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قالب تونلی سيستمی ايدهآل برای سازههای بتنآرمه تحت زلزلههای متوالی
وحید محسنیان  ،8سیّدبهرام بهشتیاول *7و رضا دربانیان

3

8کارشناس ارشد زلزله ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران
7دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 3دانشجوی دکترای سازه ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه شاهرود
(دریافت ،58/8/81 :پذیرش ،58/87/77 :نشر آنالین)58/87/73 :
چکيده
وجود پتانسیل آسیبپذیری تحت پسلرزهها ،حتی در بسیاری از ساختمانهایی که بر اساس آییننامههای طراحی لرزهای معتبر طراحی شدهاند،
لزوم توجه به استفاده از یک سیستم مطمئن ،بخصوص در مناطق لرزهخیز را آشکار میسازد .تجارب زلزله های پیشین و نتایج مطالعات صورت گرفته روی
سیستم قالب تونلی مبین مقاومت بسیار قابل توجه این قبیل سازهها در برابر زلزلههای قوی میباشد .تاکنون مطالعهای جهت بررسی مقاومت این سازهها
تحت زلزلههای متوالی انجام نشده است .به نظر میرسد که این سیستم سازهای ،تحت زلزلههای متوالی از اطمینان سالمت قابل قبولی برخوردار است.
هدف این مطالعه ،بررسی ظرفیت باقیمانده ساختمانهای قالب تونلی آسیب دیده بعد از وقوع لرزش اصلی و نحوه عملکرد آنها تحت زلزلههای متوالی
حاوی لرزش اصلی و پسلرزه بوده است  .بدین منظور ،بعد از اعمال لرزش اصلی معادل با زلزله طرح استاندارد  7611ایران ،ساختمانهای آسیبدیده،
تحت تحلیلهای دینامیکی افزایشی ناشی از پسلرزهها و بارافزون قرار گرفتهاند .ارائه منحنیهای شکنندگی برای سطوح مختلف خرابی به وجود آمده در
المانهای اصلی قبل و بعد از وقوع لرزش اصلی ،از دیگر دستاوردهای این پژوهش است .نتایج بیانگر ظرفیت و مقاومت باالی سیستم قالب تونلی در
زلزلههای متوالی و تأمین سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه در زلزله طرح استاندارد  7611می باشد .با استناد به نتایج حاصل از این مطالعه ،نتیجه
گردید که عدم آسیب قابل توجه تحت لرزش اصلی متناظر به خطر طراحی ساختگاه ،بیشترین شانس را جهت تحمل پسلرزهها برای این سیستم نوظهور
فراهم کرده است .به عالوه ،مشخص شد که اجزای اصلی در این ساختمانها ،حتی تحت پسلرزههای نسبتاً قوی نیز ،با احتمال ناچیزی به سطح عملکردی
نامبرده میرسند.
کليدواژهها :سیستم قالب تونلی ،پسلرزه ،نگاشتهای پی در پی ،تحلیل دینامیکی افزایشی ،منحنیهای شکنندگی.

 -6مقدمه
بعد از وقوع زلزلههای قوی ،معموالً تا مدتی لرزشهای
متعددی در منطقه اتفاق میافتد .بیشتر این لرزشها که غالباً
ضعیفتر از زلزله اصلی هستند ،در همان گسلی اتفاق میافتند که
زلزله اصلی را سبب شده است .به عنوان مثال بعد از وقوع زلزلههای
مرداد ماه سال  8358در غرب اهر ،با بزرگای  8/8و  ،8/3تعداد
 7728پسلرزه نسبتاً بزرگ ،طی ماههای بعدی در این منطقه ثبت
گردید (آقایی و رضاپور .)8353 ،بعد از زلزله با بزرگای  6/6در
شیلی ( 72فوریه  ،)7181ظرف مدت دو ماه 318 ،پسلرزه با
بزرگای بیش از  8در این منطقه ثبت شد که در این بین ،بزرگای
 78پــسلرزه بیشتـــر از  8بــوده است ( Ruiz-Garcíaو
.)7188،Negrete-Manriquez

بعد از زلزله با بزرگای گشتاوری  2/7در شهر وان ترکیه (73
اکتبر  ،)7188در هفت روز نخست 811 ،پسلرزه با بزرگای بیش
از  3در منطقه ثبت شد .مهمترین آنها دارای بزرگای  8بود که در
شبهای اول و دوم بعد از این حادثه رخ داد و موجب تشدید
خسارتها در پهنه زلزلهزده شد .پسلرزه  5نوامبر ،بزرگایی برابر
 8/8داشت و سبب خرابی و فروریزش کلی دو ساختمان (هتل
بایرام و والی) در این شهر شد (زارع .)8353 ،تحت این پسلرزه،
چند ساختمان بتنآرمه که ظاهراً در زلزله اصلی دچار خسارت
جدی نشده بودند ،به طور کامل فروریختند .طبق گزارشات میدانی
ارائه شده ،بیشتر فروریزشهای کلی ،مربوط به ساختمانهای  1تا
 8طبقه بتنی و ناشی از پدیده تشدید بوده است.

*نویسنده مسئول؛ شماره تماس178-66268788 :
آدرس ایمیل( mohsenian.vahid@gmail.com:و .محسنیان)(beheshti@kntu.ac.ir ،س.ب .بهشتیاول)rezadarbanian@shahroodut.ac.ir ،
(ر .دربانیان).

16

و .محسنیان و همکاران  /نشريه مهندسی عمران و محیط زيست ،جلد  ،74شماره ( 7زمستان 47-16 ،)6931

در خصوص بررسی توانایی پسلرزهها در افزایش سطح
خسارات و یا تخریب ساختمانها ،مطالعات بر روی سیستمهای
سازهای و سیستمهای چند درجه آزادی محدود بوده و نیاز به
بررسی اثر زلزلههای متوالی (نگاشت اصلی و پسلرزه) بر عملکرد
انواع سازه ،احساس میشود ،)0891( Mahin .ضمن بررسی پاسخ
سیستم یک درجه آزادی در محدوده غیر خطی ،تحت نگاشتهای
شامل لرزش اصلی و پسلرزه زلزله ماناگا ( 32دسامبر ،)0893
نتیجه گرفت که پسلرزه ،نیاز شکلپذیری (نسبت بیشینه تغییر
مکان غیر ارتجاعی به تغییر مکان حد تسلیم) سیستم را افزایش
میدهد.
 Leeو  ،)3112( Foutchدو قاب فوالدی با تعداد طبقات  8و
 31را تحت نگاشتهای مصنوعی پی در پی با احتمال فراگذشت
 01 ،21 ،01و  3درصد در  01سال قرار دادند .طی این مطالعه
مشخص شد که به ازای بحرانیترین حالت برای زلزله اصلی با دوره
بازگشت  3290سال ،آسیبهایی به صورت موضعی در سازه ایجاد
میشود که ایمنی کلی آن را چندان تهدید نمیکند .بعد از اعمال
همین زلزله به عنوان پسلرزه بر سازه آسیبدیده ،خرابیهای قابل
توجهی در آن رخ داد که موجب فروریزش تعدادی از طبقات و در
نهایت خرابی کل قاب شد.
برآورد ظرفیت باقیمانده در ساختمانهای آسیبدیده ناشی
از زلزلههای اصلی توسط  Lucoو همکاران ( ،)3112نشان داد که
در حالت ارتجاعی ،ظرفیت محاسبه شده توسط دو روش استاتیکی
و دینامیکی تاریخچه زمانی یکسان هستند و در محدوده غیر
ارتجاعی ،روش استاتیکی در مقایسه با روش دینامیکی ،تخمین
کم و در نتیجه نادرستی از ظرفیت باقیمانده در ساختمان ارائه
میدهد.
استفاده از پسلرزههای مشابه با زلزله اصلی ،انجام تحلیل
دینامیکی افزایشی روی سیستم تک درجه آزادی معادل و ترسیم
منحنی ظرفیت با استفاده از تحلیل بارافزون برای سازه واقعی و
تعریف حاالت حدی خسارت برای آن و تعمیم این حاالت حدی
به روش دینامیکی افزایشی ،از ایرادات وارد بر این مطالعه
میباشند.
با روشی مشابه Sunasaka ،و  ،)0882( Kiremidjianبا
استفاده از پسلرزه اروکای کالیفرنیا ،ضریب مقیاسی را برای تولید
نگاشتهای مصنوعی ایجاد نمودند .ایشان به منظور شبیهسازی
وابستگی بین نگاشتهای تولید شده و نگاشتهای طبیعی ،از بین
نگاشتهای موجود شامل لرزش اصلی و پسلرزه ،گروهی را به
صورت تصادفی انتخاب کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که روش
تکرار لرزشهای اصلی به عنوان پسلرزه ،نیاز جابجایی نسبی را
در حد باالیی تخمین میزند.
 Ruiz-Garcíaو همکاران ( ،)3119پاسخ  8نمونه پل بتنی
کوتاه را تحت  32نگاشت طبیعی شامل زلزله اصلی و پسلرزه ،در

محدوده غیر خطی مورد بررسی قرار دادند .طی این مطالعه
مشخص شد ،از آنجایی که طراحی اولیه پلها با مقاومت باال صورت
میگیرد و در زلزلههای متوسط و باال رفتار غیر خطی از آنها انتظار
نمیرود ،پسلرزهها تأثیر چندانی بر تقاضای جابجایی نسبی
ندارند .به عالوه ،ضمن تحلیل دینامیکی افزایشی معلوم شد ،هرگاه
تحت لرزش اصلی پل وارد محدوده غیر خطی شود ،پسلرزهها
تأثیر بیشتری بر تقاضاهای حداکثر جابجایی نسبی و جابجایی
نسبی ماندگار خواهند داشت .ایشان اظهار داشتند ،سطح شدت
لرزشهای زمین و رفتار هیسترزیس ستونها نیز بر پاسخها مؤثر
است.
 Hatzigeorgiouو همکاران ( 3118و  )3101و همچنین
 Faisalو همکاران ( ،)3102طی مطالعاتی با بررسی پاسخ  2قاب
بتنی منظم و نامنظم تحت  0نگاشت طبیعی ثبت شده و 21
نگاشت مصنوعی تولید شده شامل لرزش اصلی و پسلرزه ،نتیجه
گرفتند که بعد از وقوع لرزش اصلی ،در محدوده رفتار غیر
ارتجاعی ،پسلرزهها موجب افزایش تقاضای شکلپذیری ،افزایش
خسارت و تغییر در نحوه گسترش و توزیع مفاصل پالستیک
میشوند .این در حالی است که در هیچ آییننامهای ،در طراحی
سازهها به اثر پسلرزهها اشاره نشده است.
 Songو  Liو همچنین  Liو همکاران ( ،)3102اثر محتوای
فرکانسی و مدت دوام پسلرزهها بر احتمال فروریزش ساختمانها
در چهار سطح خرابی به وجود آمده بعد از وقوع زلزله اصلی را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعات آنها نشان میدهد که
پارامترهای نامبرده ،نقش مؤثری بر ظرفیت فروریزش ساختمانها
ایفا میکنند به گونهای که ،پسلرزههایی با مدت دوام باال و
محتوای فرکانسی پایین ،اثرات مخربتری بر ساختمان آسیبدیده
تحت زلزله اصلی دارند .به عالوه ،درجه تأثیر پسلرزه در فروریزش
ساختمان ،وابستگی زیادی به سطح خرابی ایجاد شده بعد از لرزش
اصلی دارد.
قالب تونلی از سیستمهای نوین ساختمانی است که به جهت
نداشتن المانهای تیر و ستون از سایر سیستمهای بتنی متعارف
تفکیک میشود .در این سیستم ساختمانی ،تنها از المانهای دال
و دیوار به عنوان عناصر باربر قائم و جانبی استفاده میشود که در
هر طبقه به صورت همزمان بتنریزی میشوند .با این نحوه اجرا،
ضمن این که درزهای اجرائی بتنریزی و اتصاالت سرد در مقایسه
با سایر سیستمهای بتنی متعارف به حداقل میرسد ،رفتار لرزهای
مجموعه سازه از نظر یکپارچگی اعضا و اتصاالت آنها نیز به نحو
چشمگیری بهبود مییابد.
طی دو زلزله کوجالی ( )Mw=7.4و دوزجه ( )Mw=7.2در سال
 0888در ترکیه ،عملکرد لرزهای مطلوب این سیستم سازهای در
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مقایسه با سیستمهای قاب خمشی بتنی و یا قاب خمشی همراه
با دیوار برشی به اثبات رسیده است ( Balkayaو .)3112 ،Kalkan
مرور ادبیات فنی و تحقیقات پیشین ،حاکی از آن است که
تاکنون مطالعات تجربی و عددی به منظور بررسی تأثیر پسلرزهها
بر عملکرد سازههای ساخته شده با تکنیک اجرایی نامبرده صورت
نپذیرفته است.
با توجه به اثبات مقاومت باالی این سیستم و قرار گرفتن
میزان آسیبها در محدوده سطح عملکردی خدمتپذیری بیوقفه
تحت لرزشهای اصلی طی مشاهدات و مطالعات پیشین
(محسنیان ،)0280 ،این تحقیق در چارچوب مطالعه رفتار غیر
خطی و قابلیت اعتماد لرزهای ،به بررسی حفظ این خصیصه در
سازههای قالب تونلی منظم در پالن تحت پسلرزهها اختصاص
یافته و طی آن ،ضمن تعیین سطح عملکرد مدلهای مورد مطالعه
تحت سطح خطر طراحی آییننامه زلزله ایران (استاندارد ،3911
 ،)3102ظرفیت باقیمانده و تأثیر پسلرزهها بر عملکرد لرزهای
آنها مورد بررسی قرار گرفته است .ارائه منحنیهای شکنندگی
پسلرزهها برای سطوح مختلف خرابی به وجود آمده در اجزای
سازه (شامل دیوارها و تیرهای رابط) قبل و بعد از وقوع لرزش
اصلی به کمک تحلیل دینامیکی افزایشی نیز از دیگر
دستآوردهای مطالعه حاضر میباشد.

ارائه شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص
قالب تونلیها ( )0292نیز رعایت شده است.
در نهایت ضخامت کلیه دیوارها  31سانتیمتر لحاظ گردید و
جهت تسلیحشان ،از میلگرد آجدار نمره  9به فاصله هر 31
سانتی متر در دو راستای قائم و طولی دیوار به صورت دو الیه،
استفاده شد (تنها میلگردهای قائم دیوارها در چهار طبقه اول از
ساختمان بلندتر ،نمره  03هستند) .برای تیرهای رابط بین دیوارها،
به منظور تأمین شکلپذیری و افزایش مقاومت برشی ،مطابق شکل
( )0میلگردهای قطری نیز طراحی شد ( Paulayو ،Binney
 .)0892ضخامت دالها  00سانتیمتر است و در طراحی اعضای
سازهای ،مقاومت فشاری مشخصه بتن مصرفی  30مگاپاسکال و
مقاومت تسلیم میلگردهای مصرفی نیز  211مگاپاسکال در نظر
گرفته شد .مقادیر بارهای مرده و زنده اعمال شده بر ساختمانها
نیز مطابق موارد مندرج در جدول ( )0میباشد.

 -6مشخصات مدلهای مورد مطالعه
برای این مطالعه ،از پالن با سیستم قالب تونلی ارائه شده در
شکل ( )0استفاده شد .مطابق شکل ،پالن حاضر منظم و نسبت به
هر دو جهت اصلی متقارن است (محسنیان .)0280 ،خطچینهای
داخل پالن معرف تیرهای رابط باالی بازشوهاست که طول و
ارتفاعشان به ترتیب  0و  1/9متر است .با توجه به ارتفاع
ساختمانهای قالب تونلی اجرا شده در ایران ،به منظور بررسی اثر
ارتفاع بر رفتار ،ساختمانهایی با پالن مذکور و تعداد طبقات  0و
 01مدل شد.
کاربری پروژهها مسکونی و موقعیتشان در پهنه لرزهخیزی
تهران فرض شده است .ارتفاع طبقات  2متر است و خاک منطقه
بر اساس طبقهبندی آییننامه زلزله ایران (استاندارد ،3911
 ،)3102تیپ  3در نظر گرفته شده است.
ساختمانهای مورد مطالعه در ابتدا بر اساس آییننامه بتن
آمریکا ( )3102 ،ACI318و با استفاده از نـرمافزار ETABS
( )3100طراحی شده و تمامی الزامات طراحی تحت زلزله طرح
استاندارد ( 3911دوره بازگشت  290سال) ،تقاضای بیشینه تغییر
شکلهای ایجاد شده در المانهای واقع در طبقات و نیز بیشینه
تغییر شکلهای ماندگار در آنها ناچیز بوده و مدلهای مورد
مطالعه ،در سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه قرار میگیرند.

شکل  -6پالن ساختمانهای قالب تونلی مورد مطالعه ،نمونه
شبکهبندی المانها و جزئیات میلگردگذاری برای تیرهای رابط
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جدول  -6مقادير بارهای مرده و زنده در نظر گرفته شده برای
طراحی اولیه
نوع بار

*

طبقات

بام

بار مرده

221

221

بار زنده

311

001

* واحد کیلوگرم بر متر مربع است.

پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش در محدوده غیر خطی
برای اعضای کنترل شونده با برش برداشت شده است.
در مدلسازی دیوارهای خمش -کنترل نیز ،به منظور عبور از
سطح مفهوم پالستیسیته متمرکز به سطح دقیقتری از رفتار غیر
خطی که در آن رابطه تنش -کرنش مصالح منجر به رفتار غیر
خطی میشود ،از المانهای "رشتهای" استفاده شده است.

 -9مدلسازی رفتار غیر خطی ،تعیین پارامترهای مقاومتی
و تغییر شکلی المانها
برای مدلسازی و تحلیل غیر خطی ساختمانهای مورد
مطالعه از نرم افزار  )3119( PERFORM-3Dاستفاده شد.
با توجه به تأثیر پارامترهای ( )  )   Mu / (Vu .lwو (
 )   hw / lwبر نوع رفتار دیوارهای برشی (رفتار خمشی و
تیرگونه برای    3و یا  ،   1رفتار برشی برای    3و یا
 )   0.5و این که اکثر دیوارهای موجود در پالن سازههای مورد
مطالعه طویل بوده و تالش برای برآورده کردن حداقلهای گزارش
ابالغی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تأمین درصد دیوارها
در پالن و به دنبال آن انتخاب ضخامت مناسب برای این المانها،
منجر به حاکم شدن حداقل ضوابط آییننامه طراحی برای برش
در مقاطع المانها شده است ،برش به عنوان پارامتر کنترل شونده
توسط تغییر شکل در اکثر دیوارها و تمام تیرهای رابط بینشان
لحاظ گردید .بدین ترتیب ،مطابق شکل ( )3برای دیوارها (جز
تعدادی محدود که به صورت خمش -کنترل در نظر گرفته
شدهاند) و تیرهای رابط ،رفتار برشی غیر خطی تعریف شد .الزم
بذکر است که در پارامترهای نامبرده ،منظور از  M uو  Vuبه ترتیب
لنگر خمشی و نیروی برشی ایجاد شده در دیوارها بوده و  hwو
 lwنیز معرف ارتفاع و طول این المانها میباشند.
معیارهایی که برای بیان شکلپذیری المانهای سازه به کار
میروند ،بسته به رفتار آنها متفاوت است.
برای دیوارها و تیرهای برش -کنترل که شکلپذیری در آنها
از طریق گسیختگی برشی ایجاد میگردد ،به ترتیب ،تغییر مکان
جانبی نسبی و چرخش وتری به عنوان معیار انتخاب میشوند
(نشریه  .)0283 ،221در این مطالعه ،برای مدلسازی رفتار برشی
غیر خطی المانها ،مطابق توصیههای ،)3102( ASCE41-13
مقاومت برشی اسمی مقطع المان به عنوان مقاومت نهایی در نظر
گرفته شده است.
الزم به ذکر است ،با توجه به نسبت طول دهانه آزاد به ارتفاع
مقطع (کمتر از  ،)3جهت برآورد مقاومت برشی اسمی تیرهای
رابط بین دیوارها ،از روابط مربوط به تیرهای عمیق استفاده شده
است .سایر پارامترهای الزم برای مدلسازی رفتار غیر خطی ،از
رابطه کلی بار -تغییر مکان مطابق شکل ( )2و جدول مربوط به

شکل  -6رفتار برشی غیر خطی تعريف شده در نرمافزار
()6001 ،PERFORM-3D User Guide

شکل  -9رابطه كلی بار -تغییر شکل (تعمیم يافته) برای اعضا و
اجزای بتنی (نشريه )6936 ،910

مدلسازی دیوارها و تیرهای رابط بینشان در نرم افزار ،با کمک
المان "دیوار برشی" انجام شد .رفتار برون صفحه االستیک برای
دیوارها ،دیافراگم صلب برای سقفها ،اتصاالت گیردار پای دیوارها،
عدم بلندشدگی پی و صرف نظر از لغزش میلگردها در بتن ،از دیگر
فرضیات این تحقیق میباشند.
 -7تحلیلهای غیر خطی
با بررسی درصد دیوارها در پالن ،مشخص میشود که سختی
و سطح مقاومت ساختمانها ،در جهت  xپالن بیشتر از جهت y
آن است .بر این اساس ،رفتار ساختمانهای مورد مطالعه تنها در
راستای  yپالن مورد بررسی قرار گرفته است .مطابق جدول (،)3
کنترل ترتیب مودهای انتقالی نیز بر این مورد صحه میگذارد.
همان گونه که در این جدول مالحظه میشود ،مود اول برای هر
دو ساختمان فاقد مولفه انتقالی بوده و کامالً پیچشی است .این
مورد را میتوان به فقدان دیوارهای سازهای در وجههای پیرامونی
پالن ناشی از شرایط اجرایی ویژه سیستم و لزوم خروج قالبها از
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این قسمتها نسبت داد .به عالوه ،مشخص میشود که افزایش
ارتفاع ساختمان تأثیری بر ترتیب مودهای نوسانی ندارد.
مقادیر بارهای مرده و زنده اعمال شده در مدلسازی این
مرحله و همچنین شبکهبندی المانها ،عیناً همان مقادیر در نظر
گرفته شده برای مرحله طراحی اولیه ساختمانها بوده و در ترکیب
بارگذاری ثقلی و جانبی نیز ،مطابق رابطه ( ،)0حد باالی اثرات بار
ثقلی لحاظ گردیده است.
) 𝐿𝑄 𝑄𝐺 = 1.1(𝑄𝐷 +

()0

در این رابطه QD ،بار مرده و  ،QLبار زنده مؤثر میباشد.
جدول  -6ضرايب جرم مؤثر انتقالی ( )Mو زمان تناوب ()T
مودهای نوسانی مدلهای مورد مطالعه
ساختمان  01طبقه

ساختمان  0طبقه

M

T

M

T

1
90/20
29/20

1/9290
1/2202
1/2099

1
98/21
92/13

1/3320
1/0289
1/0223

)M (%
)T (Sec

المانهای ساختمان لحاظ گردید و از مقادیر کمی متناظر به این
حاالت حدی ،جهت بررسی سطح عملکردی استفاده شد.
در ادامه ،پاسخهای حداکثر جابجایی مراکز جرم و تغییر
شکل های ایجاد شده در دیوارها و تیرهای رابط واقع در هر طبقه
به همراه مقادیر ماندگار هر کدام برداشت شد و میانگین مقادیر
جهت انجام مقایسه مالک قرار گرفت.
مطابق شکلهای ( )0و ( ،)2در سطح خطر طراحی آییننامه،
تغییر شکل ساختمانها به حالت خطی نزدیک بوده و تمامی
المانهای ساختمانهای مورد مطالعه ،در سطحی باالتر از سطح
عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه قرار گرفتهاند .به عالوه ،همان
گونه که در این شکلها مشخص است ،تحت این سطح از شدت،
مقادیر ماندگار برای جابجایی مراکز جرم و تغییر شکل المان
طبقات نیز بسیار کم است .این مورد به خصوص در ساختمان
کوتاهتر بارزتر است.

مود اول
مود دوم
مود سوم

 -6-7تحلیل تاريخچه زمانی
جهت انطباق هر چه بیشتر زلزلههای به کار برده با سطح خطر
طراحی آییننامه ،تصمیم گرفته شد که از نگاشتهای مصنوعی
متناظر بر طیف طرح آییننامه استفاده گردد .ترمیم و تصحیح
نگاشتهای موجود ،روشهای میدان زمانی و روشهای دامنه
فرکانسی از جمله روشهای موجود برای تولید نگاشتهای
مصنوعی جنبش زمین هستند که عموماً برای تولید نگاشتهایی
که در حالت متوسط بر طیف پاسخ طراحی هدف پروژه منطبق
میباشند ،استفاده میشوند (بهشتیاول.)0280 ،
در تبدیل موجک ،با بردن شتابنگاشت انتخابی به فضای
ضرایب موجک و اصالح توابع جزئیات آن با نسبت طیف هدف به
طیف پاسخ این حرکت و بازگشت مجدد به فضای زمان ،میتوان
حرکتی با طیفی نزدیکتر به طیف هدف به دست آورد و این
عملیات تا رسیدن به نتیجه مطلوب تکرار میشود .ضمن این
مطالعه ،هفت نگاشت زلزله به صورت مصنوعی و بر اساس تبدیل
موجک از روی طیف طلب منطقه که بر اساس آییننامه زلزله ایران
(استاندارد  ،)3102 ،3911برای خاک تیپ  IIو سطح خطر ( Iدوره
بازگشت  290سال) تنظیم شده است ،استخراج شد.
برای این منظور ،از مؤلفه اصلی زلزلههای معرفی شده در
جدول ( )2استفاده شد ( R1الی  .)R7در شکل ( ،)2طیف این
نگاشتها با طیف طلب منطقه مقایسه شده است (محسنیان،
 .)0280سطوح عملکردی تعریف شده در دستورالعمل بهسازی
لرزهای ایران (نشریه  ،)0283 ،221به عنوان معیار خرابی در

شکل -7مقايسه طیف طلب منطقه با طیف نگاشت مصنوعی

شکل  -5میانگین حداكثر جابجايی و جابجايی ماندگار مراكز
جرم طبقات در زلزله طرح آيیننامه ايران

15

و .محسنیان و همکاران  /نشريه مهندسی عمران و محیط زيست ،جلد  ،74شماره ( 7زمستان 47-16 ،)6931

شکل  -1میانگین حداكثر تغییر شکل و تغییر شکل ماندگار در
المانهای هر طبقه تحت زلزله طرح و حالت حدی متناظر با
سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه

 -6-7تحلیل بار افزون
مطابق شکل شماتیک ( ،)9بعد از اعمال زلزله سطح خطر
طراحی آییننامه ایران به هر یک از مدلهای مورد مطالعه (گام
 ،)0ساختمانهای آسیبدیده ،تحت تحلیل بارافزون با الگوی
توزیع بار جانبی متناسب با شکل مود اول ارتعاش در راستای
عرضی پالن (برای ساختمانهای آسیبدیده ،زمان تناوب اولین
مود انتقالی در این جهت کمتر از  0ثانیه و ضریب جرم مؤثر برای
آن نیز بیشتر از  90درصد است) قرار گرفتهاند (گام .)3
الزم به ذکر است ،جهت تحلیل به گونهای انتخاب شده است
که بر میزان تغییرشکل المانها و تغییر مکانهای ماندگار

ساختمانها میافزاید .در ادامه به مشاهده خرابی مدلها تحت
آنالیز بار افزون پرداخته و مقدار گریز بام هر ساختمان آسیبدیده
(نسبت جابجایی مرکز جرم بام به ارتفاع کلی ساختمان) ،درست
زمانی که اولین دیوارها و تیرهای رابط بینشان به سطوح عملکردی
قابلیت استفاده بیوقفه ( ،)IOایمنی جانی ( )LSو آستانه فرو
ریزش ( )CPرسیدند برداشت شد .به منظور بررسی میزان افت در
مقاومت و سختی ساختمانها بعد از لرزش اصلی ،تحلیل بارافزون
برای هر ساختمان قبل از اعمال لرزش اصلی (ساختمان سالم) نیز
انجام شد و منحنی ظرفیت حاصل استخراج گردید.
در شکل ( )9و ( ،)8منحنی ظرفیت حاصل از تحلیل بارافزون
برای ساختمانها در دو حالت سالم و آسیبدیده در زلزله طرح و
همچنین مقادیر گریزهای نامبرده نمایش داده شدهاند .شایان ذکر
است که در این نمودارها ،منظور از  Wو  ،SPبه ترتیب دیوار و تیر
رابط بوده و  Target Driftنیز ،حداکثر گریز بام ساختمان سالم در
زلزله طرح است.
ضمن این تحلیل مشخص شد که ساختمان آسیبدیده در
زلزله متناظر بر سطح خطر طراحی آییننامه ،از ظرفیت و مقاومت
قابل قبولی برخوردار است و با افزایش ارتفاع ساختمان ،میزان افت
در مقاومت و سختی سازه بعد از لرزش اصلی نیز افزایش مییابد.
با توجه به این که حداکثر گریز بام تحت زلزله سطح خطر
طراحی آییننامه ،به مراتب از گریز الزم برای رسیدن المانها به
سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه کمتر است ،میتوان گفت
که هر دو ساختمان ،در این سطح از شدت ،به سطح عملکردی
نامبرده پاسخ داده و حتی در سطحی باالتر از آن قرار میگیرند.
به عالوه ،مقدار ماندگار تغییر مکان مرکز جرم بام ،در ساختمان
کوتاهتر  1/09سانتیمتر و در ساختمان بلندتر  0/02سانتیمتر
استخراج شد.

شکل  -4استخراج منحنی ظرفیت ساختمان آسیبديده با كمک تحلیل بار افزون (شماتیک)
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شکل  -8مقايسه منحنی ظرفیت ساختمان  5طبقه قبل و بعد از اعمال زلزله طرح

شکل  -3مقايسه منحنیظرفیت ساختمان  60طبقه قبل و بعد از اعمال زلزله طرح

 -9-7تحلیل دينامیکی افزايشی
در این قسمت ،جهت بررسی قابلیت اعتماد لرزهای
ساختمانهای مورد مطالعه تحت پسلرزههای احتمالی بعد از وقوع
زلزله طرح (دوره بازگشت  290سال) ،از نگاشتهایی مانند نمونه
ارائه شده در شکل ( )01استفاده شد .مطابق شکل ،هر نگاشت
شامل دو قسمت است .قسمت اول لرزش اصلی میباشد که همواره
ثابت خواهد بود.
برای ساختمانهای قالب تونلی مورد مطالعه ،نظر به سختی و
مقاومت باالی سیستم و همچنین زمان باالی تحلیلها (محسنیان
و همکاران ،)0282 ،به منظور تحمیل آسیب ناشی از زلزله طراحی،
در هر دو بخش ( )3-2و ( )2-2تنها از یک نگاشت زلزله استفاده
شده است .بدین ترتیب ،از بین نگاشتهای مصنوعی تولید شده
در بخش ( ،)0-2نگاشتی که پاسخهای آن به مقدار میانگین پاسخ
حاصل از هر  9نگاشت نزدیکتر بود ( ،)R1به عنوان سطح خطر
طراحی انتخاب شد.

قسمت دوم از شتابنگاشت معرفی شده در شکل ( ،)01پس-
لرزهای است که مشخصات آن هیچ ارتباطی با لرزش اصلی نداشته
و از یک نگاشت به نگاشت دیگر متفاوت است .در این تحقیق،
جهت انجام تحلیل دینامیکی افزایشی ،دوازده زوج شتاب نگاشت
که جزو زلزلههای دور از گسل به شمار میروند از پایگاه دادههای
سایت  PEERبرداشت شد .نگاشتهای انتخابی دارای بزرگای بین
 2تا  9/2ریشتر بوده و با شرایط خاک محل (نوع  Bاز طبقهبندی
 )USGSهمخوانی دارند (جدول (.))2
بعد از رسم پاسخ طیفی هر زوج شتابنگاشت و مقایسه آنها،
مؤلفه نگاشت اصلی بر اساس مقادیر طیفی بزرگتر در محدوده
فرکانسی ارتعاشی ساختمان انتخاب و به عنوان پسلرزه ،گام به
گام قویتر شد و در راستای عرضی پالن ( ،)yبر ساختمان آسیب
دیده تحت لرزش اصلی متناظر بر سطح خطر طراحی آییننامه،
اعمال گردید (شکل شماتیک (.))00
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شکل  -60تشريح نگاشتهای شامل زلزله اصلی و پسلرزه استفاده شده جهت تحلیل دينامیکی افزايشی
جدول  -9نگاشتهای انتخابی جهت انجام تحلیل دينامیکی افزايشی
)PGA(g

بزرگا ()Ms

مؤلفه

ایستگاه ثبت نگاشت و سال وقوع

نام زلزله

1/0993

9/0

81

Eureka-Myrtle & West, 1992

Cape Mendocino

R1

1/3200

2/9

091

Hollywood-Willoughby Ave, 1994

Northridge

R2

1/1238

2/9

81

Lake Hughes #4B-Camp Mend, 1994

Northridge

R3

1/0020

9/0

1

Fortuna-Fortuna Blvd, 1992

Cape Mendocino

R4

1/3200

2/9

203

Big Tujunga, Angeles Nat F, 1994

Northridge

R5

1/0203

9/2

81

Barstow, 1992

Landers

R6

1/0012

2/2

81

Pasadena-CIT Athenaeum, 1971

San Fernando

R7

1/2229

9/0

81

Hector, 1999

Hector Mine

R8

1/0182

2/8

1

Nishi-Akashi, 1995

Kobe

R9

1/3099

9/0

1

Arcelik, 1999

Kocaeli

R10

1/0031

9/2

81

TCU045, 1999

Chi Chi

R11

1/2002

2/0

1

Tolmezzo, 1976

Friuli

R12

در تحلیل دینامیکی افزایشی از مفهوم دیرینه مقیاس کردن
نگاشتهای حرکت زمین و توسعه آن به روشی که بتوان با دقت
مناسب مقدار طلب و ظرفیت سازه را در محدوده وسیعی از رفتار
ارتجاعی تا انهدام پوشش داد ،بهره گرفته شده است
( Vamvatsikosو  .)3113 ،Cornellشدت نگاشتها به صورت
منظم اضافه میگردد و هر بار ،خروجی تحلیلها که پاسخ سازه به
تحریک ورودی است برداشت میشود .در این مطالعه ،بیشینه
شتاب زمین ( )PGAجهت تعریف پارامتر شدت پسلرزهها و
حداکثر گریز بام ساختمانهای آسیبدیده ،به عنوان پارامتر پاسخ
انتخاب گردید .برای ساختمانهای آسیبدیده در زلزله طرح،
منحنیهای حاصل از این تحلیل مطابق شکلهای ( )03و ()02
رسم شده است .با استناد به نتایج حاصله ،معلوم میشود که در

هر ساختمان ،بعد از وقوع زلزله طرح (دوره بازگشت  290سال)،
بیشینه شتاب مورد نیاز برای رسیدن دیوارها و تیرهای رابط به
سطوح عملکردی مختلف ،چندین برابر بیشتر از شتاب زلزله طرح
است (جدول ( .))2تیرهای رابط نسبت به دیوارها ،در شدتهای
پایینتری به سطوح عملکردی میرسند .این مورد را میتوان به
نیاز لرزهای بیشتر تیرهای رابط نسبت به دیوارهای برشی نسبت
داد .از طرفی ،شدت متناظر با یک سطح عملکردی مشخص ،در
سازه بلندتر کمتر است .به عالوه ،مشخص شد که در ساختمانهای
مورد مطالعه ،خرابی المانهای واقع در محورهای  3و  2پالن
(شکل ( ،))0زودتر از سایر المانها آغاز میگردد .این مورد را نیز
میتوان به درصد بیشتر دیوارها در این قسمت از پالن نسبت داد.

جدول  -7میانگین شدت الزم برای حصول به سطوح عملکردی در المانهای سازه آسیبديده ()g
مدل
سطوح عملکردی مورد نظر
تیرهای رابط
دیوارها

 01طبقه

 0طبقه
IO

LS

IO

LS

1/02
1/82

1/93
0/02

1/28
1/93

1/22
1/83
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شکل  -66تحلیل دينامیکی افزايشی پسلرزهها روی ساختمان آسیب ديده (شماتیک)

شکل  -66منحنیهای حاصل از تحلیل دينامیکی افزايشی و

شکل  -69منحنیهای حاصل از تحلیل دينامیکی افزايشی و

حاالت حدی خرابی از تحلیل بار افزون (سازه آسیب ديده 5

حاالت حدی خرابی از تحلیل بار افزون (سازه آسیبديده 60

طبقه)

طبقه)

 -5استخراج منحنیهای شکنندگی به روش تحلیل
دينامیکی افزايشی
در تعیین این که دریک منطقه خاص ،زلزلهای با شدت
مشخص ،یک سازه را به چه سطحی از عملکرد میرساند ،با عدم
قطعیتهای زیادی مواجه میشویم .این عدم قطعیتها را میتوان
به دو دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول ،عدم قطعیتهایی هستند که به صورت ذاتی در
طبیعت موجودند ،مانند تفاوتهای موجود در خواص و مقاومت
مواد ،اثرات محیطی و  ...دسته دوم عدم قطعیتها ،منابع خطا را
شامل میشوند ،مانند خطاهای موجود در روشهای محاسباتی،
مدلسازی و  Berahman (...و  .)3119 ،Behnamfarبنابر این
بیان عملکرد سازه به فرم احتماالتی ،منطقیترین راهی است که
به نظر میرسد .اگر پارامتر 𝑅 بیانگر پاسخ سازه و 𝑖𝑆𝐿 سطح
عملکرد ی ا حالت حدی مرتبط با پارامتر 𝑅 باشد IM ،نیز یکی از
پارامترهای بیانگر شدت زلزله و  Sمقدار شدت مورد نظر ،آنگاه تابع
شکنندگی به فرم ریاضی ارئه شده در رابطه ( )3تعریف میشود.

()3

]𝑆 = 𝑀𝐼| 𝑖𝑆𝐿 > 𝑅[𝑃 = 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑔𝑎𝑟𝐹

در واقع منحنیهای شکنندگی ،توزیع احتمال تجمعی از
خسارت را بیان میکنند ( Cimellaroو همکاران .)3112 ،در این
روش میتوان توزیع پاسخ سازه را در شدتهای مختلف زلزله نشان
داد .از منحنیهای شکنندگی میتوان جهت بیان پارامترها و
اطالعات آسیبپذیری برای هر دو سیستم سازهای و غیر سازهای
در ساختمان استفاده نمود .مقایسه عملکرد لرزهای قبل و بعد از
مقاومسازی و مقایسه روشهای مختلف مقاومسازی نیز از دیگر
کاربردهای این منحنیهاست .همانگونه که بیان شد تهیه
منحنیهای شکنندگی نیازمند یک تحلیل احتماالتی است و بسته
به میزان دقت مورد نظر ،از روشهای مختلفی نیز میتوان به این
منحنیها رسید ( Khalvatiو  .)3119 ،Hosseiniاین روشها
عبارتند از :روش مبتنی بر قضاوت کارشناسان ،روش تجربی آماری،
روش آزمایشگاهی ،روش تحلیلی و روش ترکیبی.
در این مطالعه ،منحنیهای شکنندگی به روش تحلیلی و با
استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی تهیه شدهاند.
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برای سازههای آسیبدیده تحت زلزله طرح ،با در نظر گرفتن
میزان تغییر مکان جانبی نسبی و چرخش وتری به ترتیب در
دیوارها و تیرهای رابط بینشان به عنوان پاسخ ،سطوح عملکردی
تعریف شده در دستورالعمل بهسازی لرزهای ایران (نشریه ،221
 )0283را به عنوان معیار خرابی در آنها لحاظ نموده و به این
حاالت حدی ،مقادیر کمی مطابق با آنچه در دستورالعمل تعریف
شده است ،نسبت داده شد (شکلهای ( )03و ( .))02جهت رسم
منحنیهای شکنندگی ،مطابق شکل ( ،)02برای هر حالت حدی
(سطح عملکردی) ،مقادیر بیشینه شتاب زمین از روی منحنیهای
حاصل از تحلیل دینامیکی افزایشی برداشت میشود .در گامی
دیگر ،با فرض این که لگاریتم طبیعی مقادیر حاصل دارای توزیع
نرمال باشد ،برای هر حالت حدی یک تابع چگالی احتمال ()𝑥(𝐹)
استخراج میگردد .با جایگزینی مقداری برای  𝑋0به عنوان یک
سطح از شدت ،سطح زیر منحنی تابع چگالی احتمال از ∞ −تا
 ،𝑋0احتمال گذشتن سازه از حالت حدی مورد نظر در این سطح
از شدت را نشان میدهد .تکرار این رویه و استخراج مقادیر احتمال
برای شدتهای مختلف ،منجر به استخراج منحنی شکنندگی برای
سطح عملکردی مورد نظر خواهد شد (بهشتی اول و همکاران،
 .)0282برای سازههای مورد مطالعه ،این منحنیها در دو حالت

سالم و آسیبدیده در زلزله طرح مطابق شکل ( ،)00برای سطوح
مختلف عملکردی در المانها تعریف گردید .بررسی منحنیها و
مقادیر کمی ارائه شده در جداول ( )0تا ( )9مشخص میسازد که
تیرهای رابط بین دیوارها ،اولین قسمتهای آسیبپذیر سازه
هستند چرا که احتمال رسیدنشان به سطوح عملکردی ،همواره
بیشتر از دیوارهاست .در ساختمان آسیبدیده  0طبقه ،تحت پس-
لرزه با بیشینه شتاب ( 1/20gمعادل با شتاب زلزله طرح) ،احتمال
رسیدن المانها به سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه تقریباً
صفر است .در همین مدل و تحت پسلرزه با بیشینه شتاب 1/0g
(معادل تقریبی شتاب بیشینه زلزله محتمل) ،احتمال رسیدن
تیرهای رابط و دیوارها به سطح عملکردی نامبرده به ترتیب کمتر
از  32و  0درصد است .در ساختمان آسیبدیده  01طبقه ،تحت
پسلرزه با بیشینه شتاب  ،1/20gاحتمال رسیدن تیرهای رابط و
دیوارها به سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه به ترتیب کمتر
از  8و  3درصد است .در همین مدل و تحت پسلرزه با بیشینه
شتاب  ،1/0gاحتمال رسیدن تیرهای رابط و دیوارها به سطح
عملکردی نامبرده به ترتیب کمتر از  23و  02درصد است .میتوان
گفت سازههای آسیبدیده مورد بررسی در پسلرزهها با شدتهای
نامبرده ،در سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه قرار میگیرند.

شکل  -67محاسبه احتمال گذشتن سازه از يک سطح عملکردی فرضی ثابت در سطح خطر مورد نظر (شماتیک)

شکل  -65مقايسه منحنیهای شکنندگی سازههای سالم و آسیب ديده در زلزله طرح:
الف) سازه  5طبقه ،ب) سازه  60طبقه
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در ساختمان کوتاهتر ،زلزله طرح به عنوان زلزله اصلی ،بر
احتمال رسیدن تیرهای رابط و دیوارها به سطح عملکردی قابلیت
استفاده بیوقفه تحت پسلرزهها با بیشینه شتاب  1/20gتقریباً
بیتأثیر بوده است لکن ،به ازای بیشینه شتاب  ،1/0gدر سطح
عملکردی نامبرده ،ضمن تأثیر ناچیز برای دیوارها ،افزایش 02
درصدی احتمال برای تیرهای رابط را به دنبال دارد.
در ساختمان بلندتر نیز تأثیر رخداد زلزله طرح به عنوان زلزله
اصلی بر افزایش احتمال رسیدن تیرهای رابط به سطح عملکردی
قابلیت استفاده بیوقفه تحت پسلرزهها با بیشینه شتاب 1/20g
تقریباً  0درصد است و برای دیوارها این مقدار افزایش کمتر از یک
درصد میباشد .در بیشینه شتاب  ،1/0gافزایش احتمال برای
تیرهای رابط و دیوارها در سطح عملکردی نامبرده به ترتیب تقریباً
 00و  2درصد برآورد میگردد.
جدول  -5احتمال رسیدن المانهای ساختمان آسیبديده به
سطوح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه ( )IOو ايمنی جانی

جدول  -8احتمال رسیدن المانهای ساختمان سالم به سطوح
عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه ( )IOو ايمنی جانی ( )LSدر
زلزله اصلی با بیشینه شتاب )%( 0/5g
LS

IO

0/83

8/3

تیر رابط

1

1/12

دیوار

LS

IO

18/01

21/58

تیر رابط

1/64

14/76

دیوار

سطوح عملکردی مورد نظر

سازه  0طبقه
سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  01طبقه

مطــابق شــکلهــای ( )00و ( )02و نیــز مقــادیر منــدرج در
جــداول ( )0تــا ( ،)9بــا افــزایش ارتفــاع ســاختمان (ســالم و
آسیبدیده) و شـدت لـرزشهـا ،احتمـال رسـیدن المـانهـا بـه
سطوح عملکردی مختلف نیـز افـزایش مـییابـد .ایـن مـورد بـه
خصوص در مورد تیرهـای رابـط بـین دیوارهـا مشـهودتر اسـت.
در واقع ،تیرهای رابط نسـبت بـه زلزلـه اصـلی و پـسلـرزههـای
بعد از آن ،از پتانسیل آسیب بیشتری برخوردارند.

( )LSدر پسلرزه با بیشینه شتاب )%( 0/95g
LS

IO

1

1/2

تیر رابط

1

1

دیوار

LS

IO

2/7

8/2

تیر رابط

0/111

1/6

دیوار

سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  0طبقه
سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  01طبقه

جدول  -1احتمال رسیدن المانهای ساختمان سالم به سطوح
عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه ( )IOو ايمنی جانی ( )LSدر
زلزله اصلی با بیشینه شتاب )%( 0/95g
LS

IO

1

1/102

تیر رابط

1

1

دیوار

LS

IO

1/51

4/43

تیر رابط

0/01

1/21

دیوار

شکل  -61مقايسه منحنیهای شکنندگی سازههای آسیب ديده

سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  0طبقه
سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  01طبقه

جدول  -4احتمال رسیدن المانهای ساختمان آسیبديده به
سطوح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه ( )IOو ايمنی جانی
( )LSدر پسلرزه با بیشینه شتاب )%( 0/5g
LS

IO

3/20

32/32

تیر رابط

1/120

1/129

دیوار

LS

IO

33/32

20/3

تیر رابط

3/30

00/9

دیوار

سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  0طبقه
سطوح عملکردی مورد نظر
سازه  01طبقه

مورد اخیر را میتوان با مقایسه نیاز تغییر شکل در المانهای
تیر رابط و دیوار توجیه نمود (با فرض رفتار برشی) .مطابق شکل
شماتیک ( ،)09نظر به این که طول دیوار ( )LWاز طول آزاد تیر
رابط ( )LSبیشتر است ،تغییر شکل جانبی نسبی آن ( )γ2نسبت
به تغییر شکل تیر رابط ( )γ1به مراتب کمتر خواهد بود (در تغییر
شکلهای کوچک همواره داریم.)tan 𝜃 ≈ sin 𝜃 ≈ 𝜃 :
در چنین شرایطی ،بدیهی است که تغییر شکل تیرهای رابط
زودتر از دیوارها به مقادیر کمی متناظر با سطوح عملکردی خواهد
رسید .با افزایش ارتفاع سازه نیز اختالف تغییر شکل محوری
دیوارهای مجاور تیر رابط خود سبب افزایش نیاز تغییر شکل برشی
در تیر شده و لذا میزان آسیب بر این المانها نسبت به ساختمان
کوتاهتر بیشتر میگردد .شایان ذکر است ،در خصوص نحوه توزیع
خرابی در دیوارها و تیرهای رابط و میزان تغییر شکل آنها در
طبقات ،اثر مودهای باالی ارتعاشی و طراحی اولیه مقاطع را نیز
نباید نادیده گرفت (به خصوص برای ساختمانهای بلند مرتبه).
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شکل  -64مقايسه نیاز لرزهای در ديوارها و تیرهای رابط

مقایسه منحنیهای شکنندگی ساختمانهای سالم و
آسیبدیده (شکل ( ))02و همچنین بررسی توزیع حداکثر تغییر
مکان جانبی نسبی و چرخش وتری ایجاد شده به ترتیب در دیوارها
و تیرهای رابط بینشان تحت پسلرزهها با بیشینه شتاب 1/0g
(شکلهای ( )09و ( ))08نشان میدهد که وقوع زلزله طرح به
عنوان زلزله اصلی ،سبب پایین آمدن سطح عملکردی در المانهای
سازه (به خصوص دیوارها) تحت پسلرزههای بعدی نخواهد شد.
همان گونه که مالحظه میگردد ،المانها در سطح عملکردی
قابلیت استفاده بیوقفه (  )   0.004قرار دارند.
هر دو مدل ،بعد از اعمال زلزله طرح استاندارد ( 3911زلزله
اصلی) ،تحت پسلرزهها با بیشینه شتاب نامبرده (حتی باالتر از آن)
به خـوبی سطـح عملـــکردی ایمنـی جانـی را پوشش میدهنـد
(  .)   0.006این مشاهدات گواه بر کارایی قابل قبول سیستم
اجرایی قالب تونلی در تحمل لرزه و پسلرزه است.
نظر به این که محورهای میانی پالن (محورهای  3و  )2دارای
سطح نسبی دیوار و لذا سختی بیشتری هستند ،نیروی زلزله
بیشتری را دریافت میکنند .بر این اساس ،در هر سطحی از شدت
(شکل ( )09و ( ،))08میزان تغییر شکل در المانهای واقع در
محورهای میانی پالن نسبت به المانهای واقع در محورهای
پیرامونی (محورهای  0و  )2بیشتر است.
در ساختمان کوتاهتر ،دیوارها و تیرهای رابط در طبقات
پایینتر (طبقات  0و  )3بیشترین تغییر شکلها را تجربه میکنند.
در ساختمان بلندتر نیز ،بیشترین تغییر شکلها در دیوارهای
طبقات پایینتر (طبقات  0و  )3و تیرهای رابط طبقات میانی
(طبقات  2تا  )2اتفاق میافتد .مالحظه میگردد که با افزایش

ارتفاع سازه ،خرابی به سمت تیرهای رابط طبقات باالتر منتقل
میشود.
این مشاهدات با نتایج حاصل از تحلیلهای بار افزون و
تاریخچه زمانی مطابقت دارد .به نظر میرسد که طراحی شکلپذیر
تیرهای رابط ،به خصوص در ساختمانهای بلندتر و در امتداد
محورهای با دیوار نسبی باالتر ،میتواند فیوز سازهای مناسبی برای
جذب انرژی زلزلههای متوسط باشد .بدیهی است که در زلزلههای
قوی ،سختی و مقاومت الزم توسط عملکرد دیوار تأمین خواهد
شد.
در نهایت باید اذعان نمود ،نامعینی باال ناشی از تعدد دیوارها،
طول قابل مالحظه اتصاالت و همچنین تأثیر متقابل دیوارهای
متقاطع و اندرکنش دالها و دیوارها و لذا عملکرد سه بعدی ،از
جمله عواملی هستند که منجر به مقاومت و ظرفیت باالی سیستم
قالب تونلی میشوند.
البته ذکر این نکته ضروری است که طراحی اولیه سازههای
متعارف نیز دست باالست .چرا که تالش برای برآورده نمودن
الزامات ارائه شده در گزارش ابالغی مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن ( )0292در تأمین حداقل سطح مقطع اسمی دیوارهای
سازهای طبقات در هر راستا از پالن (بندهای  9و  ،)9سبب حاکم
شدن حداقلهای آییننامه بر طراحی اولیه مقاطع میشود که
بسیار بیشتر از مقادیر مورد نیاز است و ماحصل آن افزایش مقاومت
در سیستم خواهد بود.
در این بین ،تحت زلزلههای متوالی ،ساختمان کوتاهتر از
ظرفیت و مقاومت باالتر و بالتبع از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار
است.
نظر به نتایج حاصل از این مطالعه و دیگر مطالعات صورت
پذیرفته در خصوص سیستم سازهای قالب تونلی ،بازنگری و تجدید
نظر در بسیاری از بندهای گزارش ابالغی از جانب مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن در خصوص طراحی سیستم مذکور الزم و
ضروری است.
 -1نتیجهگیری
در محدوده مدلهای مورد بررسی و فرضیات اتخاذ شده ،نتایج
بیانگر عملکرد لرزهای مطلوب ساختمانهای بتنی با شیوه اجرائی
قالبتونلی تحت زلزله طرح و پسلرزههای احتمالی بعد از آن
میباشد.
با استناد به نتایج تحلیل تاریخچه زمانی:
● تحت زلزله طرح استاندارد ( 3911دوره بازگشت  290سال)،
تقاضای بیشینه تغییر شکلهای ایجاد شده در المانهای واقع در
طبقات و نیز بیشینه تغییر شکلهای ماندگار در آنها ناچیز بوده و
مدلهای مورد مطالعه ،در سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه
قرار میگیرند.
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شکل  -68بیشترين تغییر مکان جانبی نسبی و چرخش وتری ايجاد شده در ديوارها و تیرهای رابط بعد از پسلرزه با شدت 0/5g
(محورهای  6و )9

شکل  -63بیشترين تغییر مکان جانبی نسبی و چرخش وتری ايجاد شده در ديوارها و تیرهای رابط بعد از پسلرزه با شدت 0/5g
(محورهای  6و )7

ضمن تحلیل بار افزون روی ساختمانهای آسیبدیده در زلزله
طرح استاندرد  3911مشخص شد:
● بعد از اعمال زلزله طرح و در نتیجه ایجاد تغییر مکانها و تغییر
شکلهای ماندگار ،ساختمانها همچنان دارای ظرفیت و مقاومت
باالیی بوده و رسیدن المانها به سطوح عملکردی ،مستلزم تحمیل
تغییر مکانهای جانبی قابل توجهی میباشد.
● با افزایش ارتفاع ،مقدار تغییر شکلها و تغییر مکانهای ماندگار
و نیز میزان افت در مقاومت و سختی ساختمان بعد از لرزش اصلی،
افزایش مییابد.
با توجه به نتایج تحلیلهای شکنندگی و دینامیکی افزایشی:
● سطح شدت الزم برای رسیدن دیوارها و تیرهای رابط بینشان
به سطوح عملکردی مختلف ،چندین برابر بیشتر از سطح شدت
زلزله طرح استاندارد  3911است.
● تیرهای رابط به خاطر مقاومت برشی کمتر و نیاز تغییر شکلی

بیشتری که نسبت به دیوارها دارند ،اولین قسمتهای آسیبپذیر
سیستم هستند و نسبت به دیوارها ،در شدتهای پایینتری به
سطوح عملکردی میرسند و لذا ،این اعضا تا شدتی که در آن
دیوارهای سازه برای نخستین بار به سطوح عملکردی برسند
( 1/82gبرای ساختمان  0طبقه و  1/92gبرای ساختمان 01
طبقه) ،به عنوان فیوز سازهای نقش جذب انرژی زلزله را بر عهده
دارند.
● برای یک سطح از شدت ،با افزایش ارتفاع سازه ،احتمال رسیدن
المانهای سازه به سطوح عملکردی نیز افزایش مییابد .این مورد
به خصوص در مورد تیرهای رابط بین دیوارها ،بارزتر است.
● بـرای سازههای آسیبدیده در زلــزله طرح ،احتمال رسیــدن
تیرهای رابط به سطح عملکردی قابلیت استفاده بیوقفه ،در زلزله
با بیشینه شتاب  ،1/20gکمتر از  8درصد و در زلزله با بیشینه
شتاب  ،1/0gکمتر از  23درصد است .برای دیوارها این احتمال در
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 درصد و برای دومین3 ً تقریبا،)PGA=0.35g( اولین سطح خطر
. درصد است02  کمتر از،)PGA=0.5g( سطح خطر
 حتی تحت،● اجزای اصلی باربری جانبی در این ساختمانها
پسلرزههای نسبتاً قوی نیز به سطح عملکردی قابلیت استفاده
 این مورد مبین مقاومت باال و ایمنی کافی این.بیوقفه نمی رسند
سازهها تحت زلزله اصلی و پسلرزههای احتمالی بعد از آن در
مناطق با خطر لرزهای بسیار باال در پهنهبندی لرزهای ایران
.میباشد
 احتمال پایین آسیبپذیری این سیستم یکپارچه،بدین ترتیب
- حتی پس از سناریو اعمال پس، مقاومت و نامعینی باال،با سختی
.لرزه نیز قابل توجه است
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1. Introduction
In view of potential vulnerability of even exciting buildings designed based on seismic design codes under
consecutive strong earthquakes, paying attention to the use of a secure system, especially in earthquake-prone
regions is revealed. Tunnel form system is a new industrial construction system in which only the slabs and
walls are used as lateral load resisting elements (Balkaya and Kalkan, 2004). Naming this system as the tunnel
form is due to the installation of formworks in box manner (Fig. 1) (Mirghaderi et al., 2009).
Previous earthquake experience and the results of laboratory and numerical studies of lateral resistance of
tunnel form construction represent a very significant performance against strong earthquakes. So far no study
has been conducted to assess the resistance of this construction system subjected to consecutive earthquakes.
It seems that this structural system is able to retain safety against successive earthquakes. This study aims to
quantify the post-earthquake capacity of the damaged tunnel form buildings after subjecting the main shock
and also their performance assessment subjected to multiple earthquakes.

Fig. 1. Tunnel form system

* Corresponding Author
E-mail addresses: mohsenian.vahid@gmail.com (Vahid Mohsenian), beheshti@kntu.ac.ir (S. Bahram Beheshti-Aval),
rezadarbanian@shahroodut.ac.ir (Reza Darbanian).

Vahid Mohsenian et al. / J. Civ. Env. Eng. 47 (2018)

2. Methodology
The 5 and 10-storey tunnel form buildings with regular plan was first designed in accordance with ACI-318
(2014) and then controlled for requirements issued by the Building and Housing Research Center (BHRC) of
Iran (2007). The software ETABS (CSI, 2015) was utilized for linear analysis and also considered as design
tools. Modeling and nonlinear analysis was performed with software PERFORM_3D (CSI, 2007). To meet the
requirement of minimum wall percentage issued by BHRC, the walls’ thicknesses were chosen based on
minimum standards for designing section elements. Shear was considered as controlling parameter by
deformation in most walls and all spandrels. Thus, as Fig.2 for walls (except for a few ones that are considered
as flexure-controlled) and the spandrels, shear and flexure was defined as nonlinear and linear behavior,
respectively.

Fig. 2. Nonlinear shear and linear flexural behavior defined in software (PERFORM-3D User Guide, 2006)

In the first step of continuation of analysis, an artificial seismic record obtained from wavelet transform of
the site-specific design response spectra was applied in the transverse direction of understudied buildings,
where the percentage wall was lower in longitudinal direction. The residual capacities and performances of
damaged buildings under main shock excitation were determined. After completion of the dynamic analysis,
the responses of damaged buildings used as initial conditions for performing pushover analysis and
incremental dynamic analysis for selected aftershock records (schematically shown in Fig. 3). Finally, the
fragility curves at different levels of damage states were extracted.

Fig. 3. Pushover analysis and incremental dynamic analysis performed on main shock damaged building
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3. Results and discussion
Based on the results of the performed analyses:
The maximum deformation demand and the maximum residual deformations caused in structural elements
were negligible. The performance level of understudied constructions under design earthquake was immediate
occupancy.
After the earthquake and inducing residual displacements and deformations, damaged buildings still have
enough resistance. The earthquake intensity to achieve the walls and spandrels to the various performance
levels was even much more than the level of earthquake intensity presented in seismic Iranian standard 2800.
Due to the lower shear strength of spandrel beams with respect to those walls, the spandrels were the first
vulnerable structural elements and, always reached the specific performance levels at lower earthquake
intensity. While walls did not reach the nonlinear deformations, earthquake energy would be absorbed by these
elements.
With increasing building height, the deformation and residual displacements as well as the drop in strength
and stiffness of the building after the main shock were increased and the probability of exceeding the limit state
subjected to aftershocks was increased.

4. Conclusions
In the range of a set of understudied models, the results showed the excellent seismic performance of
reinforced concrete tunnel form structures under main shock and aftershock earthquakes. Both buildings
under design earthquake remain at immediate occupancy performance level. It has been determined that the
lateral load resisting structural elements; even under relatively strong aftershocks were not reach the
mentioned performance level. It represents the significant strength and safety of the structures exposed to the
high level of aftershock intensity in Iran.
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