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 چکیذٌ
تَاى ثِ ّبی تحلیل در هٌْذعی سلشلِ ٍ عزاحی عبسُ اعت، وِ هیتبریخچِ سهبًی غیزخغی یىی اس رٍػ ًگزُ

ّب را پیؼ ثیٌی وزد. ایي رٍػ ثب تَجِ ثِ لشٍم تؼییي تمبضبی پبعخ ای عبختوبىّبی لزسُووه آى ثبستبة

-ی ٍ رفتبر ٍالؼی عبسُ در سلشلِ، ًغجت ثِ دیگز رٍػّبی هَجَد سهیي ؽٌبعغیزخغی عبسُ ثز هجٌبی ٍالؼیت

در ایي رٍػ، ىی اس هغبئل هْن ّبی تحلیلی )رٍػ تحلیلی اعتبتیىی ٍ دیٌبهیىی خغی(، ارجحیت دارد. ی

تَاًذ تأثیز ؽًَذ ٍ هیًحَُ همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽت ّبی ٍرٍدی اعت وِ ثزای اًجبم تحلیل ّب اعتفبدُ هی

-ایي تحمیك در ًظز دارد ثب ثزرعی، ثز رٍی رٍػ. ّب داؽتِ ثبؽذای عبسُل ٍ عزاحی لزسُثغشایی در ًتبیج تحلی

فَالدی  ّب، ٍ اًجبم تحلیل دیٌبهیىی غیزخغی ثز رٍی چٌذ هذلّبی هختلف در همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽت

ای زسُّب وِ ووتزیي پزاوٌذگی در پبعخ ل، ثتَاى رٍػ هٌبعت ثزای همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽتلبة خوؾی

 .عبسُ )دریفت عجمبت( را داؽتِ ثبؽذ اًتخبة وزد

 

 ّب، لبة خوؾی فَالدی.، تمبضبی پبعخ غیزخغی، همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽتتبریخچِ سهبًی غیزخغی ًگزُ کلیذی: َای ياشٌ
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 مقذمٍ -2
 ّبیپزٍصُ در بؽذ،ثهی دیٌبهیىی ثبرّبی تحت ّبعبسُ ٍالؼی رفتبر ثیبًگز ایٌىِ دلیل ثِ غیزخغی دیٌبهیىی تحلیل

 اعتفبدُ تحلیل ایي اًجبم ثزای وِ ّبییرٍػ اس یىی. ثبؽذهی ثزخَردار ٍیضّبی جبیگبُ اس خبؿ ّبیعبسُ تحلیل ٍ تحمیمبتی

 ثب ؽذُ اًجبم غیزخغی دیٌبهیىی تحلیل دلت وِ آًجبیی اس. ثبؽذهی عبسُ ّبیالوبى ثِ پالعتیه هفقل اختقبؿ گزدد،هی

 سهبى آى تؼذاد افشایؼ ثب عزفی اس ٍ ًوبیذهی تغییز همغغ ّز در ؽذُ تؼزیف (فبیجز) رؽتِ تؼذاد ثِ ثغتِ قل،هف ایي اس اعتفبدُ

؛ اس عزفی در ایي ثبؽذهی ثزخَردار ایٍیضُ اّویت اس همغغ ّز در فبیجز ثْیٌِ تؼذاد تؼزیف لذا یبثذ،هی افشایؼ ًیش تحلیل

ؽًَذ ٍ هی تَاًذ تبثیز ثغشایی در ًتبیج ّب اعتفبدُ هیی وِ ثزای اًجبم تحلیلّبی ٍرٍدرٍػ، ًحَُ همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽت

ّبی [. ایي پضٍّؼ ثز پبیِ تحمیك ثز رٍػ8ّبی هختلفی اعت ]ّب داؽتِ ثبؽذ دارای رٍػای عبسُتحلیل ٍ عزاحی لزسُ

 همیبط ًوَدى ٍ همبیغِ آًْب ثزای رٍػ تحلیلی غیزخغی تبریخچِ سهبًی اعتَار اعت.

تَاى ثِ ووه آى ّبی تحلیل در هٌْذعی سلشلِ ٍ عزاحی عبسُ اعت، وِ هیحلیل تبریخچِ سهبًی غیزخغی یىی اس رٍػت

ّب را پیؼ ثیٌی وزد. ایي رٍػ ثب تَجِ ثِ لشٍم تؼییي تمبضبی پبعخ غیزخغی عبسُ ثز هجٌبی ای عبختوبىّبی لزسُثبستبة

ّبی تحلیلی )رٍػ تحلیلی اعتبتیىی ٍ سُ در سلشلِ، ًغجت ثِ دیگز رٍػّبی هَجَد سهیي ؽٌبعی ٍ رفتبر ٍالؼی عبٍالؼیت

رغن هشایبی فزاٍاًی وِ ایي رٍػ دارد، خبلی اس هَارد عؤال ثزاًگیش ًیغت. دیٌبهیىی خغی(، ارجحیت دارد. ثب ایي حبل، ػلی

دی اعت وِ ثزای اًجبم تحلیل ّب یىی اس هغبئل هْن ٍ عئَال ثزاًگیش در ایي رٍػ، ًحَُ همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽت ّبی ٍرٍ

ی هؼوَل در اوثز ّب داؽتِ ثبؽذ. هغبثك رٍیِای عبسُتَاًذ تأثیز ثغشایی در ًتبیج تحلیل ٍ عزاحی لزسُؽًَذ ٍ هیاعتفبدُ هی

ذی تَاًذ هالن عزاحی لزار گیزد. تزدیّبی سلشلِ، هیبًگیي پبعخ حبفل اس حذالل ّفت ؽتبة ًگبؽت همیبط ؽذُ هیًبهِآییي

ٍجَد ًذارد وِ هیشاى پزاوٌذگی ًتبیج ًمؾی ووتز اس هتَعظ ًتبیج ًذارد، ٍ هیشاى اػتجبر هیبًگیي هغتمیوأ ثِ همذار پزاوٌذگی 

ًتبیج ٍاثغتِ اعت. ثِ ػجبرت دیگز تحلیل دیٌبهیىی غیزخغی،  در فَرتی وِ اس رٍػ هٌبعت ثزای  همیبط وزدى ؽتبة 

یج گوزاُ وٌٌذُ خَاّذ ؽذ. در ایي پضٍّؼ تالػ خَاّذ ؽذ ثب ثزرعی وبرایی چٌذیي ّب اعتفبدُ ًؾَد، هٌجز ثِ ًتبًگبؽت

ّبی اخیز تَعظ هحممیي هختلف پیؾٌْبد ؽذُ اعت( ٍ همبیغِ ًتبیج ثب ضَاثظ اعتبًذارد رٍػ هٌبعت ٍ جذیذ )وِ در پضٍّؼ

ایزاى هؾخـ  2822در اعتبًذارد ّب ثِ عغح سلشلِ عزح تزیي رٍػ ثزای همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽتایزاى، هٌبعت 2822

 ّب در ایي تحمیك ثِ فَرت دٍ پبراهتز سیز در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت:گزدد. فزضیِ

 عبسی اعتفبدُ ؽَد.ّبی هفبفل پالعتیه ثزای هذلاس هذل 

 ّب اًتخبة ؽَد.ثب تَجِ ثِ هیبحث آهبر ٍ احتوبل، رٍػ هٌبعت ثزای همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽت 

ّب، ٍ اًجبم ّبی هختلف در همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽتحمیك در ًظز دارد ثب ثزرعی، ثز رٍی رٍػثِ عخي دیگز، ایي ت

ّب وِ ووتزیي پزاوٌذگی تحلیل دیٌبهیىی غیزخغی ثز رٍی چٌذ هذل، ثتَاى رٍػ هٌبعت ثزای همیبط وزدى ؽتبة ًگبؽت

 ای عبسُ )دریفت عجمبت( را داؽتِ ثبؽذ اًتخبة وزد.در پبعخ لزسُ

 

 َای تحلیل غیرخطی تُثًدیافتٍريش -1
ثٌذی ؛ ٍ در یه تمغینًوَدًذ پیؾٌْبد وبرآهذ اهب عبدُ رٍؽی ّوىبراى ٍ Paret ، ثبالتز هَدّبی زثا ًوَدى ػلحب ثزای

 در تحمیمبتی هَضَػبت اس یىی ّبعبسُ ایلزسُ تمبضبی تخویي جْت یبفتِ ثْجَد غیزخغی تحلیل ّبیرٍػ تَعؼِتز جبهغ

 خغی غی تحلیل ّبیرٍػ خقَؿ در دًیب حبضز حبل تحمیمبتی هحَرّبی ولی ًگبُ یه در ثتَاى ؽبیذ ٍ دُثَ گذؽتِ دِّ

 [:6ثٌذی وزد ]دعتِ سیز گزٍُ عِ در را یبفتِ ثْجَد

 افشایؾی دیٌبهیىی ّبیتحلیل اعبط ثز احتوبالتی ّبیرٍػ 

 غیزخغی سهبًی تبریخچِ دیٌبهیىی تحلیل 

 تِپیؾزف پَػ آٍر تحلیل ّبیرٍػ 
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 ثب ثبؽذ،هی هختلف هَدّبی زاتث ا ثب گًَبگَى ًیزٍی ثزدارّبی ثب افشٍى ثبر تحلیل چٌذ ؽبهل، ّوىبراى ٍ  Paretرٍػ 

  رٍػ افشٍى ثبر تحلیل رٍػ ثْجَد ثزای ارذیزگأثت تالػ اٍلیي ؽبیذ ، هَرد ایي در ؽذُ اًجبم تحمیمبت توبم ٍجَد

Sasaki[11 ]ًِچٌذگب ثبرافشٍى تحلیل ػٌَاى تحت (MMP) هتؼذدی افشٍى ثبر ّبیتحلیل رٍػ، ایي اعبط ثز. ثبؽذهی 

 ارسیبثی ثزای آهذُ ثذعت ًتبیج ظپع ٍ گیزدهی اًجبم گًَبگَى هَدّبی اعبط ثز تبٍفهت ًیزٍی الگَی ثب ٍ عبسُ هی ثزای

 رٍػ اعبط ثزChopra ٍ Geol [16 ] تَعظ رٍؽی هیالدی، 2212عبل در. ؽًَذهی تزویت ّن ثب عبسُ ولی پبعخ

MMP هَدال غیزخغی اعتبتیىی تحلیل رٍػ وِ ؽذ، حهغز (MPA )ُّبیرٍػ اس یىی هَدال افشٍى ثبر تحلیل. ؽذ ًبهیذ 

 تئَری هجٌبی ثز) عبدُ بّینفه اس بدُفاعت ٌیيچّو ٍ ثبالتز هَدّبی اس ًبؽی زاتثا ًوَدى ػلحب ثب وِ ثبؽذهی ؽذُ حافال

 ثبرافشٍى تحلیل در هتوبیش پیؾزفته ی ػٌَاى ثِ MPA رٍػ. اعت گزفتِ لزار تَجِ هَرد ثغیبر[،  5ّب( ]عبسُ هدیٌبهی

 ّبیتحلیل ثب همبیغِ در ثیؾتز تحمیمبت. ثبؽٌذهی لجَلی لبثل ٍ هٌبعت دلت دارای آى اس حبفل ًتبیج ٍ گزددهی هحغَة

 یب ٍ عجمبت ثیي ًغجی تغییزهىبى ًظیز عبسُ ػوَهی پبعخ پبراهتزّبی ثزای خَثی تخویي MPA وِ اعت دادُ ًؾبى دلیك

 ٍ غیزخغی سهبًی ِچتبریخ تحلیل ثب هؾبثِ ًتبیج حقَل  MPAرٍػ هشایبی اس[. 8] دّذهی ارائِ عجمبت هغلك جبثجبیی

 ایي هؼبیت اس ًظز هَرد دلت آٍردى ثذعت ثزای هتوبیش تحلیل چْبر یب عِ اجزای ثِ ًیبس. ثبؽذهی عبسُ رفتبر اس وبهل ارسیبثی

 . ؽَدهی حغَةه رٍػ

 اس آى در وِ اعت گزفتِ ؽىل غیزخغی سهبًی ِچتبریخ تحلیل اعبط ثز جذیذی رٍػ اخیز ّبیپیؾزفت ثِ تَجِ ثب

 ٍ ؽذ ًبهیذُ[ IDA] فشایٌذُ دیٌبهیىی تحلیل رٍػ ایي. ؽَدهی بدُفاعت ؽذُ همیبط ّبیلزسُ سهیي ثِ هزثَط ّبیثبرگیزی

 ٍ Cornell ٍ Shome ًظیز دیگزی پضٍّؾگزاى ثَعیلِ ٍ گزدیذ ثیبى براىّوى ٍ Bertero تَعبط ثبر اٍلیي ثزای

 ٍ Mofid .اعت گزفتِ لزار ثزرعی هَرد دیگز ثزجغتِ هحممبى اس ثغیبری ٍ Cornell ٍ Vamvatsiko ٌیيچّو

 . ًوَدهی هیيأت را ًظز هَرد فاّذا تمزیجبً وِ ًوَدًذ ارائِ را رٍؽی ّوىبراى

 در وِ ثبؽذهی IDA  ٍ MPA رٍػ دٍ اس تزویجی ؽذُ، ًبهیذُ (MIDA) هَدال فشایٌذُ یدیٌبهیى تحلیل وِ رٍػ ایي

 تبالػ اداهِ در. اعت ؽذُ IDA رٍػ در سهبًی ِچتبریخ غیزخغی دیٌبهیىی تحلیل رٍػ جبیگشیيMPA  رٍػ آى

 تَعظ IMP یب ذُؽ حافال غیزخغی اعتبتیىی تحلیل رٍػ ػٌَاى تحت MIDA ثب همبیغِ در تزعبدُ رٍؽی پضٍّؾگزاى،

Azimi ٍ ثبالتز هَدّبیاثز  گزفتي ًظز در ثب عبسُ فّذ هىبى تغییز همذار هحبعجِ ثزای رٍػ ایي در .گزدیذ ارائِ ّوىبراى 

 [.7] اعت ؽذُ بدُفاعت هؼبدل آساد درجِ یب عیغتن ًیبس ٍ جبًجی ثبر الگَی هی اس
 

 َامقیاس ومًدن شتاب وگاشت -3
 حزوبت اس هؾخقبتی خقَؿ در وبفی اعالػبت ثبیذ ؽَدهی اعتفبدُ ّبًگبؽتؽتبة زدىو همیبط ثزای وِ پبراهتزی

 Intensity) ؽذت ؽبخـ ػٌَاى تحت هؼوَالً پبرهتز ایي اس. ؽَد ؽبهل دارًذ، عبسُ پبعخ ثز را تأثیز ثیؾتزیي وِ سهیي

Measure )غیزخغی سهبًیتبریخچِ تحلیل اس فلحب ّبیپبعخ در پزاوٌذگی هیشاى ؽذت، ؽبخـ وبرایی هؼیبر. ؽَدهی یبد 

، همیبط ًوَدى اًذؽذُ همیبط ایلزسُ ؽذت هؾخـ عغح یه ثِ ّوگی وِ عتا روَردّب اس هٌبعجی هجوَػِ تحت عبسُ

 ّبی هتفبٍتی دارد.ّب رٍػًگبؽتؽتبة

وِ  اعت السم یزخغی،غ سهبًی تبریخچِ تحلیل در ّبًگبؽتؽتبة وزدى همیبط ثزای ایزاى 2822 اعتبًذارد ضَاثظ هغبثك

همیبط  خَد حذاوثز همذار ثِ اثتذا ّبًگبؽتؽتبة ٍ ؽذُ اًتخبة ّذف عیف ثؼٌَاى عبختگبُ ٍیضُ عیف یب ٍ اعتبًذارد عیف

 T تٌبٍة ّبیسهبى هحذٍدُ در ّب،ًگبؽتؽتبة پبعخ ّبیعیف هیبًگیي وِ ؽَد لحبػ چٌبى همیبط ضزیت عپظ ٍ ؽًَذ

2.2 ٍ T1.5 در ًجبؽذ. ووتز ّذف، عیف در ًظیز همذار اس ASCE7-5  تفبٍت ایي ثب [،11اعت ] ؽذُ ارائِ هؾبثْی ضَاثظ 

اعتبًذارد  رٍػ هغبثك دیگز ثیبى ثِ. ًذارد ضزٍرت خَد حذاوثز همذار ثِ ّبًگبؽتؽتبة وزدى همیبط اعتبًذارد، در ایي وِ

 عزح عیف در هتٌبظز همبدیز اس ثشرگتز T1.5 تب  T 2.2پزیَدی  هحذٍدُ در ثبیذ ؽذُ همیبط پبعخ ّبیعیف هیبًگیي، 2822

 ایي گفت تَاىهی ًتیجِ ثبؽٌذ. در ثزخَردار( PGA)ففز  تٌبٍة سهبى در یىغبى همذاری اس ثبیذ ّبعیف آى ثز ػالٍُ ٍگزدد 
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 ّبیعیف یيهیبًگ وٌتزل ٍ وٌذهی اعتفبدُ ؽذت عغح یه ثِ ّبًگبؽتؽتبة وزدى همیبط ثزایPGA  ًبهِ اس پبراهتزآییي

 همیبط عغح آى ثِ ثبیذ ّبًگبؽتؽتبة وِ اعت PGA اس ؽذتی عغح تؼییي ثزای تٌْب هؤثز پزیَدّبی هحذٍدُ در پبعخ

 ثزگیزًذُ در PGA وِ چزا ؽَد،هی دیٌبهیىی ّبیپبعخ در پزاوٌذگی افشایؼ عجت ًبخَاُخَاُ رٍیىزدی چٌیي ؽًَذ.

-ًوی ارائِ عبسُ پبعخ اس هٌبعجی تخویي ٍ ًیغت عبسُ پبعخ ثز سهیي حزوت ذارگ تأثیز پبراهتزّبی خقَؿ در وبفی اعالػبت

 [.2] دّذ

ارسیبثی  ثزای ووی هجٌبیی تَاًذهی وِ جذیذ ٍ وبرآهذ رٍػ یه ػٌَاى ( ثPBEEِػولىزد ) هجٌبی ثز سلشلِ هٌْذعی

 آل ٍ ایذُ ّذف یه PBEEاعت،  زفتِگ لزار ثغیبر تَجِ هَرد اخیز ّبیعبل در وٌذ، فزاّن ّبعبختوبى ایلزسُ ػولىزد

 حذاوثز(، ًظیز EDPهٌْذعی ) تمبضبی پبراهتز یه تجبٍر احتوبل دلیك تخویي هغتلشم آى ؽذى فزاگیز وِ اعت هغلَة

 هؾخـ همذار اس یه EDPتجبٍر  ثبؽذ. احتوبلهی هؾخـ همذاری اس اػضب، ًیزٍی ٍ هفبفل پالعتیه دٍراى عجمِ، دریفت

 تزویت اس هؼوَالً ٍ جزم( اعت ٍ همبٍهت )عختی، ًظیز ایعبسُ هتغیزّبی ٍ فبفلِ( ٍ ثشرگی )ًظیز سلشلِ هتغیزّبی اس تبثؼی

 دیٌبهیىی تحلیل ؽَد. درهحبعجِ  هی سلشلِ خغز تحلیل ٍ عبسُ یه( IDAsفشایٌذُ) دیٌبهیىی ّبیتحلیل اس حبفل ًتبیج

ؽذت  ؽبخـ ػٌَاى ثب ٍاعظ، یه وویت اس اعتفبدُ ثب زخغیغی دیٌبهیىی تحلیل ّز اًجبم اس ثؼذ روَرد ّز ؽذت فشایٌذُ

 [.12ؽَد ]هی اًجبم یبفتِ افشایؼ ؽذت ثزای هجذداً تحلیل ٍ ؽذُ دادُ افشایؼ

پذیز ًیغت.  اهىبى ّبسلشلِ ایي خبؿ هؾخقبت ثِ تَجِ ثذٍى ًشدیه حَسُ ّبیسلشلِ ثزای هٌبعت ؽذت ؽبخـ اًتخبة

 آساد اًزصی ثخؼ ػوذُ گیزًذ،هی لزار پزتبثی حزوبت یب ٍ رًٍذُ پیؼ یبفتگی جْت تأثیز تحت وِ ًشدیىی حَسُ روَردّبی در

 عجت آى اثزات ٍ ظبّز ؽذُ سلشلِ اثتذای در ػوذتبً ٍ حزوت پبلظ چٌذ یب یه فَرت ثِ گغیختگی فزآیٌذ اس ًبؽی ؽذُ

 اس ًَع ایي تحت عبسُ ای درلزسُ بیتمبض وِ دّذهی ًؾبى ؽَد. تحمیمبتهی ؽتبة پبعخ عیف ثلٌذ پزیَد لغوت افشایؼ

 ؽتبة ؽجِ هَضَع، ایي [. ثب تَجِ ث14ِاعت ] عبسُ اعبعی پزیَد ، ثTpِسلشلِ،  روَرد پبلظ پزیَد ًغجت اس تبثؼی حزوبت

 ػولىزد هجٌبی ثز سلشلِ در هٌْذعی ؽذت ؽبخـ ػٌَاى ثِ گغتزدُ عَر ثِ ، و1Sa(Tِعبختوبى ) اٍل هَد پزیَد در عیفی

 سیزا [،15وٌذ ] ثیٌی پیؼ را ًشدیه روَردّبی حَسُ تحت ّبعبسُ ایلزسُ تمبضبی هٌبعت عَر ثِ تَاًذًوی ؽَد،هی اعتفبدُ

 .ًیغت سلشلِ روَرد پبلظ پزیَد جولِ اس عبسُ ثز گذار تأثیز پبراهتزّبی توبم ثزای هٌبعجی ًوبیٌذُ

دّذ اس پبراهتزّبی  هختلف ثزای همیبط ِ را پَؽؼ هیّبی ًغجتبً وَتبُ تب هیبى هزتجوِ پزیَد عبختوبى در ایي تحمیك

( اعتفبدُ ؽذُ PGA ،IEPV ،EPV ،EPA ،IEPA ،Sa(T1) ،rms(Sa ، )IMoc ،IM1E&2Eّب )ًظیز وزدى ؽتبة ًگبؽت

ًوَدارّبی ( جْت ضزایت همیبط 2جذٍل ) .( دادُ ؽذُ اعت1وِ ؽزح آًْب در فَق آهذُ اعت ٍ رٍاثظ آًْب ًیش در جذٍل )

ّبی هختلف ؽذت ثذعت آهذ وِ ثِ فَرت ًوَدارّبی ّبی پبعخ روَردّبی سلشلِ ثز اعبط ؽبخـیز هیبًگیي ولیِ عیفهمبد

 ( ثِ ًوبیؼ درآهذُ اعت.4( تب )1)

 

 : ضرایة مقیاس محاسثٍ شذٌ از مقادیر میاوگیه2جذيل 

 A.PGA A.IMoc A.IMM,NC A.IML,NC A.EPV A.EPA A.IEPV A.IEPA Sa(T2) Sa(rms) مذل

 2.57 2.65 2.55 2.445 2.445 2.375 - 2.12 2.14 2.58 عجم3ِ

 2.47 2.53 2.62 2.6 2.51 2.42 2.19 - 2.25 2.635 عجم6ِ

 2.5 2.35 2.65 2.64 2.55 2.47 2.27 - 2.33 2.68 عجم9ِ

 2.5 2.9 2.75 2.73 2.63 2.54 2.32 - 2.45 2.8 عجم12ِ
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 طثقٍ 3[ ترای مذل T2.1T,2.1محذيدٌ ]: تعییه ضرایة مقیاس در 2ومًدار 

 

 

 

 طثقٍ 6[ ترای مذل T2.1T,2.1: تعییه ضرایة مقیاس در محذيدٌ ]1ومًدار 
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 طثقٍ 9[ ترای مذل T2.1T,2.1: تعییه ضرایة مقیاس در محذيدٌ ]3ومًدار 

 

 

 طثقٍ 21[ ترای مذل T2.1T,2.1: تعییه ضرایة مقیاس در محذيدٌ ]9ومًدار 
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 تررسی وتایج ي -9
ّب ٍ ولیِ سهبًی غیزخغی جبثجبیی ثیؾیٌِ ثِ فَرت هثجت ٍ هٌفی )رفت ٍ ثزگؾت( ثزای ولیِ هذلفزآیٌذ تحلیل تبریخچِ

عجمِ( ثِ فَرت ًوَدارّبیی  12ٍ یب  9، 6، 3افشار ثزداؽت ؽذ، وِ ثزای ّز هذل )ّبی ؽذت ٍ ضزایت همیبط اس ًزمؽبخـ

اًذ. در ایي ًوَدارّب جبثجبیی ثبم ثزای ( جْت ایي فزآیٌذ ًؾبى دادُ ؽذ8ُ( تب )5ّبی )جذاگبًِ ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت، ًوَدار

ثبؽذ، وِ ّز ؽتبثٌگبؽت در ّز ؽبخـ ؽذت ثز حغت ضزایت همیبط هؾخـ ؽذُ اعت، ٍاحذ جبثجبیی ثز حغت هتز هی

 .همبدیز ثزای ّز ؽبخـ اس ًوَدار لبثل ثزداؽت اعت
 

 

 طثقٍ 3َای مختلف ترای مذل ام تحت اثر شاخص: میاوگیه جاتجایی ت1ومًدار 

 

 طثقٍ 6َای مختلف ترای مذل : میاوگیه جاتجایی تام تحت اثر شاخص6ومًدار
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 طثقٍ 9َای مختلف ترای مذل میاوگیه جاتجایی تام تحت اثر شاخص: 7ومًدار 

 

 قٍطث 21َای مختلف ترای مذل میاوگیه جاتجایی تام تحت اثر شاخص: 8ومًدار 
 

ّب در عجمبت ثزای ّوِ سلشلِ IM ،IMM,NC ،IML,NC ،Sa  ٍRMSّبی ؽذت ؽَد ؽبخـّوبًغَر وِ هؾبّذُ هی

ی آى اعت وِ جبثجبیی ثبم ثب ایي دٌّذُّب اس پزاوٌذگی ػذدی ووتزی ثزخَردار ّغتٌذ وِ ایي پزاوٌذگی ًؾبىهختلف هذل

ّبی ؽذتی وِ پزاوٌذگی ووتزی دارًذ، پزاوٌذگی رٍد ؽبخـهیاًتظبر  دّذ.ضزایت همیبط پزاوٌذگی ووتزی اًتظبر هی

، IMّبی ؽَد وِ ؽبخـهؾخـ هی تزی اس خَد در تحلیل عبسُ ًؾبى دٌّذ. لذا ثب ثزرعی ًتبیج تحلیل عبسُجبثجبیی هٌبعت

IMM,NC ،IML,NC عجتزی ثز همبدیز ّب تأثیز هٌبّب اس دیگز ؽبخـثب پزاوٌذگی ووتز ثِ فَرت خغی ّوَارتز در توبهی هذل
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ّب ووتز ثبؽذ، لذا، عخٌی ّب داؽتِ اعت، وِ ایي تأثیز ثبػث ؽذُ هیشاى پزاوٌذگی جبثجبیی ثبم در ّوِ هذلؽتبثٌگبؽت

اًذ ثبؽٌذ، چزا وِ تَاًغتِّب هیّب، ؽبخقی هٌبعت جْت عزاحی عبختوبىپغٌذیذُ ٍ ػلوی اعت وِ ػٌَاى وٌین ایي ؽبخـ

ّب تزیي پزاوٌذگی را ًغجت ثِ دیگز ؽبخـؾخقبت عبسُ ٍ هؾخقبت هىبى همیبط ًوبیٌذ ٍ هٌبعتّبی هختلفی را ثب هسلشلِ

 ثذّذ.
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 گیری وتیجٍ -1
 ًشدیه ٍ دٍر در حَسُ ،هبًٌذ پبلظ ایلزسُ حزوبت وزدى همیبط ثزایّبی ؽذت هختلف همبیغِ ًوَدى ؽبخـ ّذف ثب

 :ؽذ حبفل ایي همبیغِ اس سیز ًتبیج،غیزخغی دیٌبهیىی تحلیل

 تزًذ.ّبیی وِ در ضزایت همیبط پزاوٌذگی ووتزی دارًذ در تحلیل عبسُ هٌبعتؽبخـ -1

ّب ؽبخقی هٌبعت ثزای تحلیل تبریخچِ سهبًی غیزخغی جْت همیبط ًوَدى ؽتبثٌگبؽت IMّبی ؽذت ؽبخـ -2

 ثبؽذ.هی

رعبًذ ٍ اس دیگز هی ّبی هختلف عبختوبى ثِ حذاللدرفذ پزاوٌذگی جبثجبیی ثبم را در هذل IMّبی ؽذت ؽبخـ -3

 ًوبیذ.تز هیّب ػولىزد عبسُ را هٌبعتؽبخـ

ّب ًؾبى درفذ اس دیگز ؽبخـ 12، اختالف ایي ؽبخـ را IMدرفذ پزاوٌذگی ثزای ؽبخـ  9درفذ تب 4همذار  -4

 ثبؽذ.تز هیدّذ، وِ ایي همذار گَیبی ایي هغلت اعت وِ پزاوٌذگی جبثجبیی عجمِ آخز ووتز ٍ هٌبعتهی

 

 داویقذر -6
ًوبیذ ٍ ّوچٌیي اس اعبتیذ راٌّوب ٍ ًَیغٌذُ اٍل )هغئَل( اس هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ساّذاى تؾىز هی

 وٌذ.هؾبٍر )دیگز ًَیغٌذگبى( عپبعگذاری هی
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