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تزویٝ ٚ تبیٛاٖ ذغبرات  1999اپٗ ، صوٛثٝ  1995٘ٛرتزیذ وبِیفز٘یب ،  1994زر عبَ ٞبی اذیز ٚلُٛ چٟبر سٔیٗ ِزسٜ 

ٜ ای ثٝ ٔغئّٝ حزوبت ض٘چٝ ثزای عبسٜ ٞبا٘تَبر ٔی رفت ثٝ رب ٌذاؽت . ثسیٗ عبٖ ٔحممبٖ تٛرٝ ٚیآؽسیس ٚ ٔتفبٚتی ثب 

٘شزیه ٌغُ ْٔيٛف ٕ٘ٛز٘س . زر سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه حزوبت پبِظ ٌٛ٘ٝ ٚ إّبَ ا٘زصی سیبز زر ٔست سٔبٖ وٛتبٜ ، 

تبحیزی مزثٝ ٌٛ٘ٝ ثز عبسٜ ٚ ٔقبِح ٔقزفی زارز . ذقٛفبً ایٗ ٔغبِٝ ثٝ زِیُ پزیٛز ثّٙس ٚ حزوت پبِظ ٌٛ٘ٝ ثز رٚی 

٘ٙس عبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس ٚ پُ ٞب ، تبحیز ثیؾتزی زارز ٚ ثبّج پسیسٜ تؾسیس ٚ ذغبرات ثیؾتزی عبسٜ ٞبیی ثب پزیٛز ثّٙس ٔب

عبسٜ ٔی ؽٛز أزٚسٜ اعتفبزٜ اس ٔی ٌززز. إّبَ ٘یزٚ ثٝ فٛرت مزثٝ ٔبِ٘ اس ٘ؾبٖ زازٖ رفتبر ؽىُ پذیز اس ىزف 

ثسٖٚ تغییز ؽىُ ٔب٘سٌبر ٘تبیذ ٔيّٛثی را زر آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ثب لبثّیت اعتٟالن ٔمسار لبثُ تٛرٟی ا٘زصی 

ز آٟ٘ب زر سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ثٝ ٕٞزاٜ زاؽتٝ اعت . آِیبصٞبی تزأز ثٟغبسی ٚ تمٛیت پُ ٞب ثزای رٌّٛیزی اس رفتبر 

ٚ ریرتٗ پُ زارز فزؽىُ پذیز حبفَٝ زار ثبّج افشایؼ عرتی ٚ ٔمبٚٔت ٔی ؽٛ٘س ٚ ایٗ ٘مؼ ٟٕٔی زر پبیساری ٚ ّسْ 

 ٕچٙیٗ ایٗ آِیبصٞب زر وبٞؼ پبعد پُ تحت سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ثغیبر وبر آٔس ثٛزٜ ا٘س .ٞ
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 هقذهِ : -1

ْ اذتالَ زر ّّٕىزز ٚ اعتٕزار زر ذسٔت سٞبی حیبتی ٞغتٙس وٝ ّٖٚ ؽٟزی اس رّٕٝ ؽزیبٖ زپُ ٞبی زرٖٚ ؽٟزی ٚ ث

 رعب٘ی آٟ٘ب ثْس اس ٚلُٛ حٛازث ىجیْی َ٘یز سِشِٝ مزٚری ٔی ثبؽس .

تزویٝ ٚ تبیٛاٖ ذغبرات ؽسیس ٚ  1999وٛثٝ صاپٗ ،  1995ب ، ی٘ٛرتزیذ وبِیفز٘ 1994زر عبِیبٖ اذیز ٚلُٛ چٟبر سٔیٗ ِزسٜ 

% پُ ٞبی ؽٟزی ٔتحُٕ 60وٛثٝ صاپٗ؛  1995ٞب ا٘تَبر ٔی رفت ثٝ رب ٌذاؽتٙس )زر ىی سِشِٝ  ٜ٘چٝ ثزای عبسآٔتفبٚتی ثب 

.( ایٗ أز ثبّج ٌؾت ٔحممبٖ تٛرٝ ٚیضٜ ای ]1[ٔیّیبرز زالر ترٕیٗ سزٜ ؽس  10ذغبرت ؽس٘س وٝ ٞشیٙٝ تْٕیز آٟ٘ب زر حسٚز 

ٓ تٛرٝ ثغیبری اس ِٝ ٚحؾتٙبن ٚ ذبٕ٘بٖ ثزا٘ساس  ثِشثٝ ٔغئّٝ حزوبت ٘شزیه ٌغُ ْٔيٛف ٕ٘بیٙس . زر ایزاٖ ٘یش پظ اس س

 ٚیضٌی ٞبی ذبؿ ایٗ سِشِٝ ْٔيٛف ٌززیس .ثٝ یٗ ٟٔٙسع

ٟٔٓ تزیٗ ٔؾرقٝ یه روٛرز ٘شزیه ، ٚرٛز پبِظ ٞبیی ثب زأٙٝ ٚ پزیٛز ثبالعت . سٔیٗ ِزسٜ پبِظ ٌٛ٘ٝ ٕٔىٗ اعت ثبّج 

ٚ یب عبسٜ ٞبیی وٝ زر آٟ٘ب رسا  ثب پزیٛز ٞبی ٔتٛعو ٚ ثّٙس ؽٛز . ٔب٘ٙس پُ ٞب ثب زٞب٘ٝ ٞبی ثشري یذغبرات ٟٕٔی زر عبسٜ ٞب

 بس ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽسٜ اعت .ع

تٛرٝ ثٝ رفتبر ٔقبِح تحت حزوبت پبِظ ٌٛ٘ٝ ثغیبر حبیش إٞیت ٔی ثبؽس چزا وٝ زر ٔٛمُٛ ىزاحی عبسٜ ٞب ثز اعبط رفتبر 

ٚ لبزر اعت ا٘زصی ٝ لسر عبسٜ ؽىُ پذیز تز ثبؽس رفتبر ٔيّٛة تزی اس ذٛز ٘ؾبٖ ٔی زٞس زر ٔمبثُ ٘یزٚٞبی سِشِٝ ٞز چ

ثیؾتزی اس سِشِٝ را ٔغتّٟه وٙس . إّبَ ٘یزٚ ثٝ فٛرت مزثٝ ثٝ عبسٜ ٔبِ٘ اس ٘ؾبٖ زازٖ  رفتبر ؽىُ پذیز اس ىزف عبسٜ ٔی 

ٔی زٞٙس ِٚی ثٝ زِیُ  مبٚٔت ثیؾتزی اس ذٛز ٘ؾبَٖٝ ای ٔىٝ ٔقبِح ٔقزفی زر عبسٜ ٞب زر ٔمبثُ ٘یزٚٞبی ِحآ٘ؽٛز . ثب 

ثٝ فٛرت آ٘ی ٚ ثسٖٚ ٚارز ؽسٖ ثٝ ٔزحّٝ ٞب زر ٔمبثُ ٘یزٚٞبی سِشِٝ ٘جبیس اّنبی عبسٜ  ٜىُ پذیزی عبسؽ فّغفٝ ٘یبس ثٝ

 ]2[ٛرت آ٘ی ذزاة ؽٛز .ف االعتٛپالعتیه تغّیٓ ؽسٜ ٚ عبسٜ ثٝ

ثبؽس وٝ پبعد عبسٜ را تحت سِشِٝ وٙتزَ ٔی وٙس . ذیّی اس ؽىغت ؽىُ پذیزی یىی اس ٟٔٓ تزیٗ ؽبذـ ٞبی ىزاحی ٔی 

فبرْٝ ثبر پُ ٞب زر سِشِٝ ٞبی ٌذؽتٝ ثٝ زِیُ ٕٞیٗ ّسْ ؽىُ پذیزی زر پبیٝ پُ ٞب ثٛزٜ اعت .  ٞبی  ٞب ٚ ٌغیرتٍی

ز تب ثسٖٚ اس زعت را لبزر ٔی عبسن ٔمسار لبثُ تٛرٟی ا٘زصی عبسٜ ثب لبثّیت اعتٟال (SMA)زارآِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفٌ 

آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار را ٔٙحقز ثٝ فزز ٔی زازٖ پبیساری ذٛز تغییز ؽىُ ٞبی سیبزی را تحُٕ وٙس زر ٚالِ آ٘چٝ 

آٟ٘ب ثٝ ؽىُ اِٚیٝ ذٛز ثْس اس عبسز ٚ ثبّج اعتفبزٜ اس آٖ زر پُ ٞب ؽسٜ اعت تٛا٘بیی آٟ٘ب زر تحُٕ تغییز ؽىُ سیبز ٚ ثزٌؾت 

 ]3[ؼ پغٕب٘س لبثُ تٛرٝ ٔی ثبؽس . ٖٚ وز٘ثززاری ثس -ثبر

ٚ ثٟغبسی پُ ٔس زر أز تمٛیت ز ٔی تٛا٘ٙس ثٝ ّٙٛاٖ ٔقبِحی وبرآآِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ثب ٚیضٌی ٔٙحقز ثٝ فزز ذٛ

حیبتی تزیٗ ثرؼ راٜ  ٚعیت پذیز تزیٗ آٞبی سیز ثٙبیی ثرؼ حُٕ ٚ ٘مُ ٞغتٙس ٚ ثٝ ّٙٛاٖ  ٜٞب وٝ زر ٚالِ عز آٔس عبس

ٞبی ارتجبىی زر ْٔزك ا٘ٛاُ ثبرٞب ٚ حٛازث ىجیْی َ٘یز سِشِٝ لزار زار٘س ثٝ وبر رٚ٘س ٚ احز ؽىُ پذیزی را وٝ زر سِشِٝ ٞبی 

 .حٛسٜ ٘شزیه ثٝ آٖ ٘یبس اعت را تبٔیٗ ٕ٘بیٙس 

ٖ ثز عبسٜ ٚ ٔمبیغٝ آٖ ثب سِشِٝ آزات اثتسا ثٝ ثزرعی ذقٛفیبت سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ٚ ؽٙبذت احزر ایٗ ٔمبِٝ ٘ٛیغٙسٌبٖ 

زٚر پززاذتٝ ٚ عپظ رفتبر پُ ٞبی ثتٙی زر احز ایٗ سِشِٝ ٞب ٔٛرز ثزرعی لزار ٔی ٌیزز ٚ زر ٟ٘بیت ثٝ ثزرعی ذقٛفیبت 

ّّٕىزز آٟ٘ب زر تمٛیت پُ ٞبی ثتٙی پززاذتٝ  ٘یش آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ٚ رفتبر آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ٚ

 ٛاٞس ؽس. ذ
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 سلشلِ حَسُ ًشدیک  -2

 خصَصیات جٌبش سهیي ًشدیک گسل -2-1

ویّٛٔتز ثبؽس. زر ٘بحیٝ  60تب  20فبفّٝ ٘شزیه ٌغُ ثٝ ٘ٛاحی اىالق ٔیؾٛز وٝ حساوخز فبفّٝ آٖ اس ٌغیرتٍی ، تمزیجبً 

ٌغتزػ ٌغیرتٍی ثٝ عٕت ب٘یشْ ٌغیرتٍی، رٟت ىَ٘یز ٔ٘شزیه ٌغُ، حزوبت سٔیٗ ثٝ ٘حٛ لبثُ تٛرٟی اس ّٛأّی 

 [4عبذتٍبٜ ٚاحتٕبالً ربثزبیی زائٕی سٔیٗ وٝ اس ِغشػ ٌغُ ٔٙتذ ٔی ؽٛ٘س، تبحیز ٔی پذیزز]

ٚلُٛ سِشِٝ زارای عٝ ِٔٛفٝ ٔتْبٔس)زِٚٔٛفٝ زر أتساز افمی ٚیه ِٔٛفٝ زرأتساز لبئٓ( ٔی ثبؽس. یىی اس رٙجؼ سٔیٗ ٍٞٙبْ 

 ی ّٕٛز ثز ٌغُ ٔی ثبؽس. ثزای رٙجؼ سٔیٗ زر فبفّٝ زٚر اس ٌغُ زٚ ِٔٛفٝ افمیِٔٛفٝ ٞبی افمی، ٔٛاسی أتساز ٌغُ ٚزیٍز

روٛرزٞب ْٕٔٛالً ؽجیٝ ثٝ ٞٓ ثٛزٜ ٚٔمبزیز ثیؾیٙٝ ؽتبة ، عزّت ٚربثزبیی ٞبی ٔزثٛه ثٝ آٟ٘ب تمزیجب یىی اعت حبَ آ٘ىٝ 

 یٙٝٔٛاسی ثب رٟت ٌغُ ثزای ٔمبزیز ثیؾثزٌغُ ٔمبزیز ثشرٌتزی را ٘غجت ثٝ ِٔٛفٝ زرروٛرزٞبی ٘شزیه ٌغُ ِٔٛفٝ ّٕٛز 

 ٘ؾبٖ ٔی زٞس .(PGDتغییز ٔىبٖ) یٙٝٚ ثیؾ(PGV)عزّت  یٙٝثیؾ(، PGA)ؽتبة 

ىسیٍز ٔيبِْبت ٘ؾبٖ ٔی زٞس وٝ ٔؾرقبت ثْنی اس روٛرزٞب ثب ٚرٛز ایٙىٝ ٔحُ آٟ٘ب فبفّٝ تمزیجبً یىغب٘ی اس ٌغُ زاؽتٝ ثبی

تزیٗ ّٛأُ تبحیز ٌذار زر سِشِٝ ٞبی  -ٌغیرتٍی ٌغُ ٔی ثبؽس. یىی اس ٟٔٓ ی اس رٟت ا٘تؾبرٔتفبٚت ثٛزٜ اعت وٝ ایٗ ٘بؽ

٘شزیه ٌغُ رٟت ا٘تؾبر ٌغیرتٍی ٌغُ ٘غجت ثٝ ٔىبٖ ٔٛرز َ٘ز ٔی ثبؽس وٝ ثٝ عٝ حبِت رٟت پذیزی پیؼ رٚ٘سٜ، 

ت عبذتٍبٜ ا٘تؾبر یبثس ت رخ زٞس. ٚلتی ٌغیرتٍی ٌغُ ثٝ عٕذٙخی ٕٔىٗ اع پظ رٚ٘س ٚ رٟت پذیزی رٟت پذیزی

ٚرٟت ِغشػ ٌغُ ٘یش ثٝ آٖ عٕت ثبؽس، حبِت پیؼ رٚ٘سٜ رخ ٔی زٞس. زر ایٗ حبِت زر ٔست وٛتبٞی ا٘زصی سیبزی ثٝ 

فٛرت مزثٝ ثٝ عبسٜ ٚارز ٔی ؽٛز اس ذقٛفیبت رٟت پیؼ رٚ٘سٜ ٔیتٛاٖ ثٝ ٔست زٚاْ وٛتبٜ، ٔٛد وٓ ٚزأٙٝ ثشري اؽبرٜ 

زٚر ؽسٖ رجٟٝ ٌغّؼ اس عبذتٍبٜ ؽٛز، أٛاد سِشِٝ ثٝ ثبؽس وٝ ٌغتزػ ٌغیرتٍی ٔٛرت  وزز. اٌز عبذتٍبٜ زر ٔٛلْیتی

سٔبٖ ثٝ عبذتٍبٜ ٔی رعٙس وٝ ایٗ ؽزایو افيالحبً رٟت پذیزی پظ رٚ٘سٜ ٌفتٝ ٔی آرأی ٚثٝ فٛرت تٛسیِ ؽسٜ زر ىَٛ 

ذٙخی ثزای ٔىبٖ ٞبیی اتفبق  یٟت پذیزؽٛز ٚزر ایٗ حبِت أٛاد ٘بؽی اس سِشِٝ پرؼ ٔی ؽٛ٘س ٚتزِٕ ا٘زصی رخ ٕ٘ی زٞس. ر

ِجٝ ففحٝ ٌغیرتٍی لزار زار٘س ٌٚغیرتٍی زلیمبً ثٝ عٕت ٔىبٖ ٔٛرز َ٘ز ٕ٘ی رٚز ٚیب اس آٖ زٚر ٕ٘ی ٔی افتس وٝ ذبرد اس 

 [2ؽٛز .]

ٝ تبحیزات رٙجؼ سٔیٗ ثزرٚی عبسٜ ٞبیی ثب پزیٛز ثبال ٔب٘ٙس پُ ٞب ٚالِ زرٔغیز پیؼ رٚ٘سٜ ّٕٚٛز ثزأتساز ٌغیرتٍی ٔٙززث

ثیٗ روٛرزٞبی ٘شزیه ٌغُ زر رٟت  ت ٌغُ لزار زار٘س ٌززیسٜ اعت. ِذا ٔتفبٚت ٚؽسیستزی ٘غجت ثٝ عبسٜ ٞبیی وٝ زر رٟ

ّٕٛز ثزأتساز ٌغُ ٚرٟت ٔٛاسی آٖ تفبٚت سیبزی ٚرٛز زارز. اس ایٗ رٚ ٍٞٙبٔی وٝ اس ٔحسٚزٜ ٘شزیه ٌغُ فحجت ثٝ ُّٕ 

زفتٗ فبفّٝ ٘شزیه ثٝ ٔزوش سِشِٝ رٟت ٌغتزػ ٌغّؼ را ٘یش زر َ٘ز زر َ٘ز ٌ ثز ٔی آیس ٔی ثبیغت ّالٜٚ

[ احز رٟت زاری را وٝ اس ّٛأُ تبحیز ٌذار زر سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه اعت زر ىیف پبعد 5] (Somerville 7991)عبٔزٚیٌُزفت.

ٔحبعجبت ذٛز ثٝ ایٗ ٘تیزٝ رعیس سِشِٝ ذقٛفبً زر ىیف پبعد ؽتبة ٚارز وزز تب ثتٛا٘س آٖ رازر ىزاحی ثٝ وبر ٌیزز. ٚی زر 

یه عزی اس روٛرزٞبی رٙجؼ حب٘یٝ زر ىیف ؽزُٚ ٔیؾٛز.  0.6ٌغیرتٍی ٌغُ( اس زٚرٜ تٙبٚة  احز رٟت زاری )رٟت ا٘تؾبر

 ( alavi&krawinkler 1998)ّّٛی ٚ وزاٚیٙىّزؽسٜ ثٛز زر تحمیمبت زِٕ آٚری عبٔزٚیّ سٔیٗ ٘شزیه ٌغُ وٝ تٛعو

زفت آٟ٘ب ثبثزرعی ٔسَ ٞبی مزثٝ ای عبزٜ رفتبر پبِظ ٌٛ٘ٝ رٙجؼ سٔیٗ زر ٘شزیه ٌغُ زر ٔغیز [ٔٛرز اعتفبزٜ لزار 6ٌ]

 پیؼ رٚی ٌغیرتٍی ٚزررٟت ّٕٛز ثزأتساز ٌغُ را ثب مزثٝ ٞبی ریبمی تٛاثِ ْٔبزَ ربیٍشیٗ وزز٘س.

آٟ٘ب زر عيح ثزای ٌغُ ٞبیی وٝ ربثزبیی افّی زارای أٛاد پبِظ ٌٛ٘ٝ اعت.  ْٕٛالرٙجؼ ٘یزٚٔٙس سٔیٗ زر ٘شزیىی ٌغُ ٔ

ٌزفتٝ ٚ٘بؽی اس ِغشػ افمی ا٘س، زر ایٗ حبِت حزوت افمی غبِت ثٛزٜ ٕٚٔىٗ اعت ثبّج ٍٟٛر پبِظ ٞبی تىی  فٛرت افمی

ٚزٚثُ ؽٛز. ایٗ ٔؾرقبت ثٝ ُ٘ٛ، ىَٛ ٚپیچیسٌی ٌغیرتٍی ٌغُ ثغتٍی زارز. ٔست سٔبٖ پبِظ افّی ٕٔىٗ اعت زر 

[ ثبیس تٛرٝ زاؽت ثب تٛرٝ ثٝ ٚیضٌی ٞبی ذبؿ روٛرزٞبی ٘شزیه ٌغُ، ىیف 4حب٘یٝ ٚیب حتی ثیؾتز ثبؽس] 5 تب 0.5حسٚز 

ٞبی پبعد آٟ٘ب ٘یش ٘غجت ثٝ ىیف ٞبی پبعد روٛرزٞبی زٚر اس ٌغُ زارای تفبٚت ٞبیی ٔی ثبؽس. زر ىزاحی عبسٜ ٞبی لزار 
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ٕی ٙیٖٚ زر َ٘ز ٌزفتٗ آحبر روٛرزٞبی ٘شزیه ٌغُ وبر فحیحٌزفتٝ زر ؽزایو ٘شزیه ٌغُ، اعتفبزٜ اس ىیف ٞبی ىزاحی ثس

 ثبؽس.

ثب تٛرٝ ثٝ ٚیضٌی ٞبی ذبؿ ٚؽست ثبالی حزوبت سٔیٗ زر ٘شزیىی ٌغُ، ٔیشاٖ آعیت ٚارزٜ ثٝ عبسٜ زر ایٗ ٔٙبىك ٚثٝ ٚیضٜ 

 زر أتساز پیؾزٚ ٌغیرتٍی ٌغُ ثغیبر ثبال ٔی ثبؽس.

سٔیٗ را ّبُٔ افّی ذزاثی ٞبی ٌغتززٜ زر سِشِٝ ٞبی ٘شزیه ٌغُ زا٘غت. ایٗ زر ٚالِ ٔیتٛاٖ پبِظ ٞبی پزیٛز ثّٙس حزوت 

زٜ ثٝ عبسٜ ٞب زر سِشِٝ راٚتحٕیُ ٔی وٙٙس. زر حمیمت ذغبرات پبِظ ٞب پبعد ٞبی ثشري ٚؽىُ پذیزی سیبزی را ثٝ عبسٜ 

ٞبی زٚر اس ٌغُ، ٘ٛعب٘بت رفت سِشِٝ  زر ٞبی ٘شزیه ٌغُ زر احز إّبَ چٙس ربثزبیی ثشري مزثٝ ای ٔی ثبؽس.زر حبِی وٝ

 ٚثزٌؾتی ٔٛرت ترزیت عبسٜ ٔی ؽٛز.

 

 اثز جٌبش ًشدیک گسل بزرٍی پل ّا -2-2

زر سِشِٝ ٞبی اذیز ٔؾرـ ؽسٜ اعت وٝ پزیٛز افّی ىیف ِٔٛفٝ لبئٓ سِشِٝ اس پزیٛز افّی ىیف ِٔٛفٝ افمی سِشِٝ وٛچىتز 

ِٔٛفٝ لبئٓ سِشِٝ تغییز ٕ٘یىٙس. زر حبِی وٝ پزیٛز افّی ِٔٛفٝ افمی  اعت .ٕٞچٙیٗ ثب تغییز پبرأتزثشرٌی سِشِٝ، پزیٛز افّی

 حبِیىٝزر  وٙس. زأٙٝ ِٔٛفٝ افمی ؽتبة سِشِٝ اس الیٝ تحتب٘ی ثٝ فٛلب٘ی وبٞؼ ٔی یبثسٔی  سِشِٝ ثب تغییز ثشرٌی سِشِٝ تغییز

   ( ٘غجت 1)ی یبثس رسَٚٞبی فٛلب٘ی افشایؼ ٔ لبئٓ ؽتبة سِشِٝ اس الیٝ ٞبی تحتب٘ی ثٝ الیٝ ٝزأٙٝ ِٔٛف
را ثزای  ⁄   

 ّٕك ٞبی ٔرتّف زر سِشِٝ وٛثٝ صاپٗ ٘ؾبٖ ٔی زٞس .

 

   (. ًسبت 1جذٍل )
 {2در سلشلِ کَبِ صاپي } ⁄   

   
   ⁄  (g )PGA 

 (Vهَلفِ قائن )

(g )PGA 

 (Hهَلفِ افقی )

 عوق

(m  ) 

63/1 57/0 35/0 0 

38/1 80/0 58/0 12 

36/0 20/0 55/0 28 

28/0 19/0 69/0 79 

 

ٚ ثب افشایؼ ؽتبة ِٔٛفٝ لبئٓ سِشِٝ زر ٔحُ عبذتٕبٖ ٚ زر فبفّٝ ٘شزیه ثٝ ٌغُ زارای ٔمبزیز ثشرٌی اعت  یٙٝٔمسار ثیؾ

ِ ِٔٛفٝ لبئٓ سِشِٝ جٙاس ایٗ رٚ زر سِشِٝ ٞبی زٚر اس ٔفبفّٝ اس عبذتٍبٜ ٔمسار تنیْف پیه ؽتبة لبئٓ ثیؾتز اس ِٔٛفٝ افمی اعت 

حبیش إٞیت ٔی ثبؽس ِذا ثزرعی احز ِٔٛفٝ لبئٓ سِشِٝ ثز تبحیز چٙسا٘ی ٘سارز زر حبِی وٝ زر وٛرزٞبی ٘شزیه ٔٙجِ ِٔٛفٝ لبئٓ 

 مزٚرت ٔی یبثس .رٚی پُ ٞب 

ٔحٛری ٘بؽی اس  فتٝ اعت . ایٗ ٔيبِْبت ٘ؾبٖ زاز وٝ تغییزات ٘یزٚٞبیزٔيبِْبت سیبزی زر ایٗ سٔیٙٝ تٛعو ٔحممبٖ فٛرت ٌ

ٞٓ ثز ٍزفیت ثزؽی ٔميِ تبحیز ٌذاؽتٝ ٚ ٘یش ثبّج افشایؼ تٙؼ وؾؾی زر ذٕؾیٛ تحزیىبت لبئٓ ٔی تٛا٘س ٕٞجز ٍزفیت 

 ّزؽٝ پُ ٌززز.

ٔی ٌززز ییز ٔىبٖ رب٘جی ٘غجی ثشرٌتزی ٘غجت ثٝ سِشِٝ حٛسٜ زٚر زر پبیٝ پُ ٙب ٚ تغ٘حسِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ٔٙزز ثٝ وز٘ؼ ، ا

ز اس حٛسٞسٚر ثبؽس . ٚ ٌغتززٜ تزٞس وٝ السأبت السْ رٟت ٔمبْٚ عبسی پُ تحت سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ٔی ثبیغت  ایٗ ٘ؾبٖ ٔی

 ]7[ثزرعی احز ِٔٛفٝ لبئٓ سِشِٝ رٚی یه پُ لبثی ؽىُ پیؼ تٙیسٜ تٛعو رٞبیی ٚ ٕٞىبراٖ ٟیسات ثیؾتزی زارز . ٘یبس ثٝ تٕ

٘ؾبٖ زاز وٝ زر لغٕت ٞبیی اس پُ وٝ ثبر ٔززٜ زارای احز سیبزی ٔی ثبؽس احز ِٔٛفٝ لبئٓ ٞٓ سیبز اعت ٚ زر لغٕت ٞبیی وٝ احز 
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زٚ زٞب٘ٝ ثٝ ىَٛ یه پُ ثتٙی  یثب ثزرع ]8[ی ٚ ٕٞىبراٖ مثبر ٔززٜ وٓ اعت احز ِٔٛفٝ لبئٓ ٞٓ وٓ ٔی ثبؽس . ٕٞچٙیٗ ذّی

سٔب٘ی آٖ ٘ؾبٖ زاز٘س وٝ ِحبً وززٖ زٚ عْٛ ىیف افمی ثٝ ربی ىیف لبئٓ رٙجؼ ٞبی ٔتز ٚ تحّیُ تبریرچٝ  20زٞب٘ٝ 

ٔسٜ اس ٔمبزیز احز ِٔٛفٝ لبئٓ وٕتز اعت ِذا زر َ٘ز ٌزفتٗ زرفسی اس ثبر آسعت ثحٛسٜ ٘شزیه زر رٟت اىٕیٙبٖ ٘جٛزٜ ٚ ٔمبزیز 

٘ؾبٖ زاز  ]9[٘تبیذ تحمیمبت لسرتی ٚ ٕٞىبراٖ  ٕٞچٙیٗ .ٔززٜ ثزای ِحبً وززٖ احز ِٔٛفٝ لبئٓ زارای ذيبی سیبزی ٔی ثبؽس

 ٖسٔیٗ یىغبوٝ ربثزبیی ٚ ثزػ پبیٝ حبفُ ؽسٜ اس روٛرز ٘شزیه ٌغُ زر ٔمبیغٝ ثب روٛرز زٚر اس ٌغُ زارای حساوخز ؽتبة 

ٜ ٞبی تفبٚت آعیت ٚارزٜ ثٝ پُ ، ٘بؽی اس سٔیٗ ِزس ،ثغیبر ثیؾتز اعت . ثب افشیؼ عيح آعیت  ٚ ٕٞچٙیٗ عيح رٙجؼ سٔیٗ 

 ]phan et al 2007 ) )]10زٚر ٚ ٘شزیه ٌغُ زارای رٟت زاری پیؼ رٚ٘سٜ ثیؾتز ؽسٜ اعت ٕٞچٙیٗ فبٖ ٚ ٕٞىبراٖ

ٛرت آسٔبیؾٍبٞی زر ثزاثز سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ارسیبثی وزز٘س ٚ ٘تیزٝ ٌزفتٙس ف ّّٕىزز عتٖٛ ٞبی ثتٗ ٔغّح یه پُ را ثٝ

سٜ ٚ ثبّج ایزبز تغییز ٔىبٖ ؽ رٟت پذیزی عجت رفتبر ؽاللی زر ایٗ عتٖٛ ٞبپبِظ ٞبی زأٙٝ ثّٙس عزّت ٘بؽی اس پسیسٜ 

پغٕب٘س لبثُ ٔالحَٝ ٔی ٌززز. ىجك آسٔبیؼ آٟ٘ب ثز رٚی عتٖٛ یه پُ ثتٙی ، تغییز ٔىبٖ پغٕب٘س زر احز ٍ٘بؽت حٛسٜ ٘شزیه 

 ٞفت ثزاثز عتٛ٘ی ثٛز وٝ تحت سِشِٝ حٛسٜ زٚر لزار زاؽت .

سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ؽبُٔ پبِظ ٞبی ثحزا٘ی ا٘زصی ٞغتٙس  ٞز چٙس ٕٔىٗ اعت ایٗ سِشِٝ ٞب  ثٝ ىٛر وّی ٔی تٛاٖ ٌفت

 ]11[.ٚ یب زأٙٝ وٛچىی ثبؽٙس ِٚی زارای پتب٘غیُ ترزیجی ثبالیی ٔی ثبؽٙس تززارای ثشرٌی وٛچىی اس َ٘ز ریؾ
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آیٙسٜ ٘یش ثیؼ اس پیؼ ، تبحیز ذٛاٞس  زر ٚ رسیس پذیزفتٝ ٚسیبزی اس ٔٛاز پیؾزفتٝ  یزحّّٓ ٚ فٙبٚری ، تب ،ثب ٌذؽت سٔبٖ 

ٔیبٖ آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ربیٍبٜ ٚیضٜ ای را ثٝ ذٛز اذتقبؿ زازٜ ا٘س . ایٗ زعتٝ اس ٔٛاز ثب لبثّیت  ایٗپذیزفت . زر 

 ٚری پیؾزفتٝ ٚ رٚس ز٘یب ٌؾٛزٜ ا٘س .بس ذٛز ٘ؾبٖ زازٜ ا٘س فقُ رسیسی را زر فٙاوٝ تبوٖٙٛ  یٞبی ثی َ٘یز

( ثز ٔی Au-cuوبزٔیْٛ) -ىال ٔیالزی ٚ زر ٔٛرز آِیبص 1932اِٚیٗ ٔؾبٞسات حجت ؽسٜ زر ٔٛرز پسیسٜ حبفَٝ زاری ثٝ عبَ 

فبس ٔبرتٙشیت ثز احز افشایؼ ٚ وبٞؼ زٔب (ؽىُ ٌیزی ٚ ٘ب پسیس ؽسٖ      رٚی) -وبزٔیْٛ زر آِیبص1938ٌززز. زر عبَ 

 1951تب  1949عبَ ٞبی ٝ )وؾغب٘ی حزارتی( ثیٗ تغییتعبط رفتبر حبفَٝ زاری ٚ تزٔٛاالع. زر ٟ٘بیت پبیٝ ٚ أؾبٞسٜ ٌززیس

ایٗ آِیبصٞب را  آِیبصٞب ثٝ ٔزٚر وبرثززٞبی فزاٚا٘ی یبفتٙس تب ایٗ وٝ أزٚسٜ، رزپبی یز ٌززیس . اس آٖ سٔبٖ ثٝ ثْس ایٗتؾزیح ٚ تفغ

 زر فٙبیِ ٞٛافنب تب فٙبیِ عبذتٕبٖ عبسی ، پشؽىی ، ذٛزرٚ عبسی ٚ رٚثبتیه ، ثٝ ٚمٛح ٔی تٛاٖ ٔؾبٞسٜ ٕ٘ٛز .

 

 بزرسی رفتار آلیاصّای شکل پذیز حافظِ دار  -3-2

ثز آٟ٘ب إّبَ ٔی ؽٛز  وٝ لبزر٘س تغییز ؽىُ ٚ وز٘ؼ ٞبی زائٕی وٝٞب ٌفتٝ ٔی ؽٛز آِیبصحبفَٝ زار ثٝ زعتٝ ای اس  آِیبصٞبی

 ىُ اِٚیٝ ذٛز ، ثبسٌزز٘س .ؽ را ثبسیبثی ٕ٘ٛزٜ ٚ زر ٟ٘بیت ثٝ
ذبفیت حبفَٝ زاری ثٝ فٛرت اعتب٘سارز ثٝ پسیسٜ ای ٌفتٝ ٔی ؽٛز وٝ زر آٖ ، یه آِیبص را زر زٔبی پبییٗ ، تغییز ؽىُ زازٜ 

ٝ فبس ٔبزر )فبس آعتٙیت( ٚ ٔتْبلجبً، ثٝ ؽىُ اِٚیٝ ، حزارت ٚ ایٗ آِیبص تغییز ؽىُ یبفتٝ را ثٝ َٔٙٛر تغییز فبس ٚ رعب٘سٖ آٖ ث

 زازٜ ٚ آٖ را ثٝ ٕٞبٖ ؽىُ لجُ اس تغییز ؽىُ ، ثبس ٔی ٌززا٘س .

آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار وٝ ثٝ ّٙٛاٖ ٔٛازی ٞٛؽٕٙس ؽٙبذتٝ ؽسٜ ا٘س ، ٘غجت ثٝ عیغتٓ ٞبی ٔتساَٚ ٔغتّٟه وٙٙسٜ 

ثبال زر ثزاثز ٞبی ٔٙحقز ثٝ فززی ٞغتٙس . اس رّٕٝ ّسْ ٘یبس ثٝ تْٛیل پظ اس سِشِٝ ، ٔمبٚٔت  ٌیا٘زصی زارای ٔشایب ٚ ٚیض

وز٘ؼ تب حسٚز ذٛرزٌی ٚ ذغتٍی ، لبثّیت ثبسٌؾت ثٝ حبِت اِٚیٝ ثٝ ٚعیّٝ إّبَ زٔب، لبثّیت اعتٟالن ا٘زصی سیبز ٚ تحُٕ 

ز اعت . ْٔزٚفتزیٗ ٚ پز وبرثززتزیٗ آِیبص ؽىُ پذیز حبفَٝ زٜ زرفس ثسٖٚ ثبلی ٌذاؽتٗ وز٘ؼ پغٕب٘س اس ٚیضٌی ٞبی ایٗ ٔٛا

ه ٚ حبفَٝ ؽىّی آٟ٘ب تیذقٛفیت افّی ایٗ ٔٛاز ، رفتبر فٛق االعْٛ ٔی ثبؽس ٘یتبیزار، ٘یتیَٙٛ اعت وٝ تزویجی اس ٘یىُ ٚ ت

ٔی ثبؽس ، ثسیٗ ْٔٙی وٝ لبزر ثز تحُٕ وز٘ؼ ٞبی ثشري تب حسٚز زٜ زرفس ثسٖٚ ایزبز وز٘ؼ پغٕب٘س ٞغتٙس ٚ ٕٞچٙیٗ 
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لبزر ثٝ حذف وز٘ؼ ٞبی پغٕب٘س ثٝ وٕه إّبَ زٔب ٔی ثبؽٙس. آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ٞٛؽٕٙس زر زٚ حبِت 

ٞبی پبییٗ پبیسار ثٛزٜ ٚ ٔغئَٛ ایزبز رفتبر  -عتٙیت زر زٔبٞبی ثبال ٚ تٙؼآزار٘س . حبِت  ٚرٛز عتٙیتوزیغتبِی ٔبرتٙشیت ٚ آ

فٛق االعتیه اعت زر حبِیىٝ حبِت ٔبرتٙشیت زر زٔبٞبی پبییٗ ٚ تٙؼ ٞبی ثبال پبیسار ثٛزٜ ٚ ٔغئَٛ ایزبز رفتبر حبفَٝ زار 

ٙس ، رفتبر آٟ٘ب ثٝ زٔب ٚ تٙؼ ٞبی إّبَ ؽسٜ ثز آٟ٘ب ثغتٍی ؽىّی اعت . اس آ٘زب وٝ ایٗ ٔٛاز زارای ىجیْت تزٔٛٔىب٘یىی ٞغت

 زاؽتٝ ٚ ٔی تٛا٘ٙس ثب إّبَ ٌزازیبٖ حزارتی یب تٙؼ تغییز فبس زٞٙس .

حبِت آعتٙیت حبِت افّی ثب تمبرٖ ثبال ثٛزٜ ٚ حبِت ٔبرتٙشیت ٔحقَٛ ٚ ثب تمبرٖ وٕتز ٔی ثبؽس . زر حبِت ثسٖٚ تٙؼ ، یه 

زٔبی پبیبٖ حبِت    آعتٙیت ، زٔبی آغبس حبِت    یجبؽس ،یز زارای چٟبر زٔبی ٔؾرقٝ ٔىُ پذآِیبص حبفَٝ زار ؽ

س، ٔبزٜ ثبؽ   . اٌز زٔبی ٔحیو ثبالتز اس  بعتزٔبی پبیبٖ حبِت ٔبرتٙشیت   زٔبی آغبس حبِت ٔبرتٙشیت ٚ    ،ٙیتتآع

ثبؽس ، ٔبزٜ    ه اس ذٛز ٘ؾبٖ ٔی زٞس ٚ اٌز زٔبی ٔحیو وٕتز اس تیلزار زارز ٚ رفتبر فٛق االع افيالحبَ زر حبِت آعتٙیت

 افيالحبً زر حبِت ٔبرتٙشیت لزار زارز ٚ رفتبر حبفَٝ زار ؽىّی اس ذٛز ثزٚس ذٛاٞس زاز .

 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 کاربزد آلیاصّای شکل پذیز حافظِ دار در تقَیت پلْا  -4

 در پل ّا  SMAهطالعات اًجام شذُ درارتباط با عولکزد -4-1

زر ىی زٜ عبَ ٌذؽتٝ ٔيبِْبت ٌغتززٜ ای زر رٟت زرن رفتبر آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار فٛرت ٌزفتٝ اعت . ٘تبیذ 

٘مؼ ٚیضٜ آٟ٘ب زر أز ثٟغبسی عبسٜ ٞب ذقٛفبً پُ ٞب ذجز ٔی زٞس . ٌز چٝ ثٝ ایٗ ٔيبِْبت اس پتب٘غیُ ثبالی ایٗ آِیبصٞب ٚ 

أىبٖ پذیز ٕ٘ی ثبؽس ثٝ ّٙٛاٖ ٔخبَ اعتفبزٜ اس آٟ٘ب ثٝ  ّّٜت لیٕت ثبالی ایٗ آِیبصٞب اعتفبزٜ اس آٖ زر عيح ٚعیِ اس یه عبس

ٗ َٔٙٛر ْٕٔٛالَ ثرؾی اس ٟٔبرثٙس اس ٔبزٜ ای ٖٚ ثٝ فزفٝ ٕ٘ی ثبؽس ثٝ ٕٞیثٙس مزثسری زر زٞب٘ٝ ٞبی ثشري ٔمزٟٔبرّٙٛاٖ 

ٟ٘ب زر لغٕت اتقبَ عتٖٛ ثٝ ّزؽٝ آٔتقُ اعت زر پُ ٞب ٘یش اس  SMAؽسٜ اعت وٝ ثٝ ثب عرتی سیبز تؾىُ ه یاالعت

 اعتفبزٜ ٔی ؽٛز.

زٞبی ٔٛرٛز ٔغتّٟه وٙٙسٜ ا٘زصی زر وٙتزَ ِزسٜ ای پُ ٞب ٍاس آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ثٝ ّٙٛاٖ ّّٕأزٚسٜ اعتفبزٜ 

زر ارشای عبسٜ ای پُ ٞب اعتفبزٜ SMAثغیبر ٔٛرز تٛرٝ ٔحممبٖ لزار ٌزفتٝ اعت . ثٝ ىٛر ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٔیّٝ ٞبی پیؼ وؾیسٜ 

ٞب ایزبز ؽسٜ  زر ایٗ حبِت ٍٞٙبٔی وٝ ِزسٜ ٞبی ؽسیس زر پُ تؾریـ زازٜ ٔی ؽٛز یه رزیبٖ اِىتزیىی زر ٔیّٝٔی ٌززز. 

وٝ ثبّج تغییز زٔبی ٔیّٝ ٔی ٌززز ٚ یه ٘یزٚی فؾبری، ثزای ارزای احز ٔغتّٟه وٙٙسٜ تِٛیس ٔی ؽٛز . اعتفبزٜ اس ایٗ ُ٘ٛ 

 .]12[جٝ وٙتزَ ثغیبر زلیك زر ثزلزاری ارتجبه ٔٙبعت ثیٗ ِٚتبص ٚرٚزی ٚ ٘یزٚی ایزبز ؽسٜ ٔی ثبؽس ٍّّٕزٞب احتیبر

، تحمیمبت  2002زر پُ ٞب ٔٛرز ثزرعی لزار ٌزفتٝ اعت زر عبَ  SMAسٜ زر ذقٛؿ ّّٕىزز زر ازأٝ ٔيبِْبت ا٘زبْ ؽ

% ثیؾتز اس وبثُ ٞبی فٛالزی تٛاٖ اعتٟالن 15زر حسٚز  SMA٘ؾبٖ زاز وٝ  ]13[( Des roches 2007-)ظچزط را

را ثٝ ربی  SMAوبرثزز ٔیٍّززٞبی  2006زر عبَ  ]14[(saiidi&wang 2006)ی زارز . ٕٞچٙیٗ عْیسی ٚ ٚاً٘صا٘ز

 ُ پالعتیه پُ ثتٙی ثزای وبٞؼ تغییز ٔىبٖ ٔب٘سٌبر ٚ ذزاثی آٖ ثزرعی وزز٘س .فقٔیٍّززٞبی فٛالزی زر ٔحُ ٔ

 ( نسبت مارتنزیت در برابر دما برای یک ماده حافظه دار شکلی  1شکل )
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زا ثزای افشایؼ ؽىُ االعتیغیتٟأىبٖ اعتفبزٜ اس ذبفیت عٛپز  ]15[(saiidi et al 2009)عْیسی ٚ ٕٞىبراٖ 2009زر عبَ 

 padgett)پذیزی ٚ وبٞؼ ربثزبیی ٞبی پغٕب٘س عتٖٛ پُ ٞبی ثتٗ ٔغّح ثزرعی وزز٘س تحمیمبت ریٕی پبرت ٚ ٕٞىبراٖ 

et al 2009)[3] َزٞب٘ٝ ثتٙی ٘ؾبٖ زاز وٝ وبثُ ٞبی  4ثز رٚی یه پُ  2009زر عبSMA  زرفسی  47ثبّج وبٞؼ

 تغییز ٔىبٖ رب٘جی ّزؽٝ ؽسٜ اعت .زرفسی  69ٕٞچٙیٗ وبٞؼ ربثزبیی عتٖٛ ٞب ٚ 

یه عتٖٛ پظ وؾیسٜ تحت ثبر چزذٝ ای ثب ، ثز رٚی [16](Roh&Reinhorn 2012)ثز اعبط تحمیمبت رٚح ٚ ریٟٙٛرٖ

لبثّیت اعتٟالن ا٘زصی  mm4/25ٚٔیٍّزز ٞبی عٛپز االعتیه ثٝ ليز  mm5/36ٔبتٙشیتی ثٝ ليز اعتفبزٜ اس ٔیٍّززٞبی 

آٟ٘ب ٘غجت ٔیزایی ثزای اس ٔیٍّززٞبی عٛپز االعتیه ثیؾتز ٔی ثبؽس.ثزاعبط تحمیمبت تٙشیتی ثٝ ٔزاتت رٔیٍّززٞبی ٔب

% ـ 7ٛز زر حبِی وٝ ثزای ٔیٍّززٞبی عٛپز االعتیه ایٗ ٔمسار ٔحسٚز ثٝ ث% 5/10% ـ 5/12تٙشیتی زرحسٚز ٔیٍّززٞبی ٔبر

 تٙشیتی .ر% ٔی ثبؽس یْٙی زر حسٚز ٘قف ٔیٍّززٞبی ٔب5

 

 در سلشلِ حَسُ ًشدیک SMAبزرسی هطالعات اًجام شذُ در خصَص رفتار  -4-2

ٚٔیٍّززٞبی فٛالزی ٔغّح  SMA[ یه پبیٝ پُ ثتٙی را وٝ ثٝ ٚعیّٝ ٔیٍّززٞبی 17](Billah&Alam 2013ٚ ّّٓ) ثیالٜ

( ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ اعت. زر پبیٝ ایٗ 2ؽسٜ ثٛز را ٔٛرز ثزرعی لزار زاز٘س. ٔؾرقبت ٞٙسعی ٚرشئیبت ارزایی ایٗ پُ زر ؽىُ)

( ثٝ ّٙٛاٖ ٔیٍّزز ىِٛی mm6/20)ثٝ ليز  02SMA(ٚ mm5/19)ثٝ ليز  20Mاس ٔیٍّززٞبی فٛالزی پُ ثب ٔميِ ٔزثِ، 

ٔی ثبؽس وٝ اس راثيٝ  mm 468پالعتیه آٖ ثزاثز ثب  ٔفقُٚىَٛ  mm3200ثزاثز ثب  عتٖٛاعتفبزٜ ؽسٜ اعت.ىَٛ وُ ایٗ 

 :ثسعت آٔسٜ اعتِٚی ٚپزیغتّی پب

(1) 

Lp= .0.0 L+ .0.00dbfy 

 

 ٔی ثبؽس. Mpaتٙؼ ٔیٍّزز ثزحغت   ٚ  mmليز ٔیٍّزز ثزحغت mm ،ddثزاثز اعت ثب ىَٛ ّنٛ ثزحغت  Lوٝ زر آٖ 

 

ثبلی ٔب٘سٜ اس ٔیٍّززفٛالزی اعتفبزٜ ؽسٜ اعت. ّّٓ ٚثیالٜ زر ٘ٛاحی  SMAزر ٘بحیٝ ٔفقُ پالعتیه اس ٔیٍّززٞبی ىِٛی 

ویّٛٔتز  10(ثبفبفّٝ وب٘ٛ٘ی وٕتز اس g07/1تب g45/0حسٚز ثبال)زر PGAزارایروٛرز رٙجؼ ٌغُ وٝ ٍٕٞی  20ثباعتفبزٜ اس 

ثٝ ّٙٛاٖ تمٛیت وٙٙسٜ زر ٘بحیٝ  SMAثٛز٘س رفتبر پُ را ٔٛرز ٔيبِْٝ لزار زاز٘س. ثزاعبط ٔيبِْبت آٟ٘باعتفبزٜ اس ٔیٍّززٞبی 

ّّٕىزز ٔی ٌززز.وٝ ایٗ ثٝ ْٔٙی ٍزفیت  ْیبرٞبیت پذیزی زر پُ ٞب ثزاعبط ٔیآع ٔفقُ پالعتیه ثبّج وبٞؼ لبثُ تٛرٝ

زر پبیٝ پُ ثتٙی زر ٘بحیٝ  SMAٔی ثبؽس. ِذا اعتفبزٜ اس ٔیٍّززٞبی  SMAتغییز ٔىبٖ رب٘جی ثیؾتز زر پبیٝ پُ ٞبی ثب 

فٛالزی زر پبیٝ پُ )ٔحُ ٔفقُ ثب حبِتی اعت وٝ ٔیٍّززٞبی  ٔفقُ پالعتیه ثبّج وبٞؼ آعیت پذیزی وٕتز زر ٔمبیغٝ

 پالعتیه( ثٝ وبر رفتٝ ثبؽٙس.
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ٚٔمبیغٝ آٖ ثب  SMA[ رٟت ارسیبثی ٟٔبر وٙٙسٞبی 13](Des roches& Delmont 2002)ٕٞچٙیٗ زط راچظ ٚزِٕٛ٘ت

ثتٙی را تحت سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه وٛثٝ ثبفبفّٝ وبثُ ٞبی ٟٔبر وٙٙسٜ فٛالزی زر سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ّّٕىزز یه پُ عٝ زٞب٘ٝ 

ثزرعی لزار زاز٘س. ٔيبِْبت آٟ٘ب ٘ؾبٖ زاز اعتفبزٜ اس وبثُ ٞبی فٛالزی ٟٔبر ٔٛرز  g0.82ثزاثز ثب  PGAویّٛٔتز 5ٚوب٘ٛ٘ی 

ی را تب حس ٘غجربثزبیی  SMA% ٔی ٌززز زر حبِی وٝ ٟٔبر وٙٙسٜ ٞبی 34ی تب حس ٘غجوٙٙسٜ عجت وبٞؼ ربثزبیی 

حبفَٝ زار ٔی تٛا٘ٙس تب حس سیبزی زر تحمیمبت آٟ٘ب ٘ؾبٖ زاز آِیبصٞبی ؽىُ پذیز % وبٞؼ زاز٘س. ِذا 63چؾٍٕیزی ثٝ ٔیشاٖ 

بیی ایٗ ٔٛاز زر وز٘ؼ ٞبی وبٞؼ پبعد پُ ٞبی تحت سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ٔٛحز ثبؽٙس. وٝ ایٗ ثٝ ّّت عرت ؽسٌی ٟ٘

 .ثبالعت

زیه ّّٕىزز ٔيّٛثی زاؽتٝ ٚثب ذبفیت ٔٙحقز ثٝ یتٛاٖ ٌفت آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفٌ زار زرسِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزر ٔزُٕٛ ٔ

ثبّج  آٖ حٛسٜ ٘شزیه ٚٔتْبلتفزز ذٛز ثبّج افشایؼ ٍزفیت تغییز ٔىبٖ رب٘جی عبسٜ زر سِشِٝ ٚوبٞؼ پبعد پُ تحت سِشِٝ 

 س . ٘وبٞؼ آعیت پذیزی پُ ٚذزاثی آٖ ٔیٍزز

ىزاحی، عزّت ثبالی حزوت اعت وٝ پبرأتزٟٔٓ زر پبیبٖ ٘ىتٝ ٟٕٔی وٝ زر ٔٛرز سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ٚرٛز زارز ایٗ 

زر عيح ذبن حجت  cm/s200تب cm/s 150سٔیٗ اعت. ثٝ ىٛر ٔخبَ زر سِشِٝ ٞبی ٘ٛرتزیذ ٚوٛثٝ، عزّت ٞبیی ثب ٔمبزیز 

حبَ آ٘ىٝ زر سِشِٝ ٞبی حٛسٜ زٚر عزّت حزوت سٔیٗ اس ٔمبزیز ؽسٜ اعت ِذا عزّت ٟٕٔتزیٗ پبرأتز ثزای ىزاحی ٔی ثبؽس 

cm/s30-40  فزاتز ٘زفتٝ ٚپبرأتز ٟٔٓ ىزاحی عبسٜ ای، ؽتبة ٔی ثبؽس. زر ٚالِ زر سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه عزّت ثب پبِظ

ذٛز، عبسٜ ٞبیی ثب پزیٛز وٛتبٜ را تحت تبحیز لزار ؽتبة ثب فزوب٘ظ ثبالی ٘یش ٞبی ثّٙس ذٛز، عبسٜ ٞبیی ثب پزیٛز ثّٙس ٚىٛال٘ی ٚ

ذقٛفیبت سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه لزار ٔی ٌیز٘س. ثبتٛرٝ ثٟبحز عیْی اس عبسٜ ٞب تحت تبحیز ٔی زٞٙس ٚثٝ ایٗ تزتیت ىیف ٚ

اس روٛرز  تیتٟٔٓ عزّت زر ىزاحی ثغیبری اس ٔحممیٗ پیؾٟٙبز ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ ثٝ ربی إّبَ روٛرزٞب ٚىیف ؽتبة ثٝ تز

ٕ٘بیس  ثب  -ٔیوٝ زر روٛرز عزّت ٕ٘ٛز  ٚىیف عزّت رٟت إّبَ حزوبت ٘شزیه ثٝ عبسٜ اعتفبزٜ ؽٛز تب احز رٟت پذیزی

رٟت تحّیُ  پُزر SMAزلت ٔٙبعت إّبَ ٌززز. زر ٘تیزٝ زرثزرعی رفتبر پُ ٞب تحت سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ٚآ٘بِیش ّّٕىزز 

 زلیك تز ٔی ثبیغت اس روٛرزٞبی عزّت رٟت تحّیُ اعتفبزٜ ٕ٘ٛز تب احز پبِظ ٞب ٚرٟت پذیزی زر تحّیُ إّبَ ٌززز.

 مقطع مسلح 

 با فوالدشده 

 مقطع مسلح 

 SMAشده با

 فوالد

 خاموت فوالدی

 اتصال دهنده 

 [17]   ( مقطع عرضی پایه پلCبعدی المان محدود،) 2( مدل b، ) SMA(هندسه پایه پل مسلح شده با a):(2شکل )

 بار محوری
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 گیزی :ًتیجِ -5

ِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ٚ آٚی پُ ٞب ثحج ؽس ٚ ٘یش ثٝ ْٔزفی رٖ ثزآزر ایٗ ٔمبِٝ زر ذقٛؿ سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ٚ تبحیز 

ٔی تٛاٖ ٌفت تٝ ؽس ثز اعبط ٔيبِْبت ا٘زبْ ؽسٜ وبرثزز آٟ٘ب زر تمٛیت پُ ٞبی ثتٙی تحت سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه پززاذ

زر ىی سِشِٝ ٞبی حٛسٜ ٘شزیه ، ٔزثٛه ثٝ پبِظ ٞبی پزیٛز ثّٙس حزوت سٔیٗ ثٛزٜ وٝ  ّبُٔ افّی زر ذزاثی ٞبی ٌغتززٜ

٘شزیه ٞبی  -ز زر  عبسٜ ٔی ٌززز اس عٛی زیٍز رٙجؼتزٔٙزز ثٝ إّبَ ٘یزٚ ثٝ فٛرت مزثٝ ثٝ عبسٜ ؽسٜ ٚ ثبّج ایزبز رفتبر 

ٔی ٌزز٘س وٝ ٔغتّشْ زر َ٘ز ٌزفتٗ ٞب  ثٝ رٙجؼ ٞبی زٚر اس ٌغُ زر پٌُغُ ثبّج تغییز ٔىبٖ رب٘جی ثشرٌتزی ٘غجت 

٘غجت ثٝ حزوبت زٚر اس ٌغُ ٔی تٕٟیسات ذبؿ ٚ ٌغتززٜ تز زر رٟت تمٛیت ٚ ٔمبْٚ عبسی پُ ٞب زر حزوبت ٘شزیه ٌغُ 

جی رٟت تمٛیت عٙبٔتب آِیبصٞبی ؽىُ پذیز حبفَٝ زار ثب وبٞؼ تغییز ٔىبٖ رب٘جی  پُ ٔی تٛا٘ٙس راٜ حُ عثبؽس وٝ زر ایٗ را

ت پذیزی ٚ ذزاثی یزر ٘بحیٝ ٔفقُ پالعتیه ٔٙزز ثٝ وبٞؼ آع SMAپُ ٞب ثبؽٙس . ٕٞچٙیٗ ٘ؾبٖ زازٜ ؽس وٝ اعتفبزٜ اس 

ی ٘شزیه ٔی ٌززز. ٕٞچٙیٗ مزٚرت زارز وٝ زر ٔيبِْٝ ٜ ٌؾتٝ ٚ ٘یش ثبّج وبٞؼ پبعد پُ تحت سِشِٝ حٛسزر عبسٜ پُ 

زر پُ ٞب رٟت تحّیُ ٚالِ ثیٙب٘ٝ ٚ زلیك تز اس  SMAٝ َٔٙٛر ثزرعی ّّٕىزز رفتبر پُ ٞب تحت سِشِٝ حٛسٜ ٘شزیه ث

 روٛرزٞبی عزّت ثٝ ربی روٛرزٞبی ؽتبة اعتفبزٜ ؽٛز تب احز پبِظ ٞب ٚ رٟت پذیزی زر تحّیُ إّبَ ٌززز.
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