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 چىيذُ

چٌيي هحمميي ضاّذ اثزات اًذ. ّنگزفتِ لزار تَجِ هَرد جاًثي تارّاي تزاتز در مهماٍ ساهاًِ يه عٌَاى فَالدي تِ تزضي ديَارّاي اهزٍسُ

تزي ًسثت تِ ّاي ًشديه گسل داراي هذت سهاى هَثز وندٌّذ، ًگاضتاًذ. تحميمات ًطاى هيّاي ًشديه ٍ دٍر اس گسل تَدُهتفاٍت سلشلِ

سياد ٍ دٍرُ تٌاٍب هتَسط تا تلٌذ دارًذ وِ تاعث افشايص داهٌِ طيف پاسخ در ّاي دٍر اس گسل تَدُ ٍ يه يا چٌذ ضزتِ ٍيژُ تا داهٌِ ًگاضت

طثمِ تا ديَار تزضي فَالدي الگَي ًَاري،  05ٍ 55، 7، 3ضَد. در ايي همالِ چْار لاب خوطي فَالدي پٌج دّاًِ هحذٍدُ دٍرُ تٌاٍب تلٌذ هي

سلشلِ ايزاى هَرد تحليل لزار گزفتِ است. در صَرت عولىزد هٌاسة  0822ًاهِ ّاي ًشديه ٍ دٍر اس گسل ٍ آيييطزاحي ضذُ ٍ تَسيلِ طيف

درصذ ووتز اس هماديز  30تا  0طثمِ تا طيف ًشديه گسل تيي  7ٍ  3ّاي الگَي ًَاري، ًتايج ًطاى داد وِ تزش پايِ ٍ تغييزهىاى ًسثي تام ساسُ

طثمِ هماديز گفتِ ضذُ تز عىس تَدُ ٍ تِ طَر هياًگيي  05ٍ  55ّاي ٍ در ساسُ سلشلِ ايزاى تَدُ 0822ًاهِ ّاي دٍر اس گسل ٍ آيييّا تا طيفآى

 ٍ دٍر اس گسل است. 0822ّاي استاًذارد درصذ تيطتز اس هماديز طيف 52ٍ  00

 ولوات وليذي 

ًاهِ سلشلِ ايزاى، طيف دٍر ٍ ًشديه گسل، آيييديَار تزضي فَالدي

 



 

 

                                                                                                                  

 همذهِ -1

زٞٝ اذيط ثٝ ػٙٛاٖ يه  زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي زض ؾٝ
ٞبي ؾبٔب٘ٝ ٔمبْٚ زض ثطاثط ثبضٞبي رب٘جي زض ؾبذت ؾبذتٕبٖ

-ٞبي ٔٛرٛز )ثٝ ذهٛل زض ؾبذتٕبٖرسيس ٚ تمٛيت ؾبذتٕبٖ

ا٘س. ايٗ ؾبٔب٘ٝ زاضاي ٞبي ثّٙس ٔطتجٝ( ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ
ؾرتي ٔٙبؾت ثطاي وٙتطَ تغييطقىُ ؾبظٜ ثٛزٜ ٚ زاضاي ٘حٜٛ 

ط ٚ اتالف ا٘طغي ثبال اؾت. تحميمبت رسيس ٘كبٖ پصيقىؿت قىُ
احط ثب ٞب ثط ضٚي ؾبذتٕبٖٞبي ٘عزيه ٌؿُ ظِعِٝزٞٙس وٝ احط ٔي

ٞبي ٘عزيه ٍ٘بقت ثؿيبض ٔتفبٚت اؾت.ٞبي زٚض اظ ٌؿُ ظِعِٝ
ٞبي زٚض اظ تطي ٘ؿجت ثٝ ٍ٘بقتٌؿُ زاضاي ٔست ظٔبٖ ٔٛحط وٓ

ه يب چٙس ٞبي ؾطػت ٘عزيه ٌؿُ، يٚ زض ٍ٘بقت ثٛزٌٜؿُ 
ثب زأٙٝ ثعضي ٚ زٚضٜ تٙبٚة ظيبز ٚرٛز زاضز وٝ ٘بقي اظ  ضطثٝ
زض  ٞبضطثٝ. ايٗ اؾتقىؿت  1پصيطي پيكطٚ٘سٜرٟت احطات

 پبِؿي ثبػجس. حطوت ٘قِٛفٝ افمي ػٕٛز ثط ٌؿُ زيسٜ ٔيؤٔ
ٞبي ٌٛ٘ٝ ظِعِٝٚ ضطثٝ (زض ٔست ظٔبٖ وٛتبٜ)اػٕبَ ا٘طغي حزيٓ 

 ٖزٚضاايزبز ثبػج ايٗ ٔؿأِٝ  ٚ ثط ضٚي ؾبظٜ قسٜ ٘عزيه ٌؿُ
قسٜ  ٌؿيرتٍي تطز اتهبالتٚ  ٚ اتهبالت ظيبز زض ثؼضي عجمبت

ثط ايٗ   ػالٜٚ ضا زض ثط زاضز.ترطيت آ٘ي ؾبظٜ ٚ ٘طْ  ٝايزبز عجم ٚ
تطي زض ؾبظٜ ٞبي ٘ؿجي ثعضيٞبي ٘عزيه ٌؿُ تغييطٔىبٖظِعِٝ

افعايف  ٞب زض عجمبت پبييٗ ثبػجٚ تٕطوع تغييطقىُ ٕ٘ٛزٜايزبز 
 قٛز.زض ؾبظٜ ٔي ∆-Pاحط 

ٞبي اٌط چٝ تبوٖٙٛ ٔغبِؼبت ٔتؼسزي ثط ضٚي ضفتبض لبة
ٞبي ٘عزيه ٌؿُ ا٘زبْ ذٕكي ٚ ٟٔبضثٙسي قسٜ ثٛؾيّٝ عيف

قسٜ ِٚي زض ايٗ ٔمبِٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض ضفتبض زيٛاضٞبي ثطقي 
ٞبي ٘عزيه ٚ زٚض اظ ٌؿُ فٛالزي ثب ٚضق ٘بظن ثٛؾيّٝ عيف

٘بٔٝ ض ٌطفتٝ ٚ ثب ضفتبض آٟ٘ب ثٛؾيّٝ عيف آييٗٔٛضز ثطضؾي لطا
 ظِعِٝ ايطاٖ ٔمبيؿٝ قسٜ اؾت. 2800

ّاي هختلف هطالعات اًجام ضذُ تز رٍي رفتار ساسُ -0

 ّاي ًشديه گسل تَسيلِ ًگاضت

زٜ ؾٝ زٞب٘ٝ فٛالزي لبة ( يه 1987ا٘سضؾٖٛ ٚ ثطتطٚ )
طاض ( ٔٛضز ثطضؾي ل1979ظِعِٝ أپطيبَ ِٚي ) ثٛؾيّٝعجمٝ ضا 

 وٝ ٘تبيذ ٘كبٖ زاز:زاز٘س 
 ٜحطوت ظٔيٗ ثٝ زٚض ايضطثٝتٙبٚة  ٜافعايف ٘ؿجت زٚض -

چٙيٗ افعايف ٘ؿجت قتبة ظٔيٗ تٙبٚة عجيؼي ؾبظٜ ٚ ٞٓ
ثٝ ٔمبٚٔت تؿّيٓ ؾبظٜ، ٔٛرت افعايف پبؾد غيطذغي ٚ 

  قٛز.ذؿبضات ٚاضزٜ ثٝ ؾبظٜ ٔي

وٝ  ٞب زض عجمبت پبييٗ ؾبذتٕبٖتٕطوع تغييطقىُ -
 ٕ٘بيٙس،ٞبي آٖ ثبض ٔحٛضي ظيبزي ضا تحُٕ ٔيٖؾتٛ

قٛز. ثٙبثطايٗ زض عجمبت پبييٗ ٔي P-Δٔٛرت اػٕبَ احط 
اي ظٔيٗ زض عجمبت ٞبي ضطثٝذؿبضات ٘بقي اظ حطوت

 قٛز.پبييٗ ؾبذتٕبٖ ٔتٕطوع ٔي
-ِعْٚ قىُ ٞبي نّت زض ظِعِٝ ٘عزيه ٌؿُثطاي ؾبظٜ -

 [.1]يبثس پصيطي افعايف ٔي

عجمٝ  20ٚ  6زٚ ؾبذتٕبٖ  ٔغبِؼٝثٝ  (1997)ربٖ اف ٞبَ 
 ؾبذتٕب٘يٚ ٔمطضات  UBC94 ٘بٔٝآييٗزٚ وٝ ثط اؾبؼ فٛالزي 

ضفتبض غيطذغي  تحميكزض ايٗ  غاپٗ عطح قسٜ ثٛز٘س، پطزاذت.
قبُٔ؛ ٞبي ٘عزيه ٔٙجغ ؾبظٜ ٕٞطاٜ ثب ضفتبض اتهبالت زض ظِعِٝ

ٛثٝ وؾبظي ظِعِٝ ، قجيٝ(1994ضيذ )٘ٛضثؾبظي ظِعِٝ قجيٝ
ٞبي ٚالؼي ٍ٘بقتٚ  2اِيؿيبٖ پبضنؾبظي ظِعِٝ ، قجيٝ(1995)

چٙيٗ ثطاي ثطضؾي ٔحسٚزٜ ٘عزيه ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت. ٞٓ
ٞبيي ذيع ثٝ نٛضت قجىٝذيع، حٛظٜ ِطظٌٜؿُ زض ٔٙغمٝ ظِعِٝ

ٞبي ٘عزيه ٔٙجغ، ثط ضٚي ضفتبض تمؿيٓ ٚ زض ٞط ٌطٜ احط ٍ٘بقت
٘تبيذ ظيط حبنُ  وٝ ثط ايٗ اؾبؼ ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتؾبظٜ
 قس:

ظِعِٝ )حساوخط قتبة، ؾطػت ٚ  ػٛأُثب ٔمبيؿٝ حساوخط  -
-ذؿبضت ٚاضزٜ ثٝ ؾبذتٕبٖ وٝ قس زيسٜ تغييطٔىبٖ ظٔيٗ(

 ٞب، ثيكتطيٗ اضتجبط ضا ثب اٚد تغييطٔىبٖ ظٔيٗ زاضز.
-وٝ تغييطٔىبٖ٘كبٖ زاز  ؾبذتٕبٖايٗ زٚ ٔمبيؿٝ ضفتبض  -

 20 عجمٝ ثيكتط اظ ؾبذتٕبٖ 6 ٖٞبي ٘ؿجي زض ؾبذتٕب
ٔمبٚٔت رب٘جي . ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ٘ؿجت عجمٝ اؾت

عجمٝ  20، اظ ؾبذتٕبٖ آٖ عجمٝ ثٝ ٚظٖ 6 ؾبذتٕبٖ
 [.5] ثعضٌتط اؾت

 20ٚ  12 ،6، 3ٞبي ثتٙي ( لبة2003اَ قيد ٚ ٕٞىبضاٖ )
ٞبي ٘عزيه ٌؿُ ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زاز٘س. عجمٝ ضا تحت ظِعِٝ

ٚ تحّيُ زيٙبٔيىي  3ٖٚثبض افعاؾتبتيىي ظ تحّيُ ٘تبيذ حبنُ ا
٘كبٖ زاز وٝ ثطاي يه ثطـ پبيٝ حبثت، تغييطٔىبٖ ثسؾت آٔسٜ اظ 

. تط اظ ضٚـ تحّيُ زيٙبٔيىي اؾتٔحبفظٝ وبضا٘ٝ عٖٚ،ضٚـ ثبض اف
اؾبؼ  ثطاي عطاحي ثط افعٖٚضٚـ اؾتبتيىي ثبضچٙيٗ ٞٓ

تط يه ٌؿُ ٔٙبؾتٞبي ٘عزظِعِٝ ثٛؾيّٝ ٞبتغييطٔىبٖ، ثطاي ؾبظٜ
 .[6] اؾت

زض ٘عزيه رٙٛثي اي وطٜ ثطضؾي ايٕٙي ٘يطٌٚبٜ ٞؿتٝ ثطاي
ٞبي تٙبٚة انّي ٔؼبزَ ثب ؾبظٜ ٜعجمٝ ثب زٚض 4ٌؿُ، يه ؾبظٜ 

ثٛؾيّٝ زٚ ٍ٘بقت ٔهٙٛػي ٚ يه ٍ٘بقت ٘يطٌٚبٜ اتٕي ؾبذتٝ ٚ 
( آظٔبيف قس. ٘تبيذ ٘كبٖ 1999ٔطثٛط ثٝ ظِعِٝ چي چي تبيٛاٖ )

ثعضٌتط اظ وٝ ٞبي ٘يطٌٚبٜ فطوب٘ؽ عجيؼي ؾبظٜ تٛرٝ ثٝزاز وٝ ثب 
ٞبي ٘عزيه ٌؿُ ذؿبضات چكٍٕيطي ثٝ ايٗ ظِعِٝ ٞطتع ثٛز٘س 5

 [.7]ٕ٘بيس ٞب ٚاضز ٕ٘يؾبظٜ
ٞبي پبؾد ( ثطاي ثطضؾي ٚيػٌي2001ِيٛ ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ،ٌؿُٚ زٚض اظ ٞبي ٘عزيه ظِعِٝ ثٛؾيّٝٞبي ثتٙي غيطذغي لبة
٘بٔٝ ؾبذتٕب٘ي تبيٛاٖ ثط اؾبؼ آييٗضا وٝ  عجمٝ 12ٚ  5 زٚ لبة

ٍ٘بقت ٘عزيه ٌؿُ اظ ظِعِٝ  چٟبض ٜ ثٛز٘س ثٛؾيّٝعطاحي قس



 

 

      

ٞبي ٞبي زٚض اظ ٌؿُ ظِعِٝٚ ٍ٘بقت (1999) چي تبيٛاٖچي
وٝ تغييطٔىبٖ  ٘تبيذ ٘كبٖ زاز ٔرتّف ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زاز٘س.

يه ٞبي ٘عزظِعِٝ ثٛؾيّٝعجمٝ  12ٚ  5٘ؿجي زض ٞط زٚ ؾبظٜ 
 [.6] ٞبي زٚض اظ ٌؿُ اؾتٌؿُ ثيكتط اظ ظِعِٝ

تزخي اس هطالعات اًجام ضذُ تز رٍي ديَار تزضي  -3

 فَالدي 

ٚ  ]9[، ]8[ نجٛضي ٚ ضاثطتع، 1992ٚ  1991ٞبي  زض ؾبَ
وٛچه پبُ٘ ثطقي  ٕ٘ٛ٘ٝ 12، ]11[، ]10[ ضاثطتع ٚ نجٛضي

 ٔتط ٚ ٔيّي 300×300زاضاي ٚضق ٘بظن ثب اثؼبز  وٝ ضا ٔميبؼ
  آظٔبيف اي زٚضٜتحت ثبضٌصاضي ثٛز٘س، ٔتط  ٔيّي 450×300

ٔتط  ٔيّي 83/0ٚ  54/0وبض ضفتٝ ثب ضربٔت  ٝ ٞبي ث . ٚضقٕ٘ٛز٘س
ٚ ثب  ٘طْ )فٛالز ربشة ا٘طغي( ٚ فٛالز ؾبذتٕب٘ي اظ رٙؽ فٛالز

ٔتط اظ رٙؽ آِٛٔيٙيْٛ ثٛز٘س. لبة ٔحيغي  ٔيّي 23/1ضربٔت 
 ييِٛال  نٛضت وبٔالً ٝ ث فهُٞب( ثٝ وٕه ٔ )قبُٔ تيطٞب ٚ ؾتٖٛ

ثبض وككي ٚ فكبضي ثط ضٚي زٚ لغط  ثٛؾيّٝ ،ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ .ارطا قس
 اي زٚضٜ ثبضٌصاضي ظيط ،قس ٞبي آٖ ٚاضز ٔي ٔربِف وٝ زض ٌٛقٝ

ثطضؾي يىي اظ ٘تبيذ ذٛة ثط٘بٔٝ تحميمبتي نجٛضي،  لطاض ٌطفتٙس.
ثٛز. اٚ  ٞبي ثطقي پبُ٘احط ثبظقٛٞب ثط ضٚي ٔمبٚٔت ٚ ؾرتي 

ثب افعايف  ٞبي ثطقي پبُ٘وٝ ٔمبٚٔت ٚ ؾرتي  ٕ٘ٛزٌيطي  ٘تيزٝ
 يبثس. نٛضت ذغي وبٞف ٔيٝ اثؼبز ثبظقٛٞب ث
ا٘زبْ  ضٚي ٔيع ِطظاٖ ، آظٔبيكي]12[ ضضبئي، 1999زض ؾبَ 

زيٛاض ثطقي فٛالزي چٟبض عجمٝ  زاز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز آظٔبيف ٕٞبٖ
يه  اؾبؼ ؾبظي قسٜ ثط . ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔؼطو حطوت قجيٝثٛز ِٛثُ

پبؾد اظ ظِعِٝ لطاض ٌطفت. ظطفيت ٔحسٚز ٔيع ِطظاٖ ٔب٘غ  ٍ٘بقت
ثٙبثطايٗ ثحج ٚ ثطضؾي پػٚٞكٍطاٖ  ؛غيطاالؾتيه ٕ٘ٛ٘ٝ قس

 .قسٔحسٚزٜ االؾتيه ٔتٕطوع  ثط ضٚي پبؾد ؾبٔب٘ٝ زض تطثيف
زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زيٛاض ، ]13[ آؾتب٘ٝ انُ ٚ غائٛ، 2001زض ؾبَ 

 ثٛؾيّٝضا  ٔتط 2/6اضتفبع وّي ثطقي فٛالزي ؾٝ عجمٝ ثب 
 ٞب قبُٔ ٘هف يه زيٛاض . ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘ٛز٘سثطضؾي  اي زٚضٜثبضٌصاضي 

ثتٗ  ثبايطٚي تٛذبِي ز ٞبي فٛالزي ؾتٖٛ ٚوٛپّٝ  ثطقي فٛالزي
پصيطي ذٛة ٚ ضفتبض ٞيؿتطظيؽ  ٞب قىُ ٕ٘ٛ٘ٝثٛز٘س. پطقسٜ 

 ٘كبٖ زاز٘س.ثٝ ٕٞطاٜ رصة ا٘طغي ٔٙبؾت اظ ذٛز ضا پبيساض 
-ثٝ احط پبُ٘ ]14[ع، ِٙسٚفُ ٚ ٔبظٚال٘ي ، ٔبتي2002زض ؾبَ 

قٛ٘سٌي پبييٗ ثط ضٚي پبؾد ٞبي ثطقي فٛالزي ثب حس تؿّيٓ
ٞبي ( لبة1اي زٚ لبة فٛالزي ذٕكي ٞفت عجمٝ: )ِطظٜ

ٚ  (Ω)ٔكرم قسٜ ثب ػضٛي وٝ ثيف ٔمبٚٔت ثعضٌي زاضز 
ٔمبٚٔت رب٘جي االؾتيه عجمٝ تمطيجبً ثيف اظ ثطـ عطاحي عجمٝ 

-ٞب ٔغبثك ثب ٘يبظٞبي ؾرتي عطاحي قسٜٙىٝ لبةاؾت )يؼٙي اي

ٞبيي وٝ ثب ٔمساض ٘ؿجتبً پبييٗ ٔمبٚٔت رب٘جي زض ( لبة2ا٘س(، )

ٞبيي وٝ ا٘س )يؼٙي لبةٔمبيؿٝ ثب ٘يطٚي عطاحي ٔكرم قسٜ
ا٘س( تحت ؾٝ ٞبي ٔمبٚٔت عطاحي قسٜاؾبؾبً ٔغبثك ثب ٘يبظٔٙسي

ي اَ ِطظٜٗقتبة ٍ٘بقت حجت قسٜ وٝ ػجبضتٙساظ: ٍ٘بقت ظٔي
 1952ي تفت ِطظٜ(، ٍ٘بقت ظٔيE-Wٗ)ِٔٛفٝ  1940ؾٙتطٚ 
  1968   4ي ٞبچيِٙٛطظٜ( ٚ ٍ٘بقت ظٔيS69Eٗي )ِٔٛفٝ

 ا٘س:(  پطزاذتٝ ٚ ثٝ ٘تبيذ ظيط ضؾيسN-Sٜ)ِٔٛفٝ ي 
تٛا٘ٙس قٛ٘سٌي پبييٗ ٔيٞبي ثطقي ثب حس تؿّيٓپبُ٘ -

جٛز ثجركٙس. ٞبي فٛالزي ضا ثٝ قست ثٟاي لبةػّٕىطز ِطظٜ
ٔبزأيىٝ ثٝ ػٙٛاٖ زٔپطٞبي ٞيؿتطتيه ػُٕ ٕ٘بيٙس، آٟ٘ب ٔٙجغ 

ٕ٘بيٙس وٝ ٔٙزط ثٝ ٔحسٚزيت ثعضي اتالف ا٘طغي ضا فطاٞٓ ٔي
 قٛ٘س. ي انّي ٔيتمبضبي تغييطقىُ پالؾتيه ثطاي ؾبظٜ

قٛ٘سٌي ٞبي ثطقي فٛالزي ثب حس تؿّيٓاحط ؾٛزٔٙس پبُ٘ -
ُ تٛرٟي ثؿتٍي ثٝ ٞٓ ضطيت ضؾس ثغٛض لبثپبييٗ ثٝ ٘ظط ٔي
زاضز. ٍٞٙبْ  αٚ ٞٓ ضطيت ؾرتي حب٘ٛيٝ  ρٔمبٚٔت تؿّيٓ 

اي ؾبظي پبؾد ؾبظٜاػٕبَ اؾتطاتػي عطاحي ٔطثٛعٝ، ثطاي ثٟيٙٝ
-چٙيٗ پبُ٘وُ ؾبٔب٘ٝ، احط چٙيٗ قبذهي ثبيس وٙتطَ قٛز. ٞٓ

ا٘س ي ٔمبٚٔت ٘ؿجي پبييٗ ٔكرم قسٜٞبي ثطقي وٝ ثٛؾيّٝ
اي زض ػّٕىطز ( أىبٖ ثٟجٛز لبثُ ٔالحظρٝيت )ٔمساض پبييٗ ضط

 زٞٙس. اي ضا ٔيِطظٜ

-ٞبي ثطقي ثب حس تؿّيٓاحطات تٙعَ ضفتبض ٞيؿتطتيه پبُ٘ -

اي پبُ٘، تٛا٘ٙس ٔٛرت وبٞف ؾٟٓ ؾبظٜقٛ٘سٌي پبييٗ ٔي
 اي ثعضي قٛ٘س.ثرهٛل ثطاي تغييطقىُ عجمٝ

قٛ٘سٌي پبييٗ ٞبي ثطقي ثب حس تؿّيٓوبضثطز پبُ٘ -
ٞبي انّي وٝ ثب نّجيت رب٘جي ٔحسٚز ثرهٛل زض ٔٛضز ؾبظٜ

ٔٛحط ثٝ ٘ظط ا٘س يبفتٝ ٔكرم قسٜقسٜ ٚ ثب اضبفٝ ٔمبٚٔت وبٞف
تٛا٘ٙس ثٝ ٞبي ثطقي ٔي. زض ٚالغ، زض چٙيٗ ٔٛاضزي، پبُ٘ضؾسئ

ؾبظي ٘يع ضفتبض ٕ٘بيٙس، ثٝ ربي ايٙىٝ فمظ ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض ٘طٔي
ٕ٘بيٙس. ثٙبثطايٗ، ؾٟٓ تِٛيس  ػٙٛاٖ زٔپطٞبي ٞيؿتطتيه ػُٕ

ٔفيسي ثٝ ٍٞٙبْ ثىبضٌيطي قسٜ ثٛؾيّٝ پبُ٘ ثطقي ثبيس ثغٛض
ي انّي ٔحبؾجٝ قٛز پصيطي ثطاي وٙتطَ ؾبظٜحبِت حس ؾطٚيؽ
ي اضٚپب، ثغٛض ٔؼَٕٛ احط قسيسي ثط ضٚي ٘بٔٝوٝ ٔغبثك ثب آييٗ

 ٞبي فٛالزي زاضز.عطاحي لبة
ٝ زيٛاض ثطقي فٛالزي زٚ ٕ٘ٛ٘ ،]15[ ذطاظي، 2005زض ؾبَ 
اي  تحت ثبضٌصاضي زٚضٜي ٚ٘چٛضا ٚ ٔكبٚضٜ نجٛضي يضا ثب ضإٞٙب

)فٛالز  ٘طْ  ٞب اظ فٛالز ٞب زض ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚضق پبُ٘ .ٕ٘ٛزآظٔبيف 
، لبة آٖ اظ فٛالز ؾبذتٕب٘ئؼِٕٛي ٚ فٛالز  ربشة ا٘طغي(

ا٘تربة تط اظ يه  ثعضي ٞب پبُ٘٘ؿجت اضتفبع ثٝ ػطو  پطٔمبٚٔت ٚ
ٔمبٚٔت وّي، ؾرتي االؾتيه  زاقتٙس ٚضفتبض پبيساض ٞب  پبُ٘. قس

اظ ذٛز ٘كبٖ  پصيطي ٚ رصة ا٘طغي ثباليي قىُ ي،وٕب٘ك ٚ پؽ
  زاز٘س.



 

 

                                                                                                                  

ٕ٘ٛ٘ٝ زيٛاض ثطقي  ٚز ]16[نجٛضي ٚ لّٟىي  2008زض ؾبَ 
ثب ٔميبؼ يه ؾْٛ ٘بظن  ٚضق زاضايپصيط ؾٝ عجمٝ  فٛالزي قىُ

زيٛاضٞبي  .لطاض زاز٘س يفآظٔبضا ٔٛضز  اي زٚضٜتحت ثبضٌصاضي 
ٚ  (SPSW-R) زٚ ٘ٛع اتهبَ تيط ثٝ ؾتٖٛ نّت قسٌٜفتٝ
5 ؾبزٜ

(SPSW-S) ٝثٝ تطتيت  ٞب ؾتٖٛٚ  ٞب ٚ زض ٚضق پبُ٘ زاقت
 .ٜ ثٛزٚ پطٔمبٚٔت اؾتفبزٜ قس )فٛالز ربشة ا٘طغي( اظ فٛالز ٘طْ
ٚ  31اتهبَ نّت ٚ ؾبزٜ ثٝ تطتيت تحت  ثب ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝٞط وساْ اظ 

ٚ  25ثبضٌصاضي لطاض ٌطفتٙس وٝ اظ ايٗ تؼساز ثٝ تطتيت  ٜزٚض 19
ذطاثي . لجُ اظ ٜ ثٛزآٖ زض ٔحسٚزٜ غيطذغي ا٘زبْ قس زٚضٜ 13

ثب اتهبَ ٞبي  تغييطٔىبٖ عجمٝ اَٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ،ٚ پبيبٖ آظٔبيف ٕ٘ٛ٘ٝ
اِٚيٗ ثطاثط تغييطٔىبٖ  11ٚ  10ثٝ تطتيت ثٝ  نّت ٚ ؾبزٜ

)ثٝ تطتيت  پصيطي ػبِي ٞب قىُ ٕ٘ٛ٘ٝ آٟ٘ب ضؾيس.قسٌي  تؿّيٓ
ٚ زاقتٙس  ييٚ رصة ا٘طغي ثبال ؾرتي اِٚيٝ ظيبز (،24/8ٚ  63/6
اؾتفبزٜ ا٘س. زازٜ ضا ٘كبٖ ضفتبض پبيساضي آٟ٘ب  ٞبي ٞيؿتطظيؽٝ حّم

ٞب ثبػج رصة  پبُ٘ٚضق زض  )فٛالز ربشة ا٘طغي( ز ٘طْالاظ فٛ
-ػالٜٚ .ٜ اؾتسقٞبي ثعضي  اي زض تغييطٔىبٖ اِؼبزٜ ا٘طغي فٛق

ٕي اظ يٌٛ٘ٝ ػال ٞب ٚ تب پبيبٖ آٟ٘ب ٞيچ آظٔبيف حيٗزض  ،ثطايٗ
ٜ ثٛز. ٘تبيذ ٘كبٖ ٘كس زيسٜٞب  وٕب٘ف ٔٛضؼي يب وّي زض ؾتٖٛ

زازٜ اؾت وٝ ٘ٛع اتهبَ تيط ثٝ ؾتٖٛ ثط ضٚي ضطيت 
پصيطي، ٔمبٚٔت ٚ رصة ا٘طغي احط ٌصاض ثٛزٜ؛ ِٚي احط لبثُ  قىُ

  اي ثط ضٚي ؾرتي اِٚيٝ ٘ساضز.ٔالحظٝ
، ؾيسٞبضتب چٛـ، فبضٚق ازاْ ٚ ا٘يطزٚٞب زاؼ 2008زضؾبَ 

عي تحميمبتي وٝ زض ٔٛضز عطاحي زيٛاض ثطقي فٛالزي  ]17[
اي ٞبي ِطظٜ٘بٔٝٞبي آييٗثيٙيزاقتٙس، ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ پيف

ثطاي ايٗ ؾبٔب٘ٝ ٔجٙي ثط ضٚـ عطاحي ثط اؾبؼ ٘يطٚي االؾتيه 
ا٘س ز ضا پيكٟٙبز زازٜاي ثط اؾبؼ ػّٕىطاؾت، ضٚـ عطاحي ِطظٜ

6وٝ ضٚـ 
PBSD ٝ٘ٞبي پيكٟٙبز قسٜ ثطاي ؾبٔبSPSW 

اضتزبػي ٞسف ٚ ؾبذتبض ٔجٙي ثط تغييطٔىبٖ رب٘جي ٘ؿجي غيط
تؿّيٓ اظ لجُ تؼييٗ قسٜ اؾت. ضٚـ پيكٟٙبز قسٜ ثط ضٚي يه 
ؾبذتٕبٖ چٟبض عجمٝ ثب ٘ؿجت اثؼبزي پبُ٘ فٛالزي ٔرتّف ثطاي 

-ٞبي ظٔيٗ ِطظٜي ٞسف، تحت ٍ٘بقتٞبي رب٘جي ٘ؿجتغييطٔىبٖ

( حجت قسٜ زض ايؿتٍبٜ ؾبِٕط؛ 1994غٚئٗ  17ضيذ )ٞبي ٘ٛضؼ
ٔب ٚ ( حجت قسٜ زض ايؿتٍبٜ ويزي1995غٚئٗ  16وٛثٝ غاپٗ ) 

وٛثٝ غاپٗ حجت قسٜ زض ايؿتٍبٜ تبوبضاظوب، آظٔبيف قسٜ اؾت. 
غيطاضتزبػي ٚالؼي ٘عزيه ثٝ  7تمبضبي تغييطٔىبٖ ٘ؿجي

ا٘س. ٕ٘ٛزاضٞبي زؾت آٔسٜبي ٘ؿجي ٞسف، ثٝٞتغييطٔىبٖ
ٞبي حساوخط ٘يع ثب ؾبذتبض تؿّيٓ تؼييٗ قسٜ ربثزبيي زض پبؾد

ا٘س. زض ٔزٕٛع، ضٚـ عطاحي پيكٟٙبز قسٜ، ضٚـ ٔمبيؿٝ قسٜ
 ٔٙبؾجي ثطاي عطاحي زيٛاض ثطقي ثٛزٜ اؾت.

ا٘زبٖ، ثٟٛٔيه، ضاثطت، زضايٛض، ٌيّجطت ٚ  2008زض ؾبَ 
ثطقي زيٛاض  زٚاى غيطذغى  ِطظٜ يٞبؾد، پب]18[ٌطٚ٘سيٗ 

ٚ ثطـ ا٘س. لطاض زازٜٔغبِؼٝ ٔٛضز  ضا عجمٝ 4ٚ  15 نفحٝ فٛالزي
            ايثب ضٚـ عطاحي ِطظٜزيٙبٔيىى ذٕف 

CAN/CSA-S16-01  ٝٔمبيؿٝ قسٜ ٚ زيسٜ قسٜ اؾت و
٘يطٚي ثطـ پبيٝ زيٙبٔيىي ٚ ٍِٙط ٚاغٌٛ٘ي زض زيٛاض ثطقي 

اي ٞب، زض عطح ِطظٜ٘ساظٜ ٘يطٚٞبي ؾتٖٛفٛالزي ٚ ثٝ ٕٞبٖ ا
ا٘س. احط ٘طخ ثبضٌصاضي ضٚي ضفتبض ٔٛرٛز زؾت پبييٗ ٔحبؾجٝ قسٜ

ٞبي زيٙبٔيىي زيٛاض ثطقي فٛالزي ٘يع ثطضؾي قسٜ اؾت. تحّيُ
زيٙبٔيىي غيطذغي تحت چٟبض ٍ٘بقت ظٔيٗ ِطظٜ وٝ ػجبضتٙس اظ: 

بقت ظٔيٗ ( 2ٍ٘ؾٙتطٚ، )اَ 1940ظٔيٗ ِطظٜ  N – S( ِٔٛفٝ 1)
( 3حجت قسٜ زض ايؿتٍبٜ پتطِٚيب، ) 8زٚؾيٙٛوبح ٔٗ 1992ِطظٜ 

ٍ٘بقت  10( ٘بٞب٘ي4ٚ ) 9پبضن فيّس 1966 ٍ٘بقت ظٔيٗ ِطظٜ
زٞٙس وٝ ٘طخ ثبضٌصاضي تمبضبي وب٘بزا، ٘كبٖ ٔي 1985ظٔيٗ ِطظٜ 

ٚ زٞس ضا اؾبؾبً زض پبيٝ زيٛاض ثطقي فٛالزي افعايف ٔي ذٕكى
 غيطاضتزبػى ثطاى يا ِطظٜ تمبضبيضٚى  يحط وٕا آًٞٙ ثبضٌصاضى

 11ٞبي ظِعِٝ ثطاي ٚ٘ىٛضاي اظ عيف ؾبظٌبض ثب ٍ٘بقتيه ٔزٕٛػٝ
اي زض ثطـ ٚ ذٕف زِتب ضٚي تمبضبي ِطظٜ-Pچٙيٗ احط زاضز. ٞٓ

زٞٙس اي غيطاضتزبػي ٘كبٖ ٔيٞبي ِطظٜثطضؾي قسٜ اؾت. تحّيُ
بؾيٛ٘بَ ٘بٔٝ ؾبذتٕب٘ي ٘ضٚـ ضطيت پبيساضي ٔٛرٛز زض آييٗ

زِتب زض زيٛاض ثطقي فٛالزي ذيّي -Pوب٘بزا ثطاي ٔحبؾجٝ احطات 
اي ذيّي زِتب ضٚي تمبضبي ِطظٜ-Pوبضا٘ٝ ثٛزٜ ٚ احطات ٔحبفظٝ

 وٛچه اؾت.
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ٞبي ٘عزيه ٚ زٚض اظ ٌؿُ ٚ ٔمبيؿٝ احطات ظِعِٝ ثطاي ثطضؾي
چٟبض لبة زيٛاض ثطقي فٛالزي ثب ٚضق ٘بظن  ،زض ايٗ ٔمبِٝ بحط آٟ٘ا

تيط ثٝ ؾتٖٛ نّت وٝ زض آٟ٘ب اظ اٍِٛي ٘ٛاضي اتهبالت زاضاي 
ٞبي پٙذ زٞب٘ٝ ٞب قبُٔ لبةا٘س. ؾبظٜاؾتفبزٜ قسٜ، عطاحي قسٜ

ٞب پط قسٜ عجمٝ ثٛزٜ وٝ زٞب٘ٝ ٔيب٘ي آٟ٘ب ثب ٔيّٝ 25ٚ  15، 7، 3
عجمٝ ٕ٘بز  3ٟب نّت اؾت. لبة ٚ اتهبالت تيط ثٝ ؾتٖٛ آ٘
عجمٝ ٕ٘بز ؾبذتٕبٖ ٔيبٖ ٔطتجٝ ٚ  7ؾبذتٕبٖ وٛتبٜ ٔطتجٝ، لبة 

ٞبي ثّٙس ٔطتجٝ ثٛزٜ ٚ عجمٝ ٕ٘بز ؾبذتٕبٖ 25ٚ  15ٞبي لبة
ٔتط  5ٞب لبة ٔيب٘ي يه پالٖ ٔطثغ قىُ ٞؿتٙس وٝ ػطو زٞب٘ٝ

ظ ٔتط اؾت. ثطاي ثبضٌصاضي حمّي ثب اؾتفبزٜ ا 2/3ٚ اضتفبع عجمبت 
وبضثطي ، ]2[ ٔمطضات ّٔي ؾبذتٕبٖ ٘بٔٝ ٔجحج قكٓآييٗ

ٚ قست ثبض ٔطزٜ عجمبت ٚ ثبْ، ثبض ظ٘سٜ  ٔؿىٛ٘ي ٞب،ؾبذتٕبٖ
ويٌّٛطْ ثط  150ٚ  200، 500عجمبت ٚ ثبض ظ٘سٜ ثبْ ثٝ تطتيت 

((. تٛظيغ ٘يطٚي 1ٔتط ٔطثغ زض٘ظطٌطفتٝ قسٜ اؾت )رسَٚ )
ظِعِٝ ايطاٖ  2800ٝ ٘بٔرب٘جي زض اضتفبع ؾبذتٕبٖ ثط اؾبؼ آييٗ

، ضطيت 35/0، قتبة ٔجٙبي عطح 3ٚ ثب فطو ٘ٛع ظٔيٗ  ]3[



 

 

      

( ا٘زبْ ٚ AISC٘بٔٝ )ثط اؾبؼ آييٗ 8ٚ ضطيت ضفتبض  1إٞيت 
ٞب زؾت آٔس. پؽ اظ ثبضٌصاضي، لبة( ث2ٝثطـ پبيٝ عجك رسَٚ )

ٔجحج زٞٓ  عطاحي ٚ ثب AISC-LRFD٘بٔٝ ثط اؾبؼ آييٗ
ٞبي فٛالزي( ارطاي ؾبذتٕبٖ ٔمطضات ّٔي ؾبذتٕبٖ )عطح ٚ

 2400 تٙف تؿّيٓ ثب ST37ٞب اظ فٛالز ٘س. زض عطاحيوٙتطَ قس
 ٔسَٚ ٚ 3/0 پٛاؾٖٛ ضطيتويٌّٛطْ ثط ؾب٘تيٕتط ٔطثغ، 

ويٌّٛطْ ثط ؾب٘تيٕتط ٔطثغ اؾتفبزٜ قسٜ  1/2×106 االؾتيؿيتٝ
( ٚ 1ثط ايٗ اؾبؼ ٔمبعغ تيط ٚ ؾتٖٛ ٞط لبة زض قىُ ) اؾت.

 زازٜ قسٜ اؾت.( ٘كبٖ 3رسَٚ )
 

هحاسثِ ضخاهت ٍرق )ضخاهت ًَارّا( ديَارّاي  -5

 تزضي فَالدي تا ٍرق ًاسن

ثطاي عطاحي زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي، ٔؼٕٛالً اظ زٚ اٍِٛي 
قٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ا٘سضوٙف ٚضق ثب لبة ٚ اٍِٛي ٘ٛاضي اؾتفبزٜ ٔي

افعاضٞبي ٞبي ٘بظن فٛالزي زض ٘طْٚضق ٞبي عطاحئحسٚزيت
  ثٛؾيّٝ ثبضٞبي  )ايثٝ نٛضت اػضبء نفحٝ(ٔحسٚز ارعاء 
اي ٚ زيٙبٔيىي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تٛا٘بئي ٔسَ ٘ٛاضي زض عطاحي چطذٝ

ٔٙبؾت ضفتبض زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي ثب ٚضق ٘بظن تحت ثبضٞبي 
عطاحي ٚ ٔغبِؼٝ ضفتبض  ٌفتٝ قسٜ، ثٙبثطايٗ اظ اٍِٛي ٘ٛاضي ثطاي

زض ازأٝ ثٝ ايٗ اٍِٛ  زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي اؾتفبزٜ قسٜ وٝ
 قٛز.اقبضٜ ٔي

 

 ّاي هَرد تزرسي(: تارگذاري ثملي لاب5جذٍل )

 ٘ٛع ثبض SPSW-25 SPSW-15 SPSW-7 SPSW-3 تٛضيحبت

ثب فطو زاَ ٔطوت 6ثط اؾبؼ ٔجحج   (Kg/m) ثبض ٔطزٜ عجمبت 2500 2500 2500 2500 

6ثط اؾبؼ ٔجحج   (Kg/m)ثبْ  عزثثبض ظ٘سٜ عجمبة  1000 1000 1000 1000 

6ثط اؾبؼ ٔجحج   (Kg/m)ثبض ظ٘سٜ ثبْ  750 750 750 750 

 (Kg) وُ ثبض ٔطزٜ 187500 437500 937500 1562500 --

 (Kg) وُ ثبض ظ٘سٜ 68750 168750 368750 618650 --

W= DL + 2/0 LL (Kg) 1686250 1011250 471250 201250 بض ٔٛحط زض ثطـ پبيٝ ث(Kg) 
 

 

 سلشلِ ايزاى 0822ًاهِ هحاسثِ تزش پايِ ديَارّاي تزضي فَالدي طثك آييي(: عَاهل 0جذٍل )

 زيٛاض ثطقي فٛالزي SPSW-25 SPSW-15 SPSW-7 SPSW-3 تٛضيحبت

W= DL +  2/0 LL 1011250 808750 471250 201250  رطْ ٔؤحط(Kg) 

T=  05/0 H3/4 912/0  7713/0  514821/0  2727/0  (Sec)ظٔبٖ تٙبٚة تزطثي  

3ب ذغط ٘ؿي ظيبز ٚ ظٔيٗ ٘ٛع  ٔٙغمٝ ث  3057/2  578/2  75/2  75/2  (B)ضطيت ثبظتبة  

 1153/0  1289/0  1375/0  1375/0  (C)ضطيت ثطـ پبيٝ  

V=C.W 5/116580  (Kg)ثطـ پبيٝ  27672 64797 104241 

Ft= 07/0  T.V 7441 5628 0 0 ٘يطٚي رب٘جي اضبفي(Kg) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  

 

 
SPSW-3 

 
SPSW-7 

 
SPSW-52 SPSW-12 

ّا(: هماطع طزاحي ضذُ تيز ٍ  ستَى در ّز يه اس لاب5ضىل )

 

زض زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي ثب ٚضق ٘بظن ثب ضطيت الغطي 
(، ثبض ثحطا٘ي 400)٘ؿجت ػطو ثٝ اضتفبع( ثعضي )ثعضٌتط اظ 

ثٝ ٔمبٚٔت  وٕب٘ف ثؿيبض ا٘سن ثٛزٜ ٚ ٔمبٚٔت انّي ٚضق ٚاثؿتٝ
پؽ وٕب٘كي آٖ اؾت وٝ ثٝ نٛضت ٔيساٖ وكف لغطي ظبٞط 

(، تيّٕط 1983قٛز. ثط ٔجٙبي ايٗ فطضيٝ تٛضثطٖ ٚ ٕٞىبضاٖ )ٔي
يه  ]20[( 1987) تطٔپٛـ ٚ وٛالنٚ  ]19[( 1983ٚ وٛالن )

اٍِٛي تحّيّي ثطاي ٔحبؾجٝ ظطفيت ٟ٘بيي زيٛاضٞبي ثطقي 
ايٗ اٍِٛ، ثٝ ربي ٚضق ٘بظن فٛالزي ثب ٚضق ٘بظن اضائٝ ٕ٘ٛز٘س. زض 

فٛالزي، تؼسازي ٘ٛاض وككي ٔٛضة ثب ػطو ٚ قيت ثطاثط 
((. ٞط ٘ٛاض )ٔب٘ٙس يه ػضٛ ذطپبئي( 2قٛز، )قىُ )ربيٍعيٗ ٔي

فمظ لبزض ثٝ تحُٕ ٘يطٚي ٔحٛضي وككي ثٛزٜ ٚ ؾغح ٔمغغ آٖ 
 ثطاثط ػطو ٘ٛاض زض ضربٔت ٚضق اؾت. 

 

 ريًَا الگَي (:0)ضىل 



 

 

      

 ّاهطخصات ٌّذسي هماطع تيز ٍ ستَى لاب (: ضىل 3ٍجذٍل )

عالهت 

 اختصاري

ًَع 

 همطع

 

S(cm) 

 

H(cm) 

 

t(cm) 

 

B(cm) 
عالهت  

 اختصاري

ًَع 

 همطع

 

S(cm) 

 

H(cm) 

 

t(cm) 

 

B(cm) 

B1 8/0 تيط  30 2/1  15  C12 ٖٛ30 3 30 3 ؾت 

B2 8/0 تيط  30 5/1  15  C13 ٖٛ5/1 ؾت  35 5/1  35 

B3 8/0 تيط  30 5/1  20  C14 ٖٛ35 2 35 2 ؾت 

B4 8/0 تيط  30 2 20  C15 ٖٛ5/2 ؾت  35 5/2  35 

B5 20 2 35 1 تيط  C16 ٖٛ35 3 35 3 ؾت 

B6 25 2 35 1 تيط  C17 ٖٛ5/3 ؾت  35 5/3  35 

B7 25 2 40 1 تيط  C18 ٖٛ40 2 40 2 ؾت 

B8 25 2 45 1 تيط  C19 ٖٛ5/2 ؾت  40 5/2  40 

B9 5/1 تيط  45 5/2  30  C20 ٖٛ40 3 40 3 ؾت 

C1 ٖٛ15 1 15 1 ؾت  C21 ٖٛ5/3 ؾت  40 5/3  40 

C2 ٖٛ2/1 ؾت  20 1/2  20  C22 ٖٛ40 4 40 4 ؾت 

C3 ٖٛ5/1 ؾت  20 5/1  20  C23 ٖٛ45 2 45 2 ؾت 

C4 ٖٛ20 2 20 2 ؾت  C24 ٖٛ5/2 ؾت  45 5/2  45 

C5 ٖٛ2/1 ؾت  25 2/1  25  C25 ٖٛ45 3 45 3 ؾت 

C6 ٖٛ5/1 ؾت  25 5/1  25  C26 ٖٛ5/3 ؾت  45 5/3  45 

C7 ٖٛ25 2 25 2 ؾت  C27 ٖٛ45 4 45 4 ؾت 

C8 ٖٛ5/2 ؾت  25 5/2  25  C28 ٖٛ50 2 50 2 ؾت 

C9 ٖٛ5/1 ؾت  3 5/1  3  C29 ٖٛ50 3 50 3 ؾت 

C10 ٖٛ30 2 30 2 ؾت  C30 ٖٛ50 4 50 4 ؾت 

C11 ٖٛ5/2 ؾت  30 5/2  30  C31 ٖٛ5/5 ؾت  55 5/5  55 

 

ٚ  ]21[ (CAN/CSA S16-01)٘بٔٝ فٛالز وب٘بزا آييٗ
، زيٛاض ثطقي ]AISC 2005 ]22)٘بٔٝ فٛالز آٔطيىب )آييٗ

ا٘س. زض ايٗ فٛالزي ضا ثٝ ػٙٛاٖ يه ؾبٔب٘ٝ ثبضثط رب٘جي پصيطفتٝ
ٚضق ٘بظن، ٞب ثطاي عطاحي زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي ثب ٘بٔٝآييٗ

اثتسا عطاحي اِٚيٝ ٔمبعغ تيط، ؾتٖٛ ٚ ٚضق زيٛاضٞب ٔكبثٝ يه 
قٛز. ثط ايٗ ذطپبي لبئٓ ثب ٟٔبضثٙسٞبي فمظ وككي ا٘زبْ ٔي

اؾبؼ ثٝ ربي ٞط ٚضق فٛالزي، يه ثبزثٙس ٔؼبزَ زض ٘ظط ٌطفتٝ 
  ((.3قٛز، )قىُ )ٔي

پؽ اظ تؼييٗ ؾغح ٔمغغ ٞط ٟٔبضثٙس )ثط اؾبؼ ضٚاثظ ا٘طغي 
( ٔحبؾجٝ 1االؾتيه(، ضربٔت ٚضق فٛالزي اظ ضاثغٝ ) وط٘كي

 قٛز:ٔي

(1) 



2sin

sin2

L

A
t b  

 

 

 (: هْارتٌذ هعادل ٍ الگَي ًَاري3ضىل )

 



 

 

                                                                                                                  

، ضطيت اضبفٝ ٔمبٚٔت ثٛزٜ ٚ ثطاي زيٛاضٞبي ثطقي Ωوٝ زض آٖ 
ظاٚيٝ ثيٗ ٟٔبضثٙس ٚ  ،θقٛز، زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي 2/1فٛالزي ثطاثط 

، ؾغح ٔمغغ ٟٔبضثٙس ٔؼبزَ ٚ Abزٞب٘ٝ لبة، ، ػطو Lؾتٖٛ، 
α ظاٚيٝ تكىيُ ٔيساٖ وكف لغطي زض ٚضق فٛالزي ثٛزٜ وٝ اظ ،

 آيس:( ثسؾت ٔي2ي )ضاثغٝ

(2)  
LcI

h

gA

cA

Lt

th
360

3
1

2

.

4

1

1
tan




  

-ٕٔبٖ ايٙطؾي ؾتٖٛ ٚٝ تطتيت ؾغح ٔمغغ ث Ac  ٚIcوٝ زض آٖ 

َ رسٚ .اؾتٔمغغ تيط ، ؾغح Agٚ مٝ جع ع، اضتفبhي، ٞبي وٙبض
( ذالنٝ ٔحبؾجبت تؼييٗ ٟٔبضثٙس ٔؼبزَ ٚ ضربٔت ٚضق ضا 4)

 زٞس.٘كبٖ ٔي

ٞط ٚضق ثٝ تؼسازي ٘ٛاض ٔٛضة تجسيُ  ،پؽ اظ تؼييٗ ضربٔت
 آيس:( ثسؾت ٔي3قٛز وٝ ؾغح ٔمغغ ٞط ٘ٛاض اظ ضاثغٝ )ٔي

(3) t
n

hL
As .

sincos  
  

 يتؼساز ٘ٛاضٞب اؾت. ٔغبِؼبت ٔتؼسزي زض ظٔيٙٝ nوٝ زض آٖ 
زٞٙسٜ تؼييٗ تؼساز ٘ٛاض ٔٛضز ٘يبظ ا٘زبْ قسٜ وٝ ٘تبيذ ٘كبٖ

ػسز ٘ٛاض ٔٛضة ثطاي تحّيُ يه زيٛاض ثطقي فٛالزي ثب  10وفبيت 
 ٚضق ٘بظن اؾت. 

ٞب ٕٔىٗ اؾت تحت تأحيط ٔيساٖ وٝ ؾتٖٛثب تٛرٝ ثٝ ايٗ
ٞبي وكف لغطي زچبض وٕب٘ف قٛ٘س، ثٙبثطايٗ ؾرتي ؾتٖٛ

 تجؼيت ٕ٘بيس. (4ي )وٙبضي ثبيس اظ ضاثغٝ

(4) L

th
I c

400307.0
  

چٙيٗ ثطاي رٌّٛيطي اظ ذٕف تيط ثباليي زيٛاض ثطقي فٛالزي ٞٓ
( ثبيس وٙتطَ 5٘بقي اظ احط ٔيساٖ وككي لغطي ٘بٔتمبضٖ، ضاثغٝ )

 قٛز:

(5) 


2

2

sin
8

tL
M

ty

fpb   

، تٙف ٟ٘بيي σty، ٍِٙط پالؾتيه ٔمغغ تيط ٚ Mfpbوٝ زض آٖ 
ٞبي ٘بظن فٛالزي تمطيجبً لغطي ثٛزٜ وٝ ثطاي ٚضق ٔيساٖ وكف

 ثطاثط تٙف تؿّيٓ آٖ اؾت.

ٞبي ٔحيغي ثتٛا٘ٙس ثطاي حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ ايٗ وٝ ؾتٖٛ
ٞبي ٞبي ٚاضزٜ ٘بقي اظ ثبضٞبي ٔحيغي، ثٝ ٕٞطاٜ تٙفتٙف

٘بقي اظ احط ٔيساٖ وككي ضا تحُٕ ٕ٘بيٙس، الظْ اؾت وٝ قطط 
 قٛز: ٞب ٘يع ضػبيتظيط ثطاي ؾتٖٛ

(6                                          ) 


2

2

cos
4

th
M

ty

fpc   

زض ظٔبٖ  اؾت. ؾتٖٛ، ٍِٙط پالؾتيه ٔمغغ Mfpcٖ وٝ زض آ
 ٞب ٘يع زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز.( ثبيس ثبض ٔحٛضي ؾت6ٖٛوٙتطَ ضاثغٝ )

 

 

 تزرسي درستي رٍش -6

 ٞبي حُ ػسزي اؾت. زضضٚـ ارعاء ٔحسٚز يىي اظ ضٚـ
ضٚـ ارعاء ٔحسٚز وُ ٔسَ ٞٙسؾي ثٝ ارعا ضيعتطي ثٝ ٘بْ إِبٖ 

ٞبي لطاض ٌطفتٝ ثط قٛز ٚ تحّيُ ثط اؾبؼ إِبٖثٙسي ٔيتمؿيٓ
ٞبيي تكىيُ قسٜ ٌيطز. ٞط إِبٖ ذٛز اظ ٌطٜا٘زبْ ٔي ضٚي ٔسَ

قٛز. ٞط وٝ ٔمبزيط ٚضٚزي ٚ ذطٚري ثٝ آٟ٘ب اذتهبل زازٜ ٔي
تٛا٘س قٛز وٝ ايٗ تبثغ قىُ ٔئيإِبٖ ثب يه تبثغ قىُ ٔؼطفي 

ثبالتط( ثبقس. ٍٞٙبْ  يب ذغي )زضرٝ يه( ٚ يب غيطذغي )زضرٝ زٚ
تحّيُ يه ٔسَ ثب ضٚـ ارعاء ٔحسٚز تؼساز ٔؼبزالت ثؿيبض 
ظيبزي ثبيس حُ قٛز. ثٙبثطايٗ ٔحبؾت ثبيس زيس زضؾتي اظ ٔؿبِٝ 

قطايظ زاقتٝ ثبقس تب ثتٛا٘س ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٔؿبِٝ؛ زضربت آظازي، 
ٞب ٚ غيطٜ؛ ٔسَ ٞٙسؾي ضا ثٝ ٔطظي، قطايظ اِٚيٝ، ثبضٌصاضي

 ثٙسي ٕ٘بيس.ٚ يب ثٝ انغالح قجىٝ ثٙسيتؼسازي إِبٖ تمؿيٓ

ثطاي ثطضؾي ضفتبض زيٛاض ثطقي فٛالزي زاقتٗ يه ٔسَ 
ٞبي وٝ ػٙبنط ضيبضي ٔٙبؾت ٔٛضز ٘يبظ اؾت، ثب تٛرٝ ثٝ لبثّيت

اضز، اظ ايٗ ضٚـ ٚ ٔحسٚز زض حُ ٔؿبئُ پيچيسٜ ٟٔٙسؾي ز
افعاض آثبوٛؼ وٝ ٔجتٙي ثط ضٚـ ػٙبنط آٚض ٘طْلبثّيت پٛـ

 ٔحسٚز اؾت، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. 
ٞبي ٞيؿتطظيؽ، زض تحميك حبضط اظ ٘تبيذ تزطثي ٔٙحٙي

افعاض ٞبي ٘طْؾبظيٞبي ا٘زبْ قسٜ ٚ ٘تبيذ حبنُ اظ ٔسَآظٔبيف
ٞبيي وٝ بيفآثبوٛؼ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ايٙزب اظ ٔغبِؼٝ آظٔ

ا٘زبْ قسٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  ]16[تٛؾظ نجٛضي ٚ لّٟىي  2008زض ؾبَ 
SPSW-R .اؾتفبزٜ قسٜ اؾت 

 SPSW-R، ٕ٘بي وّي ٕ٘ٛ٘ٝ زيٛاض ثطقي فٛالزي (4)قىُ 
 ٌٛ٘ٝ ٞيچ ٚ ثسٖٚنٛضت يىپبضچٝ  ٝ ٞب ث ؾتٖٛ. زٞس ٘كبٖ ٔيضا 

پطٚفيُ ٘ٛع . تيطٞبي عجمبت اَٚ ٚ زْٚ اظ ا٘سٚنّٝ ؾبذتٝ قسٜ
IPE 100 تيط عجمٝ ؾْٛ اظ فٛالز پطٔمبٚٔت ثٝ  ا٘تربة ٚ

. اضتفبع ربٖ ٚ ػطو عطاحي قسٔتط  ٔيّي 15 ربٖ ٚ ثبَ ضربٔت
س. ػّت ق ا٘تربةٔتط  ٔيّي 100ٚ  220ثبَ ايٗ تيط ثٝ تطتيت 

زِيُ  ٝ ا٘تربة ايٗ تيط ػٕيك، رٌّٛيطي اظ ذٕف ٘بٔغّٛة ث
ايٗ ٔيساٖ  ٘جٛزتيط ٚ  پبييٙيٚرٛز ٔيساٖ وكف لغطي زض پبُ٘ 

اعالػبت ٔطثٛط ثٝ  (5) رسَٚ .اؾتآٖ  ثبالييزض لؿٕت 
ضا   ٕ٘ٛ٘ٝ يٚ زيٍط ارعا ٞب ٔىب٘يىي ٚضق ٞبئِٛفٝٚ  ٔكرهبت
 زٞس. ٘كبٖ ٔي

 



 

 

      

  

(: تصَيز، ًواي ولي ٍ جشئيات ديَار تزضي فَالدي هَرد 4ضىل )

 [56آسهايص ]

 ي فَالديّاي ديَار تزض (: خصَصيات هىاًيىي اجشاي ًو5ًَِجذٍل )

[56] 

 اػضب
σ0(N/mm2) E(KN/mm2) 

 206 180 ٚضق

 206 366 ؾتٖٛ

 206 310 تيطٞبي ٔيب٘ي

 206 366 تيط فٛلب٘ي

ثٝ تطتيت تٙف تؿّيٓ ٚ ٔسَٚ  σ0  ٚE (5زض رسَٚ )
 .ٞؿتٙساالؾتيؿيتٝ ٔهبِح 

ٞب، اظ آ٘زبييىٝ يىي اظ اثؼبز ؾبظي تيطٞب ٚ ؾتٖٛثطاي ٔسَ
س زيٍط ثؿيبض وٛچىتط اؾت زض ٘تيزٝ )ضربٔت( زض ثطاثط زٚ ثؼ

-٘ظط ٞؿتٙس. اظ إِبٖٞب زض رٟت ضربٔت ٔسَ لبثُ نطفتٙف

ٞبي ؾبظي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض إِبٖاي ثطاي ٔسَٞبي پٛؾتٝ
اي ػٕٛز ثط نفحٝ قٛز وٝ ٔمبعغ نفحٝاي فطو ٔيپٛؾتٝ

تٛا٘ٙس ٞب ٔئب٘ٙس. ايٗ إِبٖپٛؾتٝ ثٝ نٛضت نفحٝ ثبلي ٔي
يبثي ٔطتجٝ اَٚ رٟي ٚ يب ٔخّخي ثبقٙس ٚ ٘يع زاضاي زضٖٚچٟبض ٚ

ٌيطي وبُٔ يب وبٞف يبفتٝ )ذغي( يب زْٚ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ا٘تٍطاَ
ٞبي ٔتؼسزي ٚرٛز زاضز. ثب ثبقٙس. ثطاي ا٘تربة ٘ٛع إِبٖ، ٌعيٙٝ

ٞبي لبثُ اؾتفبزٜ، ثسيٟي اؾت زض ٘ظط ٌطفتٗ تؼسز ا٘ٛاع إِبٖ
ثٝ ٘ٛع إِب٘ي وٝ اؾتفبزٜ قسٜ ؾبظي ثٝ قست وٝ زلت ٔسَ

-ٚاثؿتٝ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبحج ٌفتٝ قسٜ، زض ايٗ ٔسَ اظ إِبٖ

ٚرٟي، ذغي ٚ ثب اي، چٟبضٞبي پٛؾتٝ، وٝ إِبS4Rٖٞبي 
-ٌيطي وبٞف يبفتٝ ٞؿتٙس، اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ثطاي ٔسَا٘تٍطاَ

ٞبي ؾبظي ٘ٛاضٞبي ٔٛضة ٔؼبزَ زيٛاض ثطقي فٛالزي، اظ إِبٖ
T3D2 ٕ٘بيٙس، ٝ فمظ ٘يطٚٞبي وككي ٚ فكبضي ضا تحُٕ ٔيو

-اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘طْ افعاض آثبوٛؼ لبثّيت ا٘زبْ ا٘ٛاع تحّيُ

ٞبي اؾتبتيىي، زيٙبٔيىي ٚ ٘يع ذغي ٚ غيطذغي ضا زاضز. ثطاي 
-آٚض غيطؾٙزي( ٔسَ، چٖٛ اظ تحّيُ پٛـوبِيجطٜ ٕ٘ٛزٖ )اػتجبض

ٙس ٔست ثبضٞبي قٛز، زض حميمت احطات ثّذغي اؾتفبزٜ ٔي
افعاض ٘ظط اؾت، ثٙبثطايٗ اظ لبثّيت تحّيُ اؾتبتيىي ٘طْاػٕبِي ٔس

 قٛز. اؾتفبزٜ ٔي
ذغي ثٛزٖ ٔهبِح، ذغي ثٛزٖ يه تحّيُ قبُٔ غيطغيط

-غيطذغي ثٛزٖ ٞٙسؾي ٚ ٘يع غيطذغي ثٛزٖ قطايظ ٔطظي ٔي

افتس وٝ ذغي ثٛزٖ قطايظ ٔطظي ظٔب٘ي اتفبق ٔيقٛز. غيط
عَٛ تحّيُ تغييط ٕ٘بيس وٝ زض ٔسَ ايٗ  قطايظ ٔطظي زض

عٛض وٝ زض ثرف تحميك، قطايظ ٔطظي حبثت ٞؿتٙس. ٕٞبٖ
ذغي( قس، حبِت پالؾتيه )غيطٔؼطفي ٔكرهبت ٔهبِح ٌفتٝ

افعاض زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ٚ اظ عطفي اظ آ٘زب وٝ ٔهبِح زض ٘طْ
افتس، ايٗ لبثّيت ٞبي ثعضي زض عَٛ تحّيُ اتفبق ٔيتغييط قىُ

افعاض فطاٞٓ قسٜ اؾت. زض ٘طْ Nlgoemي ثب فؼبَ ٕ٘ٛزٖ ٌعيٙٝ
ذغي قسٖ ٔهبِح ٚ ٞٙسؾي زض ثٙبثطايٗ زض ايٗ ٔسَ، زٚ ٘ٛع غيط

 ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. 
پؽ اظ آ٘ىٝ زيٛاض ثطقي فٛالزي ؾٝ عجمٝ آظٔبيكٍبٞي زض 

آٚض( افعاض ٔسَ قس، تحّيُ اؾتبتيىي غيطذغي ثبض افعٖٚ )پٛـ٘طْ
ييطٔىبٖ افعايٙسٜ ثٝ ٘مبط ا٘تٟبيي تيط ػٕيك عجمٝ ؾْٛ ثب اػٕبَ تغ

ا٘زبْ قس ٚ اظ آ٘زب وٝ زض ٘تبيذ آظٔبيكٍبٞي، ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ 
اي ٞيؿتطظيؽ، تغييطٔىبٖ عجمٝ اَٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛزاضٞبي چطذٝ

ٔجٙب لطاض ٌطفتٝ ثٛز، تغييط ٔىبٖ ايٗ عجمٝ ثٝ ٕٞطاٜ ثطـ پبيٝ 
 -ثٝ نٛضت ٕ٘ٛزاض ثطـ پبيٝ  افعاض اؾترطاد ٚايزبز قسٜ، اظ ٘طْ

-تغييطٔىبٖ تطؾيٓ قس. ؾپؽ ايٗ ٕ٘ٛزاض ثب پٛـ ٔٙحٙي چطذٝ

ٌٛ٘ٝ وٝ زض قىُ اي ٞيؿتطظيؽ آظٔبيكٍبٞي ٔمبيؿٝ قس. ٕٞبٖ
قٛز، ٕ٘ٛزاضٞبي ثسؾت آٔسٜ اظ ٘تبيذ آظٔبيكٍبٞي ٚ ( زيسٜ ٔي5)

افعاضي ثطاثطي ذٛثي ثب ٕٞسيٍط زاض٘س ٚ تفبٚت ثؿيبض ا٘سن ٘طْ
تٛاٖ ٘بقي اظ قطايظ آظٔبيكٍبٞي ثيٗ ايٗ زٚ ٕ٘ٛزاض ضا ٔي ٔٛرٛز
 زا٘ؿت.

 

 

 (: همايسِ تحليل اجشاي هحذٍد ٍ ًتايج آسهايطگاّي5ضىل)

 



 

 

                                                                                                                  

 تحليل طيفي -7

 ٞط ايٙىٝ ٚ ٔرتّف ٞبيظٔيٗ ِطظٜ تهبزفي ٔبٞيت ثٝ تٛرٝ ثب

 ذٛز ذبل ٘يطٚٞبي ٚ زاقتٝ فطزي ثٝ ٔٙحهط قتبثٍٙبقت ظِعِٝ

 ايٗ اظ ٘بقي تؼييٗ ٘يطٚٞبي ثطاي ،ٕ٘بيسئ يزبزا ؾبظٜ ٞط زض ضا

 زض ٔٛرٛز ٞبيظٔيٗ ِطظٜ تبضيرچٝ اظ اؾتفبزٜ ثب ٞبؾبظٜ زض ػبُٔ

 تٕبْ طاتاح يط٘سٌٜثط زض وٝ قٛزٔي اضائٝ عطحي عيف ،ٔٙغمٝ ٞط

 ٕ٘ٛزاض ظِعِٝ ٞط عيف ذالنٝ عٛضٝ ث .ثبقس ٔٙغمٝآٖ  ٞبيظِعِٝ

 زضرٝ يه ٞبيؾبظٜ تبة(ق يب ؾطػت )تغييطٔىبٖ، پبؾد حساوخط

ض ٔعثٛ ظٔيٗ ِطظٜ ثٝ ٔكرم يب ٔتفبٚت تٙبٚة ٞبيظٔبٖ ثب آظازي
ٞب، زض اظ عيف ٌيطئيبٍ٘يٗ ٚ ٘تبيذ ٕ٘ٛزٖ ٕٞپبيٝ . ثباؾت

، ٚ تغييط ٔىبٖ Sv ؾطػت، قجSaٝ قتبةقجٝ عطح عيف ٟ٘بيت
Sd ( ٝثسؾت ٔي7اظ ضاثغ )آيس: 
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 ّاي ًشديه ٍ دٍر اس گسلّاي هَرد استفادُ تزاي تحليل ديَارّاي تزضي فَالدي در حَسُ(: هطخصات ًگاضت6جذٍل )

 ي زٚض اظ ٌؿُٞب ٍ٘بقت ي ٘عزيه ٌؿُٞب ٍ٘بقت

 (km)فبنّٝ  ايؿتٍبٜ ؾبَ ٔحُ ٚلٛع (km)فبنّٝ  ايؿتٍبٜ ؾبَ ٔحُ ٚلٛع

Denalli,Alaska 2002 Pumpsttation #10 74/2  Chi-Chi,Taiwan 1999 CHY065 43/83  

Bam,Iran 2003 Bam ....... Chi-Chi,Taiwan 1999 TAP095 01/109  

Chi-Chi,Taiwan 1999 CHY101 96/9  Loma Prieta 1989 CDMG 58224 2/72  

Chi-Chi,Taiwan 1999 TCU068 32/0  Loma Prieta 1989 CDMG 58472 26/74  

Imperrial Valley 1979 CDMG 5158 35/1  Kobe, Japan 1995 HIK 72/95  

Northridge 1994 DWP 74 35/5  Loma Prieta 1989 CDMG 58223 65/58  

Silakhor , Iran 2006 Chalan Choolan ...... Manjil, Iran 1990 Gazvin 97/49  

Kocaeli , Turkey 1999 Yanmca 83/4  Northridge 1994 CDMG 13122 32/82  

Zanjiran, Iran 1994 Meymand ...... Tabas, Iran 1978 Ferdows 14/91  

Kobe , Japan 1995 Takaton 47/1  Kocaeli, Turkey 1999 Bursa Tofas 43/60  

زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. 3ي فٛق، ظٔيٗ اظ ٘ٛع ٞب ٍ٘بقت* زض تٕبْ   

 

 

 .]4[سلشلِ ايزاى  0822ًاهِ س گسل ٍ طيف آيييًشديه ٍ دٍر ا استاًذارد حَسُ هعيار اًحزاف عالٍُ تِ هياًگيي پاسخ (: طيف6ضىل )

 

اي ديَارّاي تزضي فَالدي در حَسُ ارسياتي لزسُ -8

 اساس تحليل طيفي ًشديه ٍ دٍر اس گسل تز
اي ضفتبض زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي عطاحي ثطاي اضظيبثي ِطظٜ

ٞبي (، عيف پبؾد حٛظ6ٜٞبي رسَٚ )قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ٍ٘بقت
 ]3[ظِعِٝ ايطاٖ  2800٘بٔٝ ٌؿُ ٚ عيف آئيٗ ٘عزيه ٚ زٚض اظ

ٞبي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٛؾيّٝ ايٗ ( ٔحبؾجٝ ٚ لبة6عجك قىُ )
ٞب ثبضٌصاضي قسٜ ٚ ثطـ پبيٝ ٚ تغييطٔىبٖ آٟ٘ب ٔحبؾجٝ عيف

 [.4قسٜ اؾت ]



 

 

      

ف ٘عزيه ٌؿُ ثٝ ( ٘ؿجت ثطـ پبيٝ ٘بقي اظ عي7زض قىُ )
زؾت ظِعِٝ ايطاٖ ثٝ 2800٘بٔٝ عيف زٚض اظ ٌؿُ ٚ عيف آييٗ

ٞبي ٔرتّف ثب يىسيٍط ٔمبيؿٝ قسٜ اؾت. آٔسٜ ٚ ثطاي ٔسَ
عجمٝ ٔمبزيط ثطـ  7ٚ  3ٞبي قٛز زض ٔسَعٛض وٝ زيسٜ ٔيٕٞبٖ

پبيٝ حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ وٕتط اظ ثطـ پبيٝ ٘بقي اظ 
ظِعِٝ ايطاٖ اؾت ٚ زض  2800٘بٔٝ عيف زٚض اظ ٌؿُ ٚ عيف آييٗ

عجمٝ ايٗ ٔمبزيط ثطاي حٛظٜ ٘عزيه ٌؿُ  25ٚ  15زٚ ٔسَ 
تطيٗ اذتالف زض ٘ؿجت ثطـ پبيٝ چٙيٗ ثيفثيكتط اؾت. ٞٓ

ظِعِٝ ايطاٖ  2800٘بٔٝ حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ ثٝ عيف آييٗ
تطيٗ اذتالف زض زضنس ٚ ثيف 28عجمٝ ثطاثط ثب  15زض ٔسَ 

ٝ حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ ثٝ عيف زٚض اظ ٘ؿجت ثطـ پبي
زضنس اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ قىُ  74عجمٝ ثطاثط ثب  25ٌؿُ زض ٔسَ 

عجمٝ ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف ٘عزيه  7ٚ  3( زض زٚ ٔسَ 5)
% وٕتط اظ ثطـ پبيٝ 8/17% ٚ 8/49%، 7/1%، 13ٌؿُ ثٝ تطتيت 

 ظِعِٝ ايطاٖ ٚ عيف زٚض اظ ٌؿُ 2800٘بٔٝ حبنُ اظ عيف آييٗ
ظِعِٝ  2800چٙيٗ ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف اؾتب٘ساضز اؾت. ٞٓ

%( 8/17% ٚ 8/48عجمٝ وٕتط )ثٝ تطتيت  7ٚ  3ايطاٖ زض زٚ ٔسَ 
% ثيكتط( 42عجمٝ ) 25عجمٝ ثطاثط ٚ زض ٔسَ  15ٚ زض ٔسَ 

 ثيكتط اظ ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ اؾت.
 

 
ًشديه گسل تِ تزش پايِ  (: تغييزات درصذ افشايص تزش پاي7ِضىل )

سلشلِ ايزاى تا تغييز  0822ًاهِ حاصل اس طيف دٍر اس گسل ٍ طيف آييي

 تعذاد طثمات ديَارّاي تزضي فَالدي تزاساس تحليل طيفي

 

ٞب تحت ؾٝ عيف ضا ( ثطـ زض عجمبت ٔرتّف ٔس8َقىُ )
 7ٚ  3قٛز فمظ زض زٚ ٔسَ عٛض وٝ زيسٜ ٔيزٞس. ٕٞبٖ٘كبٖ ٔي

مبت حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ وٕتط اظ ثطـ عجمٝ ثطـ عج
ظِعِٝ ايطاٖ ٚ عيف زٚض اظ  2800٘بٔٝ عجمبت حبنُ اظ عيف آييٗ

٘بٔٝ اي وٝ ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف آييٌٗؿُ ثٛزٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٚ  13عجمٝ ثٝ تطتيت  3ظِعِٝ ايطاٖ ٚ زٚض اظ ٌؿُ زض ٔسَ  2800

اؾت ٚ زضنس ثيكتط اظ ثطـ پبيٝ ٘بقي اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ  50
زضنس ثيكتط اظ ثطـ پبيٝ  18ٚ  2عجمٝ ثٝ تطتيت  7زض ٔسَ 

ٞب ثطـ پبيٝ ٘بقي اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ اؾت. أب زض ؾبيط ٔسَ
حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ ثيكتط اظ ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف 

اي ظِعِٝ ايطاٖ ٚ عيف زٚض اظ ٌؿُ اؾت. ثٝ ٌٛ٘ٝ 2800٘بٔٝ آييٗ
 28عجمٝ  15ٌؿُ زض ٔسَ وٝ ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف ٘عزيه 

ظِعِٝ  2800٘بٔٝ زضنس ثيكتط اظ ثطـ پبيٝ ٘بقي اظ عيف آييٗ
 23عجمٝ ثٝ تطتيت  25ايطاٖ ٚ عيف زٚض اظ ٌؿُ ثٛزٜ ٚ زض ٔسَ 

ظِعِٝ  2800٘بٔٝ زضنس ثيكتط ثطـ پبيٝ ٘بقي اظ عيف آييٗ 74ٚ 
( زيسٜ 8عٛض وٝ زض قىُ )ايطاٖ ٚ عيف زٚض اظ ٌؿُ اؾت. ٕٞبٖ

-ثطـ عجمبت حبنُ اظ عيف زٚض اظ ٌؿُ ٚ عيف آييٗقٛز ٔي

عجمٝ ثطاثطي ذٛثي ثب  15 ظِعِٝ ايطاٖ زض ٔسَ 2800٘بٔٝ 
ٕٞسيٍط زاض٘س ٚ ثب افعايف عجمبت ثطـ پبيٝ حبنُ اظ عيف 

ظِعِٝ ايطاٖ ثعضٌتط اظ ثطـ حبنُ اظ عيف زٚض اظ  2800٘بٔٝ آييٗ
ضنس ز 42عجمٝ ثٝ  25قٛز وٝ ايٗ اذتالف زض ٔسَ ٌؿُ ٔي

چٙيٗ ثطـ زض عجمبت حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ ضؾس. ٞٓٔي
عجمٝ ثطاثطي  7ٞبي ظِعِٝ ايطاٖ زض ٔسَ 2800٘بٔٝٚ عيف آييٗ

ذٛثي ثب ٕٞسيٍط زاض٘س ٚ ثب افعايف عجمبت، ثطـ پبيٝ حبنُ اظ 
ظِعِٝ ايطاٖ وٛچىتط اظ ثطـ حبنُ اظ عيف  2800٘بٔٝ عيف آييٗ

 23عجمٝ ثٝ  25زض ٔسَ  قٛز وٝ ايٗ اذتالف٘عزيه ٌؿُ ٔي
 ضؾس.زضنس ٔي
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سلشلِ  0822ًاهِ (: تزش در ّز طثمِ حاصل اس طيف آييي8ضىل )

ّاي ًشديه ٍ دٍر اس گسل در ديَارّاي تزضي فَالدي ايزاى، طيف

 55طثمِ، ج( هذل  7طثمِ، ب( هذل  3الف( هذل  ،هَرد تزرسي

 ثمِط 05طثمِ، د( هذل 

 

ٞبي ٘ؿجي عجمٝ ( تغييطات زضنس تفبٚت تغييطٔىب9ٖقىُ )
ثبْ ثب تغييط اضتفبع ضا ثب تٛرٝ ثٝ ٘ؿجت ايٗ ٔمبزيط زض حبِت 
تحّيُ عيف ٘عزيه ٌؿُ ثٝ عيف زٚض اظ ٌؿُ ٚ ٘ؿجت ثٝ عيف 

عٛض وٝ زيسٜ زٞس. ٕٞبٖظِعِٝ ايطاٖ ٘كبٖ ٔي 2800٘بٔٝ آييٗ
عجمٝ ٔمبزيط  7ٚ  3ٞبي ٞب ثٝ غيط اظ ٔسَقٛز زض ٕٞٝ ٔسَٔي

تغييطٔىبٖ ٘ؿجي عجمٝ ثبْ حبنُ اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ ثيكتط اظ 
تغييطٔىبٖ ٘ؿجي عجمٝ ثبْ ٘بقي اظ عيف زٚض اظ ٌؿُ ٚ عيف 

 ظِعِٝ ايطاٖ اؾت. 2800٘بٔٝ آييٗ
 

 

زات درصذ اختالف تغييزهىاى ًسثي طثمِ تام حاصل اس (: تغيي9ضىل )

ّاي ًشديه ٍ دٍر اس گسل تا سلشلِ ايزاى ٍ طيف 0822ًاهِ طيف آييي

 تغييز ارتفاع ديَارّاي تزضي فَالدي تز اساس تحليل طيفي

 

( تغييطٔىبٖ ٘ؿجي عجمبت ٔرتّف ٞط ٔسَ ضا 10قىُ )
 2800٘بٔٝ تحت ؾٝ عيف ٘عزيه، زٚض اظ ٌؿُ ٚ عيف آييٗ

قٛز زض زٚ ٔسَ عٛض وٝ زيسٜ ٔيزٞس. ٕٞبٖظِعِٝ ايطاٖ ٘كبٖ ٔي
ي ثبْ حبنُ اظ عيف ٘عزيه عجمٝ، تغييطٔىبٖ ٘ؿجي عجمٝ 7ٚ  3

%( عيف 8/17%، 8/20% ٚ 5/1%، 13ٌؿُ وٕتط اظ )ثٝ تطتيت 
اي ظِعِٝ ايطاٖ ٚ عيف زٚض اظ ٌؿُ ثٛزٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ 2800٘بٔٝ آييٗ

ي ثبْ حبنُ اظ عيف ٘عزيه عجمٝوٝ حسالُ تغييطٔىبٖ ٘ؿجي 
زضنس ٚ حساوخط تغييطٔىبٖ  23عجمٝ ثطاثط ثب  25ٌؿُ زض ٔسَ 

عجمٝ،  15ي ثبْ ٘بقي اظ عيف ٘عزيه ٌؿُ زض ٔسَ ٘ؿجي عجمٝ
٘بٔٝ % ثيكتط اظ تغييطٔىبٖ ٘ؿجي رب٘جي حبنُ اظ عيف آيي29ٗ

( 10ٌٛ٘ٝ وٝ زض قىُ)ظِعِٝ ايطاٖ زض ايٗ ٔسَ اؾت. ٕٞبٖ 2800
عجمٝ تغييط ٔىبٖ ٘ؿجي رب٘جي ٘بقي اظ  7قٛز زض ٔسَ ٔيزيسٜ 

ظِعِٝ ايطاٖ ثطاثطي  2800عيف ٘عزيه ٌؿُ ٚ عيف اؾتب٘ساضز 
عجمٝ تغييطٔىبٖ ٘ؿجي  15ذٛثي ثب ٕٞسيٍط زاض٘س ٚ زض ٔسَ 

ظِعِٝ  2800رب٘جي ٘بقي اظ عيف زٚض اظ ٌؿُ ٚ عيف اؾتب٘ساضز 
 ايطاٖ ثطاثطي ذٛثي ثب ٕٞسيٍط زاض٘س.

 سِ تَسيع تزش در ارتفاع ساسُهماي -9

ٞبي ٔٛضز زض ايٗ ثرف تٛظيغ ثطـ زض اضتفبع ٞط يه اظ ٔسَ
ٔغبِؼٝ تحت تحّيُ زيٙبٔيىي ذغي زض حٛظٜ زٚض ٚ ٘عزيه 

ا٘س. ٘تبيذ ٘ؿجت ثطـ عجمٝ ثٝ ثطـ پبيٝ ثطاي ٌؿُ ٔمبيؿٝ قسٜ
( ٘كبٖ زازٜ قسٜ 11ٞبيي ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض قىُ )ٞط يه اظ ٔسَ
زٞس وٝ تٛظيغ ثطـ حبنُ اظ ( ٘كبٖ ٔي11ىُ )اؾت. ٘تبيذ ق

 ٞبي ٘عزيه ٌؿُ اؾت.ٞبي زٚض اظ ٌؿُ ثيكتط اظ ٍ٘بقتٍ٘بقت
 



 

 

      

 
 )الف(

 
 )ب(
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 )د(
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ٞب، قٛز ثب افعايف اضتفبع ؾبظٜ( زيسٜ ٔي11ثب تٛرٝ ثٝ قىُ )
قٛز، اذتالف ثيٗ تٛظيغ ثطـ حٛظٜ زٚض ٚ ٘عزيه ٌؿُ ثيكتط ٔي

٘ظط ٘كبٖ ٞبي ٔٛضزتطيٗ اذتالف ثيٗ ثطـ عجمبت ؾبظٜثيف
ٞبي يغ ثطـ پبيٝ ٘عزيه ٌؿُ ثٝ تطتيت زض ؾبظٜزٞس وٝ تٛظٔي
% وٕتط اظ تٛظيغ 5/38% ٚ 6/10%، 3/0عجمٝ حساوخط  25ٚ  15، 7

چٙيٗ زض عجمبت قكٓ ٚ ٞفتٓ ثطـ حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ اؾت. ٞٓ
عجمٝ تٛظيغ ثطـ پبيٝ  7ي % اضتفبع ؾبظٜ( ؾبظ100ٜ% تب 83)ثيٗ 

% 64ٓ )تب % ٚ زض عجمبت يىٓ تب يبظز82/0ٞ٘عزيه ٌؿُ حسٚز 
عجمٝ تٛظيغ ثطـ پبيٝ ٘عزيه ٌؿُ  15ي اضتفبع ؾبظٜ( ؾبظٜ

% اضتفبع ؾبظٜ( 71% ٚ زض عجمبت اَٚ تب ٞزسٞٓ )زض 35/0حسٚز 
% ثيكتط اظ تٛظيغ ثطـ حٛظٜ زٚض اظ 4/19عجمٝ حسٚز  25ي ؾبظٜ

ٌؿُ اؾت. ثغٛض وّي ٘تبيذ فٛق حبوي اظ احطات ثيكتط تٛظيغ 
ضؾس ايٗ ٙس وٝ ثٝ ٘ظط ٔيثطـ زض حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ ٞؿت

ٔٛضٛع ثٝ زِيُ احطات ثيكتط ٔٛزٞبي ثبالتط زض حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ 
 ٘ؿجت ثٝ حٛظٜ ٘عزيه ٌؿُ ثبقس. 

  

  

(: همايسِ تَسيع تزش در حَسُ دٍر ٍ ًشديه گسل حاصل اس 55ضىل )
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طقي فٛالزي ٚضق ٘بظن ثب زض ايٗ تحميك ضفتبض ؾبٔب٘ٝ زيٛاض ث
ٞبي زٚض ٚ ٘عزيه اتهبالت تيط ثٝ ؾتٖٛ نّت ثب اؾتفبزٜ اظ عيف

ايطاٖ قسٜ  2800اي ثب عيف اؾتب٘سض ٌؿُ ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ
ٚ  15، 7، 3اؾت. ثسيٗ ٔٙظٛض چٟبض لبة ذٕكي ثب تؼساز عجمبت 

وٝ زٞب٘ٝ ٔيب٘ي آٟ٘ب ثٛؾيّٝ زيٛاض ثطقي فٛالزي ٔسَ ٘ٛاضي  25
 AISC-LRFD٘بٔٝ ت، ا٘تربة ٚ ثط اؾبؼ آييٗپط قسٜ اؾ

ٔجحج زٞٓ ٔمطضات ّٔي ؾبذتٕبٖ  عطاحي قسٜ اؾت ٚ ضٛاثظ
زض ٔٛضز آٟ٘ب اػٕبَ ٚ ٞبي فٛالزي( )عطح ٚ ارطاي ؾبذتٕبٖ

ٞبي زٚض ٚ ٘عزيه ٌؿُ ٔٛضز وٙتطَ قسٜ ٚ ؾپؽ ثٛؾيّٝ عيف
زؾت آٔسٜ ثؿتٝ ثٝ ايٗ اؾت تحّيُ ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفت. ٘تبيذ ثٝ

 ثب اضتجبط زض لغؼي ٝ اٍِٛي ٘ٛاضي زضؾت ػُٕ ٕ٘بيس ٚ لضبٚتو
 زاضز: ثيكتطي تحميمبت ثٝ ٘يبظ ٞبٌيطي ٘تيزٝ
ٞبي زٚض ٚ ٘عزيه ٌؿُ، ثب تٛرٝ ثٝ عيف پبؾد ظِعِٝ -

 7/0ي تٙبٚة ٞبي ٘عزيه ٌؿُ اظ زٚضٜٔمبزيط عيف پبؾد ظِعِٝ
ؿُ ٚ حب٘يٝ ثٝ ثؼس زاضاي ٔمبزيط ثيكتطي ٘ؿجت ثٝ عيف زٚض اظ ٌ

ظِعِٝ ايطاٖ اؾت ثغٛضيىٝ ٔمبزيط عيف  2800عيف اؾتب٘ساضز 
حب٘يٝ ثٝ ثؼس ثيف اظ  2ي تٙبٚة پبؾد قتبة ٘عزيه ٌؿُ اظ زٚضٜ
ٞبي زٚض اظ ٌؿُ اؾت. ثٙبثطايٗ زٚ ثطاثط ٔمبزيط عيف پبؾد ظِعِٝ



 

 

                                                                                                                  

زض ا٘تربة ٍ٘بقت ثطاي تٟيٝ عيف ٚيػٜ ؾبذتٍبٜ زض حٛظٜ 
ٞبي ٘عزيه ٌؿُ تٛرٝ عِٝ٘عزيه ٌؿُ ثبيس ثٝ ذهٛنيبت ظِ

 ٕ٘ٛز.
ظِعِٝ ايطاٖ ٚيطايف ؾْٛ، ثطـ پبيٝ  2800عيف اؾتب٘ساضز  -
ي تٙبٚة ثّٙس ضا زض حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ زؾت ثبال ٞبي ثب زٚضٜؾبظٜ

ي تٙبٚة وٛتبٜ ضا زض حٛظٜ زٚض اظ ٞبي ثب زٚضٜٚ ثطـ پبيٝ ؾبظٜ
ي ظ٘س ايٗ ٔؿئّٝ ثبػج غيط التهبزٌؿُ زؾت پبييٗ ترٕيٗ ٔي

ٞبي وٛتبٜ ٞبي ثّٙس ٔطتجٝ ٚ ضؼيف عطح قسٖ ؾبظٜقسٖ ؾبظٜ
 قٛز.ٔطتجٝ زض حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ ٔي

ثطضؾي ثطـ پبيٝ ٚ تغييطٔىبٖ ٘ؿجي رب٘جي عجمٝ ثبْ 
زٞس وٝ ٔمبزيط زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٘كبٖ ٔي

عجمٝ تحت عيف ٘عزيه ٌؿُ  7ٚ  3ٞبي ايٗ ػٛأُ زض ٔسَ
ٞبي زٚض اظ زضنس( ٔمبزيط آٟ٘ب تحت عيف 33تب  2وٕتط اظ ) ثيٗ 

ٚ  15ٞبي ظِعِٝ ايطاٖ اؾت. أب زض ٔسَ 2800٘بٔٝ ٌؿُ ٚ آييٗ
عجمٝ ٔمبزيط ثطـ پبيٝ ٚ تغييطٔىبٖ رب٘جي ٘ؿجي تحت عيف  25

زضنس( ٔمبزيط آٟ٘ب تحت  70تب  20٘عزيه ٌؿُ ثيكتط اظ ) ثيٗ 
-يطاٖ اؾت. ٞٓظِعِٝ ا 2800٘بٔٝ ٞبي زٚض اظ ٌؿُ ٚ آييٗعيف

تطيٗ تفبٚت ثطـ پبيٝ ٚ تغييطٔىبٖ ٘ؿجي رب٘جي چٙيٗ ثيف
ظِعِٝ ايطاٖ  2800٘بٔٝ عجمٝ ثبْ تحت عيف ٘عزيه ٌؿُ ٚ آييٗ

عجمٝ اتفبق افتبزٜ اؾت. اظ ؾٛي زيٍط ثطـ پبيٝ ٚ  15زض ٔسَ 
تغييطٔىبٖ ٘ؿجي رب٘جي عجمٝ ثبْ حبنُ اظ عيف زٚض اظ ٌؿُ زض 

ثب ٔمبزيط ايٗ ػٛأُ ٘بقي اظ عيف  عجمٝ ثطاثطي ذٛثي 15ٔسَ 
 ظِعِٝ ايطاٖ زاضز. 2800٘بٔٝ آييٗ
ٔكبٞسات ايٗ ٔغبِؼٝ حبوي اظ احطات ثيكتط تٛظيغ ثطـ زض  -

آيس ايٗ حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ اؾت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ، ثٝ ٘ظط ٔي
ٔٛضٛع ثٝ زِيُ احطات ثيكتط ٔٛزٞبي ثبالتط زض حٛظٜ زٚض اظ ٌؿُ 

ٌؿُ اؾت. چب٘چٝ، تٛظيغ ثطـ پبيٝ  ٘ؿجت ثٝ حٛظٜ ٘عزيه
عجمٝ ثغٛض  25ٚ  15، 7ٞبي ٘عزيه ٌؿُ ثٝ تطتيت ثطاي ؾبظٜ

% وٕتط اظ تٛظيغ ثطـ حٛظٜ 18/20% ٚ 02/6%، 17/0ٔيبٍ٘يٗ  
 زٚض اظ ٌؿُ اؾت.

تٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ زض ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔغبِؼٝ ٔي
)اٍِٛي زيٛاضٞبي ثطقي فٛالزي ٚضق ٘بظن ثب اتهبالت نّت 

 2800٘بٔٝ حب٘يٝ عيف آييٗ 6/0ي تٙبٚة ثيف اظ ٘ٛاضي( ثب زٚضٜ
ٞبي ٘عزيه اي ثطاي ظِعِٝظِعِٝ ايطاٖ رٛاثٍٛي ٘يبظٞبي ؾبظٜ

٘بٔٝ تٛا٘س ثبقس ٚ ٘يبظ ٔجطْ ثٝ انالح ايٗ عيف زض آييٌٗؿُ ٕ٘ي
ظِعِٝ  2800٘بٔٝچٙيٗ عيف آييٗظِعِٝ ايطاٖ اؾت. ٞٓ 2800

ٞبي زٚض اظ ٌؿُ زض اي ثطاي ٍ٘بقتٞبي ؾبظٜايطاٖ رٛاثٍٛي ٘يبظ
 حب٘يٝ( اؾت. 6/0ي تٙبٚة ثيف اظ عجمٝ )زٚضٜ 7ٞبي ثيف اظ ٔسَ
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