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چکیده

 از این رو ضرورت دارد مطالعات دقیقی برای شناخت منابع لرزهای با امکان.بازهی زمانی زلزله تأثیر بسزایی در مقدار خرابی سازهها دارد
 این مسئله نه تنها.تولید زلزلههای با دوام زیاد در ایران انجام گیرد و تأثیرات دوام بر کاهش مقاومت سازهها به هنگام طراحی لحاظ گردد
ً
 بلکه در صورت رخداد پس لرزههای نسبتا شدید نیز میتواند منجر به خرابی،در زلزلههای با دوام باال ممکن است باعث خرابی سازهها شود
 در این مقاله به بررسی عملکرد سازههای بتنی تحت تأثیر زلزلههای با مدت زمان مؤثر متفاوت پرداخته میشود و تأثیر کاهش.آنها گردد
15  و9 ،3  برای این منظور سه ساختمان بتنی.سختی و مقاومت اعضای سازه در اثر حرکات رفت و برگشتی زلزله مورد ارزیابی قرار میگیرد
 مدلسازی شده و تحت تأثیر رکوردهایی که از نظر انرژی مقیاس شده و شرایطSeismostruct 2016 طبقه توسط نرمافزار اجزای محدود
 این رکوردها از نظر مدت دوام مؤثر متفاوت است تا بتوان تفاوت رفتار سازه را در دوامهای مختلف بررسی.خاک یکسانی دارند قرار میگیرند
 نتایج تحلیل غیرخطی تاریخچهی زمانی روی سازه با رکوردهای اشاره شده نشان میدهد که تعداد مفاصل پالستیک ایجاد شده و.نمود
 همچنین مطالعهی رفتار ساختمانها طی زلزلههای.تغییر مکان بیشینه در زلزلههای با دوام باال به مراتب بیشتر از زلزلههای با دوام کم است
ً
 بلکه هر چه تعداد سیکلهای زلزله که.با دوام مختلف نشان میدهد که نمیتوان زلزلهها را صرفا بر اساس دوام ظاهری آنها مرتب نمود
.دارای دامنهی شتاب بیشتر از یک حد مشخص باشد اثرات آن بر سازه بیشتر است
 کاهش مقاومت، زوال سختی، سازه بتنی، مدت زمان مؤثر زلزله:واژههای کلیدی
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The Effect of Earthquake Duration on
vulnerability of Concrete Buildings
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Abstract
he earthquake duration has a significant effect on the amount of destruction of structures. Some samples of
The earthquake duration has a significant effect on the amount of destruction of structures. Therefore, it is
important to study seismic sources that can produce earthquakes with a long duration in Iran, and the effects of
long duration on structures should be considered at the design time. This problem is not just due to a long duration
earthquake, but also some large aftershocks can make destruction. In this article, the performance of concrete
structures affected by different durations is studied and the effects of stiffness degradation and strength loss of the
structural members under cyclic movements of the earthquake are assessed. For this purpose, three concrete buildings like 3, 9 and 15 stories have been modeled by finite element software Seismostruct 2016 modeling and have been
affected by energy scaled records and same soil conditions. These records are different in terms of effective duration to can study the behavior of the structure in different durations.The results of non-linear time history analysis
of the structure under mentioned records indicate that the number of plastic hinges and maximum displacement
caused by earthquakes with a long duration is much higher than those with low duration. Also, the study of the
behavior of buildings under earthquakes with different duration shows that earthquakes should not be arranged
according to their apparent durations. The number of cycles of the earthquake with high accelerations to a certain
limit increases, the more effects on structures is increased.
Keywords: Effective Duration, Concrete Structure, Stiffness Degradation, Strength Loss
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مــدت حرکات و جنبش نیرومند زمین تأثیر قابل توجهی بر
میزان آسیبهای ناشی از زلزله بر ساختمانها دارد .بسیاری از
فرایندهای فیزیکی مانند کاهش سختی و مقاومت انواع سازهها
به تعداد سیکلهای بار یا تنش که در حین زلزله به وجود میآید
بستگی دارنــد .یک حرکت با مدت کوتاه حتی ا گر دامنهی بزرگی
داشته باشد ممکن اســت تعداد کافی سیکل بــار ،بــرای رسیدن
ســازه به گسیختگی ایجاد ننماید .از طــرف دیگر یک حرکت با
دامنهی متوسط اما مدت طوالنی سیکلهای بارگذاری کافی برای
ایجاد خرابی در سازهها ایجاد خواهد کرد .تحریکات زمین که از
رویدادهای با بزرگا و شدت زیاد تولید شدهاند و گزارشات ثبت شده
در محلهایی که در فواصل دور از کانون زمینلرزه قرار دارند همگی
یادآور مدت زمانهای طوالنی زمینلرزه هستند .از این رو سازههای
ساخته شده در این مناطق باید ظرفیت تحمل و باربری در مقابل
تحریکات طوالنی زمین را نیز با توجه به شرایط خاک ساختگاه
داشته باشند [.]1
دوام زلزله ارتباط مستقیمی با بزرگای لرزهای دارد [ .]2از سوی
دیگر پژوهشگران متعددی رابطهی میان خرابی سازهها با مدت
دوام جنبش نیرومند زمین را مطالعه نمودهاند .چای و همکاران،
پیشنهاد دادهاند که یک مدت حرکت زمین بزرگتر ،برش پایهی
طراحی غیر االستیک را افزایش میدهد [ .]3با وجــود مطالعات
مختلف برای بررسی مشخصات مدت دوام حرکت قوی زمین و
وجود چندین تعریف متفاوت از مدت دوام هنوز نیاز به مطالعهی
بیشتری در ارتباط با نحوهی تأثیر دوام زلزله بر سازهها وجود دارد.
عدم لحاظ مدت دوام در آییننامههای طراحی لــرزهای ،دلیلی
ً
برای توجه نسبتا کم به معادالت پیشبینی برای مدت دوام در
مقایسه با معادالت میرایی ،بــرای شتابهای طیفی شــده است
[ .]4دستورالعمل  FEMA 440اطالعات بـهروز شــدهای راجع به
مدلسازی سازهها از جمله ساختمانهای بتن مسلح با در نظر
گرفتن زوال سختی ،کاهش مقاومت و پاسخ دینامیکی غیر خطی
ارائه داده است [ .]5در یک تحقیق زوال سختی سه بعدی و کاهش
مقاومت با در نظر گرفتن خرابی پیشروندهی سازههای بتن مسلح
بررسی شده است [ .]6باید افزود بررسی دوام زلزله گاه به صورت
اثر زلزلههای پیاپی و پسلرزهها بر سازهها بررسی شده است [،8 ،7
 .]9عالوه بر مدلهای شبیهسازی شدهی آزمایشگاهی و نظری،
کاهش مقاومت و سختی در اثر زلزلههای پیاپی واقعی نیز بر روی
سازههای بتن مسلح بررسی شده است [.]10

انواع مدت دوام لرزهای
در رابطه با تعیین مدت زمان دوام حرکات شدید روشهای
متفاوتی بــا استفاده از خصوصیات و پــارامــتــرهــای مؤثر منحنی
شتاب -زمان زلزله وجود دارد .روشهایی که تعریف زمان دوام
حرکات شدید را با استفاده از خصوصیات شتاب نگاشتهای ثبت
شدهی زمینلرزهها مطرح میکنند میتوان به سه دسته مطابق زیر
تقسیم کرد [:]11

مدت دوام بازهای
سادهترین تعریف زمان دوام ،زمان دوام بازهای 1است که در
این تعریف فاصلهی زمانی بین اولین و آخرین مرتبهای که شتاب
حرکات زمین از یک مقدار معین بیشتر میشود بهمنزلهی مدت
زمان زلزله در نظر گرفته میشود .در این رابطه پیج [ ،]12مدت
زمان زلزله را بر اساس شتاب آستانه  0/05 gدر نظر گرفته است .در
این تعریف شکل رکورد در قسمت حرکات شدید به هیج وجه لحاظ
ً
نشده نیست و ممکن است دو زلزلهی کامال متفاوت با یک شتاب
آستانهی یکسان یک زمان دوام برابر را نشان دهند.
مدت دوام یکنواخت
تعریف دیگر که خصوصیات کلی رکورد را در نظر میگیرد ،مدت
زمان یکنواخت نامیده میشود .این مدت زمان جمع فواصل زمانی
است که شتاب از یک مقدار معین بیشتر میشود .بولت [ ]13این
تعریف را با دو مقدار آستانه  0/05و 0/10 gمطرح نموده است.
مدت دوام معنیدار
اساس دستهی سوم از تعریفها ،توزیع تجمعی انرژی زلزله که
با استفاده از شتاب نگاشت تعیین میگردد است .این تعریف مدت
زمــان معنیدار 2خوانده میشود .مــدت زمــان معنیدار بر اساس
انتگرال مربع شتاب زمین محاسبه میشود .در اکثر این تعریفها
از شدت آریاس استفاده شده که شدت آریاس به صورت رابطهی
 1است:
π T 2
:1
ی
ه
رابط
= IA
a (t )dt
2g ∫0
در این رابطه( a(tشتاب در زمان  tاست که توسط رکورد شتاب
نگاشت مشخص میشود و IAنشاندهندهی میزان انرژی وارد بر
سازه است .نمودار تغییرات شدت آریاس برحسب زمان را نمودار
هیوسید [ ]14مینامند و تصویر  1نمونهای از آن را نشان میدهد.
ً
نمودار هیوسید معموال از یک قسمت با شیب کم تشکیل شده
است که مربوط به رسیدن امــواج  Pاســت .قسمت میانی نمودار
دارای شیب تندی است و مربوط به انــرژی ورودی اصلی در اثر
ً
امواج  Sو امواج سطحی است .شیب قسمت انتهایی نمودار نسبتا
کم است و به امواج حجمی و سطحی که به طور غیر مستقیم به
شتابنگاشت میرسند مربوط میشود .شیب هر قسمت از نمودار
هیوسید در حقیقت میانگین مربع شتاب است.
زمان دوام معنیدار به صورت فاصلهی زمانی که درصد معینی
از شدت آریاس را شامل میشود تعریف میگردد .این درصد توسط
محققان مختلف به صورتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.
متداولترین تعریف توسط تریفناک و بــرادی بر اساس فاصلهی
زمانی بین  % 5تا  % 95شتاب آریاس ارائه شده است [.]15
در یک تحقیق همبستگی پارامترهای مختلف دوام لرزهای با
شاخصهای خسارت روی سازههای بتن مسلح بررسی شده است
[ .]16همچنین تعداد زیادی از برنامههای مدت دوام وابسته به
مهندسی ســازه بــرای ارزیابی بهبود لــرزهای را میتوان در مقاالت
یافت .هاوسنر [ ]17از اولین محققانی بود که پیشنهاد کرد که
سازهها باید طــوری طراحی شوند که دارای ظرفیت جذب کافی
انرژی برای مقاومت در برابر انرژیهای اعمال شده به وسیلهی

a2 (t )dt

0

2g

IA 

در اين رابطه ) a(tشتاب در زمان  tبوده که توسط رکورد شتاب نگاشت مشخص ميشود و IAنشاندهندهي ميزان انرژي وارد
بر سازه است .نمودار تغييرات شدت آرياس برحسب زمان را نمودار هيوسيد [ ]14مينامند و تصوير  1نمونهاي از آن را نشان
ميدهد.

نمودار هيوسيد معموال از يک قسمت با شيب کم تشکيل شده است که مربوط به رسيدن امواج  Pاست .قسمت مياني
نمودار داراي شيب تندي است و مربوط به انرژي ورودي اصلي در اثر امواج  Sو امواج سطحي است .شيب قسمت انتهايي
نمودار نسبتا کم است و به امواج حجمي و سطحي که به طور غير مستقيم به شتابنگاشت ميرسند مربوط ميشود .شيب
هر قسمت از نمودار هيوسيد در حقيقت ميانگين مربع شتاب است.
زمان دوام معنيدار به صورت فاصلهي زماني که درصد معيني از شدت آرياس را شامل ميشود تعريف ميگردد .اين
درصد توسط محققان مختلف به صورتهاي متفاوتي در نظر گرفته شده است .متداولترين تعريف توسط تريفناک و برادي
بر اساس فاصلهي زماني بين  % 5تا  % 95شتاب آرياس ارائه شده است [.]15
در يک تحقيق همبستگي پارامترهاي مختلف دوام لرزهاي با شاخصهاي خسارت روي سازههاي بتن مسلح بررسي شده
است [ .]16همچنين تعداد زيادي از برنامههاي مدت دوام وابسته به مهندسي سازه براي ارزيابي بهبود لرزهاي را ميتوان در
مقاالت يافت .هاوسنر [ ]17از اولين محققاني بود که پيشنهاد کرد که سازهها بايد طوري طراحي شوند که داراي هرفيت
جذب کافي انرژي براي مقاومت در برابر انرژيهاي اعمال شده به وسيلهي جنبش زمين را داشته باشند .تقاضاي انرژي
حرکت زمين نيز تابعي از شدت و مدت دوام زلزله است .هاوسنر همچنين پيشنهاد کرد که در دو حرکت زمين با طيف شدت
يکسان ،اگر مدت دوام يک حرکت بيشتر از ديگري باشد ،دو حرکت ممکن است داراي اثرات خرابي متفاوتي باشند .تصوير
دارند14در] حالي که زمان دوام آنها متفاوت است [.]1
 2نشان ميدهدکه  2نگاشت مقدار شتاب ماکزيمم ()PGA
مشابهوسيد [
نمودار هي
تصوير :1:1نمودار
هیوسید []14
تصویر
3

تصویر  :2مقایسهی دو نگاشت با  PGAیکسان و زمان دوام متفاوت []1
تصوير  :2مقايسهي دو نگاشت با  PGAيکسان و زمان دوام متفاوت []1
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جنبش زمین را داشته باشند .تقاضای انرژی حرکت زمین نیز تابعی
انرژی ایجاد شده بیشتر از انرژی وارد شده باشد ،تمام انرژی وارد
آنگ و برترو [ ]18يک تحقيق وسيع دربارهي تقاضاي انرژي سازهها تحت زلزله انجام دادهاند .اين مطالعات نشان ميدهد
از شدت و مدت دوام زلزله است .هاوسنر همچنین پیشنهاد کرد
شده به ســازه در طول مدت زمــان حرکت زمین ،توسط میرایی و
که تقاضاي انرژي از حرکت زمين به وسيلهي سازه به شکل ميرايي و کرنش االستيک برگشتپذير تلف ميشود .روابط ميان
که در دو حرکت زمین با طیف شدت یکسان ،اگر مدت دوام یک
چرخهی عملکرد هیسترزیس اتالف میگردد .این چرخهی رفتاری
انرژي ورودي و اوج سرعت طيفي با مدت دوام حرکت قوي زمين مرتبط است .اين نتيجه با يافتههاي شوم [ ]19و رهنما و
حرکت بیشتر از دیگری باشد ،دو حرکت ممکن است دارای اثرات
غیر االستیک باعث خسارات جزئی به سازه میشود و اثرات تجمعی
مانوئل [ ،]20که نشاندهندهي وجود رابطهاي ميان تقاضاي انرژي ورودي و انرژي چرخهاي (انرژي تلف شده به وسيلهي
خرابی متفاوتی باشند .تصویر  2نشان میدهد که  2نگاشت مقدار
این خسارات جزئی باعث فروپاشی سازه میگردد [ .]21باید افزود
رفتار چرخهاي سازه ،که به تغيير شکل پالستيک غيرقابل جبران سازه مرتبط است) ،با مدت دوام حرکت زمين است ،تقويت
بررسی افــت مقاومت و سختی با توجه به شرایط ســازه از جمله
شتاب ماکزیمم ( )PGAمشابه دارند در حالی که زمان دوام آنها
ميگردد .در يک سازه اگر انرژي ايجاد شده بيشتر از انرژي وارد شده باشد ،تمام انرژي وارد شده به سازه در طول مدت زمان
متفاوت است [.]1
شکلپذیری آن متفاوت باشد .در چند تحقیق بررسی رفتار تنزل
حرکت زمين ،توسط ميرايي و چرخهي عملکرد هيسترزيس اتالف ميگردد .اين چرخهي رفتاري غير االستيک باعث خسارات
آنگ و برترو [ ]18یک تحقیق وسیع دربارهی تقاضای انرژی
یافتهی چرخههای هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیرخطی
جزئي به سازه ميشود و اثرات تجمعي اين خسارات جزئي باعث فروپاشي سازه ميگردد [ .]21بايد افزود بررسي افت مقاومت
سازهها تحت زلزله انجام دادهاند .این مطالعات نشان میدهد که
سازههای بتن آرمه با شکلپذیری مختلف بررسی شده است [،22
.]23
تقاضای انرژی از حرکت زمین به وسیلهی سازه به شکل میرایی
درک اثر مدت زمان حرکت زمین در آسیب تجمعی و مکانیزم
و کرنش االستیک برگشتپذیر تلف میشود .روابــط میان انرژی
4
شکست ما را یک گام به جلوگیری از فروپاشی ناشی از زلزله در آینده
ورودی و اوج سرعت طیفی با مدت دوام حرکت قوی زمین مرتبط
نزدیک خواهد کرد و همچنین میتواند در بهبود آئیننامههای
است .این نتیجه با یافتههای شوم [ ]19و رهنما و مانوئل [،]20
که نشاندهندهی وجود رابطهای میان تقاضای انرژی ورودی و
ساختمانی کمک کند.
انرژی چرخهای (انرژی تلف شده به وسیلهی رفتار چرخهای سازه،
سازههای بتن مسلح در برابر تحریکات زلزلههای متعدد نیز
ً
که به تغییر شکل پالستیک غیرقابل جبران سازه مرتبط است) ،با
بسیار آسیبپذیر هستند .محققان عمدتا بر روی آسیبپذیری
مدت دوام حرکت زمین است ،تقویت میگردد .در یک سازه ا گر
ل ــرزهای ســازههــا تحت زلــزلـههــای مـخــرب ،بــا صــرف نظر از تأثیر
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زلزلههای قبلی ،تمرکز کردهاند .این تأثیرات شامل کاهش سختی
و مقاومت ناشی از تجمع آسیبها در مصالح ساختمانی تحت
چرخههای سیکلیک با دامــنـهی بــزرگ و همچنین تأثیر ∆ - P
است که در اثر جابجایی باقی مانده ناشی از زلزلههای قبلی ایجاد
م ـیشــود .کاهش سختی و مقاومت بــه طــور مــؤثــری مشخصات
دینامیکی سازهی آسیبدیده را تحت تأثیر قرار میدهد .در نتیجه
بر روی پاسخ سازهها در زلزلههای آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود.
نتایج نشان داده اســت کــه تــوالــی پـسلــرزه تجمع آسیب در
سازهها را افزایش خواهد داد؛ عــاوه بر ایــن ،توالیهای مختلف
زلزله با انرژی ورودی یکسان ،مودهای خرابی یکسانی را در سازهها
باعث خواهد شد [.]24
روش تحقیق
اعضای بتنی مسلح تحت تغییر شکل غیر االستیک سیکلی
در این مطالعه از سه قاب بتن مسلح  9 ،3و  15طبقه استفاده
ممکن است هم کاهش سختی و هم کاهش مقاومت نشان دهند.
شــده اســت .قــابهــا در راســتــای  Xدارای ســه دهــانـهی  5متری
در تحلیل غیرخطی ،انتخاب مدل هیسترزیس در پیشبینی دقیق
است و ارتفاع طبقات  3/2متر است .این قابهای دوبعدی در
پاسخ دینامیکی سازه اهمیت ویژهای دارد .مدل انتخاب شده باید
راستای XZتوسط نرمافزار  SeismoStruct 2016مطابق تصویر 3
بتواند رفتاری مشابه با رفتار هیسترزیس واقعی ایجاد نماید و در آن
مدلسازی شدهاند .در ارتباط با صحتسنجی تحلیلهای انجام
عواملی مانند کاهش مقاومت را بتوان در نظر گرفت.
یافته خاطر نشان میگردد کلیهی تحلیلهای انجام یافته با این
تحقیقات نشان داده است که پارامتر زوال بر خسارت لرزهای
گرفته از
صورتنگاشت
توسط 3
کادمیک وسپس
استخراج شده و
افزاربهينه
مقاطع
تحليهل
مورد
استاتيک
ابتدا
سازه
است
ثبت شده
تحت الیسنس آ
گرفته و نرم
قرارافت
ای که
به گون
معادلدارند
تأثیريبسزایی
روشمسلح
هایبهبتنی
ساختمان
است.محتمل مربوط به عدم استفاده
خطاهای
هایغيقاب
ساختمان
هايایمن شدن
دوامبه نا
منجر
مقاومت بیش
دور ازگرفته
هايبهقرار
خروجیزمان
رخطي تارويخچه
آناليز
متفاوت ،تحت
مختلفاز با40م%دت
زلزلههاي
از نسخهی اصلی سایر نــرمافــزارهــا اســت .همچنین مقایسهی
خمشی مـیگــردد ،زیــرا در ایــن صــورت ساختمانها دچــار خسارت
شدید و غیر قابل تعمیر گردیدهاند [.]25
هــدف از ایــن تحقیق مطالعهی تغییرات سختی و مقاومت
ساختمانهای با اسکلت بتنی است که تحت تأثیر زلزلههای با
دوام مختلف قــرار گرفتهاند .این کار با تأثیر کلیهی پارامترهای
مؤثر بر کاهش مقاومت و سختی ساختمانهای بتنی و شبیهسازی
سازهی بتنی و رفتار آن در نرمافزار تحلیل غیرخطی سازهی بتنی
صورت میگیرد .با استفاده از نتایج این مطالعات میتوان قضاوت
مناسبی بر ظرفیت باقیماندهی سازههای آسیبدیده از زلزله برای
استفادهی مجدد یا تخریب و نوسازی آنها نمود.
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تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

طبقه
قاب سه
طبقه
قاب سه

طبقه
قاب 9
طبقه
قاب 9

تصوير  :3قابهای مورد تحليل
تصویر  :3قابهای مورد تحلیل

طبقه 15طبقه
قاب 15قاب

در آغاز  11رکورد با زمانهاي متفاوت انتخاب گرديد ،رکوردهاي انتخابي ابتدا در نرمافزار  Seismo Signalفيلتر شده
سپس توسط نرمافزار  Seismo Artifشتاب نگاشتها مقياس گرديدند .نحوهي مقياس کردن شتابنگاشتها بدين صورت
است که نخست ساختگاه هدف از نوع خاک نوع  2آئيننامهي  2800و در شهري با لرزهخيزي بسيار زياد که مطابق آئيننامهي
 2800ايران شتاب مبناي آن  0/35gاست  ،انتخاب گرديد .سپس طيف طرح اين ساختگاه مطابق روابط ارائه شده در

جدول  :1مشخصات زلزلههای مقیاس شده به انرژی بر اساس طیف خا ک نوع  IIو شتاب 0/35 g
ردیف

نام رویداد

ایستگاه

سال

بزرگا ()Mw

مدت زمان مؤثر ()Sec

PGA

1

Bam

Kerman

2003

6.6

30.97

0.264

2

Bam

Gale Ganj

2003

6.6

16.19

0.320

3

Bam

Golbaf

2003

6.6

37.48

0.332

4

Bam

Andoohjerd

2003

6.6

23.33

0.353

5

Bam

Baft

2003

6.6

17.81

0.268

6

Bam

Horjand

2003

6.6

12.53

0.303

7

Bam

Rayen

2003

6.6

22.53

0.328

8

Elmayor

North Shore

2010

7.2

47.14

0.321

9

Elmayor

Moreno Valley

2010

7.2

33.44

0.344

10

Coalinga

Parkfield-Cholame

1983

6.4

40.94

0.357

11

Coalinga

Parkfield-Vineyard

1983

6.4

44.80

0.279

جدول  :2مشخصات زلزلههای گزینش شدهی نهایی
ردیف

نام رویداد

ایستگاه

سال

بزرگا

مدت زمان مؤثر ()Sec

PGA

1

Bam

Andoohjerd

2003

6.6

23.33

0.353

2

Elmayor

Moreno Valley

2010

7.2

33.44

0.344

3

Landers

Inglewood-Union Oil

1992

7.2

44.80

0.323
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تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

تحلیلها با تحلیلهای نرمافزار  Sap، Etabsو  Perform3Dبیانگر
تطابق نسبی خروجیها است ،لکن به دلیل پیشرفته بودن نرمافزار
 SeismoStructدر لحاظ نــمــودن اث ــرات زوال سختی و کاهش
مقاومت با مدلهای مختلف از آن در تحلیل نهایی استفاده گردید.
قابها از نوع بتن مسلح و سیستم مقاوم در برابر نیروی
جانبی از نوع قاب خمشی است .بارگذاری لرزهای سازهها بر
اساس خاک نوع  2و منطقه با لرزهخیزی خیلی زیاد انجام یافته
است .طراحی اعضا بر اساس آییننامهی  ACI 05-318صورت
گرفته است .بارگذاری بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی
ساختمان است و بار زندهی طبقات و بام به ترتیب  200و150
کیلوگرم بر متر مربع است.
سازه ابتدا به روش استاتیکی معادل مورد تحلیل قرار گرفته و
مقاطع بهینه استخراج شده و سپس توسط  3نگاشت از زلزلههای
مختلف با مدت دوامهای متفاوت ،تحت آنالیز غیرخطی تاریخچه
زمانی قرار گرفته است.
در آغاز  11رکورد با زمانهای متفاوت انتخاب گردید،
رکوردهای انتخابی ابتدا در نرمافزار  Seismo Signalفیلتر شده
سپس توسط نرمافزار  Seismo Artifشتاب نگاشتها مقیاس
گردیدند .نحوهی مقیاس کردن شتابنگاشتها بدین صورت است

که نخست ساختگاه هدف از نوع خاک نوع  2آئیننامهی 2800
و در شهری با لرزهخیزی بسیار زیاد که مطابق آئیننامهی 2800
ایران شتاب مبنای آن 0/35 gاست ،انتخاب گردید .سپس طیف
طرح این ساختگاه مطابق روابط ارائه شده در آئیننامهی 2800
(ویرایش چهارم) محاسبه و به نرمافزار  Seismo Artifمعرفی
گردید .در ادامه با این نرمافزار کلیهی رکوردهای انتخاب شده
در محدودهی دوره  0.04تا  5ثانیه و با توجه به مشخصههای
طیف طرح هدف (شتاب ماکزیمم  )0.35 gدر دامنهی زمان
اصالح و مقیاس گردیدند .با این کار تأثیر انرژی ورودی زلزلهها
و شرایط خاک در تمام شتابنگاشتها یکسان گردید .از آنجا که
با این اصالح در حوزهی زمان امکان تغییر جزئی شتابنگاشتها
و شتاب ماکزیمم آنها وجود داشت ،شتابنگاشتهای ویرایش
شده مجددا ً توسط نرمافزار  Seismo Signalدر محدوده فرکانسی
بین  0/2و  25هرتز فیلتر شدند .در ادامه زلزلههایی که دارای
شتاب ماکزیمم تقریباً یکسان (در محدوده شتاب مبنای انتخاب
شده  )0.35 gو با زمان دوام مختلف بودند ( 3شتاب نگاشت
مطابق جدول  )2انتخاب شدند و توسط نرمافزار Siesmo Struct
بر سازه اعمال گردیدند.
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الف .رکورد زلزله Elmayor-Moreno

Elmayor-Moreno
رکورد
الف.الف.
Elmayor
زلزله-Moreno
زلزله
رکورد
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ب .رکورد زلزله Landers

Landers
رکوردزلزله
رکورد
زلزله Landers
ب .ب.

8
8

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

ج .رکورد زلزله Bam-Andoohjerd

ج .رکورد زلزله Bam-Andoohjerd
تصوير  :4رکورد زلزلههای انتخابي

تصویر  :4رکورد زلزلههای انتخابی

ج .رکورد زلزله Bam-Andoohjerd
تصوير  :4رکورد زلزلههای انتخابي

Elmayor-Moreno
تغييرمكان بام
الف .الف.
Elmayor
زلزله -Moreno
تحتزلزله
تحت
تغییرمکان بام

9

ب .تغييرمكان بام تحت زلزله Landers

زلزلهLanders
تحت زلزله
بام تحت
ب .ب.
Landers
تغييرمكانبام
تغییرمکان
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تصویر  :5تغییر مکان بام قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابی

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

ج .تغييرمكان بام تحت زلزله Bam-Andoohjerd
Bam
زلزله-Andoohjerd
زلزله
تحت
تغییرمکان بام
ج.
Bam-Andoohjerd
تحت
تغييرمكان بام
ج.
تصوير  :5تغيير مكان بام قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابي
تصوير  :5تغيير مكان بام قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابي

ً

برای بررسی رفتار واقعی سازهها در اثر بارهای وارده خصوصا
گیرایی در اتصال تیر -ستون ،نسبت نیروی محوری
ظرفیت سازه
تحمل بهاالستيک
خصوصا بارهاي ناشي از زلزلههايي که باالتر از حد
براي بررسي رفتار واقعي سازهها در اثر بارهاي وارده
بارهای ناشی از زلزلههایی که باالتر از حد تحمل االستیک سازه
فشاری و سایر مالحظات صورت میپذیرد .در صورت تجاوز زاویهی
باشند استفاده از روش هاي غيرخطي ناگزير است .در اين راستا رفتار غيرخطي اعضا اعم از تيرها و ستونها با منحنيهاي چند خطي
باشند استفاده از روشهــای غیرخطی ناگزیر است .در این راستا
دوران از حدود مشخص شده میتوان سطوح عملکردی را با توجه
وقفه سازه
کنترل
نقاط
در
پالستيک)
(مفصل
مقطع
سراسر
در
لهيدگي
يا
شدن
نقاطي
غیرخطیشود.
رفتار داده مي
برازش
جاريچند
منحنبایهای
ايجادها با
پتانسيلستون
سپساز تیرها و
اعضا اعم
به میزان دوران در سه دسته عملکرد قابلیت استفاده بی
نمود.کنترل
تعریفنقاط
خطي اين
سازيیرفتار غير
ایمنیمي
) ،قرار
بررسي
ماکزيمم)
محوري
سپس برشي
خمشي،
هاي
خطینقاط با
(نظير
مدلآستانه
گيرد )LS.و
جانی (
جاریمورد (IO
نقاطی با
پتانسیلو ایجاد
شود.
تالشمی
برازش داده
فروریزش ()CP
کارههای
تحتهزلزل
درصدطبقه
نظيرقاب 9
شده در
مقاطعتشکیل
خصوصيتمفاصل
کنترلتوجه بهدر جدول 3
پالستیک) در نقاط
(مفصل
سراسر
لهیدگی در
شدن یا
برده شده
آرماتور ب
مربوطه،
باقيمانده) با
سبت مقاومت
مقطعو ن
خميري
دوران
زاويهي
(شامل
است.
شده
آورده
شده
اشاره
عملکرد
سطح
سه
در
انتخابی
ماکزیمم)
محوری
و
برشی
خمشی،
های
ش
تال
با
نقاط
(نظیر
سازه
در تيرها نسبت به درصد آرماتور باالنس ،شرايط استفاده از ميلگردهاي عرضي در محدودهي مفاصل پالستيک و در طول گيرايي در
نتیجهی  :1مطابق تصویر  7با افزایش دوام لــرزهای ،مقدار
مــورد بررسی قــرار میگیرد .مدلسازی رفتار غیر خطی این نقاط
اتصال تير -ستون ،نسبت نيروي محوري به هرفيت فشاري و ساير مالحظات صورت ميپذيرد .در صورت تجاوز زاويهي دوران از
تغییر مکانهای حداکثر بام افزایش مییابد.
کنترل (شامل زاویهی دوران خمیری و نسبت مقاومت باقیمانده)
تعدادايمني
ای،)IO،
وقفه (
استفاده
عملکرد
سه :2دسته
عملکردي را
مقاطعسطوح
مي توان
مشخص شده
بيــرزه
دوام ل
قابليتافزایش
جدول  3با
مطابق
درهی
توجهبهبهکارميزان دوراننتیج
درصدباآرماتور
مربوطه ،نظیر
خصوصیت
حدودتوجه به
با
زلزلههاي انتخابي در
تحت
سازهطبقه
قاب 9
شده در
تشکيل
جدول  3مفاصل
شرایطدر
باالنس ،نمود.
آرماتور تعريف
درصد ()CP
فروريزش
آستانهي
شده) و
برده(LS
جاني
ییابد.
افزایش م
ارتجاعی
رفتار غیر
مفاصل و نیز
استفاده
نسبت به
در تیرها
پالستیک و در طول
محدوده
عرضی
میلگردهای
مفاصلاست.
ی شده
آورده
اشارهدرشده
عملکرد
سهازسطح

Andoohjerd
Andoohjerd

Landers
Landers

Moreno
Moreno

تحت اثر
طبقه
شدهدردرقاب
تشكيلشده
پالستيکتشکیل
مفاصل پالستیک
زلزلهزلزله
تحت اثر
طبقه
قاب9 9
 :6مفاصل
تصویر :6
تصوير
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نوع مفصل پالستیک
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تعداد مفاصل تشکیل شده

جدول  :3مقایسهی مفاصل تشکیل شده در قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابی
جدول  :3مقايسه مفاصل تشكيل شده در قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابي
CP

LS

نوع مفصل
0
0
پالستيک
4
2

4
تعداد مفاصل
تشکيل شده

3

CP

0
2
4

IO
LS

9

5
0
7
4
3

IO

دوام ظاهری رکورد ( %5تا )%95

دوام هاهري رکورد
23/3
( %5تا )%95

9

23/3

7

44/8

5

33/4

33/4

نام رکورد

Andoohjerd

44/8

Moreno

نام رکورد
Andoohjerd
Moreno
Landers

Landers

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

تصوير  :7مقايسه تغييرمكانها در سازه  9طبقه

تصویر  :7مقایسهی تغییرمکانها در سازه  9طبقه

نتيجهي  :1مطابق تصوير  7با افزايش دوام لرزهاي ،مقدار تغيير مکانهاي حداکثر بام افزايش مييابد.
11
نتيجهي  :2مطابق جدول  3با افزايش دوام لرزهاي ،تعداد مفاصل و نيز رفتار غير ارتجاعي سازه افزايش مييابد.

تصوير  :7مقايسه تغييرمكانها در سازه  9طبقه

نتيجهي  :1مطابق تصوير  7با افزايش دوام لرزهاي ،مقدار تغيير مکانهاي حداکثر بام افزايش مييابد.
نتيجهي  :2مطابق جدول  3با افزايش دوام لرزهاي ،تعداد مفاصل و نيز رفتار غير ارتجاعي سازه افزايش مييابد.

الف .تغييرمكان بام تحت زلزله Elmayor-Moreno

الف .تغییرمکان بام تحت زلزله Elmayor-Moreno

12

ب .تغييرمكان بام تحت زلزله Landers
ب .تغييرمكان بام تحت زلزله Landers

ب .تغییرمکان بام تحت زلزله Landers

انتخابي
طبقه تحت زلزلههای
قاب 3
تغييرر مكا
تصويرج :8.تغيي
Bam-Andoohjerd
زلزله
بامتحت
مكاننبام

انتخابي
های
طبقه تحت
بامن بام
مکان مكا
تغییر :8تغيير
تصویر :8تصوير
انتخابی
های
زلزلهه
تحت زلزل
قاب 3طبقه
قاب 3

13
13
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تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

Bam-Andoohjerd
بام بام
مکانمكان
تغییر .تغيير
ج
Bam
زلزله -Andoohjerd
تحتزلزله
تحت
ج.

13

Andoohjerd
Andoohjerd
Andoohjerd

Landers
Landers

Moreno
Moreno
Moreno

تحت اثر
قاب3 3طبقه
درقاب
شدهدر
ل شده
مفاصل
تصوير :9
زلزلهزلزله
تحت اثر
طبقه
تشكييل
کتشك
پالستيک
پالستي
مفاصل
تصوير :9

Landers

(b)Andoohjerd
(a)Moreno
تصویر  :9مفاصل Landers
طبقه تحت اثر زلزله
شده در قاب 3
)(c)(cتشکیل
پالستیک
(b)Andoohjerd
(a)Moreno
Landers

(b)Andoohjerd (a)Moreno (c) Landers
جدول  :4مقايسه مفاصل تشکيل شده در قاب  3طبقه در زلزلههاي انتخابي

جدول  :4مقايسه مفاصل تشکيل شده در قاب  3طبقه در زلزلههاي انتخابي

5( 3
رکورد
جدول  :4نوع
طبقه در زلزلههای انتخابی
مفصل مفاصل تشکیل شده دردوامقاب
مقایسهی

نوع مفصل پالستیک
تعداد مفاصل تشکیل شده

14
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مفصليک
نوع پالست
LS
CP

پالستيک

0
0
0

CP

CP

0

0

مفاصل 0 0
تعداد 0
تعدادتشکيل
مفاصلشده 0 0

2

تشکيل شده

0

LS

IO

IO

شدت (5
%95رکورد
تادوام

LS

IO

05

5

اس)
آري23
/3

20

74

3344/4/8

004

7

2

45

7

نام رکورد

آریاس)
شدت
اس)( 5تا
رکورد
رکورد
شدت  %95نام
%95
دوامتا آري
2333/3/4
44/8

Andoohjerd
23/3

Moreno
Andoohjerd
33/4
Landers
Moreno

44/8

نام رکورد

Andoohjerd
Moreno
Landers

Landers

تصوير :10مقايسهی تغيير مكانها در سازهی  3طبقه

تصویر :10مقایسهی تغییر مکانها در سازهی  3طبقه
مطابق جدول  4با افزايش دوام لرزهاي ،مقدار تغيير مکانهاي حداکثر بام و تعداد و محدودهي مفاصل پالستيک به ترتيب افزايش
جدول  :5مقایسهی مفاصل تشکیل شده در زلزلههای انتخابی در سازهی  3طبقه
نيافته است .طي تحليلهاي متعدد و با نرمافزارهاي معتبر مختلف صحت نتايج آناليز تأييد شد .با بررسي عميقتر ،مشخص گرديد
سازهی  3طبقه
مكانها در
تغيير
تصوير :10مقايسهی
اصالح
دوام
نامک
داد .از اين رو ي
شتر %تاانجام
کمتر و ب
دوامهاي
اساسن دوام
شدهدقبريقي بي
سهي
توان مقاي
آرياس نمي
مفصلتعريف
نوع که با
شدت IO
 95درصدLS
دوام مؤثر  5تاCP
پالستیک
رکورد
)%95
رکوردي(5
ظاهری
تجاوز یا کاهش از±0/2 g
آستانهي شتاب حداقلي برابر با  0/2 gانتخاب گرديد و دوام شتابنگاشتها از لحظه تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از شتاب ±0/2 g
Morenoفزايش
33/4مفاصل پالستيک به ترتيب ا
حداکثر بام و تعداد و محدودهي
دوام لرزهاي0،مقدار تغ4يير مکان
مطابق جدول  4با افزايش
هاياست7/6.
اصالح شده آنها آورده شده
محاسبه گرديد .در زير مدت 0دوام

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

گرديد
23/3با بررسي عميقتر ،مشخص
صحت نتايج آناليز تأييد شد.
شدههاي
تحليل
مفاصلطي
تعداد است.
نيافته
Andoohjerd
نرمافزارهاي 5معتبر مختلف8/8
متعدد و با 0
0
تشکیل
Landersرو يک
 44/8و بيشتر انجام داد .از اين
22/2ي دقيقي بين دوامهاي کمتر
شدت آرياس 7نميتوان مقايسه
درصد 2
که با تعريف دوام مؤثر  5تا 0 95
آستانهي شتاب حداقلي برابر با  0/2 gانتخاب گرديد و دوام شتابنگاشتها از لحظه تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از شتاب ±0/2 g
شده است.
مقدار آنها
اصالح شده
جدولد4.دربا زير
مطابق گردي
محاسبه
آوردههای
تغییر مکان
دواملرزهای،
مدتدوام
افزایش
 14شتاب  ±0/2 gمحاسبه گردید .در زیر مدت دوام اصالح شدهی
آنها آورده شده است.
حداکثر بــام و تــعــداد و مــحــدودهی مفاصل پالستیک بــه ترتیب
مشخص میشود که با در نظر گرفتن مقدار دوام اصالح شده بر
افزایش نیافته است .طی تحلیلهای متعدد و با نرمافزارهای معتبر
پایهی  ±0/2 gترتیب افزایش تغییر مکانهای غیر ارتجاعی برقرار
مختلف صحت نتایج آنالیز تأیید شد .با بررسی عمیقتر ،مشخص
گردید که با تعریف دوام مؤثر  5تا  95درصد شدت آریاس نمیتوان 14است.
خــاطــر نــشــان م ـیگــردد س ــازهه ــای بلند (نـظـیــر  9طـبـقــه) به
مقایسهی دقیقی بین دوامهای کمتر و بیشتر انجام داد .از این رو
شتابهای پایینتری حساس هستند .در این تحقیق با در نظر
یک آستانهی شتاب حداقلی برابر با  0/2 gانتخاب گردید و دوام
شتابنگاشتها از لحظهی تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از
گرفتن آستانه  ± 0/g1ترتیب مشابهی (بــدون تغییر) برای مدت

جدول  :6مقایسهی مفاصل تشکیل شده در زلزلههای انتخابی در سازهی  3طبقه
محدودهی شدت آریاس معادل با زمان و دوام مشابه

دوام اصالح شده بر اساس تجاوز یا کاهش از±0/2 g

 14تا  78درصد

7/6

 12تا  74درصد

8/8

 1تا  70درصد

22/2

نام رکورد
Moreno
Andoohjerd
Landers

جدول :7مقایسهی مفاصل تشکیل شده در زلزلههای انتخابی در سازهی  15طبقه
نوع مفصل پالستیک

CP

LS

IO

دوام ظاهری رکورد ( %5تا )%95

تعداد مفاصل تشکیل شده

6
8
13

4
4
0

2
1
0

23/3

Andoohjerd

33/4

Moreno

44/8

Landers

دوام رکوردها مالحظه گردید .از این رو به اصالح دوام رکوردها برای
سازهی  9طبقه نیازی نیست.
بهمنظور تطبیق محدودهی شتابی  ±0/2 gبا دامنه dآریاس
با سعی و خطا دامنههای مشابه زیر محاسبه گردید:
بهطور مشابه و برای اطمینانبخشی از صحت استنتاج سه
رکــورد انتخاب شده بر مدل ساختمان  15طبقه اعمال گردیدند
و تعداد مفاصل تشکیل شده به ازای هر زلزله و در هر سه سطح
عملکرد محاسبه گــردیــد .نتایج ایــن تحلیل در جــدول  7بهطور
خالصه آمده است و نتایج همانند سازهی  9طبقه نشانگر آن است
که در سازههای بلند شتاب آستانهی کمتر تأثیر بیشتری بر سازه
دارد و همان ترتیب دوام آریاسی مطابق با ترتیب مفاصل ایجاد
شده است.

یافتهها

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل غیرخطی با در نظر گرفتن اثرات زوال سختی و
ً
مقاومت در سازههای نسبتا بلند مرتبه ( 9و  15طبقه) نشان داد

که با افزایش دوام لــرزهای ،مقدار تغییر مکانهای حداکثر سازه،
تعداد مفاصل و نیز رفتار غیر ارتجاعی ســازه افزایش مییابد .در
تحلیل غیرخطی سازهی سه طبقه نخست بررسی عمیقتری روی
دوام انجام گرفت و آستانهی شتاب حداقلی برابر با  0/2 gدر نظر
گرفته شد و دوام شتابنگاشتها توسط نرمافزار  Excelاز لحظهی
تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از شتاب ± 0/2 gمحاسبه گردید.
با در نظر گرفتن مقدار دوام اصالح شده بر پایهی  ±0/2 gترتیب
افزایش تغییر مکانهای غیر ارتجاعی و مفاصل پالستیک سازه
محرز گردید.
خاطر نشان میگردد طبق تحلیلهای متعدد نتیجهگیری
گردید که سازههای بلند با شتابهای کمتر تحریکپذیر هستند.
در صورت اصالح دوام شتابنگاشتها برای سازهی  9و  15طبقه بر
اساس شتاب آستانهی کمتر (نظیر ،)± 0/1 gتغییری در ترتیب دوام
شتابنگاشتها مالحظه نگردید .اما در سازههای کوتاه مرتبه،
رتبهبندی دوامهــا باید بر اســاس شتابهای آستانهی بیشتری
نسبت به ســازههــای بلند انجام گیرد .در یک نتیجهگیری کلی
میتوان گفت که هر چه تعداد سیکلهای یک شتابنگاشت -که
هم از نظر پریود متناظر نزدیک به پریود غالب سازه باشند و هم
دامنهی شتاب بیشتری داشته باشند -بیشتر باشد ،آسیبپذیری
سازه و افزایش تعداد مفاصل پالستیک و حد آنها بیشتر خواهد
شد.
نتایج تحلیل غیرخطی با در نظر گرفتن اثرات زوال سختی و
مقاومت در سازههای کوتاه و بلند مرتبه نشان داد:
 .1درصــد تشکیل مفاصل پالستیک در قابها در زلزلههای با
ً
دوام زیاد عموما بیشتر از زلزله با دوام پایین است.
 .2با افزایش دوام لرزهای ،مقدار تغییر مکانهای حداکثر سازه،
تعداد مفاصل و نیز رفتار غیر ارتجاعی سازه افزایش مییابد.
 .3مشاهده گردید ســازههــای بلند نسبت به ســازههــای کوتاه
بــه شــتــابهــای پــای ـهی ک ـم ـتــری حــســاس ان ــد و در نتیجه
آسیبپذیرتر هستند و در این گونه سازهها باید آستانه شتابی
که در محاسبهی دوام زلزله در نظر گرفته میشود را کمتر از
ساختمانهای کوتاه انتخاب نمود.
 .4آستانهی شتاب برای در نظر گرفتن دوام واقعی باید با توجه
به شرایط سازه از جمله هندسه و مقاطع و ارتفاع به گونهای در
نظر گرفته شود که آن شتاب باعث ایجاد رفتار غیرخطی در اعضا
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تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

در این تحقیق رکوردهای مختلفی بر اساس دوامهای متفاوت
انتخاب گردیدند و توسط نــرمافــزار  SeismoArtifبر روی طیف
خاک نوع  2آئیننامه  2800و ساختگاه با لرزهخیزی بسیار زیاد
( )0/g35مقیاس شدند .با این کار تأثیر انرژی ورودی زلزلهها و
ً
شرایط خاک در تمام شتاب نگاشتها یکسان شد و مقایسه صرفا
روی دوامهــای مختلف قابل انجام گردید .در ادامــه آن دسته از
ً
زلزلههایی که دارای شتاب تقریبا یکسان با زمــان دوام مختلف
بودند انتخاب شــده و ســازههــای الگوی  9 ،3و  15طبقه توسط
نرمافزار  Siesmo Structمدلسازی و تحت تحلیل غیر خطی با
در نظر گرفتن اثرات زوال سختی و کاهش مقاومت قرار گرفتند.
یافتهها نشانگر آن هستند که در سازههای کوتاه مرتبه افزایش
ً
دوام آریاسی الزاما به معنی افزایش آسیبهای وارد بر سازه نیست،
بلکه آسیبهای وارد بر ســازه در سازههای کوتاه به مدت زمانی
که ســازه تحت شتاب آستانهی باالتری قــرار گرفته اســت مرتبط
است .در سازههای بلندتر سازه با شتابهای آستانهی کمتری نیز
آسیبپذیر میشود و افزایش دوام آریاسی میتواند نشانگر افزایش
آسیب بیشتر باشد.
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