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 چکیده

 حاوزه  هاای زلزله که دهدمی نشان اخیر هایلرزهینزم از شدهثبت رکوردهای

 هساتدد   دور هحاوز  هاای باه زلزلاه   نسابت  متفااویی  هایویژگی دارای نزدیك

 یولیاد  نزدیاك   حاوزه  هاای جداب   ییزکدداده متما خصوصایا   یارین مها  

 لازو   لاذا  اسات   ماندگار مکان ییریغ اثر و پذیریجهت اثر علت به هاییپالس

 مدل ریاضی ابتدا یحقیق این است  در ضروری هاسازه روی اثرایی چدین مطالعه

 است  در شده سدجیصحت گرفتهصور  هایآزمای  نتایج مطابق شده ارائه

کشایده  پاس  سااخته پی  ای غیرخطی دیوارهایلرزه رفتار مطالعه مدظوربه ادامه

طبقاه یحات    ش  هایسازه روی غیرخطی دیدامیکی   یحلیل(PT-PCW)بتدی 

 افازای   یأثیر میزان است  همچدین شده انجا  نزدیك حوزه هاینگاشتشتاب

 استهالك و خودمرکزی روی عملکرد بر دیوار هایپایه محصورشدگی اریفاع

 از یاك  است  هار  گرفته قرار ارزیابی مورد دیدامیکی یحلیل انجا  با نیز انرژی

 نظار  در زلزلاه  یرینبزرگ و (DBE)طراحی  زلزله سطح به دو هانگاشتشتاب

 هاای یال یحل اند شده گرفته کاربه یحلیل در مقیاس شده و  (MCE)شده گرفته

 ازایباه  بتدای  ساختهپی  دیوارهای سیست  مطلوب عملکرد بیانگر گرفته انجا 

 بارگاذاری  انتهاای  در کاه یطاور سطح زلزله طراحی اسات  باه   هایلرزهینزم

 جاانبی  مکاان  ییار یغ و نشاده  ایساازه  خرابای  گوناه یچها  دچار سیست   یالرزه

 عاریفا که افزای  دهددیم نشان همچدین است  نتایج دیوار ناچیز در ماندهیباق

های نامهدر آئین شده یعیین حداقل از بی  مقداری به دیوار پای محصورشدگی

یرین زلزلاه  ای در محدوده زلزله بزرگای موجب اریقاء رفتار لرزهطراحی لرزه

 افازای   را برابار واژگاونی   در سیسات   اطمیداان  در نظر گرفتاه شاده و ضاریب   

 کشیدهپس هایکابل از استفاده که شد مشخص همچدین یحقیق این دهد  درمی

 در یاوجهی قابال  یاأثیر  انارژی  اساتهالك  عامل عدوانبه دیوار مرزی نواحی در

 ایجاد شده کوچك هاییغییر شکل و ندارد سیست  انرژی جذب عملکرد بهبود

 در باتن  شادن  خرد طریق از انرژی استهالك که شودمی موجب اعضا این در

 .شود انجا  دیوار فشاری ناحیه

کشایدگی  یحلیال   سااخته  پاس  باتن مسالح  دیاوار پای      :لیدد  ک واژگان

  یدیدامیکی غیرخطی  استهالك انرژی  محصورشدگ

 

 مقدمه -1

ها بر روی عملکارد ایمدای   های متداول طراحی سازهنامهآیین

جااانی یمرکاااز کااارده و یاااا کدااون یمهیااادا  روشااادی بااارای   

د  انا ای ذکر نکارده محدودکردن خرابی در اعضای کلیدی سازه

[ هدف یعیین حداقل ضاواب   1ایران ] 0022مطابق متن استاندارد 

ها در برابر نیروهای زلزله و مقررا  برای طرح و اجرای ساختمان

هاای باا اهمیات متوسا  در اثار زلزلاه       که ساختمانطوریبوده به

ای نبیدداد و یلفاا  جاانی    ای و غیر سازهطرح  آسیب عمده سازه

ای هااای سااازهرویکاارد بااا خراباای  در آنهااا حااداقل باشااد  ایاان 

یااوجهی همااراه اساات کااه در بساایاری از مااوارد یعمیاار ایاان قابال 

      باشااد   ریپااذنظاار مهددساای امکااانهااا حتاای اگاار از نقطااهخراباای

 80/80/19تاریخ دریافت:
 9911سال هفتم، شماره سوم، پاییز  91/89/10تاریخ پذیرش: 
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بسیار پرهزیده بوده و یوجیه اقتصاادی نخواهاد داشات  از ساویی     

است که یحت  یاگونهباربر جانبی متداول به یهاست یعملکرد س

هاای  ی ساطح طراحای  یغییرشاکل   هاایی باا بزرگای زلزلاه    لزلهز

     ای خااود یجربااه  یااوجهی را در اعضااای سااازه  ماناادگار قاباال 

 [ 0] کدددیم

یاز  ن و ایساازه  هایخرابی کاه  هدف اخیر با یهاسال در

از  اساتفاده  یعاوی،   قابال  اعضاایی  سمت به هاخرابی اینانتقال 

کشایده  های پسمجهز به کابل ساختهپی  بتدی دیوارهای سیست 

(PCW) [3مورد ] است  سیست  دیوارهای بتدای   گرفته قرار یوجه

دیگر یکا  روی ایصاال  بادون  کاه  بوده بتدی هایساخته پانلپی 

 درون از کاه  ایکشایده پاس  هاای کابال  طریاق  از و گرفتاه قارار  

باه پای    (PT)اناد  ها عبور کارده در این بلوك موجود هایغالف

 و دیاوار  باایی  باین  متصل کشیدهپس هاید  کابلشونمتصل می

دوران یافته را به وضعیت بدون یغییر  دیوار بازگرداندن وظیفه پی

ای نیااز از طریااق شاکل باار عهاده دارنااد و همچداین اناارژی لارزه    

ن یحقیق از دو ای [  در4شود ]فیوزهای قابل یعوی، مستهلك می

 عملکاارد یااأمین باارای میااانی هااایکاباال شاااملدسااته کاباال   

 اساتهالك  عملکارد  یاأمین  برای کداری هایکابل و خودمرکزی

طراحای   یاگوناه باه  کدااری  هایاست  کابل شده انرژی استفاده

رخطی خمیری شده غی ناحیه وارد دیوار دوران حین که شوندمی

 [  نماودار 5ای وارد بر سیست  را جذب کددد ]لرزه انرژیو انرژی 

 در ماذکور  اجازای  یرکیاب  بارای  سیسات   ایان  مکاان  ریییغ و بار

  است شده داده نشان (1شکل )

 شاده  مقیاس ساختهپی  بتدی دیوار سه[ 5و ]رسترپ و رحمان

 هااایکاباال طراحاای قراردادنااد  ایچرخااه بارگااذاری یحاات را

درصاد   5/0  نسبی جانبی مکان ریییغ حداکثر بر اساس کشیدگیپس

 ت  نتاایج اسا  باوده  اریجااعی  محادود  در مانادن  بااقی  شار   باه 

 را سیست  مطلوب یاچرخه آزمای  عملکرد این از آمدهدستبه

 درصاد  3 از کمتار  نسابی  جانبی یهامکان ریییغ یازابه و کرده دیییأ

 خرابی است  همچدین مشاهده نشده سیست  در مقاومتی افت هیچ

اری فشا  پکیدگی صور به و دیوار پای طرفین به نیز محدود بتن

 ماورد  در ایمطالعاه [ 6]همکااران   و وراماا ک .باود  قسمتدر این 

 طباق  و داده انجا  کشیدهپس ساختهدیوارهای پی  سیست  رفتار

 (DBD)مکاان   رییا یغ هاا بار اسااس   سیسات   ایان  طراحای  با نتایج

 جاانبی  بارگذاری یحت غیرخطی بزرگ یهامکان ریییغ یوانمی

 زا اساتفاده  یاأثیر [ 7]کوراماا   .کارد  جذب خسار  کمترین با را

 ماورد  را سااخته پای   بتدی دیوارهای زج بر عملکردل میراگرهای

 اساتهالك انارژی   پایین میزان هاسازهکل این داد  مش قرار مطالعه

بخشاد    بهبود را قابلیت این یوانستمی میراگر از استفاده که بود

میراگرهاای   از اساتفاده  مطالعاه   ایان  از آمدهدستبه نتایج مطابق

 بار  یمدفا  یاأثیر  سازه نسبی جانبی مکان ریییغ کاه  بر عالوه لزج

 [0] همکااران  و پارز د  گاذار نمای  سیسات   خاودمرکزی  عملکارد 

 را میاانی های ا بستب همراه بتدی کشیدهپس ساختهپی  هایپانل

 که بار اسااس  رار دادند ق بررسی مورد ایچرخه بارگذاری یحت

 از یاك  هرکادا   ت صالب حرکا  علیارغ   آماده  دسات باه  نتایج

 از آنهاو عملکرد بوده ذیر پشکل سازه کل رفتار دیوار  یهاهیپا

 یکای  دیاوار  مشاابه  حالات  باه  نسابت  باییری و مقاومت سختی

 بارای  سااده  یحلیلای  روش[ 9]سریتاران  و آلتی .است برخوردار

 برای سدجیصحت یك همراه به هانوع سازه این رفتار یوصیف

   دادند جا ان آزمایشگاهی نتایج از استفاده با روش
 

 
 .کشیدهساخته پسمکان دیوار پیش رییتغ -رفتار بار (:1)شکل 
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 قاادر اسات   پیشادهادی  یحلیال  روش کاه  داد نشاان  نتاایج 

 و کشایده پاس  هاای کابل در طول ریییغ  ییار خدث عمق یدرستبه

 را دیوارهاا  میاان  در شاده  اساتفاده  هاای کدداده متصل یغییر شکل

 اداماه  در .کدد مشخص نسبی جانبی مکان ریییغ از یابعی عدوانبه

 شاار  برابار  در مقاومات  بر اساس یحقیقی[ 12]همکاران  و احمد

 نتاایج  بار اسااس   اناد کاه  داده ارائاه  ساوزی آیا   و حراریای 

 رعایات  صاور   در ایسازه هایسیست  از نوع آمده ایندستبه

 سااخت  جزئیاا   همچداین  و مرکزگارا  هاای کابال  دهای پوش 

 نشاان  خاود  از ساوزی آیا   در برابر یوجهیلقاب مقاومت خاص

ست  سی لرزه زیم آزمای  عدوان یحقیقی با[ 11]وو  و لو .دهددمی

 نتاایج  دادناد کاه   کشایده انجاا   پاس  بتدای  ساختهپی دیوارهای 

 باتن  پکیادگی  گسیختگی مود حاکمیت از بودند عبار  حاصل

 آرمایورهااای یااأمین بااه نیاااز دیااوار  هااایپدجااه در فشاااری

 مکاان  رییا یغ افزای  قابلیت و خرابی نواحی در کدددگیرمحصو

 .هاکابل شدگییسلی  مهار صور  در نسبی جانبی

ار رفتا  سازیمشخصه عدوان با یحقیقی [10] همکاران و بلری

ده و دا انجاا   سااخته پای   بتدای  ایطاره  دیوارهاای دیداامیکی  

  حاای  برای را هاست یس این ایگهواره بر رفتار فرکانس حاک 

ر اثا [ 13]همکااران   و کردند  پوثیسایری  استخراج طراحی خاص

ار رفتا  روی بار  را شاده  بافته سیمی یهاشبکه و اوریانپلی الیاف

ی و بررسا  را ساوزی آیا   مقابال  در بتدای  ساختهپی  دیوارهای

الح مصا  آرای  و همچدین مقاو  بهیده نسبت ارائه قبیل ازنتایجی 

ال جدید ایص نوعی یوانستدد[ 14]همکاران  و واقعی .کردندارائه 

ت یحا  دیوارهاا  یهاا پانال  احتماالی  لغازش  از جلاوگیری بارای  

ای ها دامداه  بارای  را آن رفتاار  و داده ارائاه  ایچرخاه  بارگاذاری 

[ 15]همکااران   و نظاری  نهایت در  کددد بررسی یحریك بزرگ

ته سااخ پای   بتدای  دیوارهاای  میز لرزه آزمای  مبدای بر یحقیقی

  پاس  یاد  و کابال  قطر چون متغیرهایی اثرا  که اندداده انجا 

 مقادار  از حااکی  اناد  نتاایج  گرفتاه  قارار  ارزیابی مورد گشیدگی

 باوده  خرابای  کدترل و یریپذشکل یأمین برای کابل نیروی بهیده

نیارو   عدوان رفتار یحت ایمطالعه[ 16]همکاران  و حسدلی .است

 یکشایده پاس  ایها کابال  باه  مجهز بتدی دیوارهای مکان ریییغ -

 دقاات ارزیااابی ایاان مطالعااه  از دادنااد  هاادف  انجااا  غیرمقیااد

 مختلاف  اساتانداردهای  یوسا   شاده  ارائاه  طراحای  پارامترهاای 

 بیدای شاده  پای   ایصافحه  درون خمشای  مقاومات  و المللای بین

 یارین باود  مها    آزمایشاگاهی  نتایج از استفاده با محققان  یوس 

 در شاده  فاراه   روابا   چاه اگر کاه  باود  ایان  آناان  یحقیق نتیجه

 و نیوزلداد  آمریکاا   در بتدای  هاای ساازه  طراحای  هاای ناماه آیاین 

 اعضاای  بارای  کشیدهپس هایکابل ید  یمحاسبه برای ایاسترال

 دیوارهاای  مقاومات  یواناد یما  دقات باه  اما اند؛یوسعه یافته ییری

 و محمادی خاان  .کدداد  یدا یب یپ نیز را کشیدهپس یساخته یپ

 ایلرزه رفتار عدوان بهبود یحت را ای عددیمطالعه [17]حیدری 

 از اساتفاده  باا  مسالح  باتن  برشای  دیاوار  دارای هاای سااختمان 

 مطالعاه  این از چددگانه انجا  دادند  هدف ایگهواره هایسیست 

 اریفااع  در چددگاناه  ایگهاواره  سیسات   از اساتفاده  یأثیر بررسی

 هاای کابال  رهایی کاه دیوا داد  نشان حاصله نتایج .بود ساختمان

 در یرییاب  باه  هرکادا   انارژی  اساتهالك  فیوزهای و کشیدهپس

 درصد فاصله از محور مرکزی دیوار قارار  92درصد و  52فاصله 

 بهتاری  عملکارد  دیگار  یهاا حالات  باه  نسابت  بودناد  شاده  داده

 ایلارزه  رفتاار  بهباود  روی مطالعه[ 10]مکاری  و زیبایی .داشتدد

 کردند  ارائه را مفصلی پای دیوارهای افزودن با های خمشیقاب

 اریفااع  در نسابی  مکاان  ریییغ یکدواخت یوزیع آنها یحقیق نتیجه

 ساازه  اریفااع  در بیشتر مفاصل یشکیل به همچدین کمك و سازه

 .داد نشان را مفصلی پای دیوار با مدل در

 

 هدف و موضوع اهمیت -2

 یاوان یما  یخوببه زمیده این در شده انجا  مطالعا  بر اساس

 اساتاییکی  بارهاای  برابار  در هاا ست یس نوع این پاسخ که دریافت

دود محا  دیدامیکی یهالییحل و شده انجا  یاو چرخه یکدواخت

 ها   زلزلاه  خصوصیا  که آنجا است  از دور حوزه یهازلزلهبه 

 در هاا هسااختگا  بارای  فرکانسای  محتاوای  و ها   دامداه  لحاا   به

 و اسات  متفااو   آن از دور و خیزلرزه چشمه به نزدیك فواصل

 در را گسال  نزدیك حوزه اثرا  ایران 0022استاندارد  طرفی از

  حاضر یحقیق اهمیت و هدف یوانیم لذا نکرده  لحا  بارگذاری
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 .[8هندسه و جزئیات مقطع عرضی دیوار آزمایش شده توسط پرز و همکاران ](: 2)شکل 

 

 از ناوع  ایان  یاداری پا و دیداامیکی  بررسای رفتاار   صاور  باه  را

 خطار  ساطح  دو باا  نزدیاك  حاوزه  یهاا زلزلاه  برابر در هاسیست 

  (MCE)شاده  گرفته نظر در زلزله یرینو بزرگ (DBE)طراحی 

 دیوارهاای  از برداریبهره قابلیت یواندمی حاصل بیان کرد  نتایج

 شار   باا  زلزلاه  انارژی  استهالك برای را کشیدهپس ساختهپی 

 یوجیاه  را لرزهزمین وقوع از پس استفاده یتو قابل پایداری حفظ

 مادل  ارائاه  صاور  باه  حاضار  یحقیاق  انجا  کدد  روش یفسیر و

 باوده  آزمایشگاهی نتایج آن بر اساس یصدیق و غیرخطی عددی

 حاوزه  یهاا زلزلاه  بارای  نتاایج  استخراج و یوسعه به ادامه در که

 .شودمی پرداخته نزدیك

 

 عدد  تحلیل و ساز شبیه -3

   مرجعسنجی مطالعهصحت -3-1

 کشایده  پاس  سااخته پی  بتدی دیوارهای رفتار یحلیل جهت

 OpenSees[ در محای   0همکااران ]  و پارز  آزمایشاگاهی  نموناه 

 مصاالح  و هددسای  غیرخطای  رفتاری یهامدل استفاده از [ با19]

ی هایخروج اساس بر عددی یحلیل نتایج  است شده سازیشبیه

ا  گیارد  مشخصا  مای  قارار  صادیق و ی بررسای  ماورد  آزماای  

 در بارگاذاری  سیست  نمای و آزمایشگاهی انتخابی مدل هددسی

 باه  طبقاه  ش  دیوار شامل نمونه .است شده داده نشان (0)شکل 

پاناال  شاا متاار اساات کااه از   54/0متاار و دهانااه  91/9اریفاااع 

اسات    شاده  متار یشاکیل   65/1هرکادا  باه اریفااع     سااخته  یپا 

 استفاده متر با 3/3اریفاع  با زیرین پانل دو در بتن محصورشدگی

 حاداقل  از نیاز  هاا پانال  ساایر  بارای  .اسات  شده یأمین دورپیچ از

 عاددی  مدل شمای کلی .است شده استفاده مجاز طولی آرمایور

 وزن بارگاذاری ثقلای   .است شده دهدا نشان (3)شکل مدنظر در 

 .شودمی وارد نیرویی صور به هاکف و هاپانل
 

 
 .کشیدهپس ساختهشیشما  کلی مدل عدد  دیوار پ (:3)شکل 

 

 ییرساتون  یهاا الماان  از بتدای  یهاا پانال  یسااز هیشاب  بارای 

 اساتفاده   Concrete01 رفتااری  خاواص  اختصااص  باا  غیرخطی

 .اسات  شاده  ساازی گسسته ایبریف صور به آنها مقطع که شده

رابار  ب یرییب به محصورشده نهایی بتن فشاری و کرن  مقاومت
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  محصور نشاده  بتن درصد بوده و برای 1/0مگاپاسکال و  5/09با 

مگاپاسکال  10/55 با برابر نهایی کرن  و فشاری مقاومت مقادیر

 فااویدی هاای اسات  کابال   شاده  یریا گدرصاد انادازه   35/2و 

 کارن  -یاد   رفتاار  باا  خرپایی یهاالمان کمك به کشیدهپس

   ایستیسایته  مادول  باا  [02همکااران ]  و پارز  آزماای   از حاصل

مگاپاسااکال و کاارن    0/952یساالی   گیگاپاسااکال  یااد   022

 کرن  یوس  هاکابل کشیدگیاند  پسدرصد مدل شده 7نهایی 

درصاد کارن  یسالی  در نظار      3/55ده باه انادازه   ش اعمال اولیه

 از باتن  و هاا کابال  گسایختگی  حد اعمال برای شده است  گرفته

ور  صا به نمونه استفاده شده است  بارگذاری MinMaxدستور 

 نسبی مکان ریییغ یدریجی افزای  با مکان ریییغ کدترل ایچرخه

ار هر دو ب یکرار درصد و 5/2هایدرصد با گا  5/2حد  از سازه 

  درصد است 3مقدار  حد یاچرخه 

  نمونااه ایچرخااه نمااودار یرییااببااه( 5( و )4هااای )شااکل

 

 
 .ا  آزمایشگاهی و عدد مکان چرخه رییتغ -مقایسه نمودار بار (:4شکل )

 

 
منحنی نیرو  داخلی کابل کنار  در بیشترین فاصله از مرکدز   (:5)شکل 

 .دیوار برا  نتایج آزمایشگاهی و تحلیل عدد 

 بارای  را ضار حا عاددی  یحلیال  از حاصل نتایج و آزمایشگاهی

کدداده   یغییرمکاان و نیاروی داخلای کابال مساتهلك      -ارب مدحدی

دهاد   مای  نشاان  نسابی  جاانبی  مکاان  رییا یغ برحساب کدااری را  

مشااهده اسات پاساخ مادل     لقابا  هاا شاکل  این در که گونههمان

صااحت و دقاات بااا نتااایج   رقبااولی از نظاایحلیلاای انطباااب قاباال 

نقطااه  یخمااین در خصااوصبااه انطباااب دارد  ایاان آزمایشااگاهی

 قابال ی خاوب باتن باه   فشااری  پکیادگی  صاور  باه  ساازه  شکست

 -ارباا مدحداای نساابی محاساابایی خطااای مقاادارت  اساا مشاااهده

درصاد   9/2حداکثر و  مقاومت نقطه برایدرصد  0/3یغییرمکان 

 نتاایج  انطبااب  است  همچداین  آمده به دست شکست نقطه برای

 در کابال  داخلای  نیاروی  مدحدای  برای یحلیل عددی و آزمای 

 درصد است  7/1با  برابر شکست لحظه

 

 نزدیک حوزه ها زلزله تحت ا لرزه عملکرد -3-2

 ساااخته یپاا دیااوار سیساات  ایلاارزه رفتااار مطالعااه جهاات

 آماده  دسات به نتایج یوسعه و ساختمان یك قالب در کشیدهپس

 ایان  در نزدیاك   حاوزه  زلزلاه  دیدامیکی بارگذاری حای  برای

 [3] همکااران  و کوراما یوس  شده طراحی طبقه ش  سازه قسمت

پاالن   طاول  مشخصاا     ساازه دارای ردیگیم قرار بررسی مورد

شاد   به مرده متری بوده و بارگذاری 5/34متری و عرض  4/50

کیلونیاوین بار    0/0شاد    باه  زناده  کیلونیوین بر مترمربع و 7/5

 یجاانب  بااربر  سیسات   دارای طولی جهت در سازه  مترمربع دارد

 پادج دارای  عرضای  جهات  در و گیاردار  متوسا   برشای  دیاوار 

اسات    پایاه  زوج آرایا   با کشیدهپس ساخته یپ دیوار محور

ان نشا  (6)شکل سیست  در  آرای  و بررسی مورد پالن جزئیا 

 کشیدهپس ساختهپی  دیوارهای عرضی شده است  مقاطع داده

ناماه  آیین درصد مطابق 4/2با  برابر طولی آرمایور حداقل دارای

ACI 318-14 [01   اساات  اریفاااع طبقااا ]متاار بااوده و در 3/3 

 ای اسات  مقطاع  لرزه باربر دیوار 12دارای  بررسی مورد راستای

 دو دارای متار باوده و   3/2متار و عارض آن    1/6طاول   باه  دیوار

اساات   طاارفین متاار در 7/1طااول  بااه محصورشااده بااتن بخاا 

   یسالی   یاد   باا  دورپایچ  صاور  باه  محصورکددده آرمایورهای
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              داخلااای قطااار  متاااریلااایم 12 میلگااارد قطااار مگاپاساااکال  075

 عرضای  اسات  آرمایورهاای   متار میلای  172 گاا   و متار میلی 152

 متار میلای  152 فاصاله  با مترمیلی 12 قطر میلگرد زوج صور به

 و مترمیلی 52 قطر به دیوار هایبلاست  کا دیوار اریفاع کل در

ابل ک 4 و میانی کابل 6 آرای  با مگاپاسکال 1202 یسلی  ید 

      دارند  مقطع دیوار در قرار میانه دیوار متر از 3/1فاصله  با کداری

 .است شده داده نشان (7شکل )

 

 
 .[3]ها  باربر جانبی پالن سازه و آرایش سیستم (:6)شکل 

 

 

 .[3]کشیده ساخته پسقطع دیوار پیش: م(7)شکل 
 

 هاای جار   غیرخطای   دیداامیکی  نظر مورد یحلیل انجا  برای

 یان  174 باا  برابار  طبقه یراز در و متمرکز صور به مدل به سازه

باا   برابر را سازه اول مود یداوب زمان مقدار که است شده اعمال

دهاد   می دستبه [3همکاران ] و کوراما یحقیق ثانیه مطابق 07/1

 بحرانای  درصاد میرائای   5و  اول ماود  جار   متداسب ذایی میرایی

 ایان  در اساتفاده  ماورد  هاای نگاشات شاتاب  اسات   شاده  فارض 

 با    یهاا لارزه نیزما  نزدیك حوزه نگاشتشتاب شامل پژوه 

اده از روش اساتف  با هرکدا  هستدد که جینورثر چی وچی طبس 

 طیاف  و لاه زلز طیف بین اختالف مربعا  مجموع کردنحداقل 

اناد   شاده  مقیااس  طراحای  ساطح  یزلزله طیف روی بر نامهآیین

 باناك  از هاا نگاشات شاتاب  ایان  از هرکادا   باه  مرباو   رکاورد 

مااورد  هاای زلزلاه  اساتخراج شاده اسات    PEER [00 ]اطالعاایی  

 از لاذا  و باوده  سارعت  زمانی یاریخچه در ضربایی دارای بررسی

 برخاوردار  دور وزهحا  هاای زلزلاه  باه  نسبت بیشتری انرژی سطح

ت سارع  آنای  یغییارا   وجاود  دلیل به که است ذکرانیاست  شا

 پالساتیك  مفاصال  یشاکیل  امکاان  نزدیاك   حوزههای در زلزله

 هاا ساازه  و باوده  مدتفی متداول یهادر سازه یکدواخت صور به

 شاوند  لاذا  می باییی خسار  شد  با موضعی هایخرابی دچار

 یهاا زلزلاه  موضاعی  بتواند اثارا   هک ایسازه سیست  نوعی ارائه

ل در یغییار شاک   عیباز یوز به مدجر و برده بین از را نزدیك حوزه

 زلزلاه  ایلارزه  رفتاار  بررسای  الزاماا   صاور  به شود سازهکل 

 یهاا زلزلاه  از مدظور هرکادا  شود  بدینمی مطرح نزدیك حوزه

 DBEطراحای   ساطح  لرزهزمین با متداظر مقیاس دو با طبس و ب 

اسات    شده فرض MCEشده  گرفته نظر در لرزهزمین بیشترینو 

[ شاد   03]ASCE 41-13  ناماه نیآئا  مطاابق  کاه  اسات  بادیهی 

 DBEیار از شاد  زلزلاه    برابر بازرگ  5/1به مقدار  MCEزلزله 

 در ها   و ایاران  اساتاندارد  طیاف  در ها   مقادار ت کاه ایان   اسا 

 اسات  مشخصاا    شده گرفته نظر در نگاشتشتاب سازیمقیاس

 (1جادول )  مربوطاه در  (PGA)شاتاب   بیشایده  هماراه  باه  هازلزله

 هایزلزله بحث در بررسی مورد هایمدل نا  قابل مشاهده است 

است   آمده( 0جدول ) در( 0نشان داده در شکل ) نزدیك حوزه

 زلزلاه  باه  مرباو   0 و انادیس DBE زلزلاه   باه  مرباو   1اندیس 

MCE است  

 
هددا  بدده کددار گرفتدده شددده در نگاشددتمشخصددات شددتا  (:1)جدددول 

 .  زمانیتاریخچه  هالیتحل

 1RSN Magnitude موقعیت سال Event ردیف

(R) Mechanism 

 Strike-slip 6/6 4242 ب  0223 ب  1

 Reverse 35/7 143 طبس 1970 طبس 0

 1994 نورثریج 3
Sylmar-

Olive 
View 

1206 69/6 Reverse 

 TCU065 1523 60/7 Reverse 1999 چیچی 4
oblique 

1. Record Sequence Number, PEER [24] 
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 .حوزه نزدیک مقیاس شده بر اساس استاندارد ایران  هانگاشت: شتا (8)شکل 

 

 .ها  حوزه نزدیکها  تحلیلی تحت زلزله: مشخصات مدل(2)جدول 

 جینورثر چیچی طبس بم نام زلزله

 DBE B-1 T-1 C-1 N-1سطح زلزله 

 MCE B-2 T-2 C-2 N-2زله سطح زل

 

 یحلیال  از حاصال  هاای داده یفسایر  و نتایج به قسمت این در

 نزدیاك  حوزه هایزلزله یحت کشیدهپس ساختهپی  دیوارهای

 هایکابل داخلی نیروی پاسخ نشانگر( 9شکل )شود  پرداخته می

 هار  در مرکزی هایاست  کابل جانبی مکان ریییغ برحسب میانی

 ماناده ی باق خطی محدوده در N-1و  B-1  T-1  C-1مدل  چهار

 افازای   اند  باا نشده متحمل را پالستیکی یغییر شکل گونهچیه و

 B-2مادل   در مرکازی  کشایده پاس  هاای لارزه کابال  زمین شد 

اند  شده نیز گسیختگی دچار بلکه کرده عبور یسلی  حد از یدهانه

 یاأمین  در عضاو  یارین کلیدی های مرکزیکابل دکهیا به یوجه با

 در یسالی   وقاوع  باا  شوند می شداخته سیست  خودمرکزی قابلیت

 داده دسات  از را خود به مرکز بازگشت قابلیت سیست  اعضا این

ها سایر مدل برای البته وضعیت است  این شده ناپایداری دچار و

 ناحیاه  وارد مادل  ایان  در های مرکزیکابل و است نیفتاده ایفاب

 مادل  چهاار  در هاکابل پاسخ در یفاو  علت اند نشده غیرخطی

ب    هاینگاشتفرکانسی شتاب محتوای در یفاو  به یوانمی را

 داد  نسبت چیچی و جیطبس  نورثر
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 .ها  حوزه نزدیکمکان نسبی بام برا  زلزله رییها  میانی بر حسب تغ: پاسخ نیرو  کابل(9)شکل 

 

ته دسا  از انارژی  ددهکد مستهلك کابل نیرویی پاسخ ادامه در

رای اسات  با   شاده  داده نشاان  (12)شاکل  در  کدااری  هاای کابل

ه ناحیا  وارد کدااری  کابال  انتظاار  مطاابق  C-1و  B-1هاای  مادل 

 جذب را ست یبر س وارد ایلرزه انرژی از بخشی و شدهغیرخطی 

 ساطح  در یوجاه لقابا  کااه   باه  مدجار  عملکرد است  این کرده

 مقاو  در ممان کاه  موجب که است شده کابل کشیدگیپس

یه ناح وارد کابل N-1و  T-1های مدل شود  درمی واژگونی برابر

 ایان  بارای  و اسات  مطلوب عملکرد برخالف که نشدهغیرخطی 

 پایاه  در باتن  شادن  خارد  طریق از سیست  به وارد وضعیت انرژی

 گسایخته  علات  باه  B-2دل ما  است  در شده جذب دیوار فشاری
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 عملکارد  سیسات    در ناپایاداری  وقاوع  میاانی و  هاای کابال  شدن

 اسات  لاذا   گرفتاه  قارار  یاأثیر  یحات  نیاز  انرژی جاذب هایکابل

 باا  نزدیك حوزه فرکانسی زلزله بازه یداخل که دریافت یوانمی

 بار  و کاساته  آن انارژی  جذب ظرفیت از شد  به یواندمی سازه

 وقاااوع باااا C-2مااادل  در بیافزایاااد  انیناگهااا خرابااای احتماااال

 دلیال  کشایده باه  پاس  یهاا کابال  در پالساتیك  هاای یغییرشاکل 

کشیدگی نیروی پس مقدار اعضا  این در افتاده ایفاب طول افزای 

 یابد می کاه  چرخه هر در کابل  به شده اعمال یاولیه
 

 
 .ها  حوزه نزدیکبام برا  زلزله مکان نسبی رییها  کنار  بر حسب تغ: پاسخ نیرو  کابل(11)شکل 
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تاه  ا  پرداخبا  نسابی  جانبی مکان ریییغ پاسخ ارزیابی به نهایت در

دهاد   مای  ان نشانزم به نسبت را با  نسبی جانبی مکان ریییغشود  می

 DBEمادل باا زلزلاه ساطح طراحای       چهاار  هار  برای (11در شکل )

دار و مقا  درصاد شاده   0باه   محادود  نسابی  مکاان  یغییر بیشیده مقادیر

هار   است  ولیزی سازه خودمرک قابلیت بیانگر که است صفرپسماند 

اناد  شده ناپایداری دچار MCEلرزه یحت زمین T-2و  B-2مدل  دو
 

 
 .ها  حوزه نزدیک: پاسخ تغییر مکان نسبی بام برا  زلزله(11)شکل 
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 ساازه  مرکازی  هاای کابل گسیختگی به مدجر ب  زلزله قوی ضربه

 مدجار  سیسات   مرکزی خود قابلیت دادن یأثیر قرار حتی با و شده

 کاه یدرحاال  اسات    شاده  دیاوار  واژگاونی  و ناپایاداری  وقوع به

 ناپایاداری  دچاار  ساازه  MCEزلزلاه   یحات  N-2و  C-2های مدل

 ساازه  مطلوب عملکرد بیانگر که است صفر پسماند مقدار و نشده

  است زلزله دو این یحت

یغییار   هایچ  پیراماونی  هاای کابال  نیز N-1 و T-1های مدل در

 در ناپایاداری  وقاوع  عامال  واقاع  در و اندنداشته پالستیکی شکل

 ناحیاه  شادن  خارد  اثار  در دیاوار  هاای پایه بتن بین رفتن از سیست 

 ناپایاداری   وقاوع  از قبال  یاا  که است حالی در است  این فشاری

 درصاد یجااوز   0ای لارزه  مجااز  از حاد  جاانبی  یهاا مکاان  رییا یغ

 سیسات   در ناامطلوب  وضاعیت  بیاانگر  عملکردی اند  چدینهنکرد

 باه  مدجار  که است برای سازه شده گرفته نظر در انرژی استهالك

 اسات  باا   شاده  اصالی  اعضاای  در ماندگار هاییغییر شکل  وقوع

 کاه  طرفاه باوده   دو دارای اریعاش B-1مدل  فوب نمودار به یوجه

 مکاان  یغییر دلیل یجاوزبه  B-2مدل  ولی است  سازه پایداری نشانگر

 کابل( دچار پارگی حد با خود )متداظر نهایی مقدار از سازه نسبی

 است  شده ناپایداری

 روی بار  محصورشادگی  اریفااع  افازای   یاأثیر  بررسی جهت

 سااخته  یهاا مادل  کشایده  پاس  ساخته یپ دیوار سیست  عملکرد

 بخا   مادل  همانداد  جزئیا  و هددسه نظر از قسمت نیا در شده

 محصورشادگی  اریفااع  باا  طبقه ش  سازه دو شامل ل بوده کهقب

باوده و   (10شاکل )  بیشایده مطاابق   شاتاب  باا  پانال  دو و پانل یك

       لوماپریتاا مطاابق    و لدادرز  هاای لارزه زماین  ایلارزه  بارگاذاری 

 (3جادول )  در هاا مادل  است  مشخصاا   شده یحلیل (13شکل )

 یرییب به لوماپریتا و درزلد شده انتخاب هایاست  زلزله شده ارائه

 در هاس یمکان این با هاییزلزله که بوده معکوس و لغزشی نوع از

تر بیشا  حاضار  مطالعاه  هادف  ایدکاه  باه  دهد  نظار می رخ نیز ایران

 هایزلزله اثر در کشیدهپس ساختهپی  دیوارهای عملکردبررسی 

 بیشایده  مقادار  حاضر مطالعه مه  پارامتر لذا است  حوزه نزدیك

 سا  یمکان ناوع  باه  نسابت  بیشاتری  اهمیات  کاه  باوده  زلزله شتاب

 گسل دارد  گسیختگی

 

 
 .ساخته: آرایش ارتفاع محصورشدگی بتن در دیوارها  پیش(12)شکل 

 

 .تحلیلی برا  اثر ارتفاع محصورشدگی بتن دیوار  ها: مدل(3)جدول 

نام 

 مدل
بیشینه شتا  

(g) 

 نام

 زلزله

 سمیمکان

 گسل زلزله

  انلپ تعداد

 بتن  با

 محصورشده

L-1 77/2 لوماپرییا Reverse Oblique 1 

L-2 77/2 لوماپریتا Reverse Oblique 0 

M-1 64/1 لددرز Strike-slip 1 

M-2 64/1 لددرز Strike-slip 0 

N-1 1/1 نورثریج Reverse 1 

N-2 1/1 نورثریج Reverse 0 

B-1 0/1  ب Strike-slip 1 

B-2 0/1  ب Strike-slip 0 

T-1 06/1 طبس Reverse 1 

T-2 06/1 طبس Reverse 0 

C-1 04/1 چی چی Reverse Oblique 1 

C-2 04/1 چی چی Reverse Oblique 0 

 

 دادن نشان برای شماره از ها مدل یگذارنا  در سهولت برای

 افاازای  باارای ویااژه محصورشاادگی دارای هااایپاناال یعااداد

 ایان  رودمای  انتظاار  است  همچداین  شده بتن استفاده یریپذشکل

 هاا پایاه  در باتن  محصورشادگی  اریفااع  افازای   با هاسازه از نوع

 را خود انرژی جذب قابلیت و شدید پایداری هایزلزله در بتواندد

 اریفااع  افازای   اثار  بررسای  باه  نیاز  حاضر قسمت کددد  در حفظ

 پرداختاه  کشایده پاس  سااخته پای   دیاوار  در باتن  محصورشدگی

 مکاان  رییا یغ و میاانی  کابال  پاساخ نیاروی   راساتا   این د  درشومی

 است   شده رس  (14شکل )در  با  نسبی جانبی



 د مکاری رحمدل و عرفان شافعیزهرا قاسمی، جوا                                                                                                                                                   

 901 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9911 پاییز، سومسال هفتم، شماره 
 

 

 

 .مقیاس شده برا  تحلیل اثر ارتفاع محصورشدگی بتن دیوار  هانگاشت: شتا (13)شکل 

 

 

 .MCE ارتفاع بتن محصور تحت زلزله شیحالت افزا  بام برا یمکان نسب رییبر حسب تغ یانیم  هاکابل  رویپاسخ ن(: 14)شکل 

 

 خطای  محادوده  از M-1مادل   در میانی هایکابلنتایج  بر اساس

کااه    به مدجر خطی ناحیه از میانی هایکابل اند  خروجخارج شده

 پایاه فشااری   ناحیاه  در را هاپانل بر وارد فشار و افزای  جانبی سختی

 دو  پایاه پانال   در باتن  خرابای  باا  M-2مادل   در افزای  شود  اینمی

 یاد   پانال  افازای    این در بتن محصورشدگی به علت و بوده همراه

 را خاود  پایداری دیوار نتیجه در و شده کمتر اول پانل پایه در فشاری
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ان کماکا  L-2و  L-1مادل   میانی هایکابل ادامه است  در کرده حفظ

 در  سیسات  مطلوب بیانگر عملکرد که اندماندهی باق خطی محدودهدر 

 یفااو   است  علت طراحی سطح از یربزرگ با شد  هایلرزهزمین

 فرکانسای  محتاوای  در یفااو   باه  یاوان یما  را هاا کابال  پاساخ  در

 خصاوص  دانسات  در  مرباو   و لوماپریتاا  لدادرز  یهاا نگاشتشتاب

 پانال  یاك  محصورشدگی یازابه که دریافت یوانمی نورثریج زلزله

 نتیجاه  در و مکاان  رییا یغ افزای  جر بهمد و ی نبودهکاف دیوار مقاومت

 دو باه  محصورشادگی  افازای   باا  است  ولی شده میانی کابل پارگی

 دیاده  کداد  همچداین   یحمل وارده را جانبی نیروی یوانسته دیوار پانل

  از کابال  یدیادگی پای   مقادار  یقلیال  باعاث س زلزلاه  پاال  که شودمی

 .شده است کیلونیوین 422 به کیلونیوین 1222

 دلیال  باه  کاه  دیاد  یاوان مای  طابس  و با   زلزلاه  صاوص خ در

 رفتااری  نظار  از مدل دو هر زلزله رکورد فرکانسی خاص مضمون

 ایان  اند  باا داشته نگاشتشتاب برابر در رفتار یکسانی و بوده مشابه

 و نداده رخ طبس زلزله در یدیدگیپی  یقلیل و یسلی  که یفاو 

 باه  یوجه با ب  زلزله رد است  ولی مانده خطی باقی حوزه در کابل

  یسالی  دچار کابل طبس زلزله به نسبت گسل س یمکان نوع یفاو 

 زلزلاه  ماورد  اسات  در  داده رخ کشایدگی نیاز  پاس  یقلیال  وشده 

 در محسوسای  یاأثیر  پانال  دو یاا  یاك  نیز محصورشدگی چیچی

ك استهال ارزیابی مدظوربه ادامه در است  نداشته میانی کابل رفتار

 رییا یغ برحسب کداری هایکابل داخلی نیروی مدحدی سازه انرژی 

 است   آمده (15شکل ) در دیوار نسبی جانبی مکان
 

 

 .MCE ارتفاع بتن محصور تحت زلزله شیحالت افزا  بام برا یمکان نسب رییبر حسب تغ  کنار  هاکابل  رویپاسخ ن(: 15)شکل 
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یاه  ناح وارد هاا مادل  یماامی  در کدااری  انتظاار کابال   مطاابق 

بار ساازه را جاذب     ای واردلارزه  و بخشی از انرژی غیرخطی شده

هاای  پانال  یعداد افزای  که دریافت یوانکرده است  همچدین می

یوس   بیشتری انرژی جذب به یواند مدجرمحصور می بتن دارای 

یحتاانی   پایاه  در باتن  خرابای  کدااری شاود و از میازان    هاای کابل

ای ناامطلوب در ایان ناوع از    یارین عملکردها  مها   از بکاهد  یکی

های کداری و عاد  مشاارکت در   ها  خطی باقی ماندن کابلسیست 

کشیده پس هایاز کابل استفاده گریدعبار بهجذب انرژی است  

اساتهالك   ضاامن  یواناد نمای  یییدهابه دیوار دو سمت در کداری

 باشد  کشیدهپس ساختهدیوارهای پی  در انرژی

رفتاار   یاوان مای  کدااری  کابال  و جیناورثر  زلزله در خصوص

پانال   یاك  محصورشادگی  یازاباه  که دید میانی کابل با مشابهی

در  و مکاان  رییا یغ افازای   باه  مدجار  و کافی نبوده دیوار مقاومت

نیاز   محصورشادگی  است  افازای   شده میانی کابل پارگی نتیجه

نگاه دارد  در   خطای  حاوزه رفتاار   در را کدااری  کابال  یوانساته 

دلیال   باه  کاه  دیاد  یاوان مای  چای چی و طبس ب   هزلزل خصوص

رفتااری   از نظر مدل دو هر زلزله خاص فرکانسی رکورد مضمون

اناد   داشاته  نگاشات شاتاب  برابار  در یکساانی  و رفتاار  باوده  مشابه

کابال   و باوده  نااچیز  یدیادگی پای   یقلیل و مقدار یسلی  همچدین

 است  مانده باقی حوزه خطی در کداری

 زمان بارای  به نسبت را با  نسبی جانبی مکان ریییغ ا ادامه یغییر در

مکاانی   یغییار  پاساخ  (16شاکل )  دهد  مطابقمی مدل نمای  چهار هر

ی ازاباه  شاده   محصاور  پانال  یاك  باا  یهاا مادل  بارای  سیسات  

 بزرگبسیار  سازه نسبی جانبی مکان ریییغمقدار  MCEهای لرزهزمین

 در باتن  خرد شادن است   شده نیز ناپایداری وقوع به مدجر حتی و بوده

 M-1فشاری در مدل  یهاکرن  افزای  در اثر دو  پانل فشاری پای

 حاالی  در شده است  این مدل این سیست  در ناپایداری وقوع موجب

 باتن  باه علات یواناایی    M-2مادل   در ید  فشااری  افزای  که است
 

 
 .MCE اع بتن محصور تحت زلزلهارتف شیحالت افزا  بام برا یمکان نسب رییپاسخ تغ: (16ل )شک



                                                                                                             کشیده تحت زلزله حوزه نزدیکساخته پسمتصل بتنی پیش یرعملکرد دیوارهای غ
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 یاا  و یخاوردگ یارك وقاوع   با هاکرن  این یحمل در شده محصور

 بارگاذاری  مسیر یا انتهای سازه و پایداری نبوده همراه بتن خرد شدن

 یاداخل  عاد   دلیال  باه  L-2و  L-1هاای  مادل  است  برای شده حفظ

 حالاات دو نساابی در جااانبی مکااان رییاایغ مقاادار زلزلااه  فرکانساای

 یکساانی  دارای محادوده  پانل دو و پانل یك در بتن صورشدگیمح

     قبال اسات  همچداین     حاای   از کمتار  نیاز  ساازه  حساسایت  و بوده

 ساازه  یوانایی بوده که صفر حالت این در ماندگار جانبی مکان ریییغ

 کدد می ثابت را خودمرکزی قابلیت در

شاود  یم مشاهده نیز جینورثر زلزله به مربو  هایمدل برای

نسابی   جاانبی  مکان ریییغ مقدار و شده ناپایداری دچار سازه که

مقابال   در است  ولی رفته فرایر سازه با گسیختگی متداظر حد از

زلزلاه   ایما  از بعد یوانسته سازه دو پانل محصورشدگی با ایجاد

با     هایزلزله برای مقابل در بازگردد  ولی خود اولیه حالت به

نظر  از چددانی یفاو  هاسازه که شده همشاهد چیچی و طبس

رفتاار   باروز  به مدجر های محصورشدهپانل یعداد و نداشته رفتار

البته  که است نشده سازه مکان ریییغ مقدار کدترل نظر از خاصی

هاای  زلزله اکثریت را برای دیوار خودمرکزی قابلیت این پدیده

 رساند می اثبا  به نیز بررسی مورد

 

 بند جمع و ر گینتیجه -4

ساااخته در پااژوه  حاضاار رفتااار دیوارهااای بتداای پاای      

روی  بار  غیرخطای  دیداامیکی  یحلیال  انجا  طریق از کشیدهپس

 ریاضی مدل گرفت  ابتدا قرار مورد بررسی طبقه ش  هایسازه

و  شاده  سادجی صاحت  ماورد  آزمایشاگاه  نتایج بر اساس عددی

است   شده فتهگر به کار پارامتریك مطالعا  یعمی  برای سپس

 نزدیك حوزه هایزلزله از بودند عبار  بررسی مورد متغیرهای

ی هاا هیا پادر  بتن محصورشدگی اریفاع افزای  یأثیر همچدین و

ذیل را  مورد یوانیم آمدهدستبه نتایج دیوار  بر اساس طرفیت

 کرد: ارائه و بیان خالصه صور به

 را خاود  رکزیخاودم  قابلیات  یا هستدد قادر هاسازه نوع این  1

د کدد حفظ طراحی سطح لرزهزمین شد  با هایزلزله یحت

 بارگاذاری  انتهاای  در سیست  ماندگار همچدین یغییر شکلو 

 است  صفر

 عداوان باه  یکداار  دهیکشا پاس  یهاا کاه از کابال   یحالت یبرا  0

از  یکاوچک  اریدر سازه استفاده شود  مقدار بسا  یجاذب انرژ

 داادیذب شااده و فرآهااا جااکاباال نیااا یوساا  زلزلااه یاناارژ

 واریا د یفشاار  یهاا هیبا خرد شدن بتن در پا یاستهالك انرژ

 انجا  خواهد شد 

ناوع از   نیا یجانب یباربر تیقابل ك یحوزه نزد یهادر زلزله  3

نگاشات  شاتاب  یبا مضامون فرکانسا   یمیها اریبا  مستقسازه

 یاساازه  یهاست ینسبت به س یشتریب تیحساس داشته و لذا از

 ردار هستدد برخو گرید

از حداقل الزا    یب یبه مقدار یاریفاع محصورشدگ  یافزا  4

مدجار باه گساترش رفتاار      یواندینامه منییشده یوس  آ نیییع

 نیساااخته و همچداا یپاا یوارهاااید ساات یس یالاارزه مطلااوب

بااا شااد   ییهاااسااازه یحاات زلزلااه یداریااپا حسااط  یافاازا

 شده شود  گرفته لرزه در نظریرین زمینبزرگ

 یخاارج  یاستهالك انارژ  زا یرود استفاده از یجهینتظار ما  5

 یبر عملکارد اساتهالك انارژ    ییأثیر مطلوب وستهیبا عملکرد پ

زودیر از موعاد   یداریبتن و ناپا یاز خراب یریجلوگ و ست یس

 داشته باشد 
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The recorded recent earthquake events show that near-field earthquakes have different characteristics than far-

field earthquakes. The most important distinguishing feature of near-field movements is the production of pulses due 

to the effect of orientation and the effect of permanent displacement. Therefore, it is necessary to study such effects 

on structures. In this research, first, the proposed mathematical model is validated according to the results of 

experiments. In order to study the nonlinear seismic behavior of post-tensioned precast concrete walls (PT-PCW), 

nonlinear dynamic analysis has been performed on six-story structures under near-field accelerations. Also, the effect 

of wall pier confinement on the self-centered performance and energy dissipation has been evaluated by performing 

dynamic analysis. Each acceleration is scaled to two levels of design-based earthquake (DBE) and the maximum 

considered earthquake (MCE) and then is used in the analysis. The performed analyzes show the optimal performance 

of the post-tensioned precast concrete wall system in response to earthquakes on DBE, so that at the end of the seismic 

load, the system does not suffer any structural damage, and minor lateral displacement remains in the system. The 

results also show that increasing the height of the wall pier confinement to a value slightly higher than the minimum 

specified in the seismic design codes promotes seismic behavior for MCE and increases the reliability of the system 

against overturning. The study also found that the use of post-tensioned cables in the boundary areas of the wall as an 

energy dissipation factor does not have a significant effect on improving the energy absorption performance of the 

system and the small deformations created in these members cause energy dissipation through crushing of concrete. 

 

Keywords: Reinforced Concrete; Precast Wall; Post-Tensioning; Nonlinear Dynamic Analysis; Energy Dissipation, 

Confinement. 
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