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در رفتار ساختمان های بتنی بررسی اثرات طبقه نرم
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 2*طالب مرادی شقاقی، ١کتایون حمیدی
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احد تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، ایرانگروه عمران،و-*2  
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 چکیده:

عال،جز کشورهای لرزه خیز محسوب فوجود گسل های  و هیمالیا-ایران به دلیل قرارگیری بر روی کمربند زلزله آلپ

هد، و در ساختمان های بتنی دارای طبقه ی زلزله های ویرانگر در نقاط مختلف کشور رخ می دمیشود،هر چند سال یکبار 

صلبیت کمتری  فوقانی و تحتانی خود ازنرم خسارت های زیادی ایجاد می کند.طبقاتی از ساختمان که نسبت به طبقات 

دارای عملکرد ضعیفی بوده و در زلزله ها شاهد تخریب های زیاد سازه ای در این  که به طبقه ی نرم معروفند، ، برخوردارند

این طبقه در ارتفاع در نرم افزار  جابجاییع ساختمان ها هستیم.در این تحقیق تعداد ساختمان با وجود طبقه نرم و با نو

برای بار افزون نحنی و م شده به صورت دینامیکی تحلیل و کوبه زلزله طبس، منجیل سهمدل شد و تحت  2000سپ 

لت های مختلف با همدیگر از نظر تغییر مکان جانبی نسبی ترسیم شده است. با مقایسه ی حا ،بررسی حالت های مورد

و مقایسه با حالت بدون وجود طبقه نرم مشاهده می شود، وجود طبقه نرم باعث افزایش تغییر طبقات و نیروی برش پایه 

اعث مکان های جانبی نسبی طبقه و باعث کاهش سطح عملکرد سازه میگردد. همچنین وجود طبقه نرم در طبقات پایین ب

 افزایش اثرات فوق الذکر نسبت به طبقات باال می باشد.                     

زلزله،طبقه نرم، پوش اور، برش پایه، ارتفاع طبقات واژه های کلیدی:  
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 مقدمه:-1

یکی از رایج ترین نوع تخریب ساختمان ها در هنگام زلزله آسیب دیدگی طبقه نرم در ساختمان است. منظور 

ت است که رایج ترین نوع آن نرم، کاهش قابل مالحظه سختی در یک طبقه نسبت به سایر طبقا از طبقه

بعضی از طبقات معموال دارای ارتفاع کمتر یا  ها ارتفاع طبقات که با توجه به نحوه کاربری ساختمانتفاوت در 

ات نرم در مقایسه با که باعث کاهش سختی در سازه ها می شوند و این طبق ،بیشتر از سایر طبقات هستند

سایر طبقات فاقد یکنواختی و نظم هستند. ساختمان ها دارای طبقه نرم از عملکرد ضعیفی در هنگام و بعد از 

وقوع زلزله ها برخوردار هستند و توجه به تاثیر آن بر رفتار سازه، توسط آیین نامه های مختلف به مهندسین 

می باشد، ولی از حاظ توزیع و استفاده فضاهای طبقه مناسب تاکید شده است. این پیکره بندی گرچه به ل

دیدگاه لرزه ای آسیب پذیری ساختمان را در برابر پدیده ی طبقه نرم بسیار باال می برد، به هر حال اجتناب از 

در این  [5]مالحظات معماری غیر ممکن است بنابراین در اکثر سازه ها بروز پدیده طبقه نرم حتمی است.

عی شده است تا با مدلسازی تفصیلی به کمک نرم افزارهای غیر خطی به بررسی رفتار استاتیکی غیر مقاله س

در دو  طبقه بتنی با قاب خمشی به صورت سه دهانه 8طبقه و 5خطی و دینامیکی غیرخطی دو ساختمان 

به ترتیب و ثابت  تحالت با ایجاد طبقه نرم در طبقات و بدون حالت طبقه نرم به روش تغییر ارتفاع در طبقا

پرداخته شده است و در نهایت و کوبه منجیل شتاب نگاشت های طبس و تحت  ،ماندن ارتفاع سایر طبقات 

نتایج های به دست آمده از حالت های مختلف ایجاد طبقه نرم در هر کدام از طبقات با حالت بدون طبقه نرم 

 مقایسه میشود.

 تاریخچه تحقیقات: ١-١

تحقیق خود در زمینه طراحی طبقه نرم در اثر حذف دیوار آجری پر کننده دریافتند که ( در 2010ش پور )بتا

با در نظر گرفتن دیوار پرکننده، سختی سازه و مقاومت آن نسبت به سازه بدون دیوار افزوده میشود ولی به 

تر کمتر شده دلیل اینکه دیوار در طبقه اول حذف شده است سختی و مقاومت این طبقه نسبت به طبقات باال

 [6]است.

Kirac (2010 طبقه ضعیف را در سازه بتن مسلح تحت بررسی قرار داد. محاسبات برای مدل ساختمان با )

تعداد دهانه و ارتفاع متغییر انجام شده است. برخی مدلهای طبقه ضعیف عینا مشابه ساختمان های آسیب 

طلوب نامنظمی در ارتفاع با اجرای تمهیدات مناسب دیده تحت زلزله بودند. به نظر ایشان برخی از اثرات نام

 [11]قابل پیشگیری است.

 های قاب مکان تغییر تقاضای بر نرم طبقه مکانیسم اثر(( پژوهشی با عنوان  ،در(2010،)نوری علی حسین

 روش دو معرفی به همچنین و ها سازه طراحی در مکان تغییر روش فلسفه بررسی به ،))ویژه فوالدی خمشی

 خرابی مکانیسم دچار سازه چنانچهکه در نتیجه دریافت کردند  است شده پرداخته ضرائب رو و ظرفیتطیف

 [7] .دارد خطی غیر زمانی تاریخچه تحلیل نتاین با مناسبی انطباق ضرائب روش نتاین شود، کلی
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 طبقه بتنی با قاب خمشی 8و  5مدلسازی ساختمان  -2

منجیل طبس و ر استایکی غیرخطی و دینامیکی غیر خطی تحت اثر رکورد زلزله به بررسی رفتا پژوهشدر این 

بتنی با قاب خمشی به صورت سه  طبقه 8و  5بتن آرمه  با نرم کردن قاب های  ،2800طبق معیار آیین نامه  ،

پرداخت  خواهیم متر بوده 3.2 ارتفاعو سایر طبقات به ا از طبقات هر یکتوسط افزایش ارتفاع طبقه در  دهانه

ماکزیمم جابجایی پس از ورود به ناحیه پالستیک، برش پایه به بررسی اثر وجود طبقه نرم بر روی  سپس.

پرداخته شده است متناظر با محل تشکیل اولین مفصل پالستیک، ماکزیمم برش پایه تحمل شده توسط سازه ، 

،  ETABS VERSION 9.6ر نرم افزار . برای این منظور از نتایج طراحی انجام یافته به صورت سه بعدی د

را انتخاب کرده و برای  بتنی با قاب خمشی سه دهانه طبقه 8 و 5یک قاب دو بعدی خمشی برای سازه های 

در قاب های  .داده شده است انتقال  SAP 2000 VERSION 15.2.4به نرم افزار  بار افزونانجام تحلیل 

افزایش تا جایی به ترتیب در تک تک طبقات افزایش طول ستون قه جهت ایجاد طبقه نرم طب 8و  5بتن آرمه 

طراحی لرزه ای ) اگر سختی جانبی یک  2800یافته که کنترل نرم بودن طبقه نرم مطابق با بند آیین نامه 

درصد  80درصد سختی جانبی طبقه روی خود باشد و یا اگر سختی جانبی یک طبقه کمتر از 70طبقه کمتر از 

الزم به ذکر است در تغییر ارتفاع طبقات جهت نرم  نبی سه طبقه روی خود باشد( ارضا گردد.متوسط سختی جا

منحنی بار افزون برای حالت های مورد بررسی،  درنهایت نتایج متر بودند . 3.2شدن سایر طبقات با ارتفاع ثابت 

انبی نسبی طبقات و نیروی ترسیم شده است. با مقایسه ی حالت های مختلف با همدیگر از نظر تغییر مکان ج

 مشاهده می شود، نتایج ارائه شده در قسمت بحث و نتایج برش پایه و مقایسه با حالت بدون وجود طبقه نرم 

 

 (پالن مدل مورد مطالعه2-1شکل )
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 مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل ها: 2-١

و  قاب بتنی با سیستم عملکرد خمشی است یک، طبقه 8و  5رای هر سازه  بتن آرمه ده بقاب های مورد استفا  

 همچنین در جدول زیر مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل ها، آورده شده است.

 
 مقاومت فشاری بتن     

 

 
 مدول االستیسیته بتن   

 

 

 ضریب پواسون بتن 

 
 وزن مخصوص بتن     

 

 
 تنش تسلیم فوالد آرماتور عرضی  

 

 
 تنش نهائی فوالد آرماتور عرضی   

 

 

  با افزایش طول ستون ها طبقه 8و 5بتنی  مدل قاب 2-2

طبقه جهت نرم کردن طبقات مطابق با بند آیین  8طبقه و  5با افزایش ارتفاع در تک تک طبقات ساختمان های 

طبقه که با تغییر ارتفاع پدیده  5در ساختمان نرم بودن طبقه در ساختمان ها به صورتی بود که  کنترل 2800نامه 

 8متر بوده است و همین حالت برای  3.2متر و در سایر طبقات  5.6طبقه نرم طبقه مورد نظر رخ داد ارتفاع طبقه 

 است.  اندهمتر باقی م 3.2سایر طبقات ارتفاع  همچنین متر و 5.7طبقه در طبقه نرم 

: و تحلیل نتایج مدلسازی-3  

( و 3-1ایش طول ستون ها نمودارهای )( در خصوص تغییرات ظرفیت برشی با افز3-2( تا )3-1با توجه به شکل های )

 های ،پاسخ افزون بار پایه، نمودارهای برش بودن زیاد دلیل به است ذکر شایان) نکات زیر استنباط می شود:( و 2-3)

 اکتفا کلی جداول و نمودارها ارائه به تنها محوری نیروهای دینامیکی تاریخچه و جانبی دریفت ی،ماکزیممجانب جابجایی

 (است شده
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) واحد بر حداکثر ظرفیت برشی، قاب بتنی خمشی، پنج طبقه سه دهانه با افزایش ارتفاع طبقات(3-١شکل )

 درصد( حسب

 

) واحد ، هشت طبقه سه دهانه با افزایش ارتفاع طبقات حداکثر ظرفیت برشی، قاب بتنی خمشی(3-2شکل )

 بر حسب درصد(

طبقه  با افزایش طول ستون های طبقات مشاهده می شود  5در مورد کاهش ظرفیت برشی قاب بتن آرمه  خمشی  -1

درصد می باشدهمچنین کمترین  28.82به میزان  3و 2که بیشترین درصد کاهش ظرفیت برشی مربوط به طبقات 

 می باشد 1و  4، 5اهش ظرفیت برشی بدلیل نرم شوندگی طبقات به ترتیب مربوط به طبقات درصد ک

طبقه  با افزایش طول ستون های طبقات مشاهده می شود  8در مورد کاهش ظرفیت برشی قاب بتن آرمه  خمشی  -2

درصد می باشدهمچنین کمترین  14.89به میزان  3و 2که بیشترین درصد کاهش ظرفیت برشی مربوط به طبقات 

 .می باشد 3و 2،  6،  7،  8، 1درصد کاهش ظرفیت برشی بدلیل نرم شوندگی طبقات به ترتیب مربوط به طبقات 

تحت  سه زوج شتاب نگاشت ، جهت مشخص شدن رفتار قاب ها در برابر  8،  5با توجه به پاسخ برش پایه قاب های 

 ( آورده شده است. 3-6( تا )3-3شتاب نگاشت های اعمالی به سازه ، حداکثر پاسخ برش پایه  در اشکال  )
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) بر حسب تن(طبقه با افزایش ارتفاع طبقات 5قاب خمشی  ( حداکثر برش پایه 3-3شکل )   

 

 

طبقه با افزایش ارتفاع طبقات به قاب خمشی  5( نسبت حداکثر برش پایه قاب خمشی 3-4شکل )

(بر حسب درصد د)اعدامعمول  
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) بر حسب تن(یش ارتفاع طبقاتطبقه با افزا 8( حداکثر برش پایه قاب خمشی  3-5شکل )   

 

 

 

طبقه با افزایش ارتفاع طبقات به قاب خمشی  8( نسبت حداکثر برش پایه قاب خمشی 3-6شکل )

بر حسب درصد()اعداد معمول  

 

 با توجه به نمودارهای باال میتوان مشاهده کرد که:

بیشترین برش پایه جذب شده ناشی از  تفاع طبقه  ، مالحظه می گردد کهدر صورت ایجاد طبقه نرم با افزایش ار -

درصد ، قاب بدون افزایش ارتفاع طبقات می باشد.همچنین  67طبقه،  5بارگذاری لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه 

درصد برش پایه قاب بدون افزایش ارتفاع  48کمترین برش پایه مربوط به افزایش ارتفاع طبقه دوم بوده  که به میزان 

 طبقات  می باشد .

طبقه بدلیل وجود طبقه نرم  به ترتیب مربوط به ایجاد طبقه نرم  8اکثر و حداقل برش پایه  قاب خمشی بتن آرمه حد-

درصد  برش پایه قاب بدون   59به میزان  8درصد  برش پایه قاب بدون طبقه نرم ودر طبقه  90در طبقه اول به میزان 

 طبقه نرم می باشد.
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 :بام میزان حداکثر جابجایی طبقه -4

میزان درصد افزایش جابجایی و ماکزیمم تغییر مکان جانبی نقطه کنترل )مرکز جرم بام طبقه بام( قاب در جداول زیر، 

طبقه نرم شده در طبقات بحرانی توسط روش ذکر شده نسبت به قاب فاقد طبقه نرم تحت سه رکورد زلزله  8و  5های 

واقع در طبقه پایه را به دست آمده روی محوری حداکثر ستون های و همچنین درصد افزایش نیروی محوری و میزان نی

نرم افزار های به دست آمده از ( در انتخاب طبقه بحرانی و خروجی 3-6(تا)3-3جداول با توجه به نمودارهای ) است.

 سپ به دست آمدند.

 (cmطبقه  با افزایش ارتفاع طبقه اول  )  5جابجایی  حداکثر قاب خمشی  

story (Kobe) (Manjil) (Tabas) Max 

5 18.6 19.7 17.5 19.7 

4 18.1 18.8 17.2 18.8 

3 17.3 16.9 16.1 17.3 

2 13.5 13.5 12.4 13.5 

1 9.07 4.01 8.7 9.07 
     

طبقه با ایجاد طبقه نرم  به روش افزایش  5ماکزیمم جابجائی جانبی طبقات ، قاب خمشی (4-١جدول )

 ه بحرانی  تحت اثر سه رکورد زلزله ارتفاع طبقه برای طبق

 (cmطبقه  با افزایش ارتفاع طبقه اول  )  5جابجایی  حداکثر قاب خمشی  

story (Kobe) (Manjil)  (Tabas) Max 

5 18.6 19.7 17.5 19.7 

4 18.1 18.8 17.2 18.8 

3 17.3 16.9 16.1 17.3 

2 13.5 13.5 12.4 13.5 

1 9.07 4.01 8.7 9.07 
     

طبقه با ایجاد طبقه نرم  به روش افزایش  5ماکزیمم جابجائی جانبی طبقات ، قاب خمشی (4-2جدول )

 ارتفاع طبقه برای طبقه بحرانی  تحت اثر سه رکورد زلزله

 

طبقه تحت  8و 5( درصد افزایش جابجایی و ماکزیمم تغییر مکان جانبی نقطه کنترل قاب های 4-3جدول )

 سه رکورد زلزله
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 :دینامیکی بارگذاری ی پایه در حالت بحرانی ترین نیروی محوری  ستون ها-5

پاسخ دینامیکی  نیروی داخلی اعضای اصلی سازه یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب بهینه ترین روش 

 5های پایه قاب های نپارامتر حداکثر نیروی محوری ستوهای ایجاد طبقه نرم می باشد . در این بخش جهت بررسی این 

 .بعنوان نماینده نیروی داخلی اعضای اصلی برگزیده می شودمنجیل ، طبس، کوبه طبقه تحت اثر رکورد زلزله های  8 و

پاسخ غیر خطی تاریخچه  زمانی بحرانی ترین نیروی محوری ستون پایه در قاب های فوق الذکر توام با تغییرات به وجود 

به صورت زیر است. در حرانی مطابق با بند آیین نامه ای دلیل ایجاد طبقه نرم در طبقه ب آمده برای نیروی محوری به

ارائه پاسخ تاریخچه نیروی محوری ستون بحرانی در این مقاله به علت محدود بودن صفحات پاسخ ها تنهت تحت اثر 

نیروی محوری تحت سه رکورد  ( به طور کامل میزان حداکثر5-1رکورد زلزله منجیل آورده شده است ولی در جدول)

 زلزله ذکر شده است.

 

طبقه در برابر نیروی  5تاریخچه دینامیکی نیروی محوری ستون بحرانی پایه قاب خمشی –(  5-١ (شکل

 محوری ناشی از  ایجاد طبقه نرم توسط افزایش ارتفاع برای طبقه بحرانی تحت اثر رکورد زلزله منجیل

 

 

طبقه در برابر نیروی  8کی نیروی محوری ستون بحرانی پایه قاب خمشی تاریخچه دینامی ( 5-2 (شکل

 منجیل محوری ناشی از  ایجاد طبقه نرم توسط افزایش ارتفاع برای طبقه بحرانی تحت اثر رکورد زلزله
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 ( درصد افزایش نیروی محوری و ماکزیمم نیروی محوری حداکثر ستون های واقع در طبقه پایه5-١جدول )

می توان نتیجه گرفت که  با افزایش تعداد طبقات در صد افزایش نیروی محوری ستون بحرانی توجه به جدول فوق  با

پایه طبقه نرم بدلیل افزایش ارتفاع طبقات نسبت به مدل فاقد طبقه نرم افزایش می یابد . همچنین مالحظه می گردد 

نسبت به قاب های فاقد طبقه نرم در قاب های نرم شده که حداکثر درصد افزایش نیروی محوری ستون بحرانی پایه 

توسط افزایش ارتفاع طبقات در طبقه بحرانی حاصل می گردد همچنین قابل ذکر است که شیب افزایش میزان نیروی 

 محوری ستون بحرانی در برابر افزایش تعداد طبقات در قاب های نرم شده توسط افزایش ارتفاع طبقات بیشتر می باشد. 

 :کلی  نتیجه گیری -4

 با توجه به نتایج ارائه شده از نمودارها و جداول ارائه شده می توان به نتیجه کلی به شرح زیر دست یافت:

بیشترین و کمترین درصد کاهش ظرفیت برشی به دلیل افزایش طول ستون های طبقات به ترتیب در تحتانی و -1

 فوقانی صورت میگیرد.

توسط افزایش طول ستون ها، ظرفیت برشی قاب های بتن آرمه با افزایش تعداد طبقات، به علت ایجاد طبقه نرم -2

 افزایش می یابد.

ایجاد طبقه نرم در قاب های خمشی بتن آرمه  با افزایش ارتفاع طبقات همواره سبب کاهش برش پایه اعمالی از -3

 بارگذاری لرزه ای نسبت به قاب بدون طبقه نرم می گردد . 

تشکیل مفاصل و خسارات محتمل از به وجود آمدن طبقه نرم  طبقه( 8طبقه و  5) مان های متوسط و بلنددر ساخت-4

 در طبقات میانی به مراتب بیشتر از سایر طبقات است.

به صورت کلی تفاوت ارتفاع یک طبقه با سایر طبقات باعث اختالف سختی طبقات شده است و در هنگام بروز زلزله،  -5

گی ساختمان می گردد. به طور کلی بهترین ارتفاعبرای ساختمان یکسان بودن ارتفاع طبقات با هم سبب آسیب دید

 است.

در ساختمان هایی که در آنها پدیده طبقه نرم دیده میشود، بایستی به طور مطلوبی در برابر زلزله، مقاوم و طراحی شوند 

 تا اینکه در آنها انهدام صورت نگیرد.
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