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 ذهیچک

تاؿذ. دس ایي همالِ تشای  هی IDAّای  ای ػشیـ تشای تِ دػت آٍسدى هٌحٌی تحلیل دیٌاهیىی غیش خغی افضایـی هَدال دس حمیمت ؿیَُ

سوَسدّای حَصُ ّای ػِ تقذی ٍ تأثیش پاساهتشّایی چَى ًاهٌؾوی ٌّذػی ػاصُ ٍ ّوچٌیي اثش  اٍلیي تاس تِ تشسػی ایي سٍؽ تشای ػاصُ

ّای هختلف تحت اثش سوَسدّای  عثمِ تا دسصذ ًاهٌؾوی 18ٍ  12، 6ّای  فذد ػاصُ 12ًضدیه تش ایي سٍؽ پشداختِ اػت. تذیي هٌؾَس 

همایؼِ گشدیذ. هغالقِ ایي پاساهتشّا ًـاى داد وِ ػشفت اًدام آًالیض ٍ  IDAحَصُ ًضدیه لشاس گشفت ٍ ًتایح تحلیل آًْا تا سٍؽ 

تاؿذ. الثتِ ایي سٍؽ دس  هی IDAاًگیضی تاالتش اص سٍؽ دلیك  ّای ػِ تقذی تِ عشص ؿگفت ای دس ػاصُ لشصُ تماضای ّای هٌحٌیاػتخشاج 

سا اػتخشاج وٌذ. دس ًْایت اص ایي هغالقِ  IDAّای  تَاًذ هٌحٌی ّای حَصُ ًضدیه ًوی ّای وَتاُ هشتثِ ٍ هتَػظ هشتثِ دس صلضلِ ػاصُ

 ًؼثی دس ایي سٍؽ تا هقیاس دیگشی خایگضیي گشدد. ّای ًاهٌؾن تْتش اػت وِ هقیاس خاتدایی ؿَد وِ دس ػاصُ ًتیدِ هی
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Abstract 
In fact, modal incremental nonlinear dynamic analysis is the fast method to obtain Incremental Dynamic Analysis 
(IDA) curves. In this article, 3D models are employed to study the effects of geometrical irregularity and near field 
records on this method. In this regard, twelve structures with different percent of geometrical irregularity are subjected 
to the near field records and the MIDA obtained results are compared with those of IDA method. The studying of these 
parameters reveals that the speed of analysis as well as extracting the seismic demand curves are dramatically faster 
than IDA method although this method cannot extract IDA curves properly in low-rise and moderate-rise buildings 
subjected to near field records. Finally, it is concluded that in irregular structures, it is better to replace drift with 
another criterion as damage index. 
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 ذمهقم  -1
 تشیي ساُ ( یىی اص دلیكIDAسٍؽ تحلیل دیٌاهیىی افضایـی )

تاؿذ. دس هماتل،  ّا تشای تشآٍسد سفتاس دیٌاهیىی ػاصُ هی حل

تاؿذ. تقذ اص ػال  هْوتشیي ایشاد ایي سٍؽ، صهاى تش تَدى آى هی

ؿذ وِ  تتَاًذ ایي ایشاد  ًیاص تِ سٍؽ خذیذی احؼاع هی 2000

 2005سا هشتفـ وٌذ. دس ػال  هْن سٍؽ تحلیل دیٌاهیىی افضایـی

ّا سا دس  یه سٍؽ تمشیثی وِ لادس تَد سفتاس دیٌاهیىی ػاصُ

صهاًی ووتش تشآٍسد وٌذ، تحت فٌَاى تحلیل دیٌاهیىی افضایـی 

[ 1] 2005دس ػال  ّوىاساًؾٍ  Mofidغیش خغی هَدال تَػظ 

سٍؿی تحت [ 2] 2006دس ػال  Han  ٍChopraاتذاؿ گـت. 

دیٌاهیىی افضایـی  افضٍى هَدال تش اػاع تحلیلفٌَاى آًالیض تاس 

ایي سٍؽ تشای تش اػاع هفاّین  2008اسائِ وشدًذ. دس ػال 

ٍالقی، ػِ  ّای تا تَخِ تِ ایٌىِ ػاصُ [.3] اًشطی تْثَد یافت

ؿذ وِ ایي سٍؽ تشای  تقذی ّؼتٌذ، ًیاص هثشهی احؼاع هی

ّای ػِ تقذی تا تواهی خَاف خَد تِ خصَف ًاهٌؾوی  ػاصُ

داًین وِ سوَسدّای حَصُ  گیشًذ. هی لشاس هغالقِ ٌّذػی، هَسد

ًضدیه، سفتاسی پالغ گًَِ داسًذ ٍ هحتَای فشواًؼی آًْا 

ّا، تأثیش لاتل تَخْی تگزاسًذ وِ  تَاًذ تش سٍی ًتایح تحلیل هی

 ایي تأثیش تاوٌَى هَسد هغالقِ لشاس ًگشفتِ اػت.

  MIDAیض ّای آًال دس ایي همالِ ػقی ؿذُ اػت وِ خَاب

ّای فَالدی ػِ تقذی داسای ًاهٌؾوی  تش سٍی ػاصُ IDAتا آًالیض 

ٌّذػی دس پالى، تا لحاػ وشدى اثش حَصُ ًضدیه، هَسد تشسػی 

لشاس گیشد تا تتَاى تِ چـن اًذاص صحیحی اص هیضاى خغای سٍؽ 

MIDA  ا دس ًؾش گشفتي ًاهٌؾوی ٌّذػی ٍ ّوچٌیي اثش حَصُ ت

 ًضدیه دػت یافت.

های معمول دو  ترای قاب MIDAمروری تر روش   -2

 تعذی

دس ػال  ؾٍ ّوىاساً Mofidتش اػاع سٍؽ اتذاؿ ؿذُ تَػظ 

ّای اًدام آًالیض دیٌاهیىی افضایـی هَدال، تِ ؿشح  ، گام2005

 :[1]صیش اػت 
 هذل وشدى ػاصُ -1

 امiهحاػثِ صهاى تٌاٍب ٍ فاوتَس هـاسوت هذ  -2

 دسخِ آصادی هقادلًَػاى وٌٌذُ یه ایداد یه  -3

پَؽ وشدى ػاصُ چٌذ دسخِ آصادی، تحت اثش تاسگزاسی  -4
 امiخاًثی هشتثظ تا هذ 

 ؟تاؿذ آیا هٌحٌی تاس افضٍى داسای ػخت ؿذگی هٌفی هی -5
ػاصی دٍ  آل اگش خَاب، هٌفی اػت، اص هٌحٌی ؽشفیت ایذُ

اػتفادُ  2005 ؾٍ ّوىاساً Mofidخغی اسائِ ؿذُ دس همالِ 

؛ اگش خَاب، هثثت اػت، اص هٌحٌی ؽشفیت ػِ [1]ؿَد  هی
اػتفادُ  2011 ؾٍ ّوىاساً Mofidخغی اسائِ ؿذُ دس همالِ 

 .[4]ؿَد  هی

6- m ِاهیي ػغح همیاع ؿذُ صلضلِ، تِ ػاصُ یه دسخ
 شود. جابجایی استخراج می ؿَد ٍ تیـیٌِ آصادی افوال هی

 2005 ؾٍ ّوىاساً Mofidعثك فشهَلی وِ دس همالِ  -7
ایي  [1]اسائِ ؿذُ اػت وِ تِ ؿشح فشهَل صیش اػت 

تَاى تِ خاتدایی تیـیٌِ تشای ػاصُ چٌذ  خاتدایی سا هی
 دسخِ آصادی تثذیل وشد.

(1)                    [ 
 

 
     ] 

ػاصُ ػِ تقذی تا خاتدایی هحاػثِ ؿذُ لؼوت لثل  -8
 ؿَد. پَؽ هی

آیا ػاصُ ًاپایذاس ؿذُ اػت؟ اگش خَاب هٌفی اػت یه  -9
ام( افضٍدُ mػغح تِ ػغح همیاع ؿذُ صلضلِ )ػغح 

ؿَد. اگش خَاب هثثت اػت، آیا هذّای دیگشی ّن  هی
تَاى هَسد هغالقِ لشاس داد؟ اگش خَاب هثثت اػت یه  هی

هذ دیگش دس ًؾش گشفتِ ؿَد، اگش خَاب هٌفی اػت تایذ تِ 
 هشحلِ تقذ سفت.

 ؿَد. تشویة هی SRSSّا اص سٍؽ  خَاب -10

آیا سوَسد دیگشی هَخَد اػت؟ اگش خَاب هثثت  -11
ؿَد، اگش خَاب هٌفی اػت،  تىشاس هی 10تا  1اػت هشاحل 

 سفت. 12تایذ تِ هشحلِ 

 ؿَد. تَلیذ هی MIDAهٌحٌی  -12

 مذل كردن و فرضیات مذل  -3

داسد وِ ّشگاُ فشٍ سفتگی دس یىی  تیاى هی ASCE7-10آییي ًاهِ 

% تُقذ ػاصُ دس آى خْت ٍ تِ عَس 15ّای ػاصُ حذالل  اص گَؿِ

ّوضهاى دس ّش دٍ خْت اتفاق افتذ، آى ػاصُ اص لحاػ ٌّذػی 

ٍ       15/0( اگش 1تا تَخِ تِ ؿىل ) .[5] تاؿذ ًاهٌؾن هی

 ؿَد. آًگاُ آى ػاصُ ًاهٌؾن حؼاب هی     15/0

% فشٍ سفتگی دس ّش دٍ خْت تِ عَس 10دس ایي هغالقِ 

% فشٍ سفتگی دس 40% ٍ 30%، 20ّوضهاى تِ فٌَاى ػاصُ هٌؾن ٍ 

ّش دٍ خْت تِ عَس ّوضهاى تِ فٌَاى ًاهٌؾوی ٌّذػی دس ػاصُ 

 اًتخاب ؿذُ اػت. دس ّشخْت اصلی دس پالى ػاصُ، ػِ دّاًِ 

ا ػِ تیپ ّ هتشی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ، ّوچٌیي تشای ػاصُ 5

عثمِ تَدُ  18ٍ  12، 6استفافی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ وِ تِ تشتیة 

 ّا  تاؿذ. فشض ؿذُ اػت وِ ػاصُ هتش هی 3ٍ استفاؿ ّش عثمِ 

اًذ ٍ ًَؿ  دس هٌغمِ والیفشًیای آهشیىا تا لشصُ خیضی تاال ٍالـ ؿذُ

ّا ًْایتاً تش اػاع آییي ًاهِ  ػاصُ فشض ؿذُ اػت. Cخان ًیض 
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AISC360-10 ش اػاع تاسّای هشدُ ٍ صًذُ ٍ تاد ٍ صلضلِ ت

 اًذ. عشاحی ٍ وٌتشل گشدیذُ
 

 

 ّا پالى ولی ػاصُ -1 شکل
 

تایؼت ػاصُ ّایی وِ دس ًشم  هی IDAتشای اًدام تحلیل 

هذل  OpenSeesهذل ؿذُ تَدًذ، دلیماً دس ًشم افضاس  Etabsافضاس 

ؿًَذ ٍ تشای ایي هٌؾَس، اص دٍ ًَؿ صحت ػٌدی اػتفادُ 

 گشدیذ.

 صحت سنجی  -4

ّا تِ دسػتی هذل ؿًَذ، دٍ ًَؿ  دس ایي تحمیك تشای ایٌىِ ػاصُ

صحت ػٌدی اًدام گشدیذ. اص فلل اًتخاب دٍ ًَؿ صحت 

تَاى تِ ایي اؿاسُ داؿت وِ هوىي اػت ػختی یه  ػٌدی هی

ّوضهاى ػختی عثمِ دیگشی دس ّواى عثمِ ون هذل ؿذُ تاؿذ ٍ 

ػاصی ػاصُ هٌدش  ػاصُ تیـتش هذل ؿذُ تاؿذ ٍ ایي اؿتثاُ دس هذل

تِ ایي ؿَد وِ تشحؼة اتفاق، پشیَد ػاصُ دس ایي دٍ ًشم افضاس 

یىی ؿَد، دس حالی وِ ایي دٍ ػاصُ اص لحاػ هاّیت یىی 

ًیؼتٌذ. پغ تا چه وشدى ؿىل هذی وِ دس حمیمت تشگشفتِ اص 

تاؿذ، هی تَاى اعویٌاى حاصل وشد وِ  ػختی ّش عثمِ هی هاّیت

دٍ ػاصُ یىؼاى ّؼتٌذ ٍ ػختی ٍ خشم عثمات ػاصُ دسػت 

ػاصی  اًذ. دس ًتیدِ اگش ًاّوخَاًی دس هذل ػاصی ؿذُ هذل

ػختی ٍ خشم دس ّش عثمِ ّش ػاصُ ٍخَد داؿتِ تاؿذ تِ ساحتی 

 پزیش اػت. لاتل سدیاتی تَدُ ٍ تشعشف وشدى آى تِ آػاًی اهىاى

 تاؿذ: ایي دٍ ًَؿ صحت ػٌدی تِ لشاس صیش هی

ط صحت سنجی تر اساس پریود محاسثه شذه توس  -4-1

 Etabsو  OpenSeesافسارهای  نرم
تِ دلیل وثشت خذاٍل، ًوًَِ ای اص صحت ػٌدی تش اػاع 

 ؿَد. اسائِ هی (2)ٍ  (1)ّا دس خذٍل  پشیَد ػاصُ
 

عثمِ، دسصذ  12 ّای صحت ػٌدی پشیَد دس ػاصُ -1جذول 

 %20% ٍ 10ّای  ًاهٌؾوی

 %10 درصد نامنظمی

 مد
Period 

(Etabs) 

Period 

(OpenSees) 
 ت )%(ًؼث تفاٍت

1 1/470 1/383 0/087 5/94 

2 1/455 1/339 0/116 7/99 

4 0/549 0/528 0/021 3/86 

5 0/545 0/515 0/030 5/51 

7 0/315 0/309 0/006 1/79 

8 0/309 0/292 0/017 5/61 

 %20 درصد نامنظمی

 مد
Period 

(Etabs) 

Period 

(OpenSees) 
 ت )%(ًؼث تفاٍت

1 1/292 1/278 0/013 1/04 

2 1/254 1/230 0/024 1/88 

4 0/489 0/495 0/007 1/38 

5 0/474 0/462 0/011 2/42 

7 0/276 0/288 0/012 4/33 

8 0/267 0/264 0/003 1/14 
 

عثمِ، دسصذ  12دس ػاصُ ّای  صحت ػٌدی پشیَد -2جذول 

 %40% ٍ 30ّای  ًاهٌؾوی

 %30 درصد نامنظمی

 مد
Period 

(Etabs) 

Period 

(OpenSees) 
 ت )%(ًؼث تفاٍت

1 1/277 1/249 0/027 2/15 

2 1/269 1/241 0/028 2/18 

4 0/487 0/492 0/005 0/94 

5 0/483 0/483 0/000 0/10 

7 0/279 0/287 0/007 2/66 

8 0/278 0/281 0/003 1/12 

 %40 درصد نامنظمی

 مد
Period 

(Etabs) 

Period 

(OpenSees) 
 ت )%(ًؼث تفاٍت

1 1/155 1/127 0/028 2/44 

2 1/127 1/111 0/015 1/35 

4 0/440 0/440 0/000 0/05 

5 0/434 0/428 0/005 1/19 

7 0/259 0/265 0/006 2/20 

8 0/257 0/253 003/0  29/1  
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 سنجی شکل مذیصحت   -4-2

تا چه وشدى ؿىل هذی وِ دس حمیمت تشگشفتِ اص هاّیت 

تَاى اعویٌاى حاصل وشد وِ دٍ  تاؿذ، هی ػختی ّش عثمِ هی

ػاصُ یىؼاى ّؼتٌذ ٍ ػختی ٍ خشم عثمات ػاصُ دسػت 

ػاصی  اًذ. دس ًتیدِ اگش ًاّوخَاًی دس هذل ػاصی ؿذُ هذل

ؿذ تِ ساحتی ػختی ٍ خشم دس ّش عثمِ ّش ػاصُ ٍخَد داؿتِ تا

تا ایي ًَؿ اص صحت ػٌدی لاتل سدیاتی تَدُ ٍ تشعشف وشدى آى 

 پزیش اػت. تِ آػاًی اهىاى

 عثمِ دس دٍ  6ػاصُ  x، هذ اٍل دس خْت (2ؿىل )دس 

، (3ؿىل )ّوپَؿاًی داسًذ، دس  Etabs  ٍOpenSeesًشم افضاس 

عثمِ دس دٍ ًشم افضاس ّوپَؿاًی  12ػاصُ  xهذ اٍل دس خْت 

عثمِ  18ػاصُ  y، هذ اٍل دس خْت (4ؿىل )داسًذ ٍ ًْایتاً دس 

 دس دٍ ًشم افضاس ّوپَؿاًی داسًذ.

ؿَد اختالف  هـاّذُ هی (2)ٍ  (1)خذٍل ّواًغَس وِ اص 

تاؿذ وِ ًـاى اص هقادل تَدى  % هی8ّا ووتش اص  ًؼثی پشیَد ػاصُ

 ّای . ّواًغَس وِ دس ؿىلاػتایي دٍ ػاصُ اص لحاػ پشیَدی 

 ؿَد، ػاصُ ّا اص لحاػ ؿىل هذی  هـاّذُ هی (4)ا ت (2)

ّا  دّذ دس ته ته ػاصُ تش یىذیگش اًغثاق داسًذ وِ ًـاى هی

 تاؿذ  ّای عثمِ هی ػختی عثمِ وِ ًاؿی اص ػختی الواى

 ّای عثمات ػاصُ  دسػتی هذل ؿذُ اػت ٍ ّوچٌیي خشم تِ

 ػتی هحاػثِ ٍ افوال گشدیذُ اػت.تِ دس
 

 

 عثمِ تا دسصذ ًاهٌؾوی  6 ػاصُ یهذ ؿىل یػٌد صحت -2 شکل

 x % دس خْت10
 

 

 عثمِ تا دسصذ ًاهٌؾوی  12 ػاصُ یهذ ؿىل یػٌد صحت -3 شکل

 x % دس خْت10

 

 

 عثمِ تا دسصذ ًاهٌؾوی  18 ػاصُ یهذ ؿىل یػٌد صحت -4 شکل

 y % دس خْت30

 نحوه انتخاب ركوردهای حوزه نسدیک  -5

تایؼت الضاهاتی وِ دس  هی تشای اًتخاب سوَسدّای حَصُ ًضدیه 

. دس اتتذا، ًَؿ خان تایذ [6د ]اداهِ آٍسدُ ؿذُ اػت، لحاػ گشد

اػت، هغاتمت   ّا سٍی آى عشاحی ؿذُ تا ًَؿ خاوی وِ ػاصُ

ای وِ  ّای هٌغمِ تاؿذ. ّوچٌیي ًَؿ ػاصٍواس واًًَی گؼلداؿتِ 

اًذ تایذ تا ًَؿ ػاصٍواس واًًَی  ّا دس آى ػاختِ ؿذُ ػاصُ

ای وِ سوَسدّا دس آى ثثت ؿذُ اًذ، یىؼاى تاؿذ. ّوچٌیي  هٌغمِ

سیـتش تاؿذ تا اص  6تایؼت حذٍداً تضسگتش اص  هی تضسگای صلضلِ 

ای سوَسد اصلی، خلَگیشی اًتخاب اؿتثاُ سوَسد پغ لشصُ تِ خ

 g6/0تش اص  تایؼت تضسي هی ؿَد. ّوچٌیي تیـیٌِ ؿتاب صهیي 

ٍ فاصلِ گؼیختگی  (Rjbتاؿذ ٍ پاساهتشّای فاصلِ خَیٌش تَس )

(Rrup)  ویلَهتش تاؿذ تا سوَسد تتَاًذ  10تایؼت وَچىتش اص  هی

حَصُ ًضدیه دػتِ تٌذی ؿَد. ًْایتاً دس ًوَداس  خضء سوَسدّای

ؿَد.  گًَِ هـاّذُ تایؼت سفتاس پالغ هی تشحؼة صهاى، ػشفت 

 ّای هؼثة سوَسدّا،  دس ایي هغالقِ ػاص ٍ واس واًًَی گؼل

 Cاًتخاب گشدیذ ٍ ّوچٌیي خان ًَؿ  لغض صَست اهتذادتِ 

فشض ؿذ. تا تَخِ تِ الضاهات فَق ٍ ّوچٌیي الضاهات 

دس صهیٌِ اًتخاب سوَسدّای حَصُ  FEMA_P695دػتَسالقول 

ّا  ، سوَسدPEER، ٍ پغ اص خؼتدَ دس ػایت هقتثش [6]دیه ًض

 ذ.اًتخاب گشدی (3)تش اػاع خذٍل 

ٍ  Dimakopoulouاص همالِ  7ٍ  5، 4، 1سوَسدّای 

ٍ  Davoodiًیض اص همالِ  3ٍ سوَسد  [7]اًتخاب ؿذ  ؾّوىاساً

. تمیِ سوَسدّا ًیض تش اػاع [8ذ ]اًتخاب گشدی ؾّوىاساً

 .[6] اًتخاب ؿذًذ FEMA P695پاساهتشّای تقییي ؿذُ دس 

 حاصله یانجام تحلیل و نمودارها  -6

دس ایي همالِ، دس اتتذا تشای تِ دػت آٍسدى هٌحٌی دٍخغی روش 

تایؼت تِ افضای ػاصُ ای، هفاصل  ، هی2ؿذُ دس لؼوت 

 پالػتیه صحیح تشای اًدام آًالیض تاس افضٍى تش اػاع 
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 لیؼت سوَسدّای حَصُ ًضدیه هٌتخة -3جذول 

 هىاًیضم تضسگا ایؼتگاًُام  ػال ًام صلضلِ ؿواسُ
Rjb 

 

(km) 

Rrup 
 

(km) 

30 Vs 

(m/s) 

1 Morgan Hill 1984 Coyote Lake Dam, Southwest 

Abutment 
19/6 18/0 اهتذاد لغض   53/0  43/561  

2 Bam, Iran 2003 Bam 6/6 05/0 اهتذاد لغض   7/1  4/487  

3 Parkfield 1966 Temblor pre-1969 19/6 92/527 96/15 96/15 اهتذاد لغض 

4 San Salvador 1986 Geotech Investig Center 8/5 14/2 اهتذاد لغض   3/6  34/489  

5 Mammoth Lakes-06 1980 Long Valley Dam (Upr L Abut) 94/5 65/9 اهتذاد لغض   03/16  16/537  

6 Chi-Chi, Taiwan-04 1999 CHY074 2/6 02/6 اهتذاد لغض   2/6  43/553  

7 Coyote Lake 1979 Gilroy Array #6  7/5 42/0 اهتذاد لغض   11/3  31/663  

8  Parkfield-02-CA 2004 Parkfield, Cholame 3E 6 95/4 اهتذاد لغض  55/5  36/397  

9 Kocaeli, Turkey 1999 Arcelik  51/7 56/10 اهتذاد لغض   49/13  0/523  

10 Darfield, New Zealand 2010 LPCC 7 21/25 اهتذاد لغض  67/25  67/649  

 

. [9] گـت تِ صَست دػتی افوال هی FEMA356دػتَسالقول 

ؿذ وِ هفاصل پالػتیه اتتذا   ػپغ ػاصُ تا خایی تایذ پَؽ هی

ؿذ وِ  ّا تـىیل هی دس دٍ ػش تیشّا ٍدس ًْایت دس پای ػتَى

ّای دٍخغی  تِ ًاپایذاسی ولی ػاصُ هٌدش گشدد. هٌحٌی

 تایؼت تش اػاع لافذُ تشاتشی ػغَح صیش هٌحٌی تاس  هی

 آل ػاصی ؿَد.  تغییشهىاى، تِ صَست دٍخغی ایذُ-خاًثی

ایي واس تَػظ تشًاهِ ًَیؼی دس اوؼل ٍ افوال ؿشایظ هشصی 

ای  تش رٍصًمِ صحیح ٍ هحاػثِ ػغَح اص عشیك ػغَح وَچه

 اًدام ؿذ.

 دٍم ّش یه ّای ػِ تقذی، هذّای اٍل ٍ  دس ػاصُ

گیشًذ وِ هقوَالً ًضدیه تِ  دس ساػتای فوَد تش ّن لشاس هی

ّا، ُ ساػتاّای اصلی ػاصُ ّؼتٌذ ٍ هذ ػَم دس ایي ًَؿ اص ػاص

تاؿذ. تٌاتشایي دس ایي همالِ، هذ اٍل، چْاسم، ّفتن  پیچـی هی

ٍ .... ًـاًگش یه خْت اصلی ٍ هذّای دٍم، پٌدن، ّـتن ٍ .... 

تاؿٌذ. اص آًدا وِ تقذاد  اصلی ػاصُ هیًوایاًگش خْت دیگش 

ّا ٍ تِ تثـ آى، تقذاد ًوَداسّای صحت ػدی صیاد اػت،  ػاصُ

ّا، یه خْت  تشای حفؼ تٌَؿ صحت ػٌدی دس تقضی اص ػاصُ

اصلی ٍ دس تقضی دیگش، خْت اصلی دیگش هذ ًؾش لشاس گشفتِ 

 (5)ّای  اػت. ًوَداس صحت ػٌدی ػاصّای هٌتخة دس ؿىل

( 6ؿىل )آٍسدُ ؿذُ اػت. تشای هثال ّواى گًَِ وِ دس  (7)تا 

ؿَد، هذّای اٍل ٍ چْاسم آٍسدُ ؿذُ اػت وِ  هـاّذُ هی

ّای  ؿىلتاؿذ. ّواًگًَِ وِ دس  ًوایاًگش یه خْت اصلی هی

ؿَد هٌحٌی تاس افضٍى تِ دػت آهذُ اص  هـاّذُ هی (7)تا  (5)

ی تغاتك آل ػاصی ؿذُ دٍ خغ تا هٌحٌی ایذُ Etabsًشم افضاس 

ػاصی تِ دسػتی  دّذ تواهی هشاحل هذل خَتی داسد وِ ًـاى هی

 اًدام گشفتِ ٍ لافذُ تشاتشی هؼاحت صیش هٌحٌی تاس

ّای دٍ  تغییشهىاى سفایت ؿذُ اػت. تٌاتشایي ایي هٌحٌی-خاًثی

تَاى تا تىاسگیشی هـخصات الصم  آل ػاصی ؿذُ سا هی خغی ایذُ

ّش هذ، تِ هٌحٌی سفتاسی تشای ّش ػاصُ ته دسخِ آصادی هقادل 

تثذیل ًوَد. دس اداهِ، ّای ته دسخِ آصادی  هصالح تشای آى ػاصُ

  2ّای ایذُ آل ػاصی ؿذُ تش اػاع آًچِ دس لؼوت  ایي هٌحٌی

ّای یه دسخِ آصادی هقادل ػاصی  روش ؿذُ تَد، تشای ػاصُ 

ػاصُ دس ّش هذ، یه ػاصُ ته دسخِ  12گشدیذ. تشای تواهی 

ؿذ وِ تحت تأثیش سوَسدّای  تایؼت ػاختِ هی آصادی هؼتمل هی

ّای ته دسخِ  حَصُ ًضدیه لشاس گیشد. ؿایاى روش اػت وِ ػاصُ

ّای ػاصُ  هذل گـت. دس الواى OpenSeesآصادی دس ًشم افضاس 

ته دسخِ آصادی، یه خشم ٍ یه فٌش تی ٍصى وِ داسای سفتاس 

هصالح دٍ خغی اػت، هذل ؿذًذ. ػپغ، هاوضیون خاتدایی 

ّای ته دسخِ آصادی  ػت آهذُ اص تحلیل افضایـی ایي ػاصُتذ

، تِ هاوضیون خاتدایی تشای تحلیل تاس [1] (1ی ) ساتغِعثك 

 ِػاصُ ػِ تقذی تثذیل گـت. افضٍى

ّا، هفاصل  ّا پَؽ گشدیذًذ ٍ اگش دس ػاصُ ػپغ ػاصُ

ؿذ، تحلیل هتَلف  ّا تـىیل هی پالػتیه دس پای ػتَى

ؿذ ٍ اگش ّن هفاصل   ًاپایذاس هیگشدیذ چَى ول ػاصُ  هی

تایؼت  ؿذ، تحلیل هی پالػتیه دس پای ػتَى ّا تـىیل ًوی

ّای تذػت آهذُ اص ته ته  وشد ٍ دس ًْایت خَاب اداهِ پیذا هی

تشویة  SRSSسوَسدّا تا یىذیگش تشای ّش ػاصُ تِ سٍؽ 

ّای  ّا تشای ػاصُ ؿذ. ؿایاى روش اػت وِ دس اًدام ایي تحلیل هی

عثمِ تِ دلیل حدن تاالی هحاػثات اص دٍ هذ اٍل دس  12ٍ  6

عثمِ تِ دلیل آًىِ  18ّای  ّا ٍ دس ػاصُ ساػتای اصلی ػاصُ
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 وٌٌذ اص ػِ هذ اصلی  هذّای تاالتش اثش خَد سا تیـتش ًوایاى هی

 ّا اػتفادُ ؿذُ اػت. دس خْت اصلی ػاصُ
 

 

تا هٌحٌی آل ػاصی ؿذُ  تغاتك هٌحٌی تاس افضٍى دٍ خغی ایذُ -5 شکل

 دسصذ ًاهٌؾوی 30عثمِ تا  6تاس افضٍى ٍالقی ػاصُ 
 

 

آل ػاصی ؿذُ تا هٌحٌی  تغاتك هٌحٌی تاس افضٍى دٍ خغی ایذُ -6 شکل

 دسصذ ًاهٌؾوی 20عثمِ تا  12تاس افضٍى ٍالقی ػاصُ 
 

 

تغاتك هٌحٌی تاس افضٍى دٍ خغی ایذُ آل ػاصی ؿذُ تا هٌحٌی  -7 شکل

 دسصذ ًاهٌؾوی 40عثمِ تا  18ػاصُ تاس افضٍى ٍالقی 
 

 ّای تاس  تقذ اص اًدام صحت ػٌدی ٍ هغاتمت دادى هٌحٌی

 

آل ػاصی ؿذُ، ایي اعویٌاى  ّای دٍ خغی ایذُ یافضٍى تا هٌحٌ

 12اًدام ؿذُ اػت.  MIDAؿَد وِ سًٍذ صحیح  حاصل هی

سوَسد حَصُ ًضدیه دس یه خْت اصلی  10ػاصُ تحت اثش 

سا تدشتِ وشدًذ. ّواًٌذ  IDA  ٍMIDAای ّ پالى ػاصُ، تحلیل

 ًؼثی عثمِ تام  تحمیمات لثلی، هقیاسّای خاتدایی ٍ خاتدایی

 ّا دس ًؾش گشفتِ ؿذ تِ فٌَاى هقیاسّای خشاتی تشای تواهی ػاصُ

تَد وِ  PGAّا  . هقیاس اًذاصُ ؿذت دس ّوِ ػاصُ[4ٍ  3، 1]

اًتخاب گشدیذ.  [4ٍ  3، 1] ؾٍ ّوىاساً Mofidهـاتِ تحمیمات 

 ای تِ دػت آهذ.  ًوَداس همایؼِ 120تش اػاع آًچِ گفتِ ؿذ 

تِ دلیل وثشت ًوَداسّا، فمظ تقذادی اص آًْا دس ایي همالِ اسائِ 

 ؿذُ اػت.

 PGAحسة ترمقایسه جاتجایی و جاتجایی نسثی تام   -6-1

 تحت اثر ركوردهای حوزه نسدیک

 PGAمقایسه جاتجایی و جاتجایی نسثی ترحسة   -6-1-1

 طثقه 6ترای سازه  Morgan Hillدرركورد زلسله 
تِ دلیل وثشت ًوَداسّا، همایؼِ خاتدایی ٍ خاتدایی ًؼثی تام 

 6ّای  تشای ػاصُ Morgan Hillدس سوَسد صلضلِ  PGAتشحؼة 

ّای  % دس ؿىل40% تا 10ّای ٌّذػی  عثمِ دس دسصذ ًاهٌؾوی

 اسائِ ؿذُ اػت. (15)تا  (8)
 

 

 حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -8 شکل

 % ًاهٌؾوی10-عثمِ 6دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسد تحت اثش تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -9 شکل

 یًاهٌؾو% 10-عثمِ 6 ػاصُ دس هیًضد
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حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -11 شکل

 % ًاهٌؾوی20-عثمِ 6دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسد تحت اثش تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -11 شکل

 یًاهٌؾو% 20-عثمِ 6 ػاصُ دس هیًضد
 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -12 شکل

 % ًاهٌؾوی30-عثمِ 6دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسد تحت اثش تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -13 شکل

 یًاهٌؾو% 30-عثمِ 6 ػاصُ دس هیًضد

 

 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -14 شکل

 % ًاهٌؾوی40-عثمِ 6دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسد تحت اثش تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -15 شکل

 یًاهٌؾو% 40-عثمِ 6 ػاصُ دس هیًضد
 

 اص همایؼِ خاتدایی تام ٍ ّوچٌیي خاتدایی ًؼثی تام دس 

هـاّذُ ؿذ وِ سٍؽ تمشیثی  IDA  ٍMIDAّش دٍ سٍؽ 

عثمِ  6ّای  دس ػاصُ تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی افضایـی هَدال

 ّای حَصُ ًضدیه، تِ اًذاصُ وافی دلیك فول دس تاصػاصی ًوَداس

 وٌذ. ّای لاتل لثَلی اسائِ ًوی ًىشدُ ٍ خَاب

مقایسه جاتجایی و جاتجایی نسثی تام ترحسة   -6-1-2

PGA  در ركورد زلسلهMorgan Hill  طثقه 12ترای سازه های 
دس  PGAهمایؼِ خاتدایی تام ٍ خاتدایی ًؼثی تام تشحؼة 

دس دسصذ  12ّای  تشای ػاصُ Morgan Hillسوَسد صلضلِ 

 (23)تا  (16)ّای  % دس ؿىل40% تا 10ّای ٌّذػی  ًاهٌؾوی

 اسائِ ؿذُ اػت.

اص همایؼِ خاتدایی تام ٍ ّوچٌیي خاتدایی ًؼثی تام دس ّش 

ؿَد وِ سٍؽ تمشیثی  هـاّذُ هی IDA  ٍMIDAدٍ سٍؽ 

دس تاصػاصی  تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی افضایـی هَدال

 عثمِ، دلیك فول 12ّای  ّای حَصُ ًضدیه تشای ػاصُ ًوَداس

تَاى هـاّذُ  دّذ. ّوچٌیي هی ّای هٌاػثی ًوی وٌذ ٍ خَاب ًوی

وشد وِ تا افضایؾ استفاؿ ػاصُ، ٍضقیت تِ هشاتة تذتش ؿذُ 

 اػت.
 
 

 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

0 0.1 0.2 0.3 0.4

P
G

A
 (

g
) 

 (m) جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

0 0.005 0.01 0.015 0.02

P
G

A
 (

g
) 

 (%) نسثی جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0 0.1 0.2 0.3 0.4

P
G

A
 (

g
) 

 (m) جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0 0.01 0.02 0.03

P
G

A
 (

g
) 

 (%) نسثی جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

P
G

A
 (

g
) 

 (m) جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

P
G

A
 (

g
) 

 (%) نسثی جاتجایی

MIDA IDA



 

 / نشريه علمي و پژوهشي سازه و فوالد13

    97بهار و تابستان ـ  ومسی بیست و  انسدهن ـ شمارهشسال  

 

 

حَصُ ًضدیه  1خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  همایؼِ -16 شکل

 % ًاهٌؾوی10-عثمِ 12دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -17 شکل

 یًاهٌؾو% 10-عثمِ 12 ػاصُ دس هیًضد
 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -18 شکل

 ًاهٌؾوی %20-عثمِ 12دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -19 شکل

 یًاهٌؾو% 20-عثمِ 12 ػاصُ دس هیًضد

 
 
 

 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -21 شکل

 % ًاهٌؾوی30-عثمِ 12دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -21 شکل

 یًاهٌؾو% 30-عثمِ 12 ػاصُ دس هیًضد
 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -22 شکل

 % ًاهٌؾوی40-عثمِ 12دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -23 شکل

 یًاهٌؾو% 40-عثمِ 12 ػاصُ دس هیًضد
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مقایسه جاتجایی و جاتجایی نسثی تام ترحسة   -6-1-3

PGA  در ركورد زلسلهMorgan Hill طثقه 18های  ترای سازه 

دس  PGAهمایؼِ خاتدایی تام ٍ خاتدایی ًؼثی تام تشحؼة 

دس دسصذ  18تشای ػاصُ ّای  Morgan Hillسوَسد صلضلِ 

 (31)تا  (24)ّای  ؿىل% دس 40% تا 10ّای ٌّذػی  ًاهٌؾوی

 اػت.اسائِ ؿذُ 

( اص همایؼِ خاتدایی تام دس ّش 31( تا )24تا تَخِ تِ ؿىل )

ؿَد وِ سٍؽ تمشیثی  هـاّذُ هی IDA  ٍMIDAدٍ سٍؽ 

دس تاصػاصی  تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی افضایـی هَدال

عثمِ، دس ًاحیِ خغی  18ّای  ّای حَصُ ًضدیه دس ػاصُ ًوَداس

تَاى دس  تَاًایی تاصػاصی ًوَداسّا سا داسد. فلت ایي اهش سا هی

دٍ هَسد خؼتدَ وشد. اتتذا ایي وِ عثك تحمیمی وِ تَػظ 

، آًاى [10] اًدام گشفت 1999دس ػال  وشاٍیٌىلش ٍ ّوىاساًؾ

تَاًذ  ّای یه دسخِ آصادی ًوی یؼتندسیافتٌذ وِ عیف پاػخ ػ

ّای ًضدیه گؼل سا  ای تشای ػاصُ تِ اًذاصُ وافی ًیاصّای لشصُ

تش پایِ ػاصُ یه  MIDA[. فالٍُ تش ایي، سٍؽ 10ًـاى تذّذ ]

دسخِ آصادی اػتَاس اػت. دس ًتیدِ ًوَداسّای خاتدایی ٍ 

س ّای وَتاُ هشتثِ ٍ هتَػظ تِ دلیلی وِ د ًؼثی دس ػاصُ خاتدایی

تاصػاصی  MIDAتَاًذ تَػظ سٍؽ تمشیثی  تاال روش گشدیذ ًوی

عثمِ اص استفاؿ تاالیی  18ّای  ؿَد. اها تِ دلیل آًىِ ػاصُ

 تشخَسداس ّؼتٌذ ووتش تحت تأثیش ایي ایشاد لشاس گشفتِ ٍ 

تِ ّویي دلیل ًوَداسّای خاتدایی تَاًؼتِ خَد سا تاصػاصی 

 وٌذ.

ًؼثی تام دس ّش دٍ  عثمِ اص همایؼِ خاتدایی 18ّای  دس ػاصُ

تحلیل هـاّذُ ؿذ وِ سٍؽ تمشیثی  IDA  ٍMIDAسٍؽ 

دس تاصػاصی ًوَداسّای حَصُ  دیٌاهیىی غیشخغی افضایـی هَدال

ًضدیه، دس ًاحیِ االػتیه تِ خَتی فول وشدُ ٍلی دس ًاحیِ 

غیشخغی، تا فثَس هماعـ فٌاصش ػاصًذُ ػاصُ اص هشص االػتیه ٍ 

پالػتیه ؿذى آًْا تافث تغییش ػختی آى افضا ؿذُ اػت ٍ تِ 

ّویي هؼألِ تافث ؿذ وِ همادیش پشیَد هذّا تغییش وٌذ. ایي خَد 

گشدد سٍؽ تشویة ًتایح  ذاخل هذّا ؿذُ وِ تافث هیػثة ت

SRSS  اص افتثاس ػالظ ؿَد ٍ تِ ایي دلیل سٍؽMIDA  

دس ًاحیِ غیش خغی افتثاس خَد سا تِ ػثة تذاخل هذّا اص دػت 

ّایی وِ ًاهٌؾوی تیـتشی داسًذ تِ فلت پیچؾ  دّذ. دس ػاصُ هی

د ؿذُ ّا، خغاّای چـوگیشی دس ًاحیِ غیش االػتیه ایدا ػاصُ

 اػت.

 

 
 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -24 شکل

 % ًاهٌؾوی10-عثمِ 18دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -25 شکل

 یًاهٌؾو% 10-عثمِ 18 ػاصُ دس هیًضد
 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -26 شکل

 % ًاهٌؾوی20-عثمِ 18دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -27 شکل

 یًاهٌؾو% 20-عثمِ 18 ػاصُ دس هیًضد
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حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -28 شکل

 % ًاهٌؾوی30-عثمِ 18دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -29 شکل

 یًاهٌؾو% 30-عثمِ 18 ػاصُ دس هیًضد
 

 

حَصُ ًضدیه  1همایؼِ خاتدایی تام تحت اثش سوَسد ؿواسُ  -31 شکل

 % ًاهٌؾوی40-عثمِ 18دس ػاصُ 
 

 

 حَصُ 1 ؿواسُ سوَسدتحت اثش  تام یًؼث ییخاتدا ؼِیهما -31 شکل

 یًاهٌؾو% 40-عثمِ 18 ػاصُ دس هیًضد
 

تحث تر روی نتایج مرتوط ته ركوردهای حوزه   -7

 نسدیک

تایؼت اص لحاػ وٌتشل دسیفت،  ّای خوـی ٍیظُ هی لاب

داًین ایي وٌتشل دس  هقیاسّای آئیي ًاهِ سا اسضا وٌٌذ. اص عشفی هی

ّا، هقوَالً غالة ٍ تقییي وٌٌذُ اتقاد تیش ٍ ػتَى  ایي گًَِ لاب

ّا افضایؾ ػختی ػاصُ تِ واّؾ  لابتاؿذ. دس ایي ًَؿ اص  هی

ّا تِ  اًداهذ. اص عشفی تِ دلیل آًىِ ایي لاب پشیَد ػاصُ هی

پزیشی تاالی آًْا هَسد اػتفادُ لشاس  هٌؾَس اػتفادُ اص ؿىل

ّای تاستش خاًثی ػاصُ،  گیشد تاص ّن دس همایؼِ تا دیگش ػیؼتن هی

 وٌذ. پشیَد تاالتشی سا تشای ػاصُ ایداد هی

تاؿذ ٍ  ای ًضدیه گؼل، ّن ؿتاب سوَسد تاال هیّ دس خٌثؾ

ّن ػشفت آى. ػشفت هاوضیون صهیي دس سوَسدّای ػشفت 

سػذ. تِ فالٍُ ایي  هی cm/s 200 الی cm/s 100تقضاً تا 

سوَسدّای حَصُ ًضدیه ایي ٍیظگی سا داسًذ وِ تِ یىثاسُ اًشطی 

 ؿَد ٍ ها تذٍى آًىِ ؿاّذ گزاس صیادی دس هذت صهاى ون سّا هی

ّای وَتاُ هشتثِ  اص حالت االػتیه تِ حالت پالػتیه دس ػاصُ

وٌین.  تاؿین تِ صَست دفقی پالػتیه ؿذى افضا سا هـاّذُ هی

اثش  ، آًاى[10] 1999دس ػال  ؾتحمیك وشاٍیٌىش ٍ ّوىاساًدس 

دس  Tسا تش پاػخ ػاصُ ّای تا پشیَد  Tp ّای خاف تا پشیَد پالغ

ػغَح فولىشد هختلف هَسد هغالقِ لشاس داًذ. دس تحمیك آًاى 

هقلَم ؿذ وِ عیف یه دسخِ آصادی تشای ًـاى دادى تماضای 

وافی  T/Tp<0/1 ؿىل پزیشی ػیؼتن چٌذ دسخِ آصادی تا ػختی

تش تا  ّای ًشم تاؿذ، اها تشای ًـاى دادى تماضای ػاصُ هی

0/1<T/Tp وٌذ. تٌاتشایي  عیف یه دسخِ آصادی خَب فول ًوی

تش اػاع ایي تحمیك، عیف یه دسخِ آصادی تِ تٌْایی تشای 

ای دس حَصُ ًضدیه هٌاػة ًیؼت.  ًـاى دادى تماضای لشصُ

ّای حَصُ ًضدیه ووتش تحت تأثیش  ّای تلٌذ هشتثِ دس صلضلِ ػاصُ

 MIDAگیشًذ ٍ دس ًتیدِ دس سٍؽ  ّا لشاس هی ایي ًَؿ اص صلضلِ

ّایی ًضدیه  وٌذ، خَاب دی اػتفادُ هیوِ اص ػاصُ یه دسخِ آصا

تَاى اًتؾاس داؿت تا ایي ؿشایظ  دّذ. هی هی IDAتِ سٍؽ دلیك 

هشحلِ فثَس اص ًاحیِ االػتیه تِ ًاحیِ پالػتیه سا هـاّذُ وشد. 

وٌٌذُ اًشطی دس  ّای تلف تَاى گفت وِ تقذاد الواى ّوچٌیي هی

ذى ایي وٌذ وِ ایي خَد تافث تمؼین ؿ ػاصُ افضایؾ پیذا هی

 اًشطی تیي افضا خَاّذ ؿذ.

تش سٍی هذّای هدضا تٌا ؿذُ اػت ٍلی ٍلتی  MIDAسٍؽ 

گشدد تافث واّؾ ػختی افضا ٍ تِ  هفاصل پالػتیه تـىیل هی

ؿَد وِ دس ًْایت تافث تذاخل هذّا  ّن سیختي هذّای ػاصُ هی

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

P
G

A
 (

g
) 

 (m) جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

0 0.02 0.04 0.06

P
G

A
 (

g
) 

 (%) نسثی جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

P
G

A
 (

g
) 

 (m) جاتجایی

MIDA IDA

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

0 0.01 0.02 0.03 0.04

P
G

A
 (

g
) 

 (%) نسثی جاتجایی

MIDA IDA



 

 33/ نشريه علمي و پژوهشي سازه و فوالد

 97 تابستانو بهار ـ وم سبیست و  ی ـ شماره دهنسشانسال     

سا دس ًاحیِ پالػتیه تِ ول اص افتثاس  MIDAگشدد ٍ سٍؽ  هی

 وٌذ. خاسج هی

تَاى تِ ایي  دس حَصُ ًضدیه هی دس هَسد تأثیش ًاهٌؾوی

تش ؿَد، دس هقشض  هَضَؿ اؿاسُ وشد وِ ّش همذاس ػاصُ ًاهٌؾن

گیشد ٍ هفاصل پالػتیه تیـتشی دس  پیچؾ ؿذیذتشی لشاس هی

ؿَد ًتَاى  هی ػاصُ تِ ٍخَد هی آیذ وِ ایي خَد تافث

 ًؼثی سا تاصػاصی وشد. ًوَداسّای خاتدایی

 ایجاد خطا عوامل  -8

 فثاستؼت اص: MIDAفَاهل ایداد خغا دس اػتفادُ اص سٍؽ 
تغییش هىاى ػمف تا یه هٌحٌی دٍ -تمشیة تشؽ پایِ -1

ًؼثی هحاػثِ ؿذُ  خغی تافث خغا دس خاتدایی ٍ خاتدایی
 گشدد. هی

ّا دس ًاحیِ غیش االػتیه هؼتمل اص  فشض ایٌىِ هذ -2
تَاًذ دس  وٌٌذ، فشض ًادسػتی اػت وِ هی یىذیگش سفتاس هی

ًاحیِ غیشخغی اص هٌاتـ تَلیذ خغا تاؿذ. صیشا ًاهٌؾوی 
ٌّذػی ػاصُ تافث افضایؾ هفاصل پالػتیه دس ًاحیِ ّای 

ؿَد وِ ایي افضایؾ هفاصل پالػتیه  ًاهٌؾوی ٌّذػی هی
گشدد. تٌاتشایي  ضایؾ خغاّا دس فاص غیشخغی هیتافث اف

فمظ تشای  SRSSخوـ اثش ًتایح هذّای ػاصُ تِ ووه سٍؽ 
حالتی وِ ػاصُ دس هشحلِ االػتیه لشاس داسد، صحیح 

تاؿذ دس حالی وِ ایي تشویة دس حالت غیشخغی تافث  هی
 ؿَد. خغا دس سٍؽ هی

اٍل  عثمِ هَسد هغالقِ فمظ دٍ هذ 12ٍ  6ّای  دس ػاصُ -3
ّای  دس ّش خْت دس ًؾش گشفتِ ؿذ وِ تا دس ًؾش گشفتي هذ

 ؿَد. تیـتش خغاّا ووتش هی

افضایؾ ًاهٌؾوی ٌّذػی دس پالى ػاصُ تافث افضایؾ  -4
ًؼثی تشحؼة  ّای خاتدایی ٍ خاتدایی خغا دس ًوَداس

 ؿَد. اًذیغ خشاتی، هی
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اػت، تِ ؿشح صیش اّن ًتایدی وِ اص ایي تحمیك تِ دػت آهذُ 

 اػت:

 ُتقذی تؼیاس چـوگیش  3ّای  ػشفت ایي سٍؽ دس ػاص

ای  تَاًٌذ تشای تشآٍسد لشصُ اػت ٍ هحمماى دس آیٌذُ هی

 ّای ػِ تقذی اص ایي سٍؽ تْشُ گیشًذ. ػاصُ

  سٍؽMIDA ُّای تلٌذ هشتثِ ٍالـ دس ًاحیِ  تشای ػاص

 IDAتَاًذ هاًٌذ سٍؽ  حَصُ ًضدیه تا حذٍدی هی

 ًوَداسّای خَتی سا تِ ها دّذ.

 ّای هَسد هغالقِ تافث واّؾ خغا تیي  افضایؾ تقذاد هذ

دس تشآٍسد خاتدایی ٍ  IDA  ٍMIDAدٍ سٍؽ 

 ؿَد. ًؼثی هی خاتدایی

  سٍؽMIDA ُآصادی  دسخِ یه تِ دلیل تْشُ تشدى اص ػاص

ّای تا استفاؿ ون ٍ هتَػظ دس ًاحیِ حَصُ  تشای ػاصُ

یشی پاساهتشّای خاتدایی ٍ خاتدایی ًضدیه تشای اًذاصُ گ

 ًؼثی اص افتثاس ػالظ اػت.

  افضایؾ ًاهٌؾوی دس ػاصُ تافث افضایؾ هیضاى خغای

ًؼثی تیي دٍ  هحاػثاتی پاساهتشّای خاتدایی ٍ خاتدایی

 د.گشد هی IDA  ٍMIDAسٍؽ 

دس هَسد تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی افضایـی هَدال تِ عَس 

 تَاى گفت وِ: ولی هی

  ػیؼتن چٌذ دسخِ آصادی تِ ػاصُ یه دسخِ آصادی تثذیل

ّای هحاػثاتی  هقادل، تِ دلیل صهاى اػتفادُ ووتش اص ّؼتِ

گزاسد وِ    ّا هی تحلیل ّا، اثش لاتل تَخْی تش ػشفت  سایاًِ

تحلیل  تقذی دس  3ّای تلٌذ هشتثِ  ایي اثش دس ػاصُ

 تَاًذ تؼیاس هفیذ تاؿذ.   دیٌاهیىی غیشخغی هی

  تِ فلت پیادُ ػاصی تحلیل تاس افضٍى ٍ سدگیشی تواهی

هفاصل پالػتیه دس تواهی ػغَح هختلف صلضلِ همیاع 

تَاى سفتاس آى هفاصل سا تشسػی ًوَد ٍ ًماط  ؿذُ، هی

ضقف ػاختواى سا تشآٍسد وشد ٍ دس خْت سفـ آى تشآهذ. 

تا تَخِ تِ ایٌىِ ایي واس دس هذت صهاى ووتشی اص سٍؽ 

IDA گیشد، تشای تحمیمات آیٌذُ تؼیاس هٌاػة  اًدام هی

 تاؿذ. هی
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