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 پژوهشی - علمینوع مقاله: 

  

  چکیده
هاي بلندمرتبه با پیکربندي شبکه قطري با توجه امروزه طراحی و ساخت سازه

به کارایی مقاومتی باال و نیز قابلیت زیباشناسی معماري، مورد توجه است. در 
هاي شبکه قطري بـا  اي سازهاین پژوهش، به بررسی پارامترهاي عملکرد لرزه

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکوردهاي نیرومند حـوزه   استفاده از
نزدیک زلزله پرداخته شده است. هدف اصـلی ایـن پـژوهش، بررسـی تـأثیر      

ــرزه   ــار ل ــه در رفت ــواج زلزل ــابش ام ــه ت ــري اســت.  زاوی ــبکه قط ــازه ش اي س
طبقه شبکه قطري با زاویه پیکربندي  20 منظور، رفتار سه سازه مطالعاتیبدین

هاي تابش صفر، درجه و با چیدمان هندسی یکسان، تحت زاویه 76 و 64، 56
درجه نسبت به دسـتگاه محورهـاي اصـلی مـورد بررسـی قـرار        45و  30، 15

گرفتــه اســت. چگــونگی و رونــد تــأثیرات زاویــه تــابش در دامنــه تغییــرات  
اي شامل دریفت بیشینه طبقات، تاریخچه زمانی تغییر مکـان  پارامترهاي لرزه

گیـري  هـاي دیاگریـد و ارزیـابی سـاختار شـکل     شـینه دوران المـان  جانبی، بی
دهد مفاصل غیرخطی در سازه، مطالعه شده است. نتایج این پژوهش نشان می

اي، متفـاوت بـوده و   که تأثیر زاویه تابش در پارامترهاي مختلف پاسخ لـرزه 
یر هاي دیاگرید ندارد. بررسی تـأث نمود قابل توجهی در تغییرات دوران المان

 ايستون مورب (اعضاي قطري) در رفتار لرزه -هاي تیرزاویه پیکربندي المان
درجـه، داراي   56دهـد کـه سـاختار شـبکه قطـري بـا زاویـه        سازه، نشان مـی 
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  مقدمه -1
 تیو محـدود  يشـهر  تیـ جمعامروزه، با افزایش روز افزون 

هاي بلند در سراسر جهان در حـال  توسعه سازه هاي موجود،زمین
به علـت   يهاي شبکه قطرسازه ر،یاخ يهادر سال گسترش است.

اسـکلت مقـاوم، مـورد     يکربندیپ ییبایو ز ياسازهباالي  ییکارا
هاي شبکه قطري، سازه ن قرار گرفته است.توجه طراحان و معمارا

اعضـاي  اي اسـت.  هاي با سیسـتم لولـه  تکامل یافته بر اساس سازه
 هرکار برده شده و در تحمل به هاي عموديستون جايبهدار شیب

کارایی باالي  یاصل لیدل]. 1مشارکت دارند [دو بار ثقلی و جانبی 
کـه   اسـت شـکل  مثلثی یهندس کاربرد الگوي ،سازه شبکه قطري

پذیري شده و نیز زیبـایی پیکربنـدي   سبب قابلیت و افزایش شکل
محوري اعضاي  -]. همچنین، رفتار خمشی2سازه را در پی دارد [

مورب سازه شبکه قطري، اثـرات ناشـی از لنگـی بـرش و توزیـع      
رسـاند.  هـا را بـه حـداقل مـی    ناهمگون برآیندهاي تنش در المـان 

دو عامل کلیـدي  هاي مورب، ه المانو زاوی بنديشبکهي ژتوپولو
اثـر   شـبکه قطـري  هـاي  که بر سختی جانبی و کارایی سـازه است 

 نـه یبه هیزاو نییتعاي براي رو، تحقیقات گستردهاز این .گذاردمی
  صورت گرفته است. يشبکه قطر يهاسازهدر پیکربندي 

ــا زاویــه ]، ســازه3مــون [  ــین هــاي شــبکه قطــري ب             34هــاي ب
طبقه و با نسبت شـیب   60و 42، 20هاي درجه در پیکربندي 82 تا

را مورد مطالعه و بررسـی قـرار داد. نتـایج ایـن تحقیـق       7تا  2بین 
دهد که زاویه بهینه از دیدگاه مؤلفه سختی جـانبی بـراي   نشان می

طبقه،  60 درجه و براي سازه 65تا  55طبقه در محدوده  42 سازه
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باشد. همچنین در مطالعه دیگـري از  می درجه 75تا  65زاویه بین 
طبقـه تحـت بـار زلزلـه، زاویـه بهینـه        36] براي سازه 4کیم و لی [

دسـت آمـد. تحقیقـاتی نیـز در      بـه  70تا  60هاي مورب بین المان
 سـتون  -ي تیـر هـا المـان  هیاول يهااندازه نییتع یبیروش تقرزمینه 

یـرات  دامنـه تغی بـر اسـاس    يقطـر شـبکه  سـازه   اسکلت مورب در
ی و نیـز  خمشـ  یبـرش و پـارامتر سـخت    نـد یبرآي، محور يروهاین

هـاي ایـن   ]. نتـایج پـژوهش  7-5ارائه شده است [ پیکربندي هیزاو
هاي تر براي الماندهد که چیدمان زوایاي کوچکزمینه نشان می

توانـد همـراه بـا یـک     مورب در یک سـاختار شـبکه قطـري، مـی    
کننده یک کاهش تضمینافزایش نسبی در مختصه پایداري و نیز 

هـاي غیرخطـی   مشخص در چگونگی تشـکیل و گسـترش حـوزه   
ــدین  ــه    باشــد. ب ــد در موضــوع زاوی ــامع بای ــدگاه ج ــاظ از دی لح

پیکربندي بهینه و کارآمد، به ماهیت تصادفی رکوردهاي نیرومند 
اي در پیکـره اسـکلت مقـاوم    زلزله و نیز مسئله انتشار امـواج لـرزه  

شـت. افـزون بـر ایـن مطلـب، وجـود       سازه توجه خاص مبـذول دا 
ویـژه بـا   هاي شبکه قطري بـه آوري باال براي سازههاي تابقابلیت

پیکربنـدي سـبب خواهـد شـد کـه       تـر چیـدمان زوایـاي کوچـک   
روندي آهسته و کند براي زوال مقاومت و کاهش سختی پدیدار 

  ].10-8شود [
اي در زمینـه ضـریب   ] تحقیقات گسـترده 11ی [و عادل ياسد
هاي مختلف انجام با روش يشبکه قطر يهاسازه ياد لرزهعملکر

در محدوده  Rرفتار  بیضردهد که دادند. نتایج تحلیلی نشان می
 يهـا سـازه  يطبقه و بـرا  30تا  8 يفوالد هاياسکلت يبرا 5تا  4

]. صـادقی و  11اسـت [  4تـا   5/3 نیبـ  بیضـر  نیـ ا زیمرتبه نکوتاه
قطرهـا، بـه بررسـی ضـریب      ] با در نظر گـرفتن زاویـه  12رفویی [

ــرزه  ــرد ل ــازهعملک ــایج    اي س ــه و نت ــري پرداخت ــبکه قط ــاي ش ه
براي چیدمان قطرهاي بـا   Rدهد که ضریب آمده نشان میدستبه

اسـت   3و  2، 5/1درجه، به ترتیب برابـر   5/71و  4/63، 45زاویه 
]، بــه 13]. همچنــین در مطالعــه دیگــري اســدي و همکــاران [12[

هاي شبکه دیدگی سازهخسارت و میزان آسیببررسی پارامترهاي 
اي سازه ] عملکرد لرزه14قطري پرداختند. محسنیان و همکاران [

هاي مختلف زلزله مورد ارزیابی قرار شبکه قطري را تحت شدت

هـاي  دهد که عملکـرد سـازه  داده و نتایج تحلیلی حاصل نشان می
قبـول   اي مناسب و قابلشبکه قطري در سطوح مختلف خطر لرزه

 R] به ارزیـابی ضـریب رفتـار    15علی و خیرالدین [مشهدي است.
براي برآورد عملکـرد سـاختارهاي هگزاگریـد پرداختـه و نتـایج      

زاویـه مـورب الگـوي     تحلیلی حاصـل نیـز بیـانگر ایـن اسـت کـه      
درجه داراي کارایی مقاومتی باال در میان  40تا  30 بین ضلعیشش
  هاي مطالعاتی است.نمونه
 صفحات تکتونیـک،  و لغزش ذکر است که تحت لرزش شایان 

وجـود  یابد. بـر ایـن اسـاس،    حرکات زمین در هر راستا انتشار می
هـاي  اي و جنـبش مختلف برخورد جبهه انتشار امواج لرزهت اجه

و تشـدید   شیمنجـر بـه افـزا    توانـد ها مینیرومند زمین به ساختگاه
مهم آن اسـت   یک نکته گردد. هاسازه دینامیکی غیرخطیپاسخ 

حرکـت   برخـورد ، جهـت  یطراحهاي نامهکه در بسیاري از آیین
در نظـر گرفتـه   راسـتا  هـم  صـورت سـازه بـه   یمحـور اصـل   با نیزم
 زمـان هـم اثـر  وضعیت بیشینه محتمل مربوط به  همچنین، شود.یم

لـرزه  زمـین  یجانب يرودرصد نی 100با نیز  جهتهلرزش متعامد دو 
یـی  رودرصـد نی  30که بـا   یین شدهسازه تع یدر جهت محور اصل

 .گـردد می شود، ترکیبدیگر وارد می یمحور اصل جهتدر که 
 الزامـی نـدارد   ياپاسـخ لـرزه   يحداکثر پارامترهـا دانسته شده که 

در پـژوهش  ]. 18-16بدهـد [ رخ  سازه یدر امتداد محور اصلکه 
 یرخطیغ یکینامید بر پاسخ تابش امواج زلزله هیتأثیر زاوحاضر، 

بـا   يطبقـه شـبکه قطـر    20ازه سـ  ي یـک ارفتار لرزهمشخصات و 
 یمـورد بررسـ   یرامونیمورب پهاي ستون -تیرمختلف  يهاهیزاو

 يالگـو  يکـه دارا  يقرار گرفتـه اسـت. سـه سـاختار شـبکه قطـر      
مـورب حـدود    هـاي المـان  هیهستند، با زاو در نماي سازه متفاوت

شـده  و طراحی ی، انتخاب افق محور به نسبتدرجه  76 و 64 ،56
 هـاي درجه نسـبت بـه محور   45تا  0از  تابش هیزاوتغییرات  است.

هـاي  پاسختعریف شده و  يواحد 15 شیبا افزا سازهپالن  یاصل
ــوش   ــامل پ ــز ش ــاتی نی ــر مکــان نســب  نهیشــیبمطالع ــات  یتغیی طبق

 کیپالسـت مفاصل  عیتوز دوران اتصاالت، نهیشی، پوش ب(دریفت)
        ].19[ اسـت  یانتخـاب  کیـ زدحـوزه ن  يدر سازه تحـت رکوردهـا  

  اري ـساختار رفت شد که مالحظه در این تحقیق، بر پایه نتایج حاصله
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  .]19[درجه  76(پ)  و درجه 64درجه، (ب)  56طبقه با زوایاي مختلف پیکربندي: (الف)  20هاي مطالعاتی نماي سازه ):1(شکل 

  

اي از خ لـرزه هـاي پاسـ  هاي دیاگرید و روند تغییـرات مؤلفـه  سازه
حوزه خطی به غیرخطی، داراي وابسـتگی مسـتقیم بـه پیکربنـدي     

ستون قطـري و نیـز    -هاي تیراسکلت مقاوم و زاویه چیدمان المان
ماهیت فیزیکی رکوردهاي نیرومند حوزه نزدیک اسـت. قابلیـت   

هـاي اصـلی سـازه و    تر غیرخطی در المانهاي بزرگایجاد حوزه
بـا بیشـتر شـدن     هـاي موضـعی،  اپایـداري نیز احتمال باالتر وقـوع ن 

  یافت.ي اعضاي قطري، افزایش خواهد زاویه پیکربند
  
  یمطالعات يهاطرح اسکلت سازه یمشخصات کل -2

بـا   ،طبقـه  20 ي و پیکربنـدي شـبکه قطـر  ی مطالعـات هاي سازه
 اي در نظرلرزهعملکرد  یبررس يدرجه برا 76و  64، 56 يایزوا

         يهـاي شـبکه قطـر   سـازه  ينمـا  شیـ آرا ].19گرفته شـده اسـت [  
شـود.  ) مالحظـه مـی  1( در شـکل  زوایاي تعریف شدهطبقه با  20

  Yو Xجهت  دو در هرمتقارن شامل شش دهانه پالن  سازه داراي
). ساختگاه پروژه در این تحقیـق، در  2(شکل  است متر 4طول  اب

ه و در نظر گرفت IIبندي خطر نسبی زیاد و خاك نوع ناحیه با پهنه
بارهاي مرده و زنده براي تمام طبقات طبق مبحث ششم مقـررات  

تـن بـر    2/0و تن بر مترمربع  5/0ملی ساختمان، به ترتیب برابر با  
رفتـار   بوده و ضریب 05/0]. ضریب میرایی 20باشند [می مترمربع

  است.  در نظر گرفته شده 5وسط برابر با پذیري متبا قابلیت شکل
هـاي  سازي پیکره یکپارچه تـاوه شایان ذکر است که در مدل

هـاي مطالعـاتی، تعریـف وابسـتگی و ماهیـت      کف طبقـات سـازه  

 Yو  Xي افقـی در راسـتاهاي   هـا مکـان  رییتغحرکت جسم صلب 
لحـاظ   Zپالن و ارتباط آنها با چرخش بدون کرنش، حول محور 

ت جسم صـلب  ترتیب با تعریف قابلیت حرکگردیده است. بدین
هاي کف طبقات، رفتار پیوسـته و یکپارچـه شـده کلیـه     براي تاوه

شود. بر همین اساس، آرایش و ها و اتصاالت آنها برقرار میالمان
هـاي مثلثـی در هـر دو حالـت     پیکربندي پیرامونی سازه بـا مـدول  

درسـت و   صـورت بـه )، 1هندسی کامل و یا کاهش یافته (شـکل  
ماتریس سختی سازه، همچنین براي  هماهنگ در ساختار تحلیلی

بردار بارگذاري دینامیکی و سپس در نتایج عددي و دامنه تغییرات 
ترتیـب، معیارهـاي   شـود. بـدین  اي وارد میلرزه پارامترهاي پاسخ

هاي مطالعـاتی نیـز   اي براي ارزیابی پارامترهاي پاسخ سازهمقایسه
ند. اطالعـات و  شـو سازي مـی و قابل استناد پیاده ارزهم صورتبه

 )2) و شـکل ( 1جدول ( اي درهاي سازهمشخصات طرح مقطع المان
  اند. ارائه شده

  

  
 ،تیر در قاب ساده مفصلی(الف) مقطع  :ايعضاي سازهنیمرخ ا ):2(شکل 

هاي و المان ها) مقطع عمومی ستونپ( و تیر در قاب خمشی) مقطع ب(
  .]19[مورب دیاگرید 
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  ).مترسانتی ) (ابعاد به1هاي مطالعاتی در شکل (ي سازهمشخصات اعضا ):1( جدول
  ستون محیطی -تیر

 (المان مورب پیرامونی)

  ستون داخلی
  (قاب خمشی داخلی)

  ستون داخلی
  (قاب ساده مفصلی)

  تیرهاي اتصال
  (قاب خمشی داخلی)

  تیرهاي اتصال
  گروه طبقات  (قاب ساده مفصلی)

C50×2 & 2PL46×2 )کنندهسخت(  C50×2 C35×2 B35×1×30×2.0 B35×1×20×2.0 1  5تا  
C45×2  C45×2 C30×2 B35×1×30×2.0 B30×1×20×2.0 6 10 تا  
C40×2  C40×2 C25×2 B35×1×25×2.0 B25×1×20×2.0 11 15 تا  
C35×2  C35×2 C20×1 B35×1×25×2.0 B20×1×20×2.0 16 20 تا  

  

اي بـر اسـاس اسـتاندارد ملـی     مشخصات مقاطع اعضاي سـازه 
ن ایران (مبحث دهم) طراحی شـده و در فرآینـد طراحـی    ساختما

جایی نسبی طبقات و رعایت اصل ستون معیار محدودیت جابه دو
]. 22-21تیر ضـعیف در اتصـاالت لحـاظ گردیـده اسـت [      -قوي
هـا) بـا   اي (تیرهـا و سـتون  سازي رفتار غیرخطی اعضاي سازهمدل

 هـاي هـاي قـاب  در سـتون  P-M2-M3کاربرد مفاصـل غیرخطـی   
 براي تیرها صورت گرفته و همچنین  M3صلب داخلی و مفاصل 

 صــورتمــورب بــه يهــاالمــان یرخطــیغ رفتــار توصــیفجهــت 
) تنظـیم و  3( شـکل  صورتبه رشکلتغیی -روینمودار ن نیز مهاربند
رفتـار مفاصـل    یلـ یسـاختار تحل توضـیح آنکـه   شده است. اقتباس 

هـاي  یهتبیـین توصـ   بـر اسـاس   ،در اسکلت مقـاوم سـازه   یرخطیغ
FEMA ــامید يزهـــایآنالمجموعـــه  ].24-23باشـــد [مـــی  یکینـ

 انجـام شـده    SAP2000افـزار ی نیز با نـرم زمان خچهیتارغیرخطی 
  ].25[ است

  

  رکوردهاي زلزلهانتخاب  -3
معیار انتخاب رکوردهاي زلزله در این تحقیق، وجـود پـالس   
پردامنه و پیوسته در تاریخچه زمانی سرعت مربـوط بـه دو مؤلفـه    
افقی است. خصوصیات متمایزکننده و برجسته رکوردهاي حوزه 

هاي با دامنه بزرگ داري، وجود پالسنزدیک حاوي اثرات جهت
هـاي  و با پریود بلند در تاریخچه زمانی سرعت، به همراه اسپایک

پرانرژي و با گام زمـانی کوتـاه در رکـورد شـتاب اسـت. اثـرات       
 آید که انتشـار وجود می داري پیشرو در شرایطی بهنیرومند جهت

گسیختگی گسل به سمت سایت بوده و همراه با برابري حـدودي  
سرعت انتشار امواج برشی با سرعت شکست ساختار زمین باشد. با 

شود که مؤلفه عمود بـر راسـتاي   برقراري این شرایط، مالحظه می
  ؤلفه ـور نسبی از مـط) بهTRصفحه شکست گسل (مؤلفه  یـومـعم

  
هاي مطالعاتی: (الف) پالن سازه در ترازهاي با پوشـش  طرح سازه :)3(شکل 

هاي خمشی (خطوط پر رنگ) و صفحات کامل هندسی، شامل صفحات قاب
 .نماد مرکز جرم طبقـه اسـت    CMهاي ساده مفصلی (خطوط نازك) وقاب

هـاي  براي رفتار غیرخطی اعضاي تیر و ستون قـاب  FEMA الحظات(ب) م
بـراي رفتـار غیرخطـی اعضـاي      FEMA الحظـات (پ) مو  خمشی داخلی

  .]24- 23، 19[قطري پیرامونی 
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ــا راســتاي مــذکور ( )، داراي ســهم انــرژي و LN مؤلفــهمــوازي ب
) مربوط به رکورد اصلی 4شکل ( تر است.مشخصات طیفی بزرگ

ــم در ایــران اســت و تاریخچــه زمــانی شــتاب و ســرعت    زلزلــه ب
ریه و نمودار تجمعی به همراه طیف فو TRو   LNافقی هايمؤلفه

اند. بازه زمانی هر دو پالس بزرگ آزاد شدن انرژي نشان داده شده
هاي طور مشخص متناظر با مجموعه اسپایکسرعت این رکورد، به

  پر دامنه شتاب در همان محدوده است.
پرش پلکانی در رونـد تجمعـی آزاد    بازه زمانی متناظر با گام

ارز بـا پـالس   صـورت هـم  هشدن انرژي مربـوط بـه رکـورد بـم، بـ     
پردامنه در محدوده پیش و پس  پیوسته سرعت و چندین اسپایک

ــاختگاه آزاد      ــوزه س ــرژي در ح ــیم ان ــادیر عظ ــت و مق      از آن اس
هاي شتاب با گام شود. حضور مجموعه بسیار پرتعداد اسپایکمی

زمــانی کوچــک و نیــز چنــدین ســاختار مــوجی شــکل بــا پریــود  
لند نیز سبب ایجاد یک محتواي فرکانسـی بـا   متوسط تا به نسبت ب

ــه ــه    مؤلف ــف فوری ــل توجــه در طی ــاعی مشــخص و قاب ــاي ارتف ه
این رکـورد شـده اسـت. همچنـین، دو بانـد       TRو   LNهايمؤلفه

چنـدان گسـترده در بخـش بسـامدهاي کوتـاه و بلنـد       فرکانسی نـه 
 هايي فرکانسدهندهایجاد شده و این دو باند مشخص نیز پوشش

نگاشــت رکــورد نیرومنــد و حــوزه نزدیــک بــم  ي شــتابپرانــرژ
  ).4باشند (شکل می

 

  
        .ایران شامل تاریخچه زمانی شتاب و سرعت مربوط به دو مؤلفـه افقـی و طیـف فوریـه و نمـودار تجمعـی آزاد شـدن انـرژي         ): رکورد اصلی زلزله بم4شکل (
  نسبت به صفحه شکست گسل. (TR)عمود  ؤلفهم(ب)  و نسبت به صفحه شکست گسل (LN)موازي  مؤلفه(الف) 
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انتخاب رکوردهاي زلزله براي بررسی و ارزیابی مشخصـات  
هـاي  ها، یکی از مراحل مهـم در انجـام تحلیـل   اي سازهرفتار لرزه

دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی است و براي ایـن منظـور نیـز    
رکوردهاي انتخابی باید داراي مشخصات و خصوصیات متناسب 

ا شرایط ساختگاه پروژه باشند. با توجه بـه تمرکـز ایـن مقالـه بـر      ب
مطالعــه تــأثیرات رکوردهــاي نیرومنــد حــوزه نزدیــک بــر رفتــار  

اي صورت گونههاي دیاگرید، انتخاب رکوردها بهغیرخطی سازه
بـزرگ پرانـرژي و    گرفته که تاریخچه زمـانی آنهـا داراي پـالس   

هـا نیـز   تناظر با این مشخصـه باشد. مهاي پردامنه مجموعه اسپایک
  LNافقی مؤلفهنمودار تجمعی آزاد شدن انرژي مربوط به هر دو 

) داراي روند تأثیر پذیرفته از حضور پالس پیوسته 4(شکل  TRو 
هـاي پلکـانی   هاي پردامنه همراه آن بوده و گامسرعت و اسپایک

    زمـان بـا سـاختارهاي مـوجی شـکل مـذکور دیـده        صورت هـم به
هاي پلکانی نشانه آزاد شدن بسیار سریع و قابـل  ند. این گامشومی

گونـه و وقـوع   توجه انـرژي رکـورد در قالـب یـک مؤلفـه پـالس      
اي زمین در سـاختگاه پـروژه اسـت. تشـدید دامنـه      حرکات ضربه

اي و رفتــار غیرخطــی ســازه نیــز در همــین  تغییــرات پاســخ لــرزه
 هـاي عیت شکسـت هاي زمانی صورت گرفته و احتمال ایجاد وضبازه

  موضعی اعضا و ناپایداري اسکلت مقاوم وجود خواهد داشت.
هـر رکـورد    یزمـان  خچـه یتارسـرعت موجـود در    هايپالس 

  ی متفــاوت یفـ یو ط یکـ یزیف اتیخصوصـ  يدارا ،یانتخـاب  رومنـد ین
ــی ــند.م ــیو باش ــايیژگ ــم  ه ــز   مه ــه نی ــاي زلزل ــی رکورده            طیف

، مــینزجنــبش نیرومنــد  مــؤثرمــدت  ی،فرکانســ يشــامل محتــوا

 فیـ تعر  (PGV, PGA, PGD)نیحرکـت زمـ   نهیشیب يپارامترها
انتخــاب  ،روذکمـ  يهـا یژگـ یو]. بـا توجـه بـه    27-26[ دنشـو یمـ 

رکوردهـا در  و همگـی   صورت گرفتـه  ي نیرومند زلزلهرکوردها
ثبـت شـده و    ،از صفحه شکست گسل لومتریک 15فاصله کمتر از 

 متـر سـانتی  50 از شتریب زیآنها ن یانزم خچهیدر تار نیسرعت زم نهیشیب
ــر ثان ــب ــدول  هی ــت. ج ــم )2( اس ــرینمه ــ ت ــیزیف اتیخصوص  یک

شـامل   یانتخـاب  يرکوردهـا . دهـد یرا نشان م یانتخاب يرکوردها
) و TAB (با نماد میالدي 1978 زلزله طبسجنبش اصلی زمین در 

) است و همچنین، دو BAMمیالدي (با نماد  2003زلزله بم نیز در 
 1994 جیزلزله نورثرد نیرومند و حاوي پالس سرعت نیز از رکور

و  (SYL)نگـاري سـیلمار   هـاي لـرزه  سـتگاه یاکالیفرنیا مربوط بـه  
انـد. رکوردهـاي انتخـابی در    در نظر گرفته شـده  (RRS)رینالدي 
انـد،  بـه سـازه وارد شـده    g1 پایه شـده بـا سـطح شـتاب     حالت هم

برابـر بـا شـتاب ثقـل،      TRه براي مؤلف PGAاي که پارامتر گونهبه
   هـاي دیگـر نیـز بـر اسـاس نسـبت میـان        لحاظ شده و بـراي مؤلفـه  

ترتیب، هاي شتاب، ضریب محاسباتی تعیین شده است. بدینبیشینه
  هاي رکورد نیز ثابت باقی مانده است.نسبت طیفی میان مؤلفه

 هــايمــدل ايلــرزه هــايعملکــرد پاســخ یابیــارز منظــوربــه
هـر سـه    يریـ رکوردها بـا در نظرگ  یتمام ،قطري ی شبکهمطالعات
صـفحه شکسـت   راسـتا بـا   صـورت هـم  بـه  LN مؤلفـه شامل مؤلفه 
صـفحه شکسـت    يعمـود بـر راسـتا   صـورت  بـه  TR، مؤلفه گسل

همچنـین،   اسـت.  دهیبه سازه اعمال گرد) UP(گسل و مؤلفه قائم 
هاي دینامیکی غیرخطیحرکت زمین بر پاسخ )θزاویه تابش ( تأثیر

  

  انتخابی. هاي رکوردهاي حوزه نزدیکگیژوی ):2(ول جد

 PGA مؤلفه رکورد زلزله
(g) 

PGV 
 متر بر ثانیه)(سانتی

PGD 
 متر)(سانتی

 ابزرگ
Mw 

 LN 635/0 61/59 70/20 2003بم 
6/6 

 TR 793/0 7/123 40/37 کیلومتر BAM( - 0/1شهر بم (

 LN 836/0 70/97 90/39 1978طبس 
4/7 

 TR 851/0 3/121 50/94 کیلومتر TAB( - 0/3شهر طبس (

 LN 472/0 00/73 76/19 1994نورثریج 
7/6 

 TR 838/0 1/166 78/28 کیلومتر RRS (- 1/7رینالدي (

 LN 604/0 24/78 41/16 1994نورثریج 
7/6 

 Sylmar Olive View (SYL)- 4/6 کیلومتر  TR 843/0 4/129 21/32 
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درجـه   45تا  0از زاویه تابش نیز  مورد بررسی قرار گرفته و سازه
واحـدي تعریـف شـده     15با افزایش  نسبت به محور اصلی سازه،

 اياست. این امر به علت مقدارهاي یکسان پارامترهاي امواج لرزه
درجه بر اساس تقارن شکل پـالن سـازه    90تا  45در زاویه تابش 

اي، محورهاي ) نمایشگر راستاي تابش امواج لرزه5است. شکل (
رکـورد  TR و LNبـراي دو مؤلفـه    )θ( اصلی سازه و زاویه تابش

  صورت نمادین است.زلزله، به
   

  
هـاي افقـی   ) امواج زلزله متنـاظر بـا مؤلفـه   θتعریف زاویه تابش ( ):5(شکل 

LN،TR  .و محورهاي اصلی سازه  

  هاي شبکه قطري مطالعاتیارزیابی پاسخ سازه -4
در این پژوهش، به بررسـی تـأثیر زاویـه تـابش امـواج زلزلـه بـر         

 رکورد حوزهتحت هاي شبکه قطري اي سیستمپارامترهاي رفتار لرزه
 العاتیمط هايسازه ايلرزه پاسخ پارامترهاي است. شده پرداخته نزدیک

پـوش بیشـینه دوران اتصـاالت،     شامل بیشینه تغییر مکان نسبی طبقات،
 غیرخطـی  حاصـل از آنالیزهـاي دینـامیکی    توزیع مفاصـل پالسـتیک  

مـورد بررسـی    )2جـدول (  تاریخچه زمانی تحت رکوردهاي انتخابی
 نسـبی نرمـال شـده دو    دریفت جانبی یا تغییر مکان قرار گرفته است.

لـرزه  پارامترهاي تأثیرگذار در ارزیابی عملکـرد  متوالی، یکی از طبقه
پـذیري  عنـوان یـک نیـاز مـرتبط بـا قابلیـت شـکل       اي سازه است و به

شود. نکته دیگر آنکـه تغییـرات دریفـت جـانبی در طـول      می تعریف
هـاي موضـعی   ارتفاع، براي ارزیابی دامنه آسیب و شناخت ناپایـداري 

)، پـوش  6گیرد. شکل (میاحتمالی در پیکره سازه مورد بررسی قرار 
پالن، منطبـق   Yهاي مطالعاتی در جهت بیشینه دریفت جانبی در سازه

  دهد.  رکورد را نمایش می  TRبا مؤلفه
  

  
  ).2(شکل  پالن سازه Dدر نقطه TR منطبق با مؤلفه  Y يدر راستا فتیدر نهیشیپوش ب ):6(شکل 
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راسـتاي  طبق نتایج ایـن تحقیـق، میـزان پـوش بیشـینه دریفـت در       
تـري  درجـه از پخـش یکنواخـت    56ارتفاع سازه با زاویه پیکربنـدي  

نسبت به دو زاویه تعریف شده دیگـر برخـوردار اسـت. همچنـین، بـا      
هاي قطـري) نیـز   ستون - هاي مورب پیرامونی (تیرافزایش زاویه المان

  ].19اي دریفت افزایش یافته است [میزان پراکندگی تقاضاي لرزه

دهـد کـه وقـوع مقـدار بیشـینه      یـن مقالـه نشـان مـی    نتایج تحلیلی ا
) بـراي سـازه شـبکه    5دریفت تحت زاویه تابش تعریف شده (شـکل  

، در زاویـه  TABدرجـه تحـت رکـورد     76قطري با زاویه پیکربنـدي  
حـداکثر  تـوان دریافـت کـه    درجه قرار دارد. همچنـین، مـی   45تابش 

داده رخ  سـازه  یدر امتـداد محـور اصـل    ي نیـز اپاسخ لرزه يپارامترها
شود که پوش بیشینه دریفت طبقات تحـت رکـورد   است. مالحظه می

RRS   اي از که داراي یک پالس بزرگ و پیوسته، همراه بـا مجموعـه
هاي پردامنه در تاریخچـه زمـانی سـرعت اسـت، در همگـی      اسپایک

ــدل ــاي     م ــایر رکورده ــه س ــبت ب ــتري نس ــود بیش ــاتی نم ــاي مطالع       ه
ر زاویه تـابش مربـوط بـه رکوردهـاي مختلـف،      ) دارد. تأثی2جدول (

در سازه شبکه قطـري بـا    TABمتفاوت بوده و تأثیر آن تحت رکورد 
اي درجه، به نسبت کمترین تفاوت تقاضاي لـرزه  56زاویه پیکربندي 

باشد. یک پارامتر مهـم دیگـر در   هاي تابش تعریف شده میدر زاویه
ه دوران اتصـاالت و انـدازه   اي سازه، دامنه بیشـین ارزیابی عملکرد لرزه

هـاي  چرخش انتهاي المان است. تغییرات بیشینه دوران اتصاالت سازه
شبکه قطري بـا زوایـاي مختلـف تحـت رکوردهـاي حـوزه نزدیـک        

ــانی   2(جــدول  ــل تاریخچــه زم ــایج تحلی ــردازش نت ــا اســتفاده از پ ) ب
) نشان داده شده است. محـور افقـی نمودارهـا،    7غیرخطی در شکل (

) و محور عمودي نیز طبقـات  y θپارامتر دوران اتصاالت (نماد  گربیان
تحـت   y θدهد. نمود تغییرات مربوط به پارامتر دوران می سازه را نشان

   شود.روشنی مالحظه میهاي مطالعاتی بهزاویه تابش در سازه
  

  
  ) تعریف شده براي رکوردهاي زلزله.θزاویه تابش ( تحت تأثیر y θهاي مطالعاتی با نماد پوش بیشینه دوران اتصاالت سازه ):7(شکل 
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)، انــدازه پــوش دوران 7طبــق نتــایج آورده شــده در شــکل ( 
درجــه داراي میــزان  56اتصــاالت در ســازه بــا زاویــه پیکربنــدي 

هـاي مطالعـاتی دیگـر اسـت.     پراکندگی کمتري نسـبت بـه سـازه   
زان هـاي مـورب پیرامـونی نیـز میـ     همچنین، با افزایش زاویه المان

اي افزایش پیدا کرده است. بر پایه نتـایج  پراکندگی تقاضاي لرزه
این تحقیق؛ میـزان بیشـینه دوران اتصـاالت تحـت زوایـاي تـابش       
ــوده و در راســتاي محورهــاي اصــلی ســازه    مختلــف، متفــاوت ب
حاصل نشده است. تعیین زاویه بحرانی تابش که بیشترین تقاضاي 

پـذیر نیسـت.   سـادگی امکـان  دوران اتصاالت را ایجـاد نمایـد، بـه   
توضیح دیگر آنکه متغیر بودن زاویـه بحرانـی تـابش بـا توجـه بـه       
محتــواي فرکانســی رکوردهــاي نیرومنــد زلزلــه و نیــز زاویــه       

شــود کــه نتــوان رونــد هــاي مــورب، ســبب مــیپیکربنــدي المــان
اي مربوطـه  مشخصی براي تعیـین زاویـه مـذکور و تقاضـاي لـرزه     

ارهـاي پـوش بیشـینه دریفـت جـانبی و      تدوین نمود. مقایسـه نمود 
   هـاي مطالعـاتی نشـان    هـاي مـورب در سـازه   دامنه چرخش المـان 

درجـه   56دهد که ساختار شبکه قطري بـا زوایـاي پیکربنـدي    می
تحت رکوردهاي حـوزه نزدیـک متـأثر از چهـار راسـتاي تـابش       
مختلف، داراي مقادیر بـا دامنـه عـددي کمتـري نسـبت بـه سـایر        

هـاي شـبکه   عاتی است. نکته دیگر آنکه براي سازههاي مطالسازه
هاي مورب نیز از شدت قطري، با افزایش زوایاي پیکربندي المان

یکنواختی توزیع دریفت کاسته شده و مقادیر بیشینه ایـن پـارامتر   
ــی  ــزایش م ــه    اف ــرآورد زاوی ــامع در موضــوع ب ــدگاه ج ــد. دی یابن

ــذیري از مســئله   ــر تأثیرپ ــه، افــزون ب ــان  پیکربنــدي بهین ــوازن می ت
هــاي پارامترهــاي ســختی و مقاومــت، بــه ســاختار طیفــی جنــبش 

گانه شتاب زلزلـه  هاي سهنیرومند زمین و نیز همبستگی میان مؤلفه
  و ماهیت بارگذاري دینامیکی متناظر آنها وابسته است.

ساختار توزیع و چگونگی پخش موقعیت مفاصـل غیرخطـی   
لیلـی مشـخص در   عنـوان یـک دیـدگاه تح   در اسکلت مقـاوم، بـه  

شـود. رفتـار و   ارزیابی قابلیت پایداري دینامیکی سازه مطرح مـی 
هاي شبکه قطـري،  مشخصات نزدیک به وضعیت فروریزش سازه

اعضاي مورب واقع در بخـش   یرخطیغپاسخ به وابستگی اساسی 
رو، نیاز به بررسی چیدمان و پیرامونی اسکلت مقاوم دارد و از این

هـاي مـورب   سـتون  -غیرخطـی در تیـر  موقعیت احتمالی مفاصـل  
) نمایشگر آرایش مفاصل غیرخطی سازه 8ضروري است. شکل (

  اسـت.   RRSه تحت رکوردـدرج 76شبکه قطري با زاویه پیکربندي 
  لـآرایش مفاص در ابش زلزلهـه تـأثیر زاویـشود که تیـمالحظه م

  

  
  .RRSرکورد از  TR منطبق با مؤلفهپالن و   Yجهت راستا باهم یرامونیدر قاب پ یرخطیمفاصل غ شیآرا ):8(شکل 
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غیرخطی، چندان قابل توجه نبوده و تحت تمامی زوایـاي تـابش،   
هـاي ســازه شـبکه قطــري در   وضـعیت ناپایـداري احتمــالی المـان   

ویژه طبقه اول) نمود بیشـتري نسـبت بـه طبقـات     طبقات پایینی (به
پاسخ مذکور نیـز  هاي عددي متناظر با مشخصه فوقانی دارد. دامنه

  باشد.طور نسبی کوچک میبه
هاي دریفـت و تغییـر مکـان جـانبی بـراي      دامنه تغییرات پاسخ

ــا زوایــاي کوچــک ســازه تــر در پیکربنــدي هــاي شــبکه قطــري ب
ــه   ــادیر ب ــونی، داراي مق ــک پیرام ــب کوچ ــه   مرات ــبت ب ــري نس      ت

    هـاي مثلثـی دیاگریـد بـا زاویـه بـزرگ       پانـل  هـاي چیـدمان  حالت
هاي شـبکه قطـري، داراي   باشد. همچنین مالحظه شد که سازهیم

هـاي  ظرفیت مقاومتی باالیی جهت کاهش احتمال وقـوع خرابـی  
ستون مورب تحت رکوردهاي حاوي  -هاي تیرموضعی در المان

باشـند. نمـود ایـن اثـرات در برآینـد داخلـی و       پالس سـرعت مـی  
هـاي  وز دامنـه واکنش نیرویی اعضاي یاد شده نیز برقرار است. بر

سـتون مـورب    -هـاي تیـر  چنـدان بـزرگ در المـان   عملکـردي نـه  
عنـوان گـواهی بـر ایـن     هـاي مطالعـاتی نیـز بـه    طبقات پایینی سازه

هاي مختلف تابش امواج زلزلـه لحـاظ   رویکرد رفتاري در حالت
هاي مورب گردد. شایان ذکر است که با افزایش زوایاي المانمی

ــونی   ــی پیرام ــوي هندس ــه  در الگ ــازه، ب ــزان   س ــبی از می ــور نس ط
هـاي  تأثیرگذاري ساختار شبکه قطري بر کاهش رخداد وضـعیت 

  شود.عملکردي فراتر از سطح ایمنی جانی نیز کاسته می
  
  گیرينتیجه -5

اي سـه  در این پژوهش، مشخصات و پارامترهاي رفتار لـرزه  
 مختلـف  يهـا هیـ بـا زاو و  طبقـه  20سازه شـبکه قطـري بـا ارتفـاع     

پیرامونی، مورد بررسی قرار مورب هاي به پیکربندي المان مربوط
هـاي قطـري در   گرفت. همچنین، اندازه زوایاي پیکربنـدي المـان  

ی تحلیلی نیـز در  بررسلحاظ شد. یک درجه  76 و 64، 56 حدود
بــر گونــه زمــین تــابش جنــبش نیرومنــد پــالس هیــتــأثیر زاومــورد 

فت. بازه تغییرات مطالعاتی صورت گر يهاسازه ياعملکرد لرزه
 فیــتعر يواحـد بـرا   15 شیدرجـه بـا افـزا    45تـا   0در محـدوده  

شد. ارزیـابی نتـایج و    نظر گرفتهدر  تابش رکورد زلزله يهاهیزاو

دهـد کـه پـوش بیشـینه دریفـت در      ي محاسباتی نشان میهاآورده
هاي مطالعاتی تحت رکوردهاي حوزه نزدیک حاوي اثرات سازه

زیاد در راسـتاي   چنداننهي دامنه تغییرات داري پیشرو، داراجهت
  ارتفاع است.

میزان تقاضاي بیشینه دریفت در سازه شبکه قطـري بـا زاویـه     
درجـه، در راسـتاي ارتفـاع اسـکلت مقـاوم،       56قطري  هايالمان

پراکنــدگی بــه نســبت یکنــواختی دارد. بیشــترین میــزان تقاضــاي  
درجـه برابـر    56دریفت در سازه شبکه قطري با زاویه پیکربنـدي  

) و براي سازه بـا زاویـه پیکربنـدي    0053/0درصد (دامنه  53/0با 
) و بـراي سـازه بـا    0071/0درصد (دامنه  71/0درجه، مساوي  64

) 013/0درصـد (دامنـه    3/1درجـه نیـز عـدد     76زاویه پیکربنـدي  
حاصل شده اسـت. نسـبت میـان دو عـدد بیشـینه پـارامتر دریفـت        

درجـه، متنــاظر بــا   45تـابش صــفر و  مربـوط بــه اعمـال دو زاویــه   
اي تحـت رکـورد   محدوده بیشترین و کمتـرین دامنـه پاسـخ لـرزه    

بـه ترتیـب    RRS گونـه پالسنیرومند و حاوي ساختارهاي ترکیبی 
، 2/2درجه، برابر بـا   76و  64و  56براي سازه با آرایش قطرهاي 

  حاصل شده است. 3/2و  4/2
هـاي  شـدن زاویـه المـان    بر پایه نتـایج ایـن مطالعـه، بـا بیشـتر      

هاي قطـري)، میـزان تقاضـاي دریفـت نیـز      مورب پیرامونی (المان
افزایش پیدا کرده است. نتایج مربوط به دوران اتصاالت، حاصـل  

دهـد  هاي دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی نشـان مـی  از تحلیل
که میزان بیشینه چرخش محاسبه شده در زوایاي مختلف برخورد 

زلزله، متفاوت اسـت. همچنـین، تـأثیرات ناشـی از     و تابش امواج 
اي رکوردهـاي مختلـف نیـز    زاویه تـابش و برخـورد امـواج لـرزه    

در رفتار سازه شبکه  SYLمتفاوت بوده و اندازه آن براي رکورد 
اي را تحت درجه، کمترین تقاضاي لرزه 56قطري با زاویه المان 

دو عدد بیشینه دهد. نسبت میان هاي تابش مفروض نشان میزاویه
ي تابش مختلف امـواج زلزلـه   ایزواپارامتر دوران اتصاالت تحت 

درجه به ترتیب تحـت   56بر سازه شبکه قطري با زاویه پیکربندي 
 TABو   RRS ،BAM،SYLگونـه  رکوردهاي بـا ماهیـت پـالس   

، 4/1 ،برابـر)  5/2(بـا دامنـه تغییـرات بـیش از      65/2برابر با حدود 
  است.حاصل شده  08/1و  1/1
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تعیین زاویه بحرانی که بیشترین تقاضـاي دوران اتصـاالت را    
پـذیر نیسـت. همچنـین متغیـر بـودن      ی امکـان سادگبهایجاد نماید، 

 اندازه زاویه بحرانی براي ایجاد بیشترین دامنه پاسـخ، بـا توجـه بـه    
هاي مورب پیرامـونی،  محتواي فرکانسی رکورد و نیز زاویه المان

ک رونـد مشـخص بـراي ایـن منظـور      سبب پیچیـدگی تـدوین یـ   
. بر اساس نتایج تحلیلی، میزان کمترین و بیشـترین مقـدار   شودیم

درجـه   76تقاضاي دوران اتصاالت در سازه شبکه قطري با زاویه 
درجـه و   45به ترتیب، براي دو زاویـه تـابش    SYLرکورد تحت 

درصـد حاصـل شـده     37درجه با میانگین اخـتالف حـدودي    15
کـه نتیجـه فـوق بـراي ایـن سـازه تحـت         شـود یمـ است. مالحظه 

ي متفاوت است. تفاوت کمترین و بیشترین اگونهبه RRSرکورد 
ــابش     ــه ت ــه و 30تقاضــاي دوران اتصــاالت تحــت دو زاوی         درج

  درصد است. 82درجه با میانگین اختالف در حدود  45
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In recent years, structural systems with diagrid skeletons comprising modular configurations have attracted lots 

of attention due to having structurally efficient system and architecturally aesthetic advantages. In this study, the 
seismic performance parameters of steel diagrid systems have been evaluated through conducting nonlinear time 
history analyses subjected to near-field earthquakes. The main subject of this study is to assess the effect of 
incidence angle of near-fault records containing forward directivity on the seismic behavior of steel diagrid systems. 
Following this purpose, three 20-story diagrid studied structures with different diagonal angles of 56°, 64° and 76°, 
having the same sizes and skeletal configurations were designed. Furthermore, a set of notified incidence angles 
with respect to the main axis including 0, 15, 30 and 45 degrees have also been applied to all the studied structures.  

It should be noted that the significant characteristics of strong ground motions are the frequency content, 
effective duration of strong motions and peak ground motion parameters, i.e. PGV, PGA and PGD as well as 
corresponding response spectra. According to the aforementioned characteristics, an ensemble of strong earthquake 
records was selected. The selected ground motions include the main shock of the 1978 Tabas earthquake (Iran, 
Mw=7.3), the Bam record due to the 2003 Bam earthquake (Iran, Mw = 6.6) as well as two other powerful records 
entitled Rinaldi Receiving Station (RRS), and Sylmar Olive View (SYL) accelerograms related to the 1994 
Northridge earthquake (Mw = 6.7) in California. It is worth mentioning that all the selected ground motions are 
categorized as strong near-fault records containing forward directivity effects. The specific characteristics of       
near-fault records containing forward directivity effects are the existence of long-period pulses.  

These pulses are the evident result of the effects that manifest due to the occurrence of forward directivity 
process. The forward directivity process causes the induced fault rupture propagation to move toward the site. It 
usually happens when a velocity of rupture propagation is appropriately close to the earthquake shear wave velocity.     

In this research, a number of engineering demand parameters (EDP) i.e. drift ratio, rotation of joints and plastic 
hinges nonlinear domain have been computed and assessed through conducting nonlinear time history analyses 
(NTHA). It is demonstrated that maximum seismic response parameters for all the studied structures do not occur 
necessarily along the main skeletal axes. Furthermore, it is extremely difficult to define the specific structural 
behavior trends subjected to a nominated critical incidence angle which can be imposed to earthquake records. It is 
noticeable that the numerical trends in the structural response parameters would change remarkably under the 
influence of the different frequency content of earthquake records, as well as the probable non-uniform variation for 
the EDPs and the diagrid skeletal patterns. 

The results of this research indicate that the influences of incidence angle of ground motions on the structural 
seismic performance have different trends which evidently include mingle effects on the nonlinear rotation of joints 
as well as a complicated distribution for the lateral drift parameter. Moreover, it was obtained that the embossed 
structural skin containing the triangular modules with the diagonal angle of 56 degrees has relatively the lowest 
seismic demands subjected to strong near-field earthquake records.  
 

Keywords: Diagrid Structural System, Near-Fault Record, Incidence Angle, Drift Ratio, Rotation of Joints. 




