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کلیذ ياشٌَاٌ :ؿُ ظاٌطؼ ،ضٚاثط وبٙٞسٌیٔ ،مبزیط طیفیٕٞ ،جؿتٍی ،ذططپصیطی ِطظ ٜای

چکیذٌ
طیف ٞبی قططی ،طیف ٞبی ططاحی ٘ٛیٙی ٞؿتٙس و ٝثطای خجطاٖ وبؾتی ٞبی طیف ٞبی ثب ذطط یىٛٙاذت ثٚ ٝخٛز آٔس ٜا٘س.
ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط قتبثٟبی طیفی زض پطیٛزٞبی چٙسٌب٘ ،ٝیىی اظ ػٙبنط وّیسی زض ٔٛضز طیف ٞبی قططی اؾت .ایٗ ٘ٛع ٕٞجؿتٍی ث ٝطٛض
آقىبض ثٔ ٝدٕٛػ ٝزازٞ ٜبی ِطظ ٜای ثؿتٍی زاضز .ث ب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٔ ٟٓسِٟبی ٕٞجؿتٍی ٔٛخٛز ٘یبظٔٙس ث ٝثطضؾی ثیكتط ثطای ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌطفتٗ زض ٔٙبطك خسیس ٞؿتٙس .اظ آ٘دبیی و ٝپ ٟٝٙایطاٖ ظٔیٗ زض ثرف ٔیب٘ی وٕطثٙس و ٜٛظایی ِ ٚطظ ٜذیع آِپ – ٞیٕبِیب لطاض زاضز  ٚیىی اظ ِطظٜ
ذیعتطیٗ ٔٙبطك خٟبٖ ث ٝقٕبض ٔی ضٚز ،إٞیت ایٗ ثطضؾی چٙس ثطاثط ٔی قٛز .زض ایٗ ٔطبِؼ ٚ ٝثب تٛخ ٝث ٝتأثیط چكٍٕیط ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ ٔمبزیط
طیفی ثط ضٚاثط وبٙٞسٌی  ٚزض ٘تید ٝثط اضظیبثی ذططپصیطی ِطظ ٜای ؾؼی قس ٜاؾت ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ِطظٜای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ
ٔمبزیط طیفی ایٗ زازٞ ٜب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز  ٚزض نٛضت ٚخٛز ٕٞجؿتٍی ٔمساض آٖ ثسؾت آیس.

مقذمٍ
ٔمساض قتبة طیفی قتبة ٍ٘بقت ٞبی ظٔیٗ ِطظ ٜث ٝقىُ ٚؾیؼی زض تحّیُ ذطط ِطظ ٜای  ٚترٕیٗ پبؾد ؾبظ ٜای ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٔیٍیط٘سٔ .سَ ٞبی پیف ثیٙی حطوت یب خٙجف ظٔیٗ (ٔسَ وبٙٞسٌی) تٛظیغ احتٕبالتی ٔمبزیط قتبة طیفی ضا ثطای یه ضذساز ٔكرم پیف
ثیٙی ٔیىٙٙس .ایٗ ٔسَ ٞب تٟٙب ث٘ ٝح ٜٛتٛظیغ احتٕبالتی زازٞ ٜب زض زٚض ٜتٙبٚثی ٔكرم ٔحسٚز ٔیك٘ٛس ٔ ٚمبزیط قتبة ٞبی طیفی زض زٚضٞ ٜبی
تٙبٚثی ٔتفبٚت ضا ثسؾت ٕ٘یسٙٞس .زض ؾبِٟبی اذیط ٔسَ ٞبی ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ قتبة ٞبی طیفی تٛؾط ٔحممیٗ ٔرتّف اضئ ٝقس ٜو ٝثٝ
ٟٔٙسؾیٗ وٕه ٔیىٙس اظ ایٗ اطالػبت خسیس ثطای ثبال ثطزٖ زلت زض تؼییٗ ػّٕىطز احتٕبالتی ؾبظٞ ٜب اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس .اظ ططفی ٔسَ ٞبی ٔصوٛض
ثطای ثؿط  ٚتٛؾؼٔ ٝسَ ٞبی وبٙٞسٌی  ٚطیف ٞبی ططاحی ٘یع وبضثطز ذٛاٙٞس زاقت.
ٔطبِؼ ٝپیف ض ٚزض خٟت تؼییٗ ٔمساض ٔ ٚسَ ٕٞجؿتٍی ٔمبزیط طیفی زض زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ ٔی ثبقسِ .ع ْٚا٘دبْ
چٙیٗ تحمیمی اظ آ٘دب ٘بقی ٔیكٛز و ٝثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ تالـ ٞبیی زض خٟت تؼییٗ ٔسَ ٞبی وبٙٞسٌی تٛؾط ٔحممیٗ نٛضت ٌطفتٝ
اؾت  ٚث ٝزِیُ ٚاثؿتٍی ٔسَ ٞبی وبٙٞسٌی ثٔ ٝیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثطای ثسؾت زازٖ ٘تبیح زلیمتط ٕٞ ٚچٙیٗ ثؿط  ٚتٛؾؼ ٝایٗ ٔسَ ٞب ،وٕجٛز
ضاثط ٝای ثطای ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط زازٞ ٜبی طیفی ایٗ ٔٙطمٔ ٝكبٞسٔ ٜیٍطزیسِ .صا ثب ٔطبِؼ ٝتحمیمبت ٌصقت ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ثٟتطیٗ ٔسَ
وبٙٞسٌی ثسؾت آٔسٙٔ ٜطجك ثط زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ (ٔسَ وبٙٞسٌی ظػفطا٘ی  )2112زض ٔطبِؼ ٝپیف ض ٚؾؼی ثطآٖ قس ٜوٝ
ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ایٗ زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ضا تؼییٗ  ٚزض نٛضت ٚخٛز ٕٞجؿتٍی ضاثط ٝای ثطای پیف ثیٙی ایٗ ٔمبزیط ثسؾت آیس .ثطای ا٘دبْ ایٗ وبض
پػٞٚكٍب ٜثیٗإِّّی ظِعِٝقٙبؾی ٟٙٔ ٚسؾی ظِعِٝ
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اظ  114قتبثٍٙبقت ٔٙطم ٝظاٌطؼ  ٚایطاٖ ٔطوعی اؾتفبزٌ ٜطزیس ٘ ٚتبیح حبنُ اظ آٖ ثب ٔسَ ٞبی ٕٞجؿتٍی ٘مبط ٔرتّف خٟبٖ ٔٛضز ٔمبیؿٝ
لطاض ٌطفتٔ .كبٞسات ٘كبٖ زاز ٜؤ ٝمبزیط ٕٞجؿتٍی ثسؾت آٔس ٜثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ ثب ٞیچىساْ اظ ٔسَ ٞبی ٕٞجؿتٍی اضائ ٝقس ٜتٛؾط
ظِعِ ٝقٙبؾبٖ خٟبٖ تطبثك ٘ساقتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٕ٘ٛزاض طیف قططی ٔیبٍ٘یٗ ٘یع ث ٝطیف حبنُ اظ ایٗ ٔسَ ٞبی ٕٞجؿتٍی ٘عزیىی ٘ساضز .ثٙبثطایٗ
ثب تحّیُ ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی ثطای ٔمبزیط طیفی زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ؾؼی ثط ثسؾت آٚضزٖ ضاثط ٝای ٔتٙبؾت ثب ایٗ ٔمبزیط ٌطزیسٜ
اؾت.

مذل َای کاَىذگی
زض طی ؾبِٟبی ٌصقت ٝثطضؾی خٙجف ٞبی ٘یطٙٔٚس ظٔیٗ ثب تبویس ثط خٕغ آٚضی  ٚتفؿیط آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔجبحث زض
اضظیبثی ذطط پصیطی ِطظ ٜای ٔططح قس ٜاؾت .زض ایٗ ٔؿیط ظِعِ ٝقٙبؾبٖ ثب اضائٔ ٝسِٟبی ویفی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی تئٛضی  ٚتدطثی ثٝ
ترٕیٗ خٙجف ٞبی ٘یطٙٔٚس ظٔیٗ پطزاذت ٝا٘س ایٗ أط ثب ٔؼطفی ضٚاثطی ٔٛؾ ْٛث ٝضٚاثط وبٙٞسٌیٕٔ 1ىٗ قس ٜاؾت .ضٚاثط ٔصوٛض ثب ٌؿتطـ
ؾٛاثك ِطظ ٜای ث ٝنٛضت ٔسا ْٚثبظثیٙی قس ٚ ٜثسیٗ ططیك ٔسَ ٞبی ضیبضی ٔتؼسزی زض خٟت تٛنیف حطوت ظٔیٗ ثىبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت
(.)Elnashai, 2008
ٔسِٟبی وبٙٞسٌی ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیبض قتبة طیفی ٍِبضیتٕی ضا ث ٝنٛضت تبثؼی اظ ٔتغیطٞبی پیف ثیٙی وٙٙسٔ ٜب٘ٙس ثعضٌبی
ظِعِ ،ٝفبنّ ٚ ٝقطایط ؾبذتٍب ٜپیف ثیٙی ٔیىٙٙس  ٚثطای ٔحیط ٞبی ِطظ ٜای ٔرتّفی زض ؾطاؾط خٟبٖ تٛؾؼ ٝیبفت ٝا٘س .اظ آ٘دب وٞ ٝسف انّی ٚ
ػٕٔٛی آ٘بِیع زیٙبٔیىی یه ؾبظ ٜپیف ثیٙی پبؾد ؾبظ ٜزض ٔؼطو خٙجف ظٔیٗ ثب یه قتبة طیفی ذبل  ٚزض پطیٛزی ٔكرم اؾت ( Baker,
 ،)2011ثطذی اظ ٔحبؾجبت ٔب٘ٙس ٔحبؾج ٝطیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ( )CMSاظ ایٗ اطالػبت اؾتفبزٔ ٜیىٙٙس أب زض وٙبض آٖ ث ٝزا٘ف ضطایت ٕٞجؿتٍی
ثیٗ ٔمبزیط قتبة طیفی ٍِبضیتٕی زض پطیٛز ٞبی ٔتؼسز ٘یبظ اؾت .تب چٙسی پیف ،پیف ثیٙی ٕٞجؿتٍی ٞب ػٕستب ثطاؾبؼ زازٞ ٜبی ثجت قس ٜزض
غطة ایبالت ٔتحس ٜاظ ظِعِٞ ٝبی وٓ ػٕك پٛؾت ٝای نٛضت ٔی ٌطفت ( .)Jayaram et al., 2011أب ٔحممبٖ ثطای زؾتیبثی ثٔ ٝسَ ٞبی ٔرتّف
پیف ثیٙی ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی اظ قتبة ٞبی طیفی زض ؾبیط ٘مبط خٟبٖ ٔب٘ٙس غاپٗ ،ایتبِیب  ٚاضٚپب ٘یع اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜثٔ ٝسَ ٞبی ٔٙطجك ثط زازٜ
ٞبی ِطظ ٜای ایٗ ٔٙبطك زؾت یبفت ٝا٘س .ثب تٛخ ٝث ٝظِعِ ٝذیع ثٛزٖ ٘بحی ٝظاٌطؼ ایطاٖ  ٚتالـ ٔحممبٖ ثطای زؾت یبثی ثٔ ٝسَ وبٙٞسٌی ٔٙطجك
ثط زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ایٗ ٘بحی ،ٝزض ایٗ ٔطبِؼ ٝؾؼی ثط آ٘ؿت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ  114قتبثٍٙبقت ثجت قس ٜظِعِ ٝزض ٔٙبطك ظاٌطؼ  ٚایطاٖ ٔطوعی ٚ
ٔسَ وبٙٞسٌی ثسؾت آٔس ٜتٛؾط ظػفطا٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2112ضاثطٕٞ ٝجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط طیفی ضا ثسؾت آٚضز ٚ ٜطیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ثسؾت
آٔس ٜتٛؾط آٖ ضا ثب ٔسَ ٞبی پیف ثیٙی ٕٞجؿتٍی زض ؾبیط ٘مبط خٟبٖ ٔمبیؿٔ ٝی ٌطزز.

مريری بر تحلیل خطر لرزٌ ای احتماالتی
ػجبضت ذطط ِطظ ٜای ٔؼٕٛال ثطای تٛنیف پتب٘ؿیُ پسیسٚ ٜیطا٘ی ٔطثٛط ث ٝذطط ظِعِٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز (ٞ .)Sigbjörnsson et al, 2007سف
اظ تحّیُ ذطط ِطظ ٜای ثطای ٟٔٙسؾبٖ ظِعِ ٝایٗ اؾت و ٝاطٕیٙبٖ حبنُ وٙٙس آیب ؾبظٛٔ ٜضز ٔطبِؼ ٝثطای یه ؾطح ػّٕىطز ٔكرم ٔی تٛا٘س
تحت تحطیه پبی ،ٝپبیساض ثٕب٘س یب ذیط؟ أب ؾطح تحطیه اػٕبِی ث ٝؾبظٔ ٜؼٕٛال خع ٚؾٛاالتی اؾت و ٝپیف ض ٚاؾت .اظ آ٘دب وٞ ٝیچ لطؼیتی زض
اضتجبط ثب پبضأتطٞبی ظِعِٞ ٝبی آتی ٔب٘ٙس فبنّ ٚ ٝثعضٌب ٚخٛز ٘ساضز ،ثٙبثطایٗ ث ٝزا٘كی ثطای اضتجبط ایٗ ػسْ لطؼیت ٞب  ٚپبؾد ث ٝؾٛاالت
ٟٔٙسؾبٖ ظِعِ٘ ٝیبظ اؾت .ایٗ زا٘ف تحت ػٛٙاٖ تحّیُ ذطط ِطظ ٜای ،ث ٝثیب٘ی ٚاضح زض ضاثط ٝثب ضذساز تحطیه ظِعِ ٝزض یه ؾبذتٍبٔ ٜكرم ٔی
پطزاظز .تحّیُ ذطط ِطظٜای ث ٝز ٚنٛضت تؼییٙی ٚ 2احتٕبالتی 3ا٘دبْ ٔیقٛز.
ٞسف تحّیُ ذطط ِطظ ٜای احتٕبالتی ػجبضت اؾت اظ ا٘ساظٌ ٜیطی ٘طخ فطاٌصقت ؾطٛح ٔرتّف ظِعِ ٝزض یه ؾبذتٍب ٜیب ٔدٕٛػ ٝای اظ
ؾبذتٍبٞ ٜب ثطای تٕبٔی ظٔیٗ ِطظٞ ٜبی ٔحتُٕ ٔؼیٗ .ضٚـ ػسزی – تحّیّی ثطای  PSHAاثتسا تٛؾط  Cornellزض ؾبَ  1986فطٔ َٛثٙسی
ٌطزیس ( ٚ )Cornell, 1986تب ث ٝأطٚظ خبٔغ تطیٗ ػّٕىطز ایٗ ضٚـ زض ٌعاضـ وٕیت ٝاضقس تدعی ٚ ٝتحّیُ ذطط ِطظ ٜای ( )SSHAC 1997آٔسٜ
اؾت .زض ٌصقت ٝث ٝنٛضت ؾٙتی اظ قتبة حساوثط ( )PGAثطای تؼییٗ وٕیت ظٔیٗ ِطظ ٜزض  PSHAاؾتفبزٔ ٜی ٌطزیس .أب أطٚظ ٜوٕیتی وٝ
تطخیح زازٔ ٜی قٛز ث ٝخبی آٖ زض ٔحبؾجبت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ػجبضت اؾت اظ ثیكی ٝٙقتبثی و ٝتٛؾط یه ٔیطاٌط ؾیؿتٓ ٘ٛؾب٘ی یه
زضخ ٝآظازی تدطثٔ ٝیكٛز  ٚیب ث ٝظثبٖ ؾبز ٜتط قتبة طیفی( .)Saث ٝػجبضت زیٍط ٍٙٞبٔی وٞ ٝسف ثیبٖ ویفی احتٕبالت ،فطوب٘ؽ یب احتٕبَ ضذساز
اثطی ذبل زض یه ؾبذتٍبٔ ٜكرم ثطای یه ٘بحیٔ ٝؼّ ْٛاؾت اظ ضٚـ تحّیُ ذطط ِطظ ٜای احتٕبالتی اؾتفبزٔ ٜی ٌطزز و ٝپبیٞ ٝبی تئٛضی آٖ
ثط اؾبؼ اطٕیٙبٖ  ٚؾالٔت ؾبظٔ ٜی ثبقس.
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)Attenuation Relationships or Ground Motion Prediction Models (GMPMs
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اپسیلًن
پبضأتط اپؿیّٔ )  ( ٖٛؼیبضی اؾت ثطای تفبضُ ثیٗ قتبة طیفی یه قتبثٍٙبقت ٔ ٚیب٘ٔ ٝمساض طیفی و ٝتٛؾط ٔسَ پیف ثیٙی ظٔیٗ
ِطظ ٜثطای ثعضٌبی  ٚ Mفبنّ R ٝقتبثٍٙبقت ٔٛضز ٘ظط زض یه پطیٛز ٔؼّ ،ْٛپیف ثیٙی قس ٚ ٜتٛؾط ا٘حطاف ٔؼیبض ٍِبضیتٕی ٘طٔبَ ؾبظی قسٜ
اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ٔ كرم ٔی وٙس و ٝا٘حطاف ٔؼیبضٞبی اؾتب٘ساضز ث ٝچٔ ٝیعاٖ اظ ٔیب٘ٔ ٝسَ ظٔیٗ ِطظ ٜزٚض ٞؿتٙس (.)Cimellaro, 2013
ضاثط ٝضیبضی ایٗ پبضأتط ث ٝنٛضت ظیط اؾت:

ln sa T    ln sa M , R, T 
 ln sa T 

()1

 T  

زض ٔؼبزِ  ln saT  ٚ  ln saM , R,T  ،)1( ٝث ٝتطتیت ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیبض پیف ثیٙی قس ٜثطای  ln saزض یه پطیٛز
ٔؼیٗ ٞؿتٙس٘ ln sa .یع قتبة طیفی ٍِبضیتٕی ٔٛضز ٘ظط ٞؿتٙس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚاثط وبٙٞسٌی ثسؾت ٔی آیٙس .ػّت ایٙىٔ ٝمساض  ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔمبزیط  ln saفطٔ َٛثٙسی قس ٜاؾت ایٗ اؾت ؤ ٝمبزیط  Saث ٝذٛثی تٛؾط تٛظیغ ٍِبضیتٕی ٕ٘بیف زازٔ ٜی ق٘ٛس٘ .تید ٝایٗ فطَٔٛ

ثٙسی ثطای ٚ  T خٛز ٔتغیط تهبزفی ٘طٔبَ ثب ٔیبٍ٘یٗ نفط  ٚا٘حطاف ٔؼیبض ٚاحس اؾت ؤ ٝتغیط تهبزفی ٘طٔبَ اؾتب٘ساضز ذٛا٘سٔ ٜی قٛز .ثٝ

ػّت ایٗ تٛظیغ ًِ ٘ -طٔبَ ٔیتٛاٖ ٘كبٖ زاز وٕ٘  ln saM , R,T  ٝبیی ػجبضت اؾت اظ ٔمساض ٔیب٘ Sa ٝغیط ٍِبضیتٕی .ثٙبثطایٗ ٍٙٞبٔیىٝ
ٔیب٘ Sa ٝزض ٔحبؾجبت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز ث ٝایٗ ػّت اؾت و ٝثب ٔیبٍ٘یٗ انّی ٔ ln saمبیؿٔ ٝی قٛز .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝپبضأتط

  ln saM , R,T اغّت تبثؼی اؾت اظ پبضأتطٞبی اضبفی زیٍط ٔب٘ٙس؛ قطایط ؾبذتٍبٞی ٔ ٚىب٘یؿٓ ذطاثی و ٝثطای ٔحبؾج ٝآٟ٘ب ثبیس اظ ػّٓ
ٔطثٛط ث ٝقطایط ؾبذتٍبِ ٚ ٜطظ ٜذیعی ٔٙطم ٝای اؾتٙجبط ٌطز٘س(Baker, 2011) .

اثر اپسیلًن بر پاسخ سازٌ ي طیف پاسخ
اثتسا ایٗ ٔؿئّٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز و ٝچطا اظ آٖ ثطای ٔحبؾجبت اؾتفبزٔ ٜیٌطزز و ٝزالیُ آٖ ث ٝقطح ظیط اؾت:
ٔیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔ PSHAسَ ضذساز آ٘طا ٔسَ ؾبظی ٕ٘ٛز.

 

اؾتفبز ٜاظ *  Sa Tایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞیؿبظز و ٝثیٗ پبؾد ٞبی ؾبظ ٜای ثطای قبذم ػّٕىطز ٟٔٙسؾی  ٚضذساز ظِعِ ٝاضتجبط ثطلطاض
ٕ٘ٛز.
یه طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ٔمساض زلیك قتبة طیف پبؾد ضا ثطای یه خفت پبضأتط ظِعِٔ ٝكرم زض ؾٙبضیٕٞ ٚ R ٚ M ٛچٙیٗ ٔمساض

 

ٔرتهبت طیفی ٞسف *  Sa Tضا ثسؾت ٔیسٞس وٕٞ T * ٝبٖ ٔٛز ا َٚاضتؼبقی ؾبظٛٔ ٜضز ٘ظط اؾت )ٔ .(Baker, 2011مساض اپؿیّ ٖٛػبُٔ
انّی اذتالف ثیٗ طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ،طیف ذطط یىٛٙاذت ٔ ٚسَ وبٙٞسٌی اؾت  ٚایٗ ٔؿئّ ٝزض ا٘تربة قتبثٍٙبقت ظٔیٗ ِطظ ٜو ٝانّی
تطیٗ ٚضٚزی تحّیُ زیٙبٔیىی اؾت تبثیط ثؿعایی زاضزٞ .ط یه اظ اپؿیّٞ ٖٛبی ٔؼیبض قست ظٔیٗ ِطظٔ ٜی تٛا٘ٙس ثركی اظ اطالػبت ٟ٘فت ٝزض یه
قتبة ٍ٘بقت ضا ٔٙؼىؽ وٙٙس .ث ٝػجبضت زیٍط ٔی تٛاٖ تٕبْ ٔؼیبض ٞبی قست ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٔ ٚیعاٖ تبثیط ٞط یه اظ اپؿیّٞ ٖٛبی
ٔتٙبظط ضا ثط ضٚی پبؾد ؾبظ ٜثطضؾی ٕ٘ٛز .اپؿیّ ٖٛضایح زض ٔحبؾجبت  ٚتحمیمبت ثط ٔجٙبی تٟٙب یه ٔؼیبض قست زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚآٖ
ٔؼیبض قست ٘یع ث ٝزِیُ إٞیت قتبة طیفی زض پبؾد ؾبظ Sa ٜفطو قس ٜاؾت ،ذهٛنب ثطای ؾیؿتٓ ٞبیی و ٝحبِت ا َٚاضتؼبقی زض آٟ٘ب غبِت
اؾت). (Shome,1998

طیف میاوگیه شرطی
ٞسف ػٕٔٛی ٔ ٚؼٕ َٛآ٘بِیع زیٙبٔیىی یه ؾبظ ٜػجبضت اؾت اظ پیف ثیٙی پبؾد ؾبظ ٜزض ٔؼطو ظٔیٗ ِطظ ٜثب یه قتبة طیفی ذبل

 Sa زض پطیٛزی ٔؼیٗ *  . Tایٗ قتبة طیفی ػّی ضغٓ ایٙىٕٔ ٝىٗ اؾت ثب چٙس احتٕبَ فطاٌصقت وٓ ٔب٘ٙس  %2 ٚ %1زض  51ؾبَ ٔطبثك ثبقس،
ٔؼٕٛال ٔمساض ثعضٌی اؾتٍٙٞ .بٔیىٙٔ ٝحٙی ٞبی ذطط ظٔیٗ ِطظ ٜحبنُ اظ ٘ ٚ PSHAتبیح ثسؾت آٔس ٜاظ آ٘بِیع زیٙبٔیىی ؾبظ ٜثب  ٓٞتطویت ق٘ٛس
پیف ثیٙی پبؾد ؾبظ ٜاغّت ثب ا٘تربة ظٔیٗ ِطظٞ ٜبیی و ٝثب طیف ٞسف ٕٞرٛا٘ی زاض٘س نٛضت ٌطفت ٚ ٝایٗ ظٔیٗ ِطظٞ ٜب ث ٝػٛٙاٖ ٚضٚزی انّی زض
آ٘بِیع زیٙبٔیىی ؾبظٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘سٔ .كطٚط وطزٖ ٔمساض قتبة طیفی تٟٙب زض یه پطیٛز ث ٝػّت ایٙى ٝثب ٔٙحٙی ذطط ِطظ ٜای
اضتجبط ٔؿتمیٓ زاضز ،زض ثطآٚضز احتٕبالتی پبؾد ؾبظ ٜثؿیبض ؾٛزٔٙس اؾت (Baker, 2011) .طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ث ٝایٗ پطؾف و « ٝاضتجبط ثیٗ
پػٞٚكٍب ٜثیٗإِّّی ظِعِٝقٙبؾی ٟٙٔ ٚسؾی ظِعِٝ
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طیف پبؾد ٔٛضز ا٘تظبض ثب یه * ٞ Sa Tسف ث ٝچ ٝنٛضت اؾت؟» ثب اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ثعضٌب ،فبنّ ٚ ٝاپؿیّ ٖٛو ٝثبػث ٚلٛع آٖ * Sa T
ٔی ق٘ٛس پبؾد ٔی زٞس؛ ٕٞچٙیٗ تغییطات زض ٔمبزیط طیفی ثب اؾتفبز ٜاظ طیف قططی لبثُ ٔحبؾجٞ ٝؿتٙس .ثطای ؾطٛح  Saثعضي زأ ،ٝٙیب

*
 ،   0 ایٗ طیف زاضای یه ٔمساض ثیكی ٝٙزض پطیٛز  Tاؾت و ٝث ٝخٟت ٔكطٚط ؾبظی  ٚاظ تدعی ٝزأٞ ٝٙبی وٕتط زض پطیٛزٞبیی و ٝتب حس

ظیبزی ثب * ٔ Tتفبٚت ٞؿتٙس ثىبض ٔی ضٚز.

َمبستگی
ٔسِٟبی پیف ثیٙی ظِعِ ٝتٛظیغ احتٕبالتی قتبة طیفی زض یه پطیٛز ضا تكطیح ٔی وٙٙس أب زض ٔٛضز ٕٞجؿتٍی ثیٗ قتبثٟبی طیفی زض
ؾبیط پطیٛزٞب ٔ ٚرتهبتٟب اطالػبتی اضائٕ٘ ٝیسٙٞس .ایٗ ٕٞجؿتٍی ٞب ثطای تٛؾؼ CMS ٝزض یه ؾبذتٍبٔ ٜؼیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز تحّیُ ذطط ِطظٜ

ای  ٚا٘تربة ظٔیٗ ِطظٛٔ ٜضز ٘یبظ ٞؿتٙس .زض یه  CMSضطایت ٕٞجؿتٍی   ثطای ٔحبؾجٕٞ ٝجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط  زض پطیٛزٞبی ٔرتّف
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز .تحّیُ ذطط ِطظ ٜای احتٕبالتی )ٔ (PSHAؼٕ٘ َٛطخ ٔیبٍ٘یٗ ؾبال٘ ٝفطاٌصقت یه ٔمساض ٚیػ ٜاظ یه پبضأتط ظٔیٗ

 

ِطظٙٔ ٜفطز ضا (و ٝزض ثركٟبی پیكیٗ تحت ػٛٙاٖ قتبة طیفی ٔ Sa ؼطفی ٌطزیس) ،زض یه پطیٛز ٔكرم *  Tتؼییٗ ٔیىٙس
( .)Kramer,1996ایٗ تحّیُ ذطط ٔی تٛا٘س ثطای قتبة طیفی زض چٙسیٗ پطیٛز تىطاض قٛز  ٚثطٛض یىدب طیف ذطط یىٛٙاذت ) (UHSضا اضائ ٝزٞس؛
أب ایٗ  UHSػجبضت اؾت اظ ٔىبٖ ٙٞسؾی ٘تبیح ثسؾت آٔس ٜاظ ٔدٕٛػ ٝای اظ تحّیُ ٞبی ذطط حبقی ٝای ثطای ٔمبزیط ٔٙفطز طیفی اؾت .ثٙبثطایٗ
ٕ٘ی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ تفؿیط ػّٕی زضثبض ٜضذسازٞبی ٔكتطن اظ ٔمبزیط طیفی زض پطیٛزٞبی ٔرتّف اضائٌ ٝطزز .ثطای زؾتیبثی ث ٝػّٓ زض ٔٛضز
ضذسازٞبی ٔكتطن یب تىطاضی اظ قتبة ٞبی طیفی زض پطیٛزٞبی خساٌب٘ ٝالظْ اؾت ثطزاض اضظـ تحّیُ ذطط احتٕبالتی ) (VPSHAا٘دبْ قٛز
(.)Bazzurro & Cornell,2002

رابطٍ کاَىذگی زعفراوی ( )2102ي علت اوتخاب آن
ایٗ ٔسَ یه ضاثط ٝوبٙٞسٌی فیعیىی اؾت و ٝثط ٔجٙبی ٔسَ حبئُ ٞبی ٚیػ (SBM) 4ٜزض ؾبَ  2112ثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ اؾترطاج
قس ٜاؾت .ایٗ ضاثط ٝلبزض ث ٝپیف ثیٙی ثیكتطیٗ قتبة ظٔیٗ  ٚطیف پبؾد قتبة ثط اؾبؼ ٔیطایی  %5زض زٌ ٚط ٜٚذبن  ٚؾ ًٙزض ایٗ ٔٙطمٝ
ٔی ثبقس .ا٘تربة ضٚاثط وبٙٞسٌی  ٚتؼییٗ ٚظٖ ٞطیه اظ آٟ٘ب یىی اظ ٕٟٔتطیٗ  ٚاؾبؾی تطیٗ ٔطاحُ ٞط آ٘بِیع ذطط ِطظ ٜای اؾت .ػسْ لطؼیت
ٔطثٛط ث ٝا٘تربة ضاثط ٝوبٙٞسٌی ثیف اظ ؾبیط خٙجٞ ٝبی ٔسَ ؾبظی ِطظ ٜذیعی٘ ،تبیح تحّیُ ذطط ضا تحت تبثیط لطاض ٔیسٞس ( .)Toro, 2006ایٗ
ػسْ لطؼیت اغّت تٛؾط یه ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ٘ظط وبضقٙبؾی زض چبضچٛة زضذت ٔٙطمی لبثُ حُ اؾت( )Budnitz et al, 1997وٚ ٝظٖ ٞط یه اظ
قبذٞ ٝب زض زضذت ٔٙطمی ثطای ضٚاثط ٔرتّف وبٙٞسٌی ثطاؾبؼ اػتمبز وبضقٙبؾبٖ تؼییٗ ٔیٍطززٛٔ .ؾٛی ٕٞ ٚىبضاٖ ثطای تؼییٗ ثٟتطیٗ ٌعیٝٙ
زض ثیٗ ضاثط ٝوبٙٞسٌی ٔٛخٛز ثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ زض ؾبَ  2112الساْ ثٔ ٝطبِؼبتی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض آٖ تؼساز  11ضاثط ٝوبٙٞسٌی ضا و ٝاظ ٘ظط
وبضقٙبؾی احتٕبَ ا٘طجبق ثیكتطی زاقت ٝا٘تربة ٛٔ ٚضز ثطضؾی لطاض زاز٘س (.)mousavi et al.,2012

مجمًعٍ شتابىگاشتُای زلسلٍ ی اوتخاب شذٌ
ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی ٔٛثطتطیٗ ضاثط ٝوبٙٞسٌی زض ثیٗ ٔسِٟبی فٛق ،اظ  21ظِعِ ٟٓٔ ٝو ٝزض ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ ثٚ ٝلٛع پیٛؾتٞ ٚ ٝط وساْ
زاضای ثعضٌبیی ثیٗ  5.1تب ٔ 6.2یجبقٙس ،اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت .ػال ٜٚثط ایٗ زازٞ ٜب  5ضذساز ظِعِ ٝای لبثُ تٛخ ٝزض ٔٙطم ٝقطق ایطاٖ ٔطوعی ٘یع
ثطای ضفغ ٘مهبٖ زض ٔحسٚز ٜثعضٌبی ٔٛخٛز زض ٔٙطمٛٔ ٝضز ٘ظط اضبفٌ ٝطزیس ٜاؾت .ایٗ افعایف زازِ ٜطظٜای اظ ٔٙطمٝای ثدع ٔٙطم ٝظاٌطؼ ث ٝایٗ
زِیُ ٔؼتجط  ٚلبثُ اػتٕبز اؾت و ٝثٙب ثٔ ٝطبِؼبت ٌصقت ٝثیٗ ٔٙطم ٝظاٌطؼ ٙٔ ٚطم ٝقطلی ایطاٖ ٔطوعی قجبٞت ٞبی وّی ٚخٛز زاضز
) .(Zafarani & Hassani, 2012; Hassani & etal, 2011ایٗ ٔدٕٛػ ٝزاز ٜی تطویجی ٔحسٚز ٜثعضٌبی 5.1تب  7.2ضا پٛقف ٔیزٞس و ٝثطای
زؾتیبثی ث  ٝیه تحّیُ ذطط ِطظ ٜای احتٕبالتی ٔٙبؾت ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘مهبٖ ظِعِٞ ٝبی تبضیری ثعضٌتط اظ  7.4زض ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ
) (Ambraseys & Melville, 1982وبفی ٔیثبقس.
Specific Barrier Model
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 مشخصات زلسلٍ َای استفادٌ شذٌ در مطالعٍ پیش ري:1 جذيل

5

NO.

EVENT DATE

TIME

MW

DEPTH(KM)

§N

REFRENCE OF MW

∗1

1979/11/27

15:36

7.1

10

4

HRVD

∗2

1997/05/10

07:57

7.2

13

3

HRVD

∗3

1998/03/14

19:40

6.6

5

2

HRVD

4

1999/08/21

05:31

5.0

25

3

HRVD

5

1999/05/06

23:00

6.2

7

5

HRVD

6

1999/05/06

23:13

5.7

10

3

HRVD

7

1999/10/31

15:09

5.2

15

4

HRVD

8

2002/04/24

19:48

5.4

25

6

HRVD

9

2002/12/24

17:03

5.2

20

6

HRVD

10

2003/07/10

17:06

5.8

10

4

HRVD

11

2003/07/10

17:40

5.7

15

4

HRVD

12

2003/11/28

23:19

5.0

25

3

HRVD

∗ 13

2003/12/26

01:56

6.5

3

3

HRVD

∗ 14

2005/02/22

02:25

6.3

10

6

HRVD

15

2005/11/27

10:22

5.9

12

6

HRVD

16

2006/03/30

19:36

5.1

20

8

HRVD

17

2006/03/31

01:17

6.1

12

9

HRVD

18

2006/03/31

11:54

5.1

26

6

HRVD

19

2006/06/28

21:02

5.8

12

4
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SEE 7
زض ایٗ ِیؿت ظِعِٞ ٝبیی و ٝثب ػالٔت * ٔكرم قس ٜا٘س اظ ٔدٕٛػ ٝزازٞ ٜبی ٔٙطم ٝقطلی ایطاٖ ٔطوعی ا٘تربة قس §Nٚ ٜتؼساز
قتبثٍٙبقتٟبی ٔٛضز اؾتفبز ٜاؾت .تؼساز  114قتبثٍٙبقت ٔٛضز اؾتفبز٘ ٜیع اظ ٚة ؾبیت ٔطوع تحمیمبت ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظی ایطاٖ اؾترطاج قسٜ
اؾت .ایٗ ٔدٕٛػ ٝزازٞ ٜب زاضای فبنّ ٝوب٘٘ٛی ثیٗ  4تب  111ویّٔٛتط ثٛزٜ؛ ٕٞچٙیٗ ثطای خٌّٛیطی اظ ٚاضز قسٖ ػسْ لطؼیت ٔطثٛط ث ٝقطایط
ؾبذتٍبٞی تٟٙب قتبثٍٙبقتٟبیی اؾتفبز ٜقس ٜا٘س و ٝزاضای ؾطػت ٔتٛؾط ٔٛج ثطقی ( )VS30قٙبذت ٝقس ٜثٛز٘س .تحّیُ ٔٛخه چٙس حّی ثطای
ثطططف وطزٖ ٘ٛیعٞبی ٘بٔطّٛة ٔٛخٛز زض ؾیٍٙبِٟبی ایٗ قتبثٍٙبقتٟب نٛضت ٌطفت ٝاؾت (. )Ansari &etal, 2010,

ريابط َمبستگی استفادٌ شذٌ برای محاسبٍ َمبستگی بیه دادٌ َای زاگرس
ٕٞجؿتٍی ثسؾت آٔس ٜثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ ،ثب اؾتفبز ٜاظ چٙسیٗ ٔسَ ٕٞجؿتٍی ٔٛخٛز ثٛؾیّٔ ٝحبؾج ٝطیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ٔٛضز
ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .ایٗ ٔسِٟب ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقٙس:









ٔسَ ٕٞجؿتٍی پٛاؾٖٛ
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ثیىط – وطُ٘ ثطای وبِیفط٘یبی آٔطیىب ()2116
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ٚاً٘ ثطای غاپٗ ()2117
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ثیىط – خبیبضاْ ثطای وبِیفط٘یبی آٔطیىب ()2118
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ؾیٕالضٕٞ ٚ ٚىبضاٖ ثطای ایتبِیب ()2119
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ثٟی ٝٙقس ٜثیىط – خبیبضاْ ثطای ایتبِیب تٛؾط ؾیٕالضٕٞ ٚ ٚىبضاٖ ()2119
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ؾیٕالض ٚثطای اضٚپب ()2113
ٔسَ ٕٞجؿتٍی ثٟی ٝٙقس ٜثیىط – خبیبضاْ ثطای اضٚپب تٛؾط ؾیٕالض)2113( ٚ

محاسبات طیف میاوگیه شرطی برای مىطقٍ زاگرس
ثطای قطٚع ٔحبؾجبت ٔمساض ٞ Saسف زض یه پطیٛز زِرٛأ ٜكرم ٔیٍطزز .ایٗ پطیٛز اغّت ثطاثط اؾت ثب پطیٛز ٔٛز ا َٚؾبظ ٜاؾت .زض ایٗ

 

 

*
sec
ٔحبؾجبت  T  1زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ الظْ اؾت ٔمبزیط ثعضٌب ،فبنّٔ  T * ٚ ٝطثٛط ثٞ Sa T * ٝسف ٘یع تؼییٗ ٌطزز.

 

 

چٙب٘چٞ Sa T * ٝسف اظ  PSHAثسؾت آٔس ٜثبقس ٔمبزیط   T * ٚ R ،Mضا ٔیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ تحّیُ تفىیه ث ٝػٛٙاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٚ R ،M

 

*   Tثسؾت آٚضز .زض ٔٛاضزی ؤ ٝحمك ثرٛاٞس ایٗ ٔحبؾجبت ضا ثطای ؾٙبضیٛیی ثب ثعضٌبی  ،Mفبنّ ٝاظ ٔٙجغ  ٚ Rقتبة طیفی  Saا٘دبْ زٞس
ٔمساض ٔ طثٛط ٝث ٝؾبزٌی ثطاثط ذٛاٞس ثٛز ثب ٔمساض ا٘حطاف ٔؼیبضی و ٝتٛؾط آٖ ٞ Saسف ،اظ ٔیب٘ ٝپیف ثیٙی قس ٜزض ٔ R ٚ Mكرم ثعضٌتط
ٔیقٛز .ؾٙبضیٛی ا٘تربة قس ٜثطای ٔحبؾجٝ

CMS

زض ٔٙطم ٝظاٌطؼ زاضای ثعضٌبی  ، M w  7فبنّ ٝوب٘٘ٛی   1 ٚ Repi  10 km

اؾت .پؽ اظ تؼییٗ ٞ Saسف ثبیس ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیبض ضا ثطای طیف پبؾد زض ٔ R ٚ Mؼّٔ ْٛحبؾجٕ٘ ٝبییٓٔ .مبزیط ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف
ٔؼیبض زض تٕبْ پطیٛزٞب ثطای ٔمبزیط قتبة طیفی ٍِبضیتٕی ؾٙبضی ٛثب اؾتفبز ٜاظ ضٚاثط ظیط لبثُ ٔحبؾجٞ ٝؿتٙس .ایٗ خٕالت ٔیتٛا٘ٙس ثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚاثط وبٙٞسٌی ٔٛخٛز  ٚچٙسیٗ اثعاض ٔحبؾج ٝآ٘الیٗ ثسؾت آیٙس.
()2

 LnSa  M , R ,T 

()3

 LnSa  T 
زض ایٗ ٔطحّٔ ٝمبزیط ٔیبٍ٘یٗ ٔكطٚط  ضا ٔحبؾجٔ ٝیىٙیٓ .ایٗ ػّٕیبت ثطای تؼساز تٕبْ پطیٛزٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض تحّیُ ا٘دبْ

 

ٔیكٛزٔ .ی تٛاٖ ٘كبٖ زاز ؤ  ٝیبٍ٘یٗ ٔكطٚط ثطاثط اؾت ثب ضطة *   Tزض ضطیت ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمساض  زض ز ٚپطیٛزٔ ،طبثك ٔؼبزِ ٝظیط:
()4

 



*  T   T *    Ti ,T *  T
i

 





و ٝزض ٔؼبزِ )4( ٝػجبضت ٘   T   T * كبٖ زٙٞسٔ ٜمساض ٔیبٍ٘یٗ   Ti ثط حؿت *   Tاؾت .خّٕ  Ti ,T * ٝثیبٍ٘ط
i
ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط اپؿیّ ٖٛزض پطیٛزٞبی ٔرتّف اؾت .زض ٔطبِؼ ٝپیف ض ٚاظ ٔ 8سَ ٕٞجؿتٍی ثطای ثسؾت آٚضزٖ ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی اؾتفبزٜ
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SEE 7
ٌطزیس ٜاؾت؛ و ٝقطح آٟ٘ب زض ثرف پیكیٗ آٚضز ٜقس .پطیٛزٞبی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜثطای ا٘دبْ ٔحبؾجبت ثیٗ  1.11تب  5ثب٘یٔ ٝیثبقٙسٔ .حبؾجبت
طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ٔی تٛا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیبض ٔ  ٚیبٍ٘یٗ ٔكطٚط ثسؾت آٔس ٜنٛضت ٔیپصیطز .ثب خبیٍصاضی ٔمساض

 

ٔیبٍ٘یٗ   Ti حبنُ اظ ٔؼبزِ ٝثبال  ٚحُ ثط ضٚی ٔ LnSaT یتٛاٖ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔكطٚط  LnSa Ti ضا زض یه * ٔ LnSa Tكرم
طجك ٔؼبزِ ٝظیط ثسؾت آٚضز:
()5

 



 LnSaT  LnSa T *    LnSa M , R ,Ti    Ti ,T *  T *  LnSa Ti 
i

زض ٔؼبزِٔ )5( ٝدٕٛػٔ ٝمبزیط ٕ٘بیی  ،  LnSaT  LnSa T * طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ضا ثسؾت ٔیزٙٞس و ٝزض قىُ ٘ 1كبٖ زازٜ
i
قسٜا٘س.

شکل  : 1طیف میاوگیه شرطی با استفادٌ از مذل َای َمبستگی معرفی شذٌ

مذل پیشىُادی برای َمبستگی بیه مقادیر طیفی دادٌ َای لرزٌ ای زاگرس
اظ ٘طْ افعاض  GeneXProو ٝیه اثعاض لسضتٕٙس ثطای ایدبز ٔسَ ثٛز ٚ ٜاظ اٍِٛضیتٓ غ٘تیه ثطای ا٘دبْ ٔحبؾجبت ثٟطٔ ٜیٌیطز ،ثطای ثسؾت
آٚضزٖ ٔسَ پیكٟٙبزی ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط طیفی زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایٗ ٘طْ افعاض ثب ٔؼطفی یه ٔدٕٛػٝ
اظ تٛاثغ ٔرتّفٙٔ ،بؾجتطیٗ ٘ ٚعزیىتطیٗ ٔسَ لبثُ پیف ثیٙی ضا اضائٔ ٝیزٞس .زض ایٗ ٘طْ افعاض ثب اؾتفبز ٜاظ ز ٚضبثط ٝثیكتطیٗ قجبٞت ٚ 6خصض
ٔیبٍ٘یٗ ٔدصٚض اذتالفٞبٔ 7یتٛاٖ ث ٝقجبٞت ٔسَ پیكٟٙبزی ثب زازٞ ٜبی ٔكبٞس ٜقس ٜپی ثطز.
زض ٔطبِؼ ٝپیف ض ٚپؽ اظ ثطضؾی ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقس ٜثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ایطاٖ ٔ ٚمبیؿ ٝوب٘تٛض آٖ ثب ؾبیط ٔسِٟبی ٕٞجؿتٍی
اضائ ٝقسٔ ٜكبٞسٌ ٜطزیس و ٝایٗ ضطایت ٕٞجؿتٍی ثب ٞیچ یه اظ ضطایت ثسؾت آٔس ٜاظ ٔسِٟبی ٕٞجؿتٍی ٔؼطفی قس ٜتكبثٟی ٘ساض٘س .ثب ایٗ
حبَ؛ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٔؼطفی قس ٜؾؼی ثط آٖ قس و ٝتب حس أىبٖ ٔسِی ثطای ضطایت ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط طیفی زازٜٞبی ِطظ ٜای ظاٌطؼ
اضائٌ ٝطززٔ .ؼبزِ ٝثسؾت آٔس ٜثطای پیف ثیٙی ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٘طْ افعاض ث ٝنٛضت ظیط ٔیثبقس.

Maximum Fitness
R-Square
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SEE 7
2

   exp a * T    4  
 T14   




2

   exp log 10 
A  sin  
 b T 3   


exp T2 * T1     


1

 

 


() 6


  T1 

 * cosc  * log 10 d 2  


  T2 



 

()7



  A    log 10  



ٔمساض ضطائت ثبثت ٔؼبزالت ( )7ٚ6طجك خسٔ 3 َٚی ثبقس:
جذيل  :2مقادیر ثابت رابطٍ پیشىُادی پیش بیىی مقادیر َمبستگی زاگرض
d

c

b

a

1.470795

9.685639

9.685639

-7.239532

ٔمساض  R-Squareایٗ ٔسَ ثطاثط ثب  1.99ثٛز ٜو ٝایٗ ٔمساض زلت ٔسَ ثسؾت آٔس ٜضا اثجبت ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ پیكٟٙبزی
(ٔؼبزالت  ) 7ٚ6حبنُ طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ٘یع ثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ضؾٓ ٌطزیسٔ ٚ ٜكبٞسٔ ٜیٌطزز ٘ؿجت ث ٝطیف حبنُ اظ ثىبضٌیطی ٔسِٟبی
ٕٞجؿتٍی ؾبیط ٘مبط خٟبٖ ٘عزیىی ثیكتطی ثب طیف ٔیبٍ٘یٗ قططی ثطای ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقس ٜزاضز.

شکل  : 2مقایسٍ طیف میاوگیه شرطی زاگرض بذست آمذٌ با استفادٌ از رابطٍ پیشىُادی ي رابطٍ پیرسًن

وتیجٍ گیری
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تٛضیحبت ثبال ٔ ٚمبیؿٞ ٝبی ا٘دبْ قس ٜایٗ ٘تید ٝحبنُ ٔیٌطزز و ٝقجبٞت ا٘سوی ثیٗ وب٘تٛضٞبی ضطائت ٕٞجؿتٍی
ٔمبزیط ٔكبٞس ٜقس ٜثطای ٔٙطم ٝظاٌطؼ ٔ ٚمبزیط حبنُ اظ ؾبیط ٔسِٟبی ٕٞجؿتٍی ٚخٛز زاضز .زض ٘تید ٝایٗ ٔكبٞسات ٔسِی ثطای پیف ثیٙی
ضطایت ٕٞجؿتٍی ٔٙطم ٝظاٌطؼ ثب ثىبضٌیطی ٘طْ افعاض  ٚ GeneXpro Toolsاؾتفبز ٜاظ ٔمبزیط اپؿیّ ٖٛحبنُ تحّیُ زازٞ ٜبی ِطظ ٜای ٔٙطمٝ
ظاٌطؼ ٔ ٚسَ وبٙٞسٌی ظػفطا٘ی ( ،) 2112پیكٟٙبز ٌطزیس و ٓٞ ٝزاضای ثیكتطیٗ قجبٞت  ٚتطبثك وب٘تٛض ثب ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜی-
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SEE 7
ٕجؿتٍی حبنُ اظ ثىبضٌیطیٞ ثی ثب طیفٛبزی زض ٔحبؾجبت زاضای تطبثك ذٟٙٓ طیف ٔیبٍ٘ یٗ قططی حبنُ اظ ثىبضٌیطی ایٗ ٔسَ پیكٞ ٚ ثبقس
. اؾتٜ قسٜسٕٞجؿتٍی ٔكبٞ ٔمبزیط
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