden changes in stiffness or mass of multi-storey buildings height, is one of the most important types of 
irregularity. This disturbs the dynamic behavior of the structure and causes damage in the weak stories 
subjected to the earthquake. Recent studies have shown that the equivalent static analysis method presented in 
seismic codes to estimate the forces resulting from an earthquake for irregular structures is improper and leads 
to unacceptable errors.  

The objective of the present study is to evaluate provisions of standard 2800 in determining behavior factor of 
reinforced concrete moment resisting frames with irregularity in elevation. For this purpose, first two 3-storey 
concrete frame is designed based on the standard 2800 criteria. Then nonlinear analysis is carried out on the 
frame and actual behavior factor of it is calculated using the Young's method. Comparison of achieved 
behavior factor with the behavior factor presented in standard 2800 shows that provision of the standard in 
determining behavior factor of irregular reinforced concrete frames is unreliable and there is a need to review 
and modify. 

Keywords: Behavior Factor, Irregular Reinforced Concrete Frames, Equivalent static analysis, standard 
2800 

 

 مقدمه  -1

همواره در فکر آن بودند تا روشی  اند،برده ها پیارتجاعی سازهاز زمانی که محققین به خاصیت جذب انرژی زلزله در اثر تغییر شکل غیر
ای برای این منظور، شناخت دقیق نیاز لرزه ها ارائه کنند.برای در نظر گرفتن آن در تحلیل و طراحی سازه آسان و در عین حال دقیق

است که برای جلوگیری از ناپایداری زود هنگام  تترین نیاز هر سازه مقاوماصلی یک سازه جهت مقابله با نیروهای زلزله ضروری است.
ای سازه غیر یکننده تخریب در اجزا کنترل سختی عامل سازه در برابر اثرات زلزله است.دومین نیاز ، سختی سازه مورد نیاز است.

ای اجزا و یا انهدام سازه های شدید است و وجود کافی آن مانع از تخریب سازهها در برابر زلزلهسومین نیاز سازه ،پذیریشکل است.
های شدید شناخته ها در برابر زلزلهغیرارتجاعی سازه-اییاز لرزهپذیری به عنوان نسه عامل مقاومت، سختی و شکل خواهد شد.

خطی دارند و بدین دلیل مقدار قابل ها در هنگام زلزله رفتاری غیردهد که سازههای گذشته نشان میتجربه تاثیر زلزله .شوندمی
های نامهها را معموال بر اساس ضوابط آیینبنابراین سازهکنند. توجهی از انرژی ورودی زلزله را بصورت انرژی میرائی و پسماند تلف می

نمایند. تحلیل رفتار و طراحی باشد طراحی میزلزله برای نیروی زلزله که بسیار کمتر از نیروی الزم در حالت رفتار خطی االستیک می
ع تحلیل نیز با توجه وقت گیر بودن محاسبات و باشد. این نود تنها با تحلیل غیر خطی میسر میهای شدیها در مقابل زلزلهدقیق سازه

های معمولی در دفاتر مهندسی هزینه است و انجام آن برای سازهنیاز به داشتن نرم افزارهای پیشرفته و دانش تحلیل قوی، روشی پر
های حدوده خطی با نیروای تحلیل و طراحی سازه در مهین با توجه به سهولت و گستردگی روشراباشد. بناباقتصادی می عمال غیر

آید. به این منظور ها، از یک طیف خطی زلزله بدست میباشد. نیروی زلزله برای تحلیل و طراحی خطی سازهتقلیل یافته زلزله می
خطی مقاومت، میرائی و غیره، نیروی  پذیری، اضافهخطی سازه ناشی از عواملی مانند شکلکاهش نیروی اعمالی زلزله بدلیل رفتار غیر

با توجه به کاربرد زیاد روش استاتیکی کند. محاسبه شده از طیف خطی طرح بوسیله ضریبی به نام ضریب رفتار سازه، کاهش پیدا می
های دارای پس رفتگی در ارتفاع ضروری های خاص مانند سازهها، بازبینی و اصالح ضریب رفتار در مورد سازهنامهمعادل در آیین

 باشد.می

برزی و الناشایی، به بررسی تاثیر  شود.که به تعدادی از آنها اشاره می در رابطه با ضریب رفتار صورت گرفته است یادیزتحقیقات 
[. فتحی و همکاران رابطه 5] ارائه کردند با ضریب رفتار سازه آن ارتباط و روابطی براساس ها پرداختندسازهساختگاه بر ضریب رفتار 

میزان صلبیت  اساسآنها یک ضریب رفتار بر اساس میزان صلبیت اتصاالت بیان کردند های فوالدی بررا در قاب دپیشنهادی خو
یکی به عنوان زیگورگیو تاثیر محل ساخت و نزدیکی به گسل را [. هات1] ها بیان کردنددهنه قاب عرض و سازه اتصاالت فوالدی، ارتفاع

به بررسی نوع بادبند مورد استفاده در  اکبری[. ماهری و 9] ای بر این اساس ارائه کردو رابطه ردک بررسیاز عوامل موثر بر ضریب رفتار 
 در فوالدی استفاده از بادبند طبق این تحقیقات ها را مورد مطالعه قرار دادندهای بتنی پرداختند و ضریب رفتار این نوع سازهقاب
را  هاقاباین بند هشتی نسبت به بادبند زانویی شکل پذیری استفاده از باد همچنینشود ضریب رفتار می بتنی موجب افزایش هایقاب
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 .ساخته بتنی، پرداختندهای پیشنلاهای ساخته شده با پ[. هاشمی و همکاران به تعیین ضریب رفتار سازه0] دهدبیشتر افزایش می
تاثیر محصور  سلیمی. تسنیمی و [5] بود 0تا  1عددی بین  بتنی ساختههای پیشنلاهای ساخته شده با پسازهضریب رفتار آنها برای 

 شودضریب رفتار می پذیری وشکل طبق تحقیقات آنها محصور شدگی بتن موجب افزایش ندر ضریب رفتار بیان کردشدگی بتن را د
تاثیر این نوع اتصال تیر به  و ندتپرداخ کناری های دوگانه با اتصال صفحه[. امیری و همکاران به تعیین ضریب رفتار در سیستم6]

اتصال در طراحی سازه در برابر زلزله  نوع استفاده از این طبق نتایج این تحقیقات ندستون را در قاب فوالدی مورد مطالعه قرار داد
ویژه را مورد ارتباط بین ارتفاع و ضریب رفتار در قاب خمشی فوالدی امیری [. قدرتی امیری و 7]دشمیافزایش شکل پذیری  موجب

 در سازه موجب کاهش ضریب رفتار ،ینقاطع ایرامهای طراحی شده با طبق تحقیق آنها افزایش ارتفاع در سازه مطالعه قرار دادند
می مسلح دارای نامنظهای بتنایران در تعیین ضریب رفتار قاب 1022ی نامهی آیینهدف از تحقیق حاضر، ارزیابی ضابطه [.0]شود می
شود. سپس یک قاب شش طبقه بر به این منظور ابتدا روش به کار رفته در تحقیق حاضر جهت تعیین ضریب رفتار ارائه میباشد. می

گردد. با شود و پس از تحلیل غیر خطی بر روی آن، ضریب رفتار واقعی آن محاسبه میطراحی می 1022اساس ضوابط استاندارد 
 شود.نامه پرداخته میآیینی ، به ارزیابی ضابطه1022ضریب رفتار پیشنهادی استاندارد  ی ضریب رفتار واقعی سازه بامقایسه

 

  ضریب رفتار یینتعروش  -0 

پذیری، زمان تناوب اصلی سازه، ضریب میرایی سازه، مشخصات خاک، مشخصات زلزله، هایی نظیر، ضریب شکلضریب رفتار به پارامتر
. اصلی ترین [3] دارد یمودهای باال و ضریب اطمینان طراحی بستگ تغییر شکل مصالح، ضریب مقاومت افزون، مشارکت –رفتار بار 

توان برای آن ای دارای ظرفیت شکل پذیری نباشد، نمیپذیری سازه است. در حقیقت اگر سازهعامل موثر بر ضریب رفتار، ظرفیت شکل
ارتجاعی سازه خواهد بود بر اصلی سازه به عنوان عاملی که باعث تغییر در پاسخ ارتجاعی و غیر. زمان تناوب ضریب رفتار در نظر گرفت

های پایین( های سخت )دارای زمان تناوبمقدار ضریب رفتار تاثیر خواهد گذاشت. تاثیر زمانی تناوب بر مقدار ضریب رفتار برای سازه
ارتجاعی و در تالف انرژی باعث تغییر در پاسخ سازه در حالت ارتجاعی و غیرمیرایی به عنوان یک مکانیسم ا تر است.بسیار محسوس

نتیجه در مقدار ضریب رفتار موثر خواهد بود. همچنین مشخصات زلزله وارده بر سازه شامل حداکثر شتاب، مدت تداوم و محتوای 
هستند که انتخاب هریک از آنها بر مقدار ضریب رفتار  یتغییر شکل متفاوت -فرکانسی بر ضریب رفتار تاثیر دارد. مصالح دارای رفتار بار

تغییر شکل مصالحی که دارای تنزل مقاومت و کاهندگی سختی هستند، کمترین ضریب رفتار را دارا  –تاثیر خواهد گذاشت. مدل بار 
ار خواهد شد. ضریب مقاومت مودهای ارتعاشی باالتر در محاسبه نیروی زلزله، سبب کاهش ضریب رفت هستند. در نظر گرفتن مشارکت

رود. همچنین به علت پذیرش های چند درجه آزادی به شمار میترین عامل در افزایش ضریب رفتار در سیستمافزون به عنوان اصلی
 ها،حی سازههای ظرانامهها در برابر زلزله و وجود این حاشیه ایمنی در آئینهای بارگذاری سازهنامهعدم اعمال حاشیه اطمینان در آئین

 (،T(، زمان تناوب اصلی سازه )µضریب شکل پذیری ). [52] یابدضریب رفتار متناسب با مقدار ضریب اطمینان طراحی افزایش می

(، مهمترین عوامل موثر در تعیین ضریب رفتار Y( و ضریب اطمینان طراحی )RΩضریب مقاومت افزون ) تغییر شکل مصالح،-رفتار بار
  گیرند.برای محاسبه ضریب رفتار مد نظر قرار می ، بر اساس روش یانگتحقیقهستند که در این 

بایست رابطه بین برش پایه واقعی، برش پایه طراحیی و یانگ نشان داد که برای بدست آوردن ضریب رفتار به نحوی می5335 در سال
، نشیان داد کیه ضیریب رفتیار 5مطابق شکل  آل شدهبرش پایه االستیک تئوریک تعریف گردد. یانگ با استفاده از منحنی ظرفیت ایده

 باشد.می ضریب مقاومت افزون و ضریب تنش مجاز ،پذیریهای ضریب کاهش نیرو بر اثر شکلمتشکل از پارمتر
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 سازه  نمودار منحنی ظرفیت :1 شکل

 : [55] زیر معرفی نمودای بصورت یانگ با استفاده از نمودار منحنی ظرفیت سازه برای محاسبه ضریب رفتار رابطه

R = Rµ × RΩ × Y                                                                                                                                 (5)  

 که در آن:

Rµ =  VeVy                                                  (1)                                                                              

RΩ =  VyVs                                                                                                                                (9)  

Y  = VsVw                                                                                                                                   (0)  

 (1                                                                                                           )                                    = 
ΔuΔy      µ 

شکل  µو  ضریب اطمینان طراحی Y، ضریب مقاومت افزون است  RΩضریب رفتار ناشی از شکل پذیری است،  µR در روابط اخیر،
 .گردندی این بخش تشریح میکه در ادامه است پذیری سازه

 

 ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری  -0-1

پذیری ارائه روابطی وابسته به ضریب شکل ( برای سه محدوده از زمان تناوب سیستم،5302هال با بررسی زلزله السنترو ) نیومارک و
ناسار و  [.51داد]( ارتباط میµ( و شکل پذیری سازه )T( را به زمان تناوب سازه )Rµپذیری ) دادند که ضریب رفتار ناشی از شکل

تغییر شکل مصالح را در محاسبه ضریب رفتار سازه های چند -پذیری، زمان تناوب اصلی سازه و مدل بارکروینگلراثرات ناشی از شکل
پذیری و پریود . ویدیک و همکاران روی ضریب رفتار بر حسب شکل]59 [درجه آزاد احداث شده در محل سنگی و رسوبی وارد کردند 

بار، تغییر مشخصات زلزله، مشخصات خاک منطقه، میرایی سیستم، مدل کردند آنها عوامل زیادی از جملهمحل ساخت سازه مطالعه
یک ضریب و بترو . میرندا ]50[پذیری سازه را در محاسبه ضریب رفتار سازه منظور کردند شکلشکل مصالح، زمان تناوب و ضریب 
میرندا بر حسب خاک نرم، آبرفتی  پذیری و مشخصات خاک و زلزله بیان کرد. روابط پیشنهادیرفتار بر حسب زمان تناوب، شکل
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صد بدست آمد در 1انواع خاک ها با فرض میرایی شتاب نگاشت مختلف در محدوده وسیعی از  510وسنگی بود. این روابط بر اساس 
 :.در این تحقیق از این رابطه استفاده شده است. [51[
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  ضریب مقاومت افزون -0-0

، ایکه در برابر بارهای لرزه شوند. در صورتیی بصورت ارتجاعی طراحی میالرزه ها در برابر بارهای غیرزههای طراحی، سانامهدر آئین
ارتجاعی استفاده کنند. ها در مرحله غیرتوانند از خاصیت جذب انرژی سازهارتجاعی هستند و میاستفاده از عملکرد غیرمجاز به 

کند استفاده کنند. چنین مقاومتی در روند ارتجاعی بروز میای که در مرحله غیرتوانند از مقاومت اضافههمچنین در  این حالت می
یابد. به این آید و در آستانه ناپایداری سازه خاتمه میلوالهای خمیری( در اعضای سازه پدید مییک )پی مفاصل پالستدرتشکیل پی

شود و برابر است با نسبت حداکثر مقاومت سازه به مقاومت شود که با ضریب مقاومت افزون بیان میافزون گفته میمقاومت، مقاومت
 ی است که مهمترین آنها عبارتند از :ارتجاعی آن. مقاومت افزون نتیجه عوامل گوناگون

 باز توزیع نیروهای داخلی اعضا. -

 درجات نامعینی سازه. -

 و بتن نسبت به مقاومت اسمی آنها. گردمیلاضافه مقاومت  -

 در اثر پدیده سخت شوندگی کرنش. گردمیلافزایش مقاومت  -

 ها.گردمیلافزایش مقاومت بتن در اثر محصور شدن به وسیله  -

گذاری، شرایط  گردمیلمحدود کردن جزئیات  ای )محدود کردن تغییر مکان جانبی سازه،نامههای آئینمحدودیتاعمال  -
 بارگذاری و ...(.

 [.56] ایوجود اعضای غیر سازه -

  ضریب اطمینان طراحی -0-3

صورت افزایش بار  که به شودمیضریب اطمینان در نظر گرفته  اطمینان از مقاومت سازه، های طراحی، برای افزایشنامهدر آیین
ها در برابر شود. اما در طراحی سازهها اعمال میدر طراحی سازه یا هر دو مورد، (، کاهش مقاومت )تنش مجاز( و)اعمال ضرب بار

سطح بار شوند که تحت ای طراحی میها به گونهشود و سازهزلزله با توجه به سطح باالی نیروی زلزله، ضریب اطمینان اعمال نمی
ضریب  ای،لرزهای و غیرها در برابر بارهای لرزهسازی طراحی سازهتعریف شده به حداکثر مقاومت خود برسند. برای همسان

ای، مقدار نیروی زلزله در مرحله اعمال به گردد ولی برای حذف آن برای بارهای لرزهاطمینان برای طراحی بار زلزله نیز اعمال می
شود و اثر آن در های بارگذاری این ضریب در ضریب رفتار مستتر مینامهشود. در آئین( تقسیم میY)ینان سازه بر ضریب اطم
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، متفاوت باشد ولی این تفاوت ختلفهای منامهمقدارهای ضریب اطمینان ممکن است در آئین شود.مقدار ضریب رفتار منظور می
 [.56] دار نیستچندان معنی

 

 طبقه سهمسلح بتن هایرفتار قابارزیابی ضریب  -3

 مورد مطالعه هایمعرفی قاب -3-1

 .باشندمید که دارای نامنظمی از نوع عقب رفتگی در ارتفاع نباشمی 1مطابق شکل  طبقه 9قاب بتنی  دومورد مطالعه،  هایقاب
و برای طراحی اعضای بتنی از مبحث نهم مقررات انجام شده  [57]ایران 1022نامه ای بر اساس ویرایش سوم آئینبارگذاری لرزه

بر روی خاک  نوع دوم و در منطقه  بوده و دارای کاربری مسکونی و شکل پذیری زیاد هاسازه .استفاده شده است [50]ملی ایران 
عرض  باشد.متر می 0مساوی هم برابر بوده و  ها باو عرض دهانهمتر  1/9 برابر . ارتفاع طبقاتدنپذیری خیلی زیاد، قرار داربا خطر

. اهمیت استرم بر متر مربع کیلو گ 122کیلو گرم بر متر مربع و بار زنده  762و در تمام طبقات دارای بار مرده متر  0 باربر قاب
 92در فرآیند تحلیل و طراحی این قاب مقاومت مشخصه بتن  فرض شده است. 1022از نوع از نوع ویژه طبق استاندارد  هاقاب

رنش نهایی ک ، 221/2مگاپاسکال، کرنش متناظر با حداکثر مقاومت بتن برابر  17906گاپاسکال، مدول االستیسته بتن برابر م
مگاپاسکال فرض شده  122222مگاپاسکال و مدول االستیسته فوالد برابر  922مت جاری شدن فوالد ومقا، 229/2بتن برابر 

نرم  زبا استفاده ا دینامیکی غیر خطیاستاتیکی و و تحلیل  صورت گرفته ETABS [53]بوسیله نرم افزار  هاطراحی قاب است.
 باشد.افزار به دلیل دقت باالی آن در تحلیل استاتیکی و دینامیکی میانتخاب این نرمانجام شده است.  IDARC-2D [12]افزار 

 

 مورد مطالعه هایقاب :0شکل 

 

 استفادههای مورد نگاشتمعرفی شتاب -3-0

منظور انجام ه بدر تحقیق حاضر، ها دارد. ای قابای، تاثیر اساسی در ارزیابی عملکرد لرزههای لرزهانتخاب اطالعات مناسب از رکورد
(. 5 )جدول اند، دانشگاه برکلی بدست آمدهPEERای استفاده شده است که از سایت رکورد لرزه 52تحلیل دینامیکی غیر خطی از 

قاب و امکان مقایسه بهتر بین نتایج و همچنین استفاده از نتایج میانگین  همگونی با زلزله طرح مورد استفاده در طراحی برای ایجاد
برای مقیاس  اند.نامه ایران برای خاک نوع دوم همپایه شدهها با طیف طرح آئینخطی، تمام شتابنگاشتبرای تحلیل دینامیکی غیر

 ایران استفاده شده است. 1022نامه ارائه شده در ویرایش سوم آئین ها از روش نگاشتشتاب نمودن

 

 



 ”5931مهرماه  51 -تهران -پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران“

7 

 

 

 های انتخابیمشخصات زلزله :1جدول 

ضریب 
 مقیاس

شتاب نسبی 
 ماکزیمم

 ردیف نام ایستگاه

1.24 0.370 24538 Santa Monica City Hall Northridge 1994/01/17 1 
1.90 0.239 24157 LA- Baldwin Hills Northridge 1994/01/17 2 
2.14 0.225 90015 LA- Chalon Rd Northridge 1994/01/17 3 
2.13 0.220 24389 LA- Century City CC Northridge 1994/01/17 4 
1.89 0.233 1678 Golden Gate Bridge Loma prieta 1989/10/18 5 
0.93 0.512 58065 Saratoga – Aloha Ave Loma prieta 1989/10/18 6 
0.76 0.621 6604 Cerro Prieto Victoria Mexico 1980/06/09 7 
1.92 0.242 5051 Parachute Test Site Westmorland 1981/04/26 8 
2.55 0.178 1095 Taft Lincoln School Kern County 1952/07/21 9 
1.29 0.385 89324 Rio Dell Overpass – FF Cape Mendocino 1992/04025 11 

 

 آئین نامه پیشنهادی ضریب رفتار ارزیابی -3-3

. ندطراحی شد R=  52 مورد نظر بر اساس ضریب رفتار های، ابتدا قاب1022ی نامهبه منظور ارزیابی ضریب رفتار پیشنهادی آیین
با  نگاشتشتاب 52 تحت، IDARCگیری از نرم افزاز با بهرهمورد مطالعه  هایتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی قابسپس 

های داخلی و به طور کلی ها، نیرودر روش تحلیل دینامیکی غیر خطی، تغییر شکل انجام شد. مشخصات مذکور در بخش قبل،
شود. در این روش فرض بر آن است که ماتریس های سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، تحت زلزله خاص محاسبه میپاسخ

تواند تغییر کند. اما فواصل هر گام زمانی ثابت است و پاسخ سازه تحت زلزله، به زه از یک گام به گام بعدی میسختی و میرایی سا
 نسبت تغییر مکان جانبی به ارتفاع طبقه() توزیع تغییرمکان نسبی 9شکل  شود.های عددی و برای هر گام زمانی محاسبه میروش

شود مقدار تغییرشکل نسبی همانطور که مشاهده میدهد. نشان می باشد،غیر خطی می که حاصل از تحلیل دینامیکیطبقات سازه را 
دهد که ضریب ( تجاوز نموده است. این موضوع نشان میارتفاع درصد 1طبقات سوم از حد مجاز آن در سطح عملکرد ایمنی جانی )

 ی به طرح غیر ایمن شده است.نامه برای طراحی قاب مورد نظر نامناسب بوده و منتهرفتار پیشنهادی آیین

 

 نامهاساس ضریب رفتار آئین بر هاقابطبقات نسبی  جانبی تغییر مکان نسبت :3شکل      
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 تعیین ضریب رفتار واقعی قاب -3-4

 تحلیل ،از طراحی اولیه سازه به این منظور، پسباشد. رفیت سازه میظنیاز به منحنی  ،طبق روش یانگواقعی برای تعیین ضریب رفتار 
مورد استفاده خطی غیر مدلدر بر روی آن انجام شد.   P-Δو با در نظر گرفتن اثر استاتیکی غیر خطی تحت اثر نیروهای فزاینده جانبی

با سپس  .شد سادهبه صورت دو خطی  5مطابق شکل  [،15ای ایران]ظرفیت، بر اساس دستور العمل بهسازی لرزهمنحنی ، در تحقیق
پارامترهای مربوط به  .محاسبه گردید هاضریب رفتار قاب ،دو خطی و سایر مشخصات سازه مربوط به منحنیهای پارامتراستفاده از 

 باشند:به شرح ذیل می که خالصه شده است 1در جدول تحلیل استاتیکی غیرخطی 

Vwبرش پایه طراحی سازه بر اساس آیین نامه :                             : Δw تغییر مکان سازه در حالت تحلیل و طراحی خطی 

Vs               برش پایه نظیر تشکیل اولین مفصل پالستیک در سازه :Δsتغییر مکان نظیر تشکیل اولین مفصل پالستیک در سازه : 

Vy                                برش پایه نظیر تشکیل تسلیم کلی سازه :Δy ل تسلیم کلی سازه: تغییر مکان نظیر تشکی 

:Vu قابل تحمل توسط سازه حداکثر برش                                     :Δu تغییر مکان نهایی سازه  

آمده است. ( 1، پارامترهای مربوط به ضریب رفتار بر اساس پارامترهای حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی )جدول 9در جدول 
درصد نسبت به ضریب رفتار پیشنهادی  3/91بدست آمده است که  05/6 (الف)رفتار واقعی قاب شود، ضریب همانطور که مشاهده می

درصد نسبت به ضریب رفتار پیشنهادی  0/91بدست آمده است که  06/6 (ب)ضریب رفتار واقعی قاب و  باشد( کمتر می52نامه )آیین
نامه، خطای زیاد و غیر قابل قبولی را ایجاد طراحی بر اساس آییندهد که این اختالف قابل توجه نشان می .باشدنامه کمتر میآیین

مسلح نامنظم دارای نارسایی های بتننامه در مورد ضریب رفتار قابی آیینضابطهباشد. بنابراین نموده و در خالف جهت اطمینان می
 و نیاز به بازنگری و اصالح دارد. بوده

  

 هاقاب غیرخطی استاتیکی های حاصل از تحلیلپارامتر :0جدول 

 نامگذاری حد ارتجاعی اولین مفصل پالستیک تسلیم کلی سازه تخریب سازه
 uΔ Vu Δy Vy sΔ  Vs Δw Vw 

70/7  Cm 7/500  KN 01/9  Cm 0/560  KN 55/1  Cm 27/521  KN 51/5  Cm 56/10 KN قاب الف 
30/7  Cm 3/261  KN 21/9  Cm 6/563  KN 37/5  Cm 50/235  KN 95/5  Cm 25/69  KN قاب ب 

 

 هاهای ضریب رفتار قابپارامتر :3جدول 

R Y RΩ Rµ µ نام 
41/6  004/1  6/1  131/0  32/0  قاب الف 

64/6  47/1  644/1  426/0  661/0  قاب ب 

 

 قیقحتضریب رفتار پیشنهادی  ارزیابی -3-4

 واقعیضریب رفتار  ر مجددا بر اساسظنمورد  های، قاببر اساس روش به کار رفته در تحقیق ضریب رفتار تعیین شده برای ارزیابی
نسبی  مکان، توزیع تغییر0شکل  .انجام گردید هابر روی آنو سپس تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی  ندشدطراحی  (06/6و  05/6)

ی طبقات سازه از حد مجاز آن در سطح نسبی در کلیه مکانتغییرشود که دهد. مالحظه میرا در این حالت نشان می هاطبقات قاب
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این موضوع صحت نتایج روش پیشنهادی در تعیین ضریب رفتار واقعی قاب را باشد. ( کمتر میارتفاع درصد 1عملکرد ایمنی جانی )
 نماید.تایید می

 

 واقعیضریب رفتار بر اساس  هاقابطبقات نسبی  جانبی تغییر مکان نسبت : (4)شکل            

 

 گیرینتیجه -4

آیین مسلح دارای نامنظمی در ارتفاع به کار رفت. های خمشی بتندر تحقیق حاضر روش یانگ برای تخمین ضریب رفتار واقعی قاب
در تحقیق حاضر با  .کندمتر محدود می 50به پنج طبقه یا  ،های نامنظمنامه ایران استفاده از تحلیل استاتیکی معادل را در سازه

منتهی به  نامنظم در ارتفاع مسلحبتن در مورد قاب 1022نامه شان داده شد ضریب رفتار پیشنهادی آییننقاب سه طبقه،  1انتخاب 
همچنین نشان داده شد که روش به کار ی مربوطه نیاز به بازنگری و اصالح دارد. شود و ضابطهخطاهای بزرگ و طرح غیر ایمن می

طراحی بر اساس آن دارای  مسلح نامنظم در ارتفاع ارائه نموده وبتن هایطراحی قابدر تحقیق، ضریب رفتار مناسبی برای رفته 
گیری نیاز به تحقیقات بیشتر در حالت کلی، این نتیجهی اطمینان کافی در سطح عملکرد ایمنی جانی دارد. شایان ذکر است که حاشیه

  تری دارد.و گسترده
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