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 چکیده -1

ان توها تحت بارهای متعارف، مطلوب جامعه مهندسین است. عمده بارهای وارد بر سازه را میامروزه طراحی ایمن و در عین حال اقتصادی سازه  -2

ها در مقایسه نآبه دو دسته کلی بارهای جانبی و ثقلی تقسیم بندی نمود که در این بین بارهای ثقلی به دلیل اطمینان خاطر بیشتر در مورد نحوه اعمال 

زه، بار زلزله ترین بارهای جانبی وارد بر سابینیترین و در عین حال غیر قابل پیشاند. یکی از اصلیبا بارهای جانبی، کمتر موردمطالعه قرار گرفته

ای طراحی منعکس هنامهیز در آیینای در زمینه طراحی ایمن و اقتصادی در این زمینه صورت گرفته و غالب این تحقیقات نباشد. تحقیقات گستردهمی

توان به دو دسته کلی روش طراحی براساس نیرو و روش طراحی براساس عملکرد تقسیم های صورت گرفته در این زمینه را میگردیده است. پژوهش

ییرمکان روش طراحی براساس تغ هایشود. از مزیتبندی میهای مبتنی بر عملکرد تقسیمبندی نمود که روش طراحی براساس تغییرمکان جزء روش

تر بودن این روش اشاره نمود. این روش به دلیل نوپا بودن هنوز نواقصی دارد که به سرعت در حال برطرف توان به کاهش زمان طراحی و اقتصادیمی

ای دارای هامل این روش برای ساختماننامه سعی بر این بوده است که یکی از نواقص موجود در این روش که عدم تعمیم کدر این پایان شدن هستند.

( مبنای بررسی روش و اصالح آن DBD12نامه طراحی براساس تغییرمکان)باشد را برطرف نماید. به همین منظور نمونه آییننامنظمی پیچشی می

ترین د. عمدهن روابط خالی از اشکال نیستنکردن اثر پیچش در تحلیل سازه ذکر شده است اما اینامه روابطی برای دخیلقرار گرفته است. در این آیین

اشد. به باشکال این روابط در نظر گرفتن رفتار غیر خطی برای جهت اعمال زلزله و رفتار غیر خطی در جهت دیگر برای محاسبه سختی پیچشی می

حلیلی استفاده ت-نامه از روند عددیهدف در این پایانبرای نیل به این  همین منظور سعی بر این بوده است که این روابط به نحو مناسبی اصالح گردند.

درصد بعد پالن انتخاب  3۰و  2۰، 15، 1۰، 5های صفر، طبقه و با خروج از مرکزیت 1۰و  ۷، ۴با تعداد طبقات  شده است. در این پژوهش سه ساختمان

یافراگم ها، قاب خمشی فوالدی بوده و دای مفروض برای سازهسازهاند. سیستم و با استفاده از روش طراحی براساس تغییر مکان تحلیل و طراحی شده

اند. صحت سنجی و اعمال اصالحات الزم با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی انجام گردیده است. در این تحلیل طبقات نیز صلب فرض شده

ند. ااند، تحلیل شده و نتایج مدنظر استخراج گشتهناسبی مقیاس شدهرکورد که به صورت م 11ها تحت سازهOpenSeesافزار با بهره جستن از نرم

رفته نامه برای اثر دادن پیچش مورد بررسی قرارگپس از حصول نتایج روش دقیق و روش تغییرمکانی، معایب موجود در روابط ذکر شده توسط آیین

ی مه که رابطهنار مشخص رابطه تعیین پیچش طبقه ذکر شده در آیینو راهکار و ضرایب اصالحی برای رفع این نواقص پیشنهاد شده است. به طو

روابط  گردند. میزان دقتباشد مورد نظر بوده و اصالحات صورت پذیرفته بر روی این رابطه اعمال میها میکلیدی تاثیر پیچش در تحلیل سازه

ا دهنده تقارب مناسب نتایج حاصل از روابط اصالحی برسی شده که نشاننامه نیز براصالح شده در مقایسه با روش دقیق و روابط اصالح نشده آیین
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