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 :چکیدُ
زٌّسُ  کِ ایي هغلت ًكبى قَز، خٌجف ظهیي ثب قست کوتطی احؿبؼ هی ثب زٍض قسى اظ هطکع ظهیي لطظُ

ي قٌبؾی ٍ ًَع حطکت . هیعاى ایي هیطایی ثِ ػَاهل هرتلفی اظ خولِ قطایظ ظهیهیطایی خٌجف ظهیي هی ثبقس

بت ؼ. زض هٌبعق هرتلف زًیب هغبل، هتفبٍت هی ثبقسزض هٌبعق هرتلف. لصا هیعاى ایي هیطایی گؿل ضثظ زاضز

هسلؿبظی خٌجف ظهیي اًدبم ترویي ضٍاثظ کبٌّسگی ٍ  ٍگؿتطزُ ای تَؾظ هحققبى هرتلف ثطای ثسؾت آٍضزى 

 ایي. ثب اؾتفبزُ اظ بم ّط تحلیل ذغط لطظُ ای هی ثبقسکبٌّسگی اظ گبم ّبی اؾبؾی اًد. اًتربة ضاثغِ قسُ اؾت

. نَضت تدطثی ٍ ًظطی ثسؾت هی آیٌس ِثضا تؼییي هی کٌٌس. ایي ضٍاثظ  ظا ضٍاثظ پبضاهتطّبی حطکتی چكوِ لطظُ

ي لطظُ ثِ ضٍـ احتوبالتی کٌسگی ٍ تغییط پصیطی اظ هْن تطیي ػلل ػسم قغؼیت زض تحلیل ذغط ظهیااظ آًدب کِ پط

کبّف زاز ٍلی ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ ضٍاثظ تدطثی ٍ زازُ ت ضا ػسم قغؼیفعایف زازُ ًوی تَاى ایي ثب ا ،هی ثبقس

 . هسل ّبی پیف ثیٌی خٌجف ظهیي هؼوَالً ثبثطز ًگبقتی هی تَاى ثب افعایف زازُ زقت کبض ضا ثبال ّبی قتبة

ٍـ . زض حبلی کِ ضثجت قسُ زض هٌغقِ تؼییي هی گطزًسضگطؾیَى ٍ هیبى یبثی زازُ ّبی هَخَز ظهیي لطظُ ّبی 

. زض ایي هقبلِ گی پیف ثیٌی زقیقی اضایِ ًوی کٌسضگطؾیَى ثِ لحبػ اثْبهبت هَخَز زض پبضاهتطّبی ضٍاثظ کبٌّس

 .پطزاذتِ اًسى ًَیؿٌسگبى ثِ ثطضؾی ضٍاثظ کبٌّسگی اضایِ قسُ ثطای ًقبط هرتلف زًیب اظ خولِ ایطا

 

 ، تحلیل ضگطؾیَىػسم قغؼیت ، تحلیل ذغط ظهیي لطظُ،خٌجف ظهیي، ضٍاثظ کبٌّسگی :کلوات کلیدی
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 :هقدهِ -1
هی ثبیؿت زض حدن ثیكتطی تقؿین قَز ٍ ظلعلِ ، ثِ ػلت ایٌکِ اًطغی اهَاج اهَاج لطظُ ای اظ هٌجغ لطظُ ذیع ثب زٍض قسى

هَاضزی ی ثِ . ایي کبّف پبضاهتط لطظـ ثؿتگًطغی اهَاج لطظُ ای کبّف هی یبثس، اثیي شضات ذبک نغکبکّوچٌیي ثِ ػلت ا

خٌجف ظهیي یکی اظ [ هیعاى کبّف زض1، ًَع ذبک، ًَع گؿلف ٍ... زاضز.]لطظُ ، فبنلِ هطکع ظهیيچَى ثعضگی ظهیي لطظُ

ثِ هٌظَض ثطآٍضز پبضاهتطّبی خٌجف ظهیي هٌبؾت تطیي ضاّکبض ثِ کبضگیطی . بی هْن ثطای هقبنس عطاحی هی ثبقسپبضاهتطّ

 کِ هكرم کٌٌسُ هیعاى کبّف اًطغی ٍ زاهٌِ خٌجف ظهیي ًؿجت ثِ فبنلِ اظ چكوِ هَضز ًظط ضٍاثظ کبٌّسگی هی ثبقس

ًكبى زٌّسُ هیطایی خٌجف ایي هغلت  قَز ٍ ، خٌجف ظهیي ثب قست کوتطی احؿبؼ هیهی ثبقس. ثب زٍض قسى اظ هطکع ظلعلِ

گی ثطای ّط هٌغقِ ای اظ ّط ضاثغِ کبٌّس لصا ًوی تَاى ،. هیعاى هیطایی زض ًقبط هرتلف زًیب هتفبٍت هی ثبقسظهیي اؾت

اظ هسل ّبی لطظُ ظهیي ؾبذتی( ٍ تدطثی ) ثب اًدبم  ؾتفبزُ. ثِ عَض کلی ضٍاثظ کبٌّسگی ثِ زٍ نَضت ًظطی )ثب ااؾتفبزُ کطز

 [2. ]بت آهبضی ثط ضٍی ثبًک قتبة ًگبقتی ثجت قسُ اظ ظهیي لطظُ ّبی ٍاقؼی( ثسؾت هی آیسؼهغبل

ّط چِ تؼساز زازُ ّبی هَخَز  آیٌس اظ ضٍـ ّبی تدطثی ٍ زازُ ّبی هَخَز ثسؾت هی اؾتفبزُکبٌّسگی ثب  اظ آًدبیی کِ ضٍاثظ

 [1، ضٍاثظ ثسؾت آهسُ هقساض زقیق تطی ضا ثطای پبضاهتطّبی لطظُ ای پیف ثیٌی ذَاّس کطز.]بقٌسثیكتط ٍ زاضای زقت کبفی ث

ظهیي )هبًٌس ثیكیٌِ هقساض قتبة یب عیف پبؾد قتبة( ضا ثِ هتغیطّبیی خٌجف ًیطٍهٌس تَاثؼی ّؿتٌس کِ پبضاهتطکبٌّسگیضٍاثظ

 .ظهیي لطظُ ّؿتٌس هطتجظ هی ؾبظًس کِ ٍاثؿتِ ثِ ضٍیساز یک

، هؿیط ػجَض اهَاج )ذهَنیبت ب یب ؾبظ ٍ کبض گؿل ٍ...(ایي هتغیطّبی ثِ ؾِ ػبهل اؾبؾی ذهَنیبت چكوِ )هبًٌس ثعضگ

قطایظ ظهیي  ثجت آى هی قَز( ٍ هحللطظُ ای زض عَل هؿیط اظ کبًَى ظهیي لطظُ ثِ  عجیؼی ظهیي کِ ثبػث کبٌّسگی اهَاج

، پبضاهتطّبی خٌجف ظهیي کِ اغلت س. زض هتساٍل تطیي قکل ایي ضٍاثظذبکی یب آثطفتی( ثؿتگی زاضً ،قٌبؾی ؾبذتوبى )ؾٌگی

فبنلِ اظ چكوِ لطظُ ظا ٍ ؾبیط پبضاهتطّب ثیبى  هقیبؼ ّبی هرتلف ثعضگب ٍپیطٍی هی کٌٌس ثط حؿت تَاثؼی اظ یواظ تَظیغ لگبضیت

 :ٌّسگی ثِ نَضت ظیط قبثل ثیبى اؾتهی قَز . قکل اؾبؾی ضٍاثظ کب

 
   ( )     ( 1)     [ 1( )]     [ 2( )]     [ 3(   )]     [ 4(  ]     [ ]  

ؾَم ٍ  ،هقیبؼ هی ثبقس. خوالت زٍم فبکتَض (                    )و1 پبضاهتط خٌجف ظهیي  y، (1زض هؼبزلِ )

. ّؿتٌس  هكرهبت ظهیي قٌبؾی هحل  Rٍ ، فبنلِ هٌجغ لطظُ ظا تب هحل M؛ تَاثغ ثعضگی (1چْبضم ؾوت ضاؾت ضاثغِ )

 .تَؾظ کوپل اضایِ قسُ اؾت 1985بل . ایي ضاثظ زض ؾثیبى قسُ اؾت  ذغبّب ًیع تَؾظ

ٍ یب ثط اؾبؼ ّط پبیِ زلرَاُ زیگط  Lnوؼی هی ثبقس ضا هی تَاى ثط حؿت لگبضیتن عجیؼی تبثغ تدَضت یک ن ایي ضاثغِ کِ ثِ

 [2ثیبى ًوَز.]

 

 ًقش رٍاتط کاٌّدگی در تحلیل خطر زهیي لرزُ  -2
یل ذغط اظ پبضاهتطّبیی چَى . زض تحلظهیي زض یک هحل ثِ ذهَل هی ثبقس تحلیل ذغط ظلعلِ ترویي کوی ذغطات لطظـ

ض ... اؾتفبزُ هی قَز ٍ پبضاهتط هكرهی اظ حطکت ظهیي )ًظیط قتبة( زثعضگب، ضٍاثظ کبٌّسگی، قطایظ ذبک هحلی ٍفبنلِ، 

ظلعلِ زض ؾبیت  ، تؼییي قستآیٌسّبی هغطح زض ثطآٍضز ذغط ؾبیت. زض ٍاقغ ّسف اظ فطؾبیت هَضز ًظط پیف ثیٌی هی قَز

ب . ضٍـ تؼیٌی ٍ ضٍـ احتوبالتی کِ ثب لحبػ ػسم قغؼیت ّز زاضززٍ ضٍـ ثطای تحلیل ذغط ٍخَ. انَالً هَضز ًظط هی ثبقس

کبٌّسگی  ِ، اًتربة یک ضاثغط ضٍـ تؼیٌی ٍ چِ ثِ ضٍـ احتوبلی. یکی اظ گبم ّبی اؾبؾی زض تحلیل ذغط چِ ثهی ثبقس

یظ ؾبذتگبُ ٍاثؿتِ هی ثبقٌس لصا ًوی تَاى ثِ قطا هٌبؾت ثطای پبضاهتطّبی خٌجف ظهیي هی ثبقس. اظ آًدب کِ ضٍاثظ کبٌّسگی

ضاثغِ کبٌّسگی ثِ هٌظَض اًدبم اظ ضٍاثظ کبٌّسگی اضایِ قسُ زض ّط هٌغقِ ثطای هٌغقِ زیگط اؾتفبزُ کطز لصا ثطای اًتربة 

 .گبُ هٌبؾت هی ثبقٌس اؾتفبزُ ًوَزیٌسّبی تحلیل ذغط هی ثبیؿت زقت کبفی هجصٍل زاقت ٍ اظ ضٍاثغی کِ ثطای ؾبذتفطآ

(1)  
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. زض نَضتی کِ ثطای یک گؿل ییي هی کٌٌس، پبضاهتط حطکتی چكوِ لطظُ ظا ضا زض هحل ؾبیت تؼاظ ضٍاثظ کبٌّسگیاؾتفبزُ ثب 

 خْت اؾترطاج ًْبیی ثْطُ ثطز. غقیثیف اظ یک ضاثغِ کبٌّسگی اؾتفبزُ قسُ ثبقس هی تَاى اظ ضٍـ زضذت هٌ

. ایي ػسم ظهیي لطظُ ثِ ضٍـ احتوبالتی اؾت تحلیل ذغطیت زضی اظ هْوتطیي هٌبثغ ػسم قغؼپصیطی یکپطاکٌسگی ٍتغییط

. لصا ًوی تَاى ثب هبزفی اًتكبض اهَاج زض عجیؼت اؾتقغؼیت کِ هؼوَال ثِ ثعضگب ٍ فطکبًؽ ثؿتگی زاضز، اغلت هجیي هبّیت ت

ّبی هیبى یبثی زازُ یف ثیٌی خٌجف ظهیي هؼوَالً ثب ضگطؾیَى ٍ پافعایف چكوگیط زازُ ایي هَضز ضا کبّف زاز. هسل ّبی 

هسل پیف ثیٌی خٌجف ظهیي ػالٍُ ثط هقساض هیبًگیي ثبیؿتی  .هَخَز ظهیي لطظُ ّبی ثجت قسُ زض هٌغقِ تؼییي هی گطزًس

 . ایي هؿئلِ اظ ایيًؿجت ثِ هقساض هتَؾظ اضایِ ًوبیسهقبزیطی ضا ثطای اًحطاف هؼیبض هقبزیط اؾتفبزُ قسُ زض تحلیل ضگطؾیَى 

هی ثبقس کِ زض هحبؾجبت ثؼسی تحلیل ذغط احتوبلی خٌجف ظهیي هی ثبیؿت اثطات احتوبلی پبضاهتط  لحبػ زاضای اّویت

 خٌجف ظهیي ًیع لحبػ گطزز.

. کِ زض ساٍل ٍ ًوَزاضّبی فطاٍاى قسُ اؾتتَؾؼِ ضٍاثظ کبٌّسگی زض عَل ؾبلیبى ظیبز ؾجت ایدبز ضٍاثظ پیچیسُ ثِ ّوطاُ خ

 .ًیب اظ خولِ ایطاى ثطضؾی قسُ اؾتثطای هٌبعق هرتلف ز ازاهِ ثطذی اظ ایي ضٍاثظ اضایِ قسُ

 

 کاٌّدگی ارایِ شدُ در سراسر دًیا  رٍاتط -3

 رٍاتط کاٌّدگی ارایِ شدُ ترای آهریکا -3-1

 (Boore 1447راتطِ کاٌّدگی تَر) -3-1-1

 
 ظهیي لطظُ ّبی ثبهطیکب ٍ ثطای آایي ضاثغِ کبٌّسگی ثطای ترویي هَلفِ افقی خٌجف ظهیي ثطای قوبل غطثی 

5  .کیلَهتط تْیِ قسُ اؾت 100وتط اظ ٍ فبنلِ ک 7 7   

 ثغِ کبٌّسگی ثَض ثِ قطاض ظیط اؾت:ضا

 

(2                         )   ( )   1   2(  6)   3(  6)2   4   5    ( )  

 6    7        ( ) 

 ػوق کبًًَی ثط حؿت کیلَهتط هی ثبقس. rکِ زض ضاثغِ ثبال 

  √ 2   2                         

(3)  

، ضطایت ًَع   ٍ   ضی ٍثعضگبی گكتبٍ Mلفِ ّبی خٌجف ظهیي ّؿتٌس ٍ ؤث هطثَط ثِ هضطایت ثبث7 تب1 ( 2) کِ زض ضاثغِ

 [3.]بنلِ ؾغحی ٍ ػوق کبًًَی هی ثبقٌسثِ تطتیت ف R ٍh( ًیع 3. زض ضاثغِ )ذبک هی ثبقٌس

 هتط اٍل ذبک هی ثبقس. 30ضاثغِ ثط اؾبؼ ؾطػت هَج ثطقی زض زؾتِ ثٌسی ذبک زض ایي 

 .( ایي ضطایت ضا ًكبى هی زّس1ٍل )کِ خس
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 تا تَجِ تِ ًَع خاک   ٍ  ( تؼییي ضرایة 1جدٍل )

 ًَع خاک (m/s) سرػت هَج ترشی تؼداد رکَرد ضرایة

      0  88 Vs00 >750 سخت 

   1    0  118 060   00  متوسط 750 

   0    1  105 180   00  نرم 060 

 

 :( ثِ قکل ظیط هی ثبقس2یت ضاثغِ )ثطای ثعضگتطیي هَلفِ افقی قتبة ، ضطا

 

 قتبة افقی لفِؤه ( ضطایت ضاثغِ کبٌّسگی ثَض ثطای هحبؾجِ ثعضگتطیي2خسٍل )

δ=/02/5 h=5045 b7=/0254 b6=/0155 b5=- /0777 b4=/ b3=/ b2=/0216 b1=-/0/35 

 

 (Richter 1441)راتطِ کاٌّدگی ریشتر  -3-1-2

 هطیکب اضایِ قسُ اؾت ثِ نَضت ظیط هی ثبقس :آایي ضاثغِ کِ ثطای هطکع ٍ غطة 

    (4)         (   )   1   2    3(   6)2   4  (  )   5   *  (
 

7/
 /)+   6   

 ثِ نَضت ظیط هی ثبقس :   کِ فبنلِ هؼبزل 

      7   ( 5  )                                                                                                      (5)  

. ضطایت ثیبى هی قَز gثط حؿت  PGAثعضگبی گكتبٍضی ٍ     فبنلِ ؾغحی ثط حؿت کیلَهتط، R( 5( ٍ)4کِ زض ضٍاثظ )

 [2] .یٌبهیکی ذبک ٍ ػوق ٍاثؿتِ هی ثبقٌسًَع ذبک، هكرهبت ز ،هسل ًیع ثِ هٌجغ 6 تب  1 

 

 (Campbell-Bozorgnia 3002)گ ًیا تسر ـراتطِ کاٌّدگی کوپل -3-1-3

. ایي ضاثغِ هیالزی اؾتفبزُ قسُ اؾت 1995تب  1957، زازُ ّبی خٌجف ًیطٍهٌس ظهیي ثجت قسُ اظ ؾبل ثطای تْیِ ایي ضاثغِ

 .ًعزیک چكوِ زاضزطز ذَثی زض هَاضز کبضث

 7/7تب  7/4ضگبی گكتبٍضی لطظُ ثب ثعظهیي  49قتبة ًگبقت تهحیح ًكسُ اظ  960پبیگبُ زازُ ّبی هَضز اؾتفبزُ هكتول ثط 

. اظ هعایبی ایي ضاثغِ ٍضی قسُ اًسآهٌبعق فؼبل ؾطاؾط خْبى خوغ ي ظهیي لطظُ ّب کن ػوق ثَزُ ٍ اظ . توبم ایهی ثبقس

ُ ّبی ایي ضاثغِ اؾتفبزُ ًیع زض پبیگبُ زاز یلدٌهؽ ٍ کِ اظ زازُ ّبی ظهیي لطظُ ّبی عجکبضثطزی ٍؾیغ آى زض ایطاى اؾت چطا 

 .قسُ اؾت

 ضاثغِ کبٌّسگی زًَاى(Campbell 1997)کوپلاظ زیگط ضٍاثظ کبٌّسگی اضایِ قسُ هی تَاى ثِ ضاثغِ کبٌّسگی 

(Donovan 1987)  ِتحقیقبتیسُ تَؾظ پطٍغُ ق ٍ ًیع ضٍاثظ کبٌّسگی اضای  NGA 

گطٍُ هسلی خسیس ثطای  5پطٍغُ  ایي. زض اقبضُ کطز  (2008                                         )

 خٌجف ظهیي اضایِ زازًس:

 (Abrahamson & SilVa 2//5ؾیلَا) ـ آثطاّبهؿَى 1ٍ

 ( Boore & Atkinson 2//5اتکیٌؿَى ) ـ ثَض 2ٍ
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 ( Campbell & Bozorgnia 2//5) بیًثعضگ  ـ کوپل 3ٍ

 (chio & youngs 2//5چیَ ٍیبًگ ) ـ4

 (ldriss 2//5ـ ازضیؽ )5

 [4] .ظلعلِ اؾتفبزُ قسُ اؾت 173َط ثِ ضکَضز هطث 3551اظ  ضٍاثظزض ایي 

 

 

 ارٍپارٍاتط کاٌّدگی ارایِ شدُ ترای  -3-2
 (Akkar & Bommer 3002) تَهر راتطِ آکار ٍ –3-2-1

، پؽ اظ پطزاظـ زازُ ّبی زض ًَاحی فؼبل اضٍپب ٍذبٍضهیبًِ ظهیي ًیطٍهٌسایي ضاثغِ ثب ثْطُ گیطی اظ پبیگبُ زازُ ّبی خٌجف 

هٌِ اظهیي لطظُ ثب ز 131کیلَهتطی اظ  100تب  0ًگبقت زض فَانل  قتبة 532ایي پبیگبُ قبهل  .ثجت قسُ، اضایِ گطزیسُ اؾت

، (1990(، هٌدیل )1978) ثجت قسُ اؾت. زض ایي پبیگبُ اعالػبت هطثَعِ ثِ ظلعلِ ّبی عجؽ 6/7تب  5ثعضگبی گكتبٍضی ثیي 

 .( ایطاى ثِ چكن هی ذَضز2002آٍج )ًیع ٍ  (1994فیطٍظآثبز )

 (Ambraseys  etal  3002) ّوکاراى رسیس ٍراتطِ آهث -3-2-2

ثطای ترویي هَلفِ ّبی افقی خٌجف ًیطٍهٌس ظهیي اضایِ هی زّس کِ ًبقی اظ ظهیي لطظُ ّبی کن ػوق ثب  هؼبزالتیایي ضاثغِ 

 زازُ ثجت قسُ زض اضٍپب ٍذبٍضهیبًِ اؾتفبزُ قسُ اؾت. 595ثَزُ ٍاظ  5ثطظگبی گكبٍضی ثیف اظ 
 

 رٍاتط کاٌّدگی ارایِ شدُ ترای ایراى  -3-3

 (Zare 9111راتطِ کاٌّدگی زارع) -3-3-1

ًگبضی ثطاؾبؼ زازُ ّبی حبنل اظ پٌح  زازُ ؾِ هَلفِ ای قتبة 468قتبة تَؾظ ظاضع ثطاؾبؼ  ضطایت کبٌّسگی ثیكیٌِ

 ( ًٍبغبى1357(، عجؽ )1360) گلجبف، (1360) ؾیطذ(، 1369علِ ّبی هٌدیل )ظهیي لطظُ ثعضگ ٍقبذم ایطاى یؼٌی ظل

  ( ثسؾت آهسُ اؾت.1356)

 :( ثِ نَضت ظیط اؾت1999هسل ظاضع )هسل کبٌّسگی ثط حؿت 

                                                                    
2 √فبنلِ کبًًَی ثطاثط  r ثعضگبی گكتبٍضی، M، پبضاهتط خٌجف ًیطٍهٌس ظهیي، Aزض ایي ضاثغِ   dکیلَهتط ) حؿتثط 2  

اظ خسٍل هحبؾجِ  c، ثطای ؾبذتگبُ ؾٌگی ( هی ثبقس.s) ت ؾبذتگبُضطی  cػوق کبًًَی( ٍ hٍ ظافبنلِ ؾغحی تب چكوِ لطظُ 

( δ( هی ثبقس. اًحطاف هؼیبض)3ثطاثط نفط هی ثبقٌس. تؼطیف ؾبذتگبُ هغبثق خسٍل )ٍ S1=1  ٍS2 ،S3 ٍS4 قسُ ٍثطای ایي حبلت 

 [5] .( اضبفِ هی قَزp=0ثِ هیبًگیي هقساض ) p=1ثب قطاضزازى 

 

 [5( ردُ تٌدی اثر ساختگاُ ترای ایراى ]3جدٍل )

 هتَسط سرػت هَج پرشی ساختگاُ

 m/sهتر اٍل خاک( 31)در 

لفِ افقی تِ قائن ؤه یفتشدید تیش از سِ تراتردرط
 

 
(Hz) 

30   ، ؾٌگی1ضزُ   700      15 

500 ، آثطفت ؾٌگی2ضزُ     30  700  5      15  

300 (هبؾِ، آثطفت ًطم )3ضزُ     30  500  2      5  

30   ، ذبک ًطم )ضؼ(4ضزُ   300      2  

 :(آهسُ اؾت6( ٍ)5)، (4( زض خسٍل )1999تغییط هکبى ثطاؾبؼ هسل ظاضع ) ، ؾطػت ٍزض ازاهِ ضطایت کبٌّسگی ثیكیٌِ قتبة

(6)  
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 )( ضرایة کاٌّدگی تیشیٌِ شتاب 4جدٍل )
    ⁄  (1444)، زارع (

 A b C9 C3 C2 C4 δ لفِؤهٌطقِ / ه

 352/0 -788/0 -971/0 -754/0 -828/0 -0003/0 322/0 ایطاى هطکعی ، الجطظ )قبئن(

 394/0 -585/0 -720/0 -458/0 -688/0 -0004/0 322/0 ایطاى هطکعی ، الجطظ )افقی(

 356/0 -777/1 -230/1 -333/1 -262/1 -0038/0 406/0 ظاگطؼ )قبئن(

 329/0 -975/0 -020/1 -065/1 -047/1 -0019/0 399/0 ظاگطؼ )افقی(

 336/0 -064/1 -139/1 -150/1 -124/1 -0002/0 362/0 کل ایطاى)قبئن(

 333/0 -859/0 -900/0 -852/0 -916/0 -0003/0 360/0 ایطاى )افقی( کل

 

 (1444، زارع )(m/s)( ضرایة کاٌّدگی سرػت 5جدٍل )

 A b C9 C3 C2 C4 δ لفِؤهٌطقِ / ه

 363/0 -069/3 -328/3 -178/3 -108/3 0014/0 466/0 ایطاى هطکعی ، الجطظ )قبئن(

 360/0 -737/2 -969/2 -896/2 -865/2 0006/0 471/0 ایطاى هطکعی ، الجطظ )افقی(

 319/0 -917/3 -984/3 -101/4 -011/4 0028/0 612/0 ظاگطؼ )قبئن(

 315/0 -502/3 -632/3 -651/3 -627/3 0040/0 588/0 ظاگطؼ )افقی(

 336/0 -610/3 -702/3 -761/3 -675/3 0018/0 548/0 کل ایطاى)قبئن(

 338/0 -224/3 -348/3 -360/3 -335/3 0014/0 538/0 ایطاى )افقی( کل

 (1444، زارع )(m)( ضرایة کاٌّدگی تغییر هکاى 6جدٍل )

 A b C9 C3 C2 C4 δ لفِؤهٌطقِ / ه

 521/0 -753/5 -023/6 -127/6 -861/5 -0029/0 828/0 هطکعی ، الجطظ )قبئن(ایطاى 

 489/0 -352/5 -771/5 -837/5 -694/5 -0036/0 828/0 ایطاى هطکعی ، الجطظ )افقی(

 312/0 -109/6 -144/6 -164/6 -043/6 -0084/0 784/0 ظاگطؼ )قبئن(

 334/0 -743/5 -954/5 -973/5 -893/5 -0086/0 797/0 ظاگطؼ )افقی(

 337/0  -081/6 -163/6 -213/6 -051/6 -0003/0 830/0 کل ایطاى)قبئن(

 388/0 -645/5 -899/5 -942/5 -831/6 -0010/0 829/0 ایطاى )افقی( کل

 

سُ ترویي هی ظًس ٍایي ضاثغِ کبٌّسگی ظاضع هقساض قتبة پیف ثیٌی قسُ ضا زض یک حَظُ ًعزیک ثیكتط اظ هقبزیط ثجت ق

ظـ ( هحبؾجِ ضطایت ضاثغِ ثطاؾبؼ ثطا6). حبػ ًوَزى تطم هطثَط ثِ اقجبع قسگی زاهٌِ زض ایي ضاثغِ هی ثبقسػسم لثربعط 

ًگبضی ایطاى نَضت  ( ثطای زازُ ّبی قتبةJoyner & Boore 1981ثَض) ٍ هطحلِ ای ٍثطاؾبؼ هسل تدطثی خَیٌطیک 

، اثط بضاهتطّبی )ثعضگ ٍیب قست(، فبنلِضطایت ثطای پ ،تِ اؾتس ظهیي کِ یک پبضاهتط ٍاثؿٌهثطاؾبؼ خٌجف ًیطٍ گطفتِ اؾت.

ٍهٌس ؾبذتگبُ ٍیک اًحطاف هؼیبض هحبؾجِ هی گطزز. اًحطاف هؼیبض شکط قسُ پبضاهتطی اؾت کِ ثب حصف آى، هقساض خٌجف ًیط

  .حس هیبًگیي ثطآٍضز قَززض ظهیي 

( هكبّسُ قسُ اؾت کِ زازُ 1999گبضی زض ایطاى )ظاضع ً زازُ قتبة 468ثطاؾبؼ ثطضؾی ّبی هسل کبٌّسگی اًدبم قسُ ثطٍی 

هطکعی( ًكبى هی زٌّس. ایي  ایطاىاگطؼ ٍزض ًَاحی غیط ظاگطؼ )الجطظـ ّبی خٌجف ًیطٍهٌس ظهیي زٍ گًَِ کبٌّسگی زض ظ

بعق ثطاؾبؼ زازُ ّبی هَخَز نَضت گطفتِ اؾت. ٍلصا اهکبى تفکیک ثیكتط ثطاؾبؼ زازُ ّبیی کِ زض آیٌسُ اظ هٌ تفکیک

 [5]. هرتلف ایطاى زض زؾتطؼ ثبقس، اهکبى پصیط ذَاّس ثَز
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 (2116راتطِ کاٌّدگی قدرتی ) -3-3-2

ثیط ًَع ثؿتط زض ًظط گطفتِ قسُ اًس. ّوچٌیي تأ زض ایي هسل پبضاهتطّبی ثعضگب ٍفبنلِ ثِ نَضت هؿتقین زض هسل کبٌّسگی

گطٍُ ّبی هرتلف ٍثسؾت آٍضزى هسل ّب ثطای ّط گطٍُ لحبػ ٍؾبظ ٍکبض گؿل ٍقطایظ تکتًَیکی ثب تقؿین ثٌسی زازُ ّب زض 

ّی ثطای گطزیسُ اؾت. هسل ّبی ثسؾت آهسُ ثطای ًَاحی ظاگطؼ ًٍیع الجطظ ٍایطاى هطکعی ثطای قطایظ هرتلف ؾبذتگب

فِ ّبی لؤثطای ه .لفِ ّبی افقی ٍقبئن ثسؾت آهسُ اؾتؤثط ثطای هؤقتبة پیک ه ، ؾطػت حساکثط ٍپبضاهتطّبی قتبة حساکثطی

5زض ایي هسل اظ زازُ ّبیی ثب فبنلِ کبًًَی  افقی حساکثط، زٍ هَلفِ هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾت. اؾتفبزُ     15   

5 4قسُ اؾت. ٍثعضگب ثطاؾبؼ هَج ؾغحی  . هی تَاى قطایظ ؾبذتگبّی ؾٌگ ضا هتٌبظط ؾطػت هی ثبقس 5 7    

فطو  m/s 375قطایظ ؾبذتگبّی ذبک ضا هتٌبظط ؾطػت هَج ثطقی کوتط اظ   ٍ 375    هَج ثطقی ثیكتط یب هؿبٍی 

 [2ًوَز.]

 هی ثبقس.  cm ٍsقکل کلی هسل ثِ نَضت ظیط اؾت کِ زض آى ٍاحسّب ثطحؿت 

     1   2   3  [   4   [ ]]   5      (7)                                                         

 ( هی ثبقس.7ثطای هسل کبٌّسگی قسضتی هغبثق خسٍل ) C5تب  C1ضطایت 

 [2( ]2116( ضرایة هدل ّای کاٌّدگی قدرتی )7جدٍل )

lnyδ C5 C4 C3 C2 C1 ِساختگاُ پاراهتر زلسل  
/7475 - - -/7.6 /7623 4715 PGAH  

 تستر سٌگی

ی
کس

هر
ى 

را
 ای

ز ٍ
ثر

ال
 

/74. - - -/7..6 /7635 3746 PGAV 

/751 - - -/7575 /75.4 -/771 PGVH 

/751 - - -/753 /7.. -2715 PGVV 

/7457 - - -/755 /766 3745 EPAH 

/745 - - -/754 /767 2725 EPAV 

/74.6 - - -/7.5 /7675 3765 PGAH  

 PGAV 37/3 7732/ 17/3- - - 753/ تستر خاکی

/754 - - -/7.3 17/3 -1 PGVH 

/757 - - -/755 17/5 -275 PGVV 

/75 - - -17/1 /765 376. EPAH 

/751 - - -/7.. /76. 3742 EPAV 

/752 -/7/16 - -/777 /7315 5767 PGAH  

 تستر سٌگی

س
گر

زا
 

/7465 -/7/15 - -/75 /725. 5726 PGAV 

/7575 -/7//3 - -/7.3 /767 /774 PGVH 

/7554 
-

/7//77 
- -/77. /7.1 -1761 PGVV 

/755 -/7/16 - -/767 /74 4764 EPAH 

/752 -/7/1. - -/763 /742 3765 EPAV 

/7455 - - -1731 /755 5751 PGAH  

 PGAV 5752 736/ 1725- - - 7474/ تستر خاکی

/742 - - -17/3 /7.5 -/754 PGVH 

/74. - - -17/3 1 -1745 PGVV 

/744 - - -1747 /765 5735 EPAH 

/746 - - -173 /753 475. EPAV 
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اظ ایي ضٍ ت قسُ ٍخَز زاضز ٍ گؿل تٌْب ثطای ثرف کَچکی اظ ضکَضزّبی ثج معکبًیزض ضاثغِ قسضتی اعالػبت هطثَعِ ثِ ه

فبنلِ کبًًَی یب ػوق ظلعلِ  ّوچٌیي زض هَاضزی اعالػبت هطثَط ثِ .گطفتًظطیتَاى هؼیبض ًَع گؿل ضا ثطای ّوِ هٌبعق زض ًو

 زض زؾتطؼ ًیؿت کِ زض ایي حبلت ثطای هحبؾجِ فبنلِ کبًًَی اظ ضاثغِ ظیط ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت.

 

  
     
1

  
 

1

  

 

 [7] ظهبى ٍضٍز هَخْبی عَلی ٍػطضی ثِ زؾتگبُ ثجت ضکَضز هی ثبقٌس.   ٍ   ؾطػت هَج عَلی ٍػطضی ٍ  ٍ   کِ زض آى 

یکی اظ  PGAثبیس تَخِ زاقت کِ ضاثغِ کبٌّسگی تَؾظ تحلیل ضگطؾیَى زازُ ّبی حطکت قَی ظهیي اضظیبثی هی قَز ٍ 

طّبیی ّوچَى ثعضگبی ظلعلِ، هكرهبت هٌكبء )گؿل تبثؼی اظ هتغی PGA پبضاهتطّبیی اؾت کِ تَؾظ ایي ضاثغِ ثسؾت هی آیس.

، انَال ثِ طّبی هؿتقلهی ثبقس کِ ایي هتغی بء ٍچگًَگی اًتكبض اهَاجگؿل خبًجی(، فبنلِ گؿل اظ هٌك ،هؼکَؼ، گؿل ًطهبل

 زلیل ؾبظُ ؾبظی هَخت ثطٍظ ػسم قغؼیت ّب ٍاثْبهبتی هی گطزًس.

، اثط تَپَگطافی ظهیي ٍضفتبضغیط ذغی ذبک ثیكتط اظ تٌف، ًطخ اًتكبض، لغعـ، خْت لغعـپبضاهتطّبی زیگطی هبًٌس افت 

بػث ایدبز اثْبهبت ٍػسم قغؼیت ّب هی گطزًس کِ اغلت اثط ایي پبضاهتطّب زضضٍاثظ کبٌّسگی زض پبضاهتطّبی ؾبزُ قًَسُ قجلی ث

ًظط گطفتِ ًوی قَز. ثِ زلیل اثْبهبت هَخَز زض هتغیطّبی انلی ٍعجقِ ثٌسی اًَاع ذبک ٍّوچٌیي پیچیسگی ّبی هَخَز زض 

 [8] .طؾیَى زقیق ًیؿتهؿیط اًتكبض اهَاج، پیف ثیٌی هجتٌی ثط ضگ

  

(8) 
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  گیریًتیجِ  -4

گفت اظ َض کلی هی تَاى ع زض ایي هقبلِ زض ذهَل ضاثغِ کبٌّسگی ٍ ًقف آى زض اًدبم تحلیل ذغط ظهیي لطظُ ثحث قس ثِ

اؾبؼ قطایظ ذبک ٍ هكرهبت یک ؾبذتگبُ ثسؾت هی آیٌس ثطای اًتربة ضاثغِ کبٌّسگی زض اًدبم آًدب کِ ضٍاثظ کبٌّسگی ثط

 ـ  . ضاثغِ کبٌّسگی کوپلگی ّبی ؾبذتگبُ زاضزػِ ای اًتربة گطزز کِ ثیكتطیي قجبّت ضا ثِ ٍیتحلیل ثبیس زقت ًوَز تب ضاثغ

. ثبیس تَخِ قَز کِ ثِ ذبعط ٍخَز ػسم قغؼیت ٍ اثْبهبت هَخَز زض هی تَاًس ثطای ایطاى ثِ کبض ضٍز (2003)یبً ثعضگ

ضٍاثظ  تدطثی ٍ پبضاهتطّبی ضٍاثظ کبٌّسگی نطفبً ثب افعایف زازُ ّب ًوی تَاى ایي اثْبهبت ضا ضفغ کطز اهب ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ 

( ثِ ػلت 1999) سُ قس کِ زض ضٍاثظ ظاضعقت ّب ثب افعایف زازُ هی تَاى زقت کبض ضا ثبال ثطز. ّوچٌیي زیًگب زازُ ّبی قتبة

جبع قسگی هقساض قتبة پیف ثیٌی قسُ ثطای حَظُ ًعزیک ثیف اظ هقساض ٍاقؼی ثسؾت هی آیس ٍ ًیع زض ػسم لحبػ ًوَزى اق

. ّوچٌیي ضٍـ ضگطؾیَى ثِ لحبػ اثْبهبت ل ضا ثطای ّوِ هٌبعق زض ًظط گطفت( ًوی تَاى هؼیبض ًَع گؿ2006ضاثغِ قسضتی )

 .اج پیف ثیٌی زقیقی اضایِ ًوی زّستطّبی ضٍاثظ کبٌّسگی ًظیط عجقِ ثٌسی ذبک ٍ ًیع پیچیسگی اًتكبض اهَهزض پبضا هَخَز

  



  هؼوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایش تیي الوللی هؼواری،ػوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم
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