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  چکیده
 اس هسفاٍذ خصَصیازی دارای ًشدیه گغل حَسُ غٌثؼ ّای سهیي ًاؽی اس سلشلِ در دّذ هی ًؾاى اخیز ّای سلشلِ اس ؽذُ ضثر روَردّای

عزػر سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه  اتسذای روَرد در سیاد داهٌِ تا ٍیضُ خالظ چٌذ یا یه یىی اس دالیل ایي زفاٍذ ٍغَد .تاؽٌذ هی دٍر حَسُ ّای سلشلِ

 ؼیتِ عاسُ ٍارد ؽذُ ٍعثة افشا ىثارُیٍ تِ  ادیسلشلِ تاؽذذ س یاًزص ؽَد یه اعر وِ ًاؽی اس خذیذُ غْر خذیزی هی تاؽذ. ایي خذیذُ تاػص

یىی اس راّْای در ًظز گزفسي اضزاذ سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه در هحاعثِ  گغل گزدد. هیحَسُ ًشد یّا ٍالغ در عاخسگاُ یّا عاسُ ةیزخز لیخساًغ

ای ٍ زحلیل دیٌاهیىی آتزفر  گواًِ درٍى صئَفیشیه ّای آسهایؼ ًسایع اس اعسفادُ ٍ طزاحی عاسُ ّا اعسفادُ اس طیف ٍیضُ عاخسگاُ اعر وِ آى تا

 یهسز وِ تز رٍ 50تلٌذ زز اس  یعاخسواًْا یتزا   طیف ٍیضُ عاخسگاُ را ًیش تىارگیزی (2800 اعساًذارد) ایزاى ای لزسُ ًاهِ دعسیاتی اعر. آییي لاتل

عاخسِ هسز  60اس  ؼیخان ت ِیب، تا ضخاهر ال-IIIب ٍ  -II یّا يیسه یهسزوِ تز رٍ 50تلٌذ زز اس  یٍ عاخسواًْا ؽًَذ یعاخسِ ه IVًَع  يیسه

 گزدًذ هی ًاهِ آییي  الشام ایي هؾوَل هاسًذراى عاحلی عاخسگاّْای در هززثِ تلٌذ عاخسواًْای داًغسِ اعر. اس آًػایی وِ ػوذُ یالشاه ؽًَذ یه

 ًوایٌذُ  خزٍفیل اعسخزاظ تِ الذام هاسًذراى عاحلی عاخسگاّْای در ای گواًِ درٍى صئَفیشیه ّای آسهایؼ ًسایع اس اعسفادُ ایي هطالؼِ تا در لذا

تا خالظ ٍ تذٍى خالظ ؽذ ٍ ًْایسا تا همایغِ ًسایع اضزاذ خذیذُ  ًشدیه حَسُ ّای سلشلِ زحر روَرد آتزفر دیٌاهیىی زحلیل ٍ ای لزسُ صئَزىٌیىی

 ًاؽی اس غْر خذیزی هؾاّذُ ٍ زَصیِ ّای السم تیاى ؽذ.

 

 مقدمه
گغل  هیضثر ؽذُ در حَسُ ًشد یروَرد سلشلِ ّاًؾاى داد  1999 یچ ی،چ1995،وَتِ 1994 عیًَرضز ًظیز یهخزت یٍلَع سلشلِ ّا

اس دٍ ی زفاٍذ ّا اغلة ًاؽ هؾخص ؽذ ایيگغل  هیحَسُ ًشد یسلشلِ ّا یتز رٍ اذهطالؼاعر. تا افشایؼ حَسُ دٍر  یسلشلِ ّادارای زفاٍزْایی تا 

سلشلِ  یاًزصگغل  هیدر حَسُ ًشد سهیي لزسُدر ٌّگام ٍلَع هی ؽَد در حَسُ ًشدیه گغل اعر وِ تاػص هاًذگار  زهىاىییٍ زغ یزیػاهل غْر خذ

 .گزدد عاسُ ةیزخز لیخساًغ ؼیتِ عاسُ ٍارد ؽذُ ٍعثة افشا ىثارُیٍ تِ  ادیتاؽذذ س
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. تِ لحاظ ٍالغ ؽذُ اعر ایالیووزتٌذ سلشلِ آلح ّو یلزار دارد، تز رٍ ایوؾَر اٍل دً 10 يیت یشیوِ اس ًظز خطز لزسُ خ شیً زاىیها ا وؾَر

 چَى یخاًواى تزاًذاس یّا ٍلَع سلشلِ ّوچٌیيگغل ٍالغ ؽذُ اًذ.  حَسُ ًشدیهدر  ایٍ  یتز رٍ زاىیا یاس ؽْزّا یاریتغ زاى،یفالذ ا یشیلزسُ خ

ذ ّا را در زفاٍ يیحَسُ دٍر ٍ لشٍم در ًظز گزفسي ا یآى تا سلشلِ ّا یٍ ؽٌاخر زفاٍزْا هیحَسُ ًشد یهطالؼِ سلشلِ ّا ریاّو شی2003ًتن 

 .دّذ یّا ًؾاى ه عاسُ یطزاح

تلٌذهززثِ در  یتِ عاخر عاخسواًْا ؼیٍ گزا اسیً ،یؽوال یاعساًْا زیٍ هْاغزخذ یغسیزَر ریتا زَغِ تِ هَلؼ زیاخ یعالْا در

 يیٍ ًَع سه كیػو یآتزفس ِیال هیػوذزا هؾسول تز  یعاحل یعاخسگاُ ّا يیاعر. خان ا افسِی ؼیؽوال وؾَر افشا یعاحل یّا عاخسگاُ

 .هٌطثك اعر  III ٍ IV يی(،تز ًَع سه2800)اعساًذارد  زاىیا یا ًاهِ لزسُ يییآ طهشتَر تز اعا یعاخسگاُ ّا

هسز ٍ تزای عاخسواًْای ًاهٌظن  50رٍػ زحلیل دیٌاهیىی تزای عاخسواًْای هٌظن تا ارزفاع تیؼ اس  2800تزاعاط اعساًذارد  ییعَ اس

اس  یىیوِ هؾوَل هَرد تاال ّغسٌذ ٍ در آًْا  ییعاخسواًْا یتزا 2800هسز الشاهی اعر. طثك اعساًذارد  18ع تیؼ اس طثمِ ٍیا ارزفا 5تیؼ اس 

 :اعر یعاخسگاُ الشاه ضُیٍ فیط یزیز هَغَد اعر تىار گیس طیؽزا

 .ؽًَذ ی، عاخسِ هIV  ًَع يیسه یوِ تز رٍ «ادیٍ س ادیس یلیخ ریتا اّو» ی: عاخسواًْا الف

 ؽًَذ ی، عاخسِ ه IV ًَع يیسه یهسز وِ تز رٍ 50تلٌذ زز اس  یسواًْا: عاخ ب

 .ؽًَذ یهسز عاخسِ ه 60اس  ؼیخان ت ِیب ، تا ضخاهر الIII–ب ٍ -II یّا يیسه یهسزوِ تز رٍ 50تلٌذ زز اس  ی: عاخسواًْا ج

. یِ غریالشاه یىیٌاهید لیوؾَر غْر زحل یتلٌذ هززثِ در عَاحل ؽوال یعاخسواًْا یعاخسگاُ تزا ضُیطزح ٍ فیط یزیتىارگ يیتٌاتزا

 ّویي دلیل در ایي هطالؼِ غْر ارسیاتی اضزاذ غْر خذیزی اس دٍ دعسِ روَرد ؽاهل سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه تا خالظ عزػر ًاؽی اس غْر خذیزی

خزٍفیل ًوایٌذُ عاخسگاُ ّای عاحلی ٍ سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه وِ خالظ عزػر آًْا حذف ؽذُ اعر تؼٌَاى حزور ٍرٍدی تِ عٌگ تغسز لزسُ ای 

 اعساى هاسًذراى اعسفادُ ؽذ. عدظ تا زحلیل دیٌاهیىی سهیي طیف ٍیضُ عاخسگاُ هسٌاظز آًْا زْیِ ٍ تا یىذیگز همایغِ ؽذ.

 

 خصوصیات سلشله های حوسه نشدیک گسل

 نی، سلشلِ حَسُ هسَعط ٍ سلشلِ حَسُ دٍر زمغ هیُ ًشدسلشلِ حَس ی سا اس عاخسگاُ تِ عِ دعسِ سلشلِ ّا را هؼوَال تز حغة فاصلِ هٌثغ لزسُ

 لَهسزیو 20زا  15ؽَد وِ فاصلِ عاخسگاُ اس هٌثغ لزسُ سا ووسز اس  یگفسِ ه ییتِ سلشلِ ّا هیحَسُ ًشد یّا . سلشلِوٌٌذ یه یتٌذ

تاالزز در روَرد  یچَى ؽساب ّا ییّا یضگیٍاغلة ؽاهل  هیحَسُ ًشد یضثر ؽذُ اس سلشلِ ّا یروَردّا. (Tehranizade and Najafi, 2008)تاؽذ

وِ  تاؽٌذ یتاال در ؽزٍع روَردّا )غالثا در روَرد عزػر ٍ در هَلفِ ػوَد تز اهسذاد گغل( ه َدیتا داهٌِ ٍ خز یؽساب، هذذ سهاى ون ٍ ٍغَد خالغ

سهاى  هیدر ٌّگام ٍلَع سلشلِ ّز غش اس گغل در  ( اعر.fling stepهىاى هاًذگار ) زیی( ٍ زغdirectivity) یزیهْن غْر خذ ذُیاس دٍ خذ یًاؽ

تاؽذ، اهَاظ  هیتِ عزػر گغلؼ ًشد یگغل تِ عور عاخسگاُ تاؽذ ٍ عزػر هَظ تزؽ یؽىغسگ یؾزٍی. اگز غْر خؽَد یه خسِیگغ یخاص

در  يی. ّوچٌٌذیگَ یزیذغْر خ ذُیخذ يیؽَد. تِ ا یتِ عاسُ ه ذىیرع ةیرعذ ٍ تاػص آع یضزتِ تِ عاخسگاُ ه هیحاصل اس سلشلِ تصَرذ 

گفسِ  fling stepاس سلشلِ ٍ لغشػ گغل اعر وِ اصطالحا تِ آى  یًاؽ يیسه یىیاعساز یهىاًْا زییزغ زیزحر زاض يیگغل زحزواذ سه هیحَسُ ًشد

 یزیغْر خذ ذُیاس خذ یًاؽ یىیٌاهید یزهىاًْاییٍ هغسمل اس زغ افسذ یه ازفاقدر غْر لغشػ گغل  fling stepاس  یًاؽ یزهىاًْایی. زغؽَد یه

.ػالٍُ تز (PEER report, 2001)ووه وٌٌذ زیىذگیعاسُ تِ  ؾسزیت ةیدر غْر زخز ذُیدٍ خذ يیگغل هوىي اعر ا شمیاعر ٍ تغسِ تِ ًَع هىاً

 یفزصر ووسز ٌِىیا لیگغل تِ دل هیحَسُ ًشد یّا شلِاس سل یًاؽ یهاًذگار،زىاى ّا زهىاىییٍ زغ یزیتذٍى در ًظز گزفسي اضزاذ غْر خذ ي،یا

 )ػثذاهلل سادُ ٍ ّوىاراى(. تاؽٌذ یحَسُ دٍر ه یاس سلشلِ ّا ذززیؽذى دارًذ لذا ؽذ زایه یتزا
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 (1393)صالحی ٍ هَعَی، تحلیل دینامیکی آبزفت

ر داؽسي طیف اهزٍسُ یىی اس رٍؽْای هحاعثِ ًیزٍّای ًاؽی اس سلشلِ در عاسُ ّا اعسفادُ اس طیف خاعخ اعر؛ تطَریىِ هی زَاى تا در اخسیا

ٍیضُ ّز عاخسگاُ ٍ خصَصیاذ دیٌاهیىی عاسُ حذاوطز خاعخ عاسُ را خیؼ تیٌی ًوَد. رٍػ ّای هخسلفی غْر زْیِ طیف ٍیضُ عاخسگاُ ٍغَد 

 Hashash) 5.1ًغخِ  Deepsoilًزم افشار  تاؽذ. در ایي خضٍّؼ غْر زحلیل دیٌاهیىی آتزفر اس دارد. یىی اس ایي رٍؽْا زحلیل دیٌاهیىی آتزفر هی

et al, 2011 اعسفادُ گزدیذ ٍ اس تیي عِ گشیٌِ زحلیل خطی ، زحلیل خطی هؼادل ٍ زحلیل غیزخطی، تا زَغِ تِ دادُ ّای در درعسزط ٍ دلر )

وافی زحلیل خطی هؼادل، ایي گشیٌِ اًسخاب ؽذ. زحلیل دیٌاهیىی آتزفر ًیاسهٌذ هؼزفی خاراهسزّایی چَى خزٍفیل خان عاخسگاُ، هؾخصاذ 

ّای ٍرٍدی تِ ًزم افشار اعر. هؼزفی هؾخصاذ خزٍفیل خان تا اعسفادُ اس ًسایع حاصل اس اًػام  گ تغسز ٍ روَردّای سلشلِ تؼٌَاى حزورعٌ

تا حفز گواًِ زا یه ػوك هؼیي اس عطح سهیي ٍ تز اعاط  Downholeتاؽذ. در آسهایؼ  ( همذٍر هیDownholeای ) آسهایؼ صئَفیشیه درٍى گواًِ

 5در  Downholeآیذ. در ایي هطالؼِ اس ًسایع حاصل اس آسهایؼ  ى اهَاظ لزسُ ای، عزػر هَظ تزؽی در الیِ ّای هخسلف خان تذعر هیسهاى رعیذ

ّای عاحلی ٍالغ در حذفاصل تاتلغز زا راهغز ؽاهل ًَر, تاتلغز, چالَط ٍ عزخزٍد( اعسفادُ  ًمطِ اس عاخسگاُ ّای عاحلی ؽوال وؾَر )عاخسگاُ

تِ ًوایؼ در آهذُ اعر. یىی اس هحذٍدیسْا در آسهایؼ ّای درٍى گواًِ ای ػوك حفز گواًِ هی  1آسهایؼ در ؽىل  5ع حاصل اس ایي ؽذُ ٍ ًسای

ّای ػویك زز را تا تزاسػ  ّای الیِ ّای ػویك تِ لحاظ السصادی تِ صزفِ ًیغر تِ ّویي دلیل دراغلة هطالؼاذ صئَزىٌیىی ٍیضگی تاؽذ. حفز گواًِ

الذام تِ  Downholeوٌٌذ. در ایي هطالؼِ ًیش تازَغِ تِ دادُ ّای در اخسیار حاصل اس اًػام آسهایؼ  اس دادُ ّای هَغَد خیؼ تیٌی هییه هٌحٌی 

 ( ؽذ.1زؼییي ٍ تزاسػ یه هٌحٌی تِ فزم راتطِ)

(1)  

 Zعزػر هَظ تزؽی در عطح سهیي تز حغة هسز تز ضاًیِ ٍ  عزػر هَظ تزؽی را در ّز ػومی اس خان تزحغة هسز تز ضاًیِ ، وِ 

(در حمیمر هٌحٌی ًوایٌذُ زغییزاذ عزػر هَظ تزؽی عاخسگاُ ّای عاحلی تز حغة 1ػوك خان تز حغة هسز اعر.هٌحٌی حاصل اس راتطِ)

تِ  2ٍ ؽىل  1ي هٌحٌی در ؽىل در عاخسگاُ ّای عاحلی ؽوال وؾَر تزاسػ ؽذُ اعر. ای Downholeآسهایؼ  5ػوك اعر وِ اس دادُ ّای 

 ًوایؼ در آهذُ اعر.

هسز  750طثك آییي ًاهِ لزسُ ای ایزاى ػومی اس خان را هی زَاى تؼٌَاى عٌگ تغسز لزسُ ای در ًظز گزفر وِ عزػر هَظ تزؽی در آى 

هسز تز ضاًیِ را لطغ  750هسزی عزػر هَظ تزؽی  500در ػوك حذٍد وِ -تزضاًیِ ٍ یا تیؾسز تاؽذ لذا تز اعاط هٌحٌی تزاسػ ؽذُ هَغَد 

ّای عاحلی هاسًذراى، غْر اعسفادُ در زحلیل دیٌاهیىی  هسز تؼٌَاى خزٍفیل خان ًوایٌذُ عاخسگاُ 500یه خزٍفیل خان تا ضخاهر-وٌذ هی

لاتل هؾاّذُ اعر.ّوچٌیي  2ّا در ؽىل  تزؽی الیِ الیِ اعر وِ ضخاهر ٍ عزػر هَظ 21آتزفر زَلیذگزدیذ.ایي خزٍفیل خان ًوایٌذُ ؽاهل 

ویلًَیَزي تز هسزهىؼة در ًظز گزفسِ ؽذ وِ تا افشایؼ  21الی  15ٍسى ٍاحذ حػن الیِ ّا تا زَغِ تِ عایز هطالؼاذ زػزتی در ؽوال وؾَر تیي 

 .ػوك اس عطح سهیي افشایؼ هی یاتذ. غٌظ الیِ ّا ًیش غْر زؼزیف هٌحٌی خان هاعِ فزض گزدیذ
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 بٍ َمراٌ مىحىی برازش ضدٌ Downhole:  وتایج حاصل از آزمایص 1ضکل  

 

 

 : مىحىی برازش ضدٌ ي پريفیل خاک ومایىدٌ بدست آمدٌ از مىحىی 2ضکل  

 2800اعساًذارد  IIIعر وِ تز خان ًَع اهسز ًخغر ایي خزٍفیل ًوایٌذّثزاتز  30ّوچٌیي عزػر هَظ تزؽی هسَعط 

 هٌطثك هی تاؽذ.

 

 رکوردهای سلشله

روَرد سلشلِ حَسُ ًشدیه تا خالظ عزػر ًاؽی اس خذیذُ غْر  10در ایي هطالؼِ تزای ارسیاتی اضزاذ غْر خذیزی تز طیف ٍیضُ عاخسگاُ اس 

(  تؼٌَاى حزور ٍرٍدی تِ عٌگ تغسز لزسُ ای Baker, 2007اعر)روَرد سلشلِ حَسُ ًشدیه هؾاتِ وِ زٌْا خالظ آًْا غذا ؽذُ  10خذیزی ٍ 

 هؾخصاذ روَردّا آهذُ اعر.ّز یه اس ایي روَرد ّا غْر زحلیل دیٌاهیىی آتزفر تِ همادیز هَرد ًظز ّن خایِ ؽذًذ. 1اعسفادُ ؽذ. در غذٍل 
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 (Baker, 2007:  رکًرد ضتاب زلسلٍ َای حًزٌ وسدیک)1جديل  

 ایستگاٌ سال وام ياقعٍ ضمارٌ

1 Coyote Lake 1979 Gilroy Array #6 

2 Morgan Hill 1984 Gilroy Array #6 

3 Cape Mendocino 1992 Petrolia 

4 Landers 1992 Lucerne 

5 Northridge-01 1994 LA Dam 

6 Northridge-01 1994 Pacoima Dam(downstr) 

7 Northridge-01 1994 Pacoima Dam(upper left) 

8 Chi-Chi Taiwan 1999 TCU076 

9 Chi-Chi Taiwan 1999 TCU102 

10 Chi-Chi Taiwan-06 1999 CHY101 

 

 نتایج

ؽساب گزاًؼ سهیي همیاط ؽذًذ. ًوَدار هیاًگیي تیؾیٌِ ؽساب  3/0ٍ  2/0در ایي هطالؼِ روَردّای سلشلِ تِ دٍ عطح ؽساب تا همادیز  

آهذُ اعر. در ّز دٍ هَرد  3( تزای سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه تا خالظ ٍ تذٍى خالظ در ؽىلPRA( تِ ؽساب عٌگ تغسز)PGAرٍی عطح سهیي)

ّای عاحلی تاػص وَچىٌوایی اهَاظ سلشلِ ؽذُ اعر. ایي وَچىٌوایی تزای سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه تذٍى خالظ  خزٍفیل ًوایٌذُ خان عاخسگاُ

 تیؾسز اعر.

 

 
 برای زلسلٍ َای حًزٌ وسدیک با پالس ي بدين پالس PRAبٍ  PGA: ومًدار میاوگیه  3ضکل   

 

ؽذُ تِ  ِیّودا تا خالظ ٍ تذٍى خالظ هیروَرد سلشلِ حَسُ ًشد ًزهاالیش ؽذُ دُ ٍیضُ عاخسگاُ فیط اریتؼالٍُ اًحزاف هؼ يیاًگیه یهٌحٌ

دٍ  ّز یتزا ؽَد یّواًگًَِ وِ هالحظِ ه. در آهذُ اعر ؼیتِ ًوا  4 در ؽىلًگیي هسٌاظز آًْا هیا PGAضزب در  ؽساب گزاًؼ 3/0ٍ  2/0 زیهماد

تذٍى خالظ تیؾسز اس سلشلِ حَسُ ًشدیه تا خالظ اعر  هیعاخسگاُ سلشلِ حَسُ ًشد ضُیٍ فیداهٌِ ط ،يییخا یَدّایؽساب عٌگ تغسز در خز عطح
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ل اس روَرد سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه تاخالظ تاالزز اس طیف حاصل اس روَرد سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه ضاًیِ طیف حاص 6/0ٍلی تزای خزیَدّای تشرگسز اس 

 تذٍى خالظ اعر.

 

  
 )ب( )الف(

 با پالس ي بدين پالس کیرکًرد زلسلٍ حًزٌ وسد ورماالیس ضدٌ دٌ يیصٌ ساختگاٌ فیط اریبعاليٌ اوحراف مع هیاوگیم یمىحى : 4ضکل 

 g3/0=PRAب( g2/0=PRAالف(  ه متىاظر آوُامیاوگی PGAضرب در  

 

 مقایسه نتایج با طیف آیین نامه ها

هؾاّذُ هی ؽَد ػلی رغن ایٌىِ  5اضزاذ حَسُ ًشدیه گغل را در ًظز ًوی گیزد تِ ّویي عثة ّواًطَر وِ در ؽىل  2800آییي ًاهِ 

 همادیز تشرگسز ٍ دعر تاالیی را ًؾاى هی دّذ. 2800ِ زطاتك ًشدیىی دارد ٍلی طیف آییي ًاه UBC97ًسایع حاصل تا طیف آییي ًاهِ 

 

 

 UBC97ي آییه وامٍ  2000با طیف آییه وامٍ  PGA: مقایسٍ میاوگیه بعاليٌ اوحراف معیار طیف يیصٌ ساختگاٌ ورماالیسضدٌ در  5ضکل  

 

 نتیجه گیزی
هسز وِ تز رٍی سهیي ًَع  50گاُ تزای عاخسواًْای تلٌذ زز اس ( تىارگیزی طیف ٍیضُ عاخس2800تز خایِ آییي ًاهِ لزسُ ای ایزاى )اعساًذارد 

IV ٌهسزوِ تز رٍی سهیي ّای  50ذ زز اس ــعاخسِ هی ؽًَذ  ٍ عاخسواًْای تلII-  ٍ بIII-هسز عاخسِ  60ان تیؼ اس ــاهر الیِ خــب، تا ضخ

ذراى هؾوَل ایي الشام  آییي ًاهِ هی گزدًذ. در خضٍّؼ حاضز هی ؽًَذ، الشاهی اعر ٍ ػوذُ عاخسواًْای تلٌذ هززثِ در عاخسگاّْای عاحلی هاسً
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  یىیتا اعسفادُ اس ًسایع آسهایؼ ّای صئَفیشیه درٍى گواًِ ای در عاخسگاّْای عاحلی هاسًذراى الذام تِ اعسخزاظ خزٍفیل ّای ًوایٌذُ صئَزىٌ

تا خالظ ٍ تذٍى خالظ گزدیذ. اگزچِ  ًشدیه حَسُ ّای سلشلِ اهللزسُ ای ؽذ. در اداهِ الذام تِ زحلیل دیٌاهیىی آتزفر زحر دٍ دعسِ روَرد ؽ

ال تزای خزٍصُ ّای عاخسواًی ٍالؼی ًیاس تِ هطالؼاذ دلیك زز هی تاؽذ اها اس ًسایع حاصل اس زحلیل دیٌاهیىی آتزفر هؾاّذُ ؽذ وِ ایي احسو

یي لزسُ تؾَد. ّوچٌیي تا همایغِ طیف ٍیضُ عاخسگاُ ٍغَد دارد خان عاخسگاُ ّای عاحلی اعساى هاسًذراى عثة وَچه ًوایی اهَاظ سه

 6/0 روَردّای تا خالظ ٍ تذٍى خالظ هؾاّذُ ؽذ وِ داهٌِ طیف طزح ٍیضُ عاخسگاُ تزای سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه تاخالظ تزای خزیَدّای تشرگسز اس

ضاًیِ  6/0دّذ عاسُ ّای تا خزیَد طثیؼی تاالزز اس  ضاًیِ تیؾسز اس طیف حاصل اس روَرد سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه تذٍى خالظ اعر وِ ًؾاى هی

یي ًاهِ ًیاسهٌذ زوْیذاذ تیؾسزی ّغسٌذ ٍ ایي اهز تایذ در خزٍصُ ّای ٍالؼی تا دلر هَرد تزرعی لزار تگیزد. در اداهِ ایي ًسایع تا طیف طزح آی

هطاتمر ًشدیىی تا ًسایع زحلیل  UBC97آییي ًاهِ  همایغِ ٍ هؾاّذُ ؽذ وِ ػلی رغن ایٌىِ طیف طزح UBC97ٍ طیف طزح آییي ًاهِ  2800

همادیز دعر تاال ٍ هحافظِ واراًِ ای را ًؾاى هی دّذ. لذا  2800ّای عاحلی هاسًذراى دارد ٍلی طیف طزح آییي ًاهِ  دیٌاهیىی آتزفر عاخسگاُ

ایزاى اصالح ؽذُ ٍ اضزاذ سلشلِ  2800طیف آییي ًاهِ زَصیِ هی گزدد تزای تْیٌِ وزدى ّشیٌِ ّای طزاحی ٍ احذاش عاسُ ّا ٍ خزٍصُ ّای ػوزاًی 

ّای حَسُ ًشدیه تز آى اػوال ؽَد. ّوچٌیي در عاخسگاُ عاحلی هاسًذراى تا اًػام هطالؼاذ صئَزىٌیىی اس طیف ٍیضُ عاخسگاُ تزای طزاحی ٍ 

 هحاعثِ عاسُ ّای هْن اعسفادُ ؽَد.
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