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 ای، تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ.گًَگی، پاػخ لشصُ: ًضدیه گؼل، پالغّا کلیذ ٍاشُ

 

 چکیذه
ّا اًذ. ؿٌاػایی هاّیت ٍیشاًگش آىی اخیش، اص هَضَػات هَسد تَخِ هٌْذػیي ػاصُ ٍ صلضلِ تَدُگؼل، تِ ٍیظُ، دس دٍ دِّّای ًضدیهصلضلِ 

دّذ. دس ایي همالِ، تِ ای هَضَع تحمیمات هتؼذدی سا دس ادتیات فٌی هٌْذػی صلضلِ تـىیل هیتحشیىات لشصُ ی هٌْذػی تحت ایيّاپاػخ ػاصُ ٍ

فشواًغ تا واستشد  -هثتٌی تش تحلیل حَصُ صهاى ی ًضدیهگًَِ ثثت ؿذُ دس حَصُّای پالغی سوَسدپشداصؽ ٍهغالؼِسٍؿی خذیذ تشای  هؼشفی

اًذ وِ ضوي پَؿؾ حذاوثشی ٍیظگیْای حَصُ گًَِ تِ كَستی اًتخاب ؿذُؿتاتٌگاؿت پالغ 7تشای ایي هٌظَس، پشداختِ ؿذُ اػت.   Sتثذیل

فَالدی تِ كَست  لاب خوـیّای گًَِ، ػاصُّای لثلی فشاّن گشدد. پغ اص خذاػاصی تخؾ پالغهمایؼِ سٍؽ پیـٌْادی تا سٍؽًضدیه، اهىاى 

عثمِ هذلؼاصی ؿذُ ٍ تاثیش پالغ ّای خذا ؿذُ دس تخویي هٌحٌی ظشفیت دیٌاهیىی ػاصُ، تا اػتفادُ اص تحلیل  12ٍ  3ٍ دس دٍ استفاع دٍ تؼذی 

عثمِ تِ كَست ػِ  9ّوچٌیي، هـاّذات حاكل اص اسصیاتی لاتْای دٍ تؼذی تا ًتایح تحلیل یه ػاصُ تتٌی سصیاتی ؿذُ اػت. دیٌاهیىی فضایٌذُ ا

 تؼذی هَسد همایؼِ ٍالغ ؿذُ اػت.

ای ّگؼل دس ادتیات فٌی تشای هدوَػِ سوَسدّای ًضدیهی سوَسدّای هغشح ؿذُ دستاسُپزیشؽ داًؼتي گضاسًُتایح هغالؼِ ضوي لاتل

گًَِ دس تخویي پاػخ دیٌاهیىی ػاصُ سا، تِ خلَف، دس كَست هَسد تشسػی،  اهىاى هؼشفی پالغ تا فشواًغ ون تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ؿتاتٌگاؿت پالغ

 دّذ.هیلحاػ وشدى سفتاس غیش خغی ػاصُ هَسد تشدیذ لشاس

 

 مقذمه
ّا تشای لحاػ ّا ٍ الضاهات عشاحی ػاصُتشای تغییش دس آییي ًاهِ تَاى ػشآغاص تالؿْاسا هی 1995ٍ وَتِ  1994ّای ًَسثشیح ٍلَع صلضلِ

چی ٍ ایضهیت، ػشػت تیـتشی گشفتِ ٍعیف ی ًضدیه داًؼت. تالؿْایی وِ تا ٍلَع صلضلِ ّای پش آػیة چیًوَدى ٍیظگیْای صلضلِ ّای حَصُ

ؿٌاػی هٌْذػی ٍ هؼائل هشتَط تِ فیضیه صهیي ٍ اًتـاس اهَاج سا تِ خَد هـغَل ػاختِ اػت ای اص هحمماى هٌْذػی صلضلِ ٍ ػاصُ تا لشصُگؼتشدُ
Mavroeidis and Papageorgiou(2003). 

ّا تِ اختلاس تِ ػِ اػت. ایي ٍیظگیگؼل تِ اًدام سػاًذُّای ًضدیهّای صلضلِػاصی ٍیظگیهغالؼات ًؼثتاً خاهؼی خْت ووی  1ػاهشٍیل

ّای هاًذگاس دس ؿىلی تغییش(، هـاّذ2ُداسیّای تضسي دس سوَسد ػشػت حشوت صهیي )هشتَط تِ پذیذُ خْتشدًذ: ٍخَد پالغگدػتِ تمؼین هی

 . Somerville(1998) ( ٍ هحتَای فشواًؼی غٌی3صدگیی لگذّا )هشتَط تِ پذیذًَُاحی هداٍس گؼل

                                                           
1
 Somerville 

2 Directivity 
3 Fling Step 



 

 ؿٌاػی ٍ هٌْذػی صلضِلالوللی صلضلِپظٍّـگاُ تیي                                                                                                                                                                       2

 SEE 7 

 

اختگاُ لاتل همایؼِ تا ػشػت هَج تشؿی دس خان آى ػاختگاُ تاؿذ، دس ٌّگام ٍلَع صلضلِ، چٌاًچِ، ػشػت اًتـاس گؼلؾ تِ ػَی یه ػ

گًَِ دس سوَسد ػشػت حشوت صهیي ظاّش خَاّذ ؿذ. تذیْی اػت، آصاد ی پالغهمذاس لاتل تَخْی اص اًشطی تِ كَست تدوؼی ٍ دس لالة یه هَلفِ

-ّای هٌْذػی هَخَد خَاّذ ؿذ. اص ػَی دیگش، تغییشتِ ػاصُای تضسگی ػاصی ایي همذاس اًشطی دس هذت صهاى اًذن هَخة تحویل تماضای لشصُ

ی اثش پذیذُ اخیش دٌّذ. الثتِ، تِ دلیل ایي وِ هحذٍدُهىاى سا افضایؾ هیّای هاًذگاس ًیض دس ًَاحی ًضدیه تِ گؼلؾ، هیضاى تماضای تغییشؿىل

 ی دٍم اّویت لشاس داسد. ون هی تاؿذ، دس دسخِ

گؼل تِ اًدام ی ًضدیهگًَِػاصی سفتاس ػاصُ ّای گًَاگَى تحت تحشیىات پالغگًَاگًَی دس صهیٌِ ی ووی ی اخیش، هغالؼاتدس دٍ دِّ

گؼل اػت، ػؼی دس سػیذُ اػت. تؼیاسی اص هحمماى تا پزیشؽ ایي وِ ٍخَد پالغ ػشػت ؿاخق هٌاػثی تشای تثییي هاّیت سوَسدّای ًضدیه

ّا گًَِ اص سوَسد ٍتِ دًثال آى تشسػی پاساهتشّای هشتَط تِ پاػخ  االػتیه ٍ غیش االػتیه ػاصُالغصدى ایي تخؾ پّایی تشای تمشیةی هذلاسائِ

 .Mavroeidis and Papageorgiou(2003) اًذتِ ایي سوَسد ّا داؿتِ

ّای اًه دادُگًَِ دس تّای ػشػت ٍ تـخیق سوَسدّای پالغاص تحلیل تثذیل هَخه تشای تِ دػت آٍسدى پالغ 4، تیىش2007دس ػال 

سوَسدی وِ  91وَتاُ تشای تمؼین یی تثذیل فَسیِ. لْاسی ٍ ّوىاساى اص سٍؽ هیاًگیي هتحشن تش پایِBaker (2007) ، اػتفادُ ًوَدNGAای لشصُ

 ,.Ghahari etal) ًوَدُ اًذتا فشواًغ صیاد، اػتفادُ  "صهیٌِ "تا فشواًغ ون ٍ  "پالغ گًَِ "ی تَػظ تیىش، پالغ داس ؿٌاختِ ؿذُ تَد، تِ دٍ هَلفِ

2010) . 

 .Ghodrati and Arian Moghaddam(2014)تؼوین دادُ ؿذُ اػت Sاخیشاً، سٍؽ تیىش پیـٌْادی تا اػتفادُ اص تثذیل 

ای ّا تحت تحشیىات لشصُای ػاصُػاصی سفتاس لشصُگشچِ، اػتفادُ اص پالؼْای ػادُ تا فشم تؼتِ سیاضی دس تحمیمات اتتذایی تشای ووی

اػت. دس اداهِ ٍ پغ اص هؼشفی سٍؽ اًذ، اها، هغالؼات خذیذتش، كحت ایي واستشد سا هَسد تشدیذ لشاس دادُگؼل هَسد اػتفادُ لشاس گشفتًِضدیه

            گًَِ خذا ؿذُ دس ًوایٌذگی ؿتاتٌگاؿت تشای تخویي پاػخ، تِ اسصیاتی تَاًایی تخـْای پالغSخذاػاصی هحتَای فشواًؼی تش هثٌای تثذیل 

 ّا خَاّین پشداخت.ای غیشخغی ػاصُلشصُ

 . 

 روش پیشنهادی
هؼشفی ٍ پیـٌْاد ؿذُ اػت. ایي اتضاس وِ تِ  (Stockwell etal., 1996)ّا تَػظفشواًغ ػیگٌال -ّای صهاىی تحلیلاتضاس ًَیٌی دس صهیٌِ

ی فاص ؿٌاختِ ؿذُ تشای هحاػثِیا یه تثذیل هَخه اكالح ی وَتاُ ٍاتؼتِ تِ فشواًغ ٍاػت، تِ ػٌَاى یه تثذیل فَسیِهؼشٍف گشدیذُ Sتثذیل 

 دس هحَس صهاى، اسائِ هی وٌذ: تِ هشوضیت  gٍ تا اػتفادُ اص پٌدشُ ی گَػی   fی ایي تثذیل سا تشای فشواًغ ی صیش هحاػثِؿَد. هؼادلِهی
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 حاكل هی گشدد:پٌدشُ ی گَػی اص ساتغِ ی صیش 
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خَاّذ تَد. تشای فیلتش وشدى تخؾ هَسد ًظش  STتِ كَست یه هاتشیغ هختلظ  Sی تثذیل تشای یه ػیگٌال گؼؼتِ، خشٍخی هحاػثِ

 0ّای آى ٍ ػایش دسایِ 1ّای هتٌاظش تا تخؾ ّای هَسد ًظش ها حاٍی ػذد ای عشاحی ؿَد وِ دسایِتِ گMًَِ ی وافی اػت هاتشیغ فیلتش وٌٌذُ

اػتفادُ وشد.   1ٍ 0تَاى اص تغییش اػذاد تا ؿیثی هالین)هثالً وؼیٌَػی( تیي تاؿذ. الثتِ، دس ًَاحی هشصی تشای سفغ اثشات لغغ ًاگْاًی، هی

گشدد. تا ون وشدى تخؾ فیلتش ؿذُ، دس حَصُ صهاى حاكل هیS تثذیل هؼىَعوٌذ. تا اًدام حاكلضشب ایي دٍ هاتشیغ گام خذاػاصی سا ػولی هی

 ایي تخؾ اص ػیگٌال اكلی، لؼوت تالیواًذُ تِ دػت هی آیذ.

 تَاى تشؿوشد:تِ عَس خالكِ،  گاهْای سٍؽ پیـٌْادی سا تِ كَست صیش هی

  تا اػتفادُ اص تثذیلSآٍسین.فشواًغ تشای ؿتاتٌگاؿت سا تِ دػت هی -، خشٍخی صهاى 

 وٌین. دس ایي همالِ، ػشم پٌدشُ صهاى سا تشاتش تا فشواًغ اًتخاتی تٌظین هی -هاتشیغ فیلتش وٌٌذُ سا تا تَخِ تِ پٌدشُ صهاى

گیشین ٍ هشص خذاوٌٌذُ فشواًغ صیاد ٍ ون سا تِ سٍؽ ػؼی ٍ خغا تؼییي خَاّین وشد، هذت صهاى ثثت حشوت صهیي دس ًظش هی

ّشتض تِ ػٌَاى هشص تیي فشواًغ ون ٍ صیاد هؼشفی ؿذُ اػت. دس هشاخغ ، اص ًؼثت  1ًؼی دس حذٍد گشچِ دس تشخی هشاخغ، فشوا

-گؼل یاد ؿذُی ًضدیهتِ ػٌَاى ؿاخلی تشای تحلیل هیضاى ؿذت پذیذTP)  (TNُ/تحشاًی پشیَد عثیؼی ػاصُ تِ پشیَد پالغ

                                                           
4
 Baker 
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ی گشدد ٍ تشای همادیش ووتش تِ ٍػیلِظ پالغ وٌتشل هیّا تَػاػت. تشای همادیش تضسگتش اص ایي ًؼثت تحشاًی، سفتاس ػاصُ

 .(Ghahari etal., 2010)ی تا فشواًغ صیادهَلفِ

  تشای ؿتاتٌگاؿت، پشیَد پالغTPصًین. دس ایي هغالؼِ، اص همادیش پیـٌْاد ؿذُ تش اػاع سٍؽ تحلیل هَخه ، سا تخویي هی

 .Baker(2007) تْشُ هی تشین

  وٌین؛ تا داًؼتي پشیَد پالغ اص گام لثل، ػوالً، تحشاًی پشیَد عثیؼی ػاصُ تِ پشیَد پالغ فشم هییه همذاس اٍلیِ تشای ًؼثت

 سا خَاّین داؿت.    TNپشیَد عثیؼی خذاوٌٌذُ سفتاس  

  هشص خذاوٌٌذُ فشواًغ صیاد ٍ ون سا تشاتش تا هؼىَعTN گیشین:دس ًظش هی 

 

(3     )                                
( )cutoff filtering Nf f

 

 

 ( همذاس 1فشایٌذ فیلتش وشدى سا اًدام دادُ ٍ پغ اص یافتي هَلفِ ّای پالغ گًَِ ٍ صهیٌِ، تا سػن ًوَداسّایی هاًٌذ ؿىل ،)

 ؿَد. خذیذی تشای ًؼثت تحشاًی پشیَد حاكل هی

 هَسد ًظشاداهِ هی یاتذ.  گاهْای لثلی دس لالة یه ایي فشایٌذ تىشاسی تا سػیذى تِ ًمغِ ّوگشایی تا دلت 

 

 

 
 : ؼبِ ظرعت طیفی هقیاض ؼذُ برای تعییي ًعبت بحراًی پریَد در ؼتابٌگاؼت بن.1ؼکل 

 

 مثالهای عذدی
سوَسد اص  5اًذ. اًذ، تشگضیذُ ؿذُداس ؿٌاختِ ؿذُّای پالغسوَسد وِ تَػظ تحمیمات لثلی تِ ػٌَاى سوَسد 7تشای اًدام سٍؽ پیـٌْادی 

اًذ، تا اهىاى دس تشگیشًذُ ػوَم اًتخاب ؿذُ 1گًَگی ًضدیه تِ تا ؿاخق پالغ NGAسوَسد پالغ داس هَخَد دس تاًه دادُ ّای  91هدوَػِ ی 

ٍ تن  ّای عثغگؼل تاؿٌذ. ّوچٌیي، دٍ سوَسد هتؼلك تِ دادُ ّای وـَس ػضیضهاى ایشاى وِ ثثت ؿذُ دس صلضلِهـخلات سخذادّای ًضدیه

( هـخلات سوَسدّای هَسد اػتفادُ دس ایي همالِ سا اسائِ هی دّذ. تا اًدام الگَسیتن پیـٌْادی تش 1اًذ. خذٍل )ّؼتٌذ، هَسد تشسػی لشاس گشفتِ

( تشای 3( ٍ )2سٍی سوَسدّای روش ؿذُ دس لؼوت لثلی، ًتایح ًْایی پغ اص ّوگشا ؿذى سٍؽ تىشاسی دس تؼییي ًؼثت پشیَد تحشاًی، دس اؿىال )

تا تشسػی اخوالی ایي اؿىال، ٍاضح اػت وِ اثش سوَسد صهیٌِ تا فشواًغ صیاد دس تاسیخچِ صهاًی ؿتاب  اػت.، اسائِ گشدیذ1ُسوَسد اص خذٍل  2

 تاؿذ.گًَِ دس هَسد تاسیخچِ صهاًی ػشػت كادق هیی پالغتش اػت. ّویي اهش تشای هَلفِحشوت صهیي لاتل تَخِ
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 ؼتابٌگاؼتْای هَرد اظتفادُ: هؽخصات 1جذٍل 

پریَد پالط  ًام اختصاری (Kmًسدیک تریي فاصلِ ) ایعتگاُ ظال رٍیذاد

(s) 

San Fernando 1971 
Pacoima Dam 8/1 San 6/1 

N. Palm Springs 1986 
North Palm Springs 4 Nsp 4/1 

Northridge 1994 
Rinaldi 5/6 Nor 95/0 

Kobe 1995 
Takarazuka 3/0 Kob 11/1 

Chi-Chi 1999 
TCU075 9/0 Chi 6/3 

Tabas 1978 
Tabas 2/1 Tab 91/5 

Bam 2003 
Bam 1 Bam 18/2 

 

( 2دسكذ، دس اؿىال ) 5ی لگاسیتوی تا هیشائی ّا، ًوَداسّای عیف پاػخ ػِ خاًثِّا دس لثال ایي هَلفِّای پاػخ ػاصُتشای تشسػی ٍیظگی

   PSVی ؿثِ ػشػت عیفی (، اص همادیش همیاع ؿذ1ُتحشاًی پشیَد ػاصُ تِ پشیَد پالغ، هغاتك ؿىل ) ( سػن ؿذُ اًذ. تشای تؼییي ًؼثت3ٍ )

 اػتفادُ هی گشدد.

ی ًضدیه اص ًظش هحتَای فشواًؼی تِ كَست ًَاس تاسیه دس ًظش گشفتِ ّای صلضلِ دس حَصُی ػیگٌالتا تَخِ تِ ایي وِ لؼوت پالغ گًَِ 

ّا ٍ یا تَلیذ ّا تحت ایي صلضلِی پاػخ ػاصُپالؼْای ػادُ هثلثی، هشتؼی ٍ یا ػیٌَػی تا یه پشیَد هؼیي تشای هغالؼِهی ؿَد، اػتفادُ اص 

 اػت.ّای هلٌَػی تَكیِ ؿذُؿتاتٌگاؿت

وَس، حضَس (، كحت ایي هذػا سا هَسد تشدیذ ٍالغ هی ػاصد. تا هشاخؼِ تِ ؿىل هز4فشواًغ هاًٌذ ؿىل ) -تشسػی دلیك خشٍخی ّای صهاى

ی پیه دس ًوَداس عیف ( دس هی یاتین ًماط ػِ گا3ًِػِ ًاحیِ ی فشواًؼی دس صهاى ٍلَع پالغ تِ خَتی لاتل هالحظِ اػت. تا دلت دس ؿىل )

اص پالغ  پاػخ االػتیه دلیما هتٌاظش تا ایي ػِ ًاحیِ فشواًؼی دس سوَسد صلضلِ ّؼتٌذ. تٌاتشایي، پالغ ّای ته پشیَد، احتواال، تلَیش واهلی

 حمیمی اسائِ ًخَاٌّذ وشد.
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 گًَِ برای ؼتابٌگاؼت بن.: خرٍجی فرایٌذ جذاظازی قعوت پالط2ؼکل

 
 گًَِ برای ؼتابٌگاؼت طبط.: خرٍجی فرایٌذ جذاظازی قعوت پالط3ؼکل
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 فرکاًط ؼتابٌگاؼت طبط.  -: هحتَای زهاى4ؼکل

 

 هاسازهای های جذا شذه در تخمین رفتار لرزهتوانایی پالس
گًَِ ؿتاتٌگاؿت تِ خای ؿتاتٌگاؿت تش ًتیدِ حاكل دس لؼوت لثل دس هَسد ایذُ واستشد لؼوتْای پالغدس ایي تخؾ، تِ تشسػی ػویك

ّای تَلیذ ؿذُ اص یه ّا تَػظ هَلفِپشداصین. تِ هٌظَس اسصیاتی تَاًایی پیؾ تیٌی سفتاس دیٌاهیىی ػاصُاكلی دس تحلیلْای دیٌاهیىی هی

-عثمِ هی 12ٍ  3گًَِ تِ سٍؽ پیـٌْادی دس ایي همالِ؛ دس ایي تخؾ، تِ هذلؼاصی دٍ تؼذی دٍ ػاصُ لاب خوـی فَالدی گاؿت پالغؿتاتٌ

ّای ّا تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ؿىل پزیشی هتَػظ ٍ تِ ػٌَاى خضیی اص ػاصُوٌذ، ایي ػاصُ( هـخلات ػوَهی ایي دٍ ػاصُ سا اسائِ هی2پشداصین. خذٍل )

( اسائِ گشدیذُ اػت. 2ّا دس خذٍل)اًتخاب ؿذُ اًذ. خضییات هـخلات دیٌاهیىی ػاصُ (Dimopoulos et al., 2012)د هؼشفی ؿذُ تَػظ اػتاًذاس

ّای تَلیذ ؿذُ تَػظ تایی اص ؿتاتٌگاؿت 7تشای تخویي ظشفیت ػاصُ، الذام تِ تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ تشای ّش دٍ ػاصُ ٍ تحت دٍ هدوَػِ 

 وٌین: ؿتاتٌگاؿتْای اكلی ٍ ؿتاتٌگاؿتْای پالغ هشتَط تِ هَلفِ داسای فشواًغ ون. پیـٌْادی همالِ هیسٍؽ 

 

 ّای هَرد اظتفادُ .: هؽخصات ظاز1ُجذٍل 

تعذاد 

 طبقِ

تعذاد 

 5دّاًِ 

 هتری

 (s)پریَد طبیعی ارتعاغ (IPE) :تیر - (IPB) :ظتَى

 هذ ظَم هذ دٍم هذ اٍل

3 3 260-330(1-3) 11/0 11/0 11/0 

12 3 450-360(1)+450-400(2-3)+450-450(4-5)+400-450(6-7)+360-

400(8-9)+360-360(10)+ 360-330(11-12) 
12/1 43/0 22/0 

 

ای دس لالة اػتفادُ ًوَدُ ٍ تماضای لشصُ 5، تِ ػٌَاى ػٌدِ ؿذت Sa(T1) ّا اص پاػخ عیفی ؿتاتٌگاؿت دس پشیَد هذ اٍل ػاصُدس تحلیل

( اسائِ ؿذُ اػت. ایي ًتایح هحلَل تیؾ 6( ٍ )5گشدد. ًتایح حاكل دس اؿىال )گیشی هی، اًذاصُ  IDRMAXخایی ًؼثی عثمِپاساهتش حذاوثش خاتِ

ٍ یا سخذاد  2/0تا دػتیاتی تِ خاتِ خایی ًؼثی ّذف  g05/0تحلیل دیٌاهیىی غیشخغی تشای گاهْای افضایؾ همیاع ؿذت تشاتش  1400اص 

-(، تِ همایؼِ همادیش هیاًگیي هٌحٌی ظشفیت حاكل ؿذُ تشای ػِ هدوَػِ ؿتاتٌگاؿت پشداختِ ؿذُ اػت. هذل7سی تَدُ اػت. دس ؿىل )ًاپایذا

 تِ اًدام سػیذُ اػت.  SeismoStructهحذٍد افضاس اخضا ای ٍ هشاحل تحلیل دس ًشمّای ػاصُ

 

                                                           
5
 Intensity Measure 
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 طبقِ 3: خرٍجی تحلیل دیٌاهیکی فسایٌذُ برای قاب خوؽی 5ؼکل

 

 

 طبقِ. 12: خرٍجی تحلیل دیٌاهیکی فسایٌذُ برای قاب خوؽی 6ؼکل 

 

 

 تَاى گفت:ّای تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ، هیتا تشسػی خشٍخی

 ّای ًؼثی اًذن وِ احتوال ٍسٍد تِ ًاحیِ غیشخغی ون اػت، هٌحٌی هشتَط تِ پالؼْای خذا ؿذُ پشاوٌذگی تؼیاس دس خاتِ خایی

ّای چٌذ دسخِ آصادی، تغییش دس ؿیة آغاصیي هٌحٌی خشٍخی دٌّذ. دس هَسد ػاصُؿتاتٌگاؿتْای اكلی ًـاى هیووتشی سا ًؼثت تِ 

تَاى هٌؼَب تِ فؼال ؿذى چٌذیي هذ ػاصُ ٍ ػْین ؿذى آًْا دس سفتاس دیٌاهیىی داًؼت. دس حمیمت، تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ سا هی

حتَای غٌی فشواًؼی دس ؿتاتٌگاؿت اكلی تِ هٌضلِ صهیٌِ هؼاػذی تشای هـاسوت هـاّذات ها تاییذ وٌٌذُ ایي ٍالؼیت اػت وِ ه

 گًَِ فالذ چٌیي خاكیتی خَاٌّذ تَد.چٌذیي هذ ٍ تِ تثغ آى هىاًیؼن خشاتی دس سفتاس ػاصُ اػت. حال آًىِ، تخـْای پالغ

  ُّا اس داسد وِ هٌغثك تا فشواًغ پاییي دس پالغای لشعثمِ دس ًاحیِ 3عثمِ، پشیَد هذ اٍل استؼاؽ تش خالف ػاصُ  12دس هَسد ػاص

هتٌاظش تا هحتَای فشواًؼی پالؼْا اػت. تٌاتشایي،  ،خَاّذ تَد. تِ ػثاست دیگش، اٍلَیت راتی ػاصُ تشای استؼاؽ دس ًاحیِ خغی

 سػذ.ّا تِ حذالل هیپشاوٌذگی دس ؿیة اٍلیِ هٌحٌی

 آػتاًِ فشٍسیضؽ تَػظ پالؼْا هحافظِ واساًِ خَاّذ تَد، گشچِ، چٌیي ّای تحلیل، تخویي ظشفیت ػاصُ دس ًاحیتشاػاع خشٍخی ِ

 تشداؿتی تشای ػغَح ػولىشد هتٌاظش تا ًاحیِ خغی كحیح ًیؼت. 
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تش ؿىؼت، تشای دػتیاتی تِ همایؼِ خاهغ دس صهیٌِ تَاًایی ّای پیچیذُتا تَخِ تِ ًتایح هزوَس ٍ تحث اهىاى هـاسوت هذّا ٍ هىاًیؼن

تؼذی هذلؼاصی ؿذُ ٍ تحت توام تخـْای ؿتاتٌگاؿت اص ّا تِ كَست ػِگًَِ، الصم اػت ػاصُتٌگاؿت اكلی اص ػَی تخؾ پالغًوایٌذگی ؿتا

ای اص خشٍخی هٌحٌی هیاًگیي تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ ( ًو8ًَِگًَِ( لشاس گیشًذ. ؿىل)خولِ تخـْای داسای فشواًغ صیاد)صهیٌِ یا غیش پالغ

سا ػَم  ؾیشایٍ 2800ًاهِ  يییتش اػاع آ 3هتَػظ ٍ ًَع خان ؿواسُ  یا هتَػظ، ػغح خغش لشصُ یشیتا ؿىل پز یب خوـلا یتتٌ ػاصُ تشای 

واسی دس وـذ. اهىاى تغییش دس ؿیة اٍلیِ ٍ هحافظِ، تِ تلَیش هیؿذُ اػت یعشاح ACI05 یتتٌ یّا ػاصُ یًاهِ عشاح يییدس اًغثاق تا آ وِ

 ایي ػاصُ تؼیاس ؿثیِ هـاّذات هشتَط تِ لاتْای دٍ تؼذی فَالدی اػت.تخویي ظشفیت فشٍسیضؽ تشای 

 
 ؼذُ.: هقایعِ هٌحٌی هیاًگیي تحلیل دیٌاهیکی فسایٌذُ حاصل از کاربرد ؼتابٌگاؼتْای اصلی ٍ پالعْای جذا7ؼکل

 
 طبقِ  حاصل از کاربرد ؼتابٌگاؼتْای اصلی،  9: هقایعِ هٌحٌی هیاًگیي تحلیل دیٌاهیکی فسایٌذُ ظازُ بتٌی 8ؼکل

 .Ghodrati and Arian Moghaddam(2015) ؿذُتخؾ تا فشواًغ صیاد  ٍ پالؼْای خذا

 

 گیری نتیجه
گًَِ حشوت صهیي وِ دس ّای صهاًی پالغخْت تشسػی هحتَای فشواًؼی تاسیخچِ Sدس ایي همالِ، سٍؽ ًَیٌی تش هثٌای اػتفادُ اص تثذیل 

گًَِ اػت. ػپغ، تا هذلؼاصی دٍ تؼذی دٍ ػاصُ لاب خوـی فَالدی اهىاى تَاًایی تخـْای پالغگشدًذ، هؼشفی ؿذُحَصُ ًضدیه گؼل ثثت هی

سوَسد  7تا اػتفادُ اص سٍؽ پیـٌْادی   هَسد اسصیاتی ووی ٍالغ ؿذُ اػت.ّا تِ سٍؽ تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ دس تخویي پاػخ دیٌاهیىی ػاصُ

 گًَِ هَسد هغالؼِ لشاس گشفتِ اػت وِ هْوتشیي ًتایح آى تِ ؿشح صیش اػت:پالغ

 تَاى گفت وِ ؿتاتٌگاؿتْای حَصُ ًضدیه داسای غٌای هحتَای فشواًؼی تِ كَستی ّؼتٌذ ّای عیفی االػتیه، هیتا همایؼِ پاػخ

ّای ػخت ٍ گًَِ، تٌْا، تَاًایی ًوایٌذگی ؿتاتٌگاؿت دس تخـْای پشیَد تلٌذ سا خَاٌّذ داؿت ٍ تشای ػاصُلؼوتْای پالغوِ 

 هٌغمی اػت.حؼاع تِ ؿتاب، ػوالً چٌیي ًوایٌذگی غیش

 ثاست دیگش، چٌاًچِ، ّای خذا ؿذُ تشای تخویي ظشفیت ػاصُ ًیض تِ ػغَح ػولىشد هَسد ًظش ٍاتؼتِ اػت. تِ ػواسایی واستشد پالغ

ای اص ظشفیت واساًِػاصُ دس آػتاًِ فشٍسیضؽ تَدُ ٍ ػغَح تاالی غیشخغی ؿذى سا تدشتِ وشدُ تاؿذ، پالؼْا هٌدش تِ تخویي هحافظِ
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ّای اًذن وِ سفتاس ػاصُ خغی اػت، هوىي اػت واستشد پالؼْا هٌدش تِ تخویي دػت پاییي ظشفیت خاییخَاٌّذ ؿذ. اها، دس خاتِ

 گشدد. ػاصُ

 یاتذ. ّا افضایؾ هیّای تحلیل دیٌاهیىی فضایٌذُ، تا واستشد ؿتاتٌگاؿتْای اكلی دس لیاع تا پالغپشاوٌذگی دس ؿیة اٍلیِ هٌحٌی

تَاًذ هٌؼَب تِ اهىاى هـاسوت هذّای تاالتش ػاصُ دس هَاخِْ تا هحتَای غٌی فشواًؼی ؿتاتٌگاؿتْا تاؿذ، لضٍم ایي اهش، گشچِ، هی

 ؿَد.تؼذی ػاصُ سا یادآٍس هی 3تش تا هذلؼاصی ات خاهغاًدام هغالؼ
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