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  لیلحت رب یا هقطنم یاه هزرلنیمز ییایفارغج یدنب سایقم رثا
 یشمخ باق متسیس اب همرآنتب یاهنامتخاس

  یراهب الیه
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،نارمع یسدنهم هورگ ،هلزلز یسدنهم دشرا سانشراک

 1ییاضترم اضریلع 

  ،نانمس دحاو ،نارمع یسدنهم هورگ ،دنمناوت نتب و یا هزرل کینکتوئژ تاقیقحت زکرم ،رایشناد
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد

 10/16/6615:شریذپ خیرات     75/05/3395:تفایرد خیرات 

 هدیکچ
 ،ییاتسور و یرهش قطانم رد یزاسنامتخاس تعنص تفرشیپ و تیعمج دشر نینچمه و اههزرلنیمز دادعت شیازفا هب هجوت اب هزورما

 ینمیا نیمأت یارب نیاربانب .تسا هتفرگ رارق نیسدنهم هجوت دروم هلزلز یورین هژیوهب هدراو یاهورین لباقم رد اهنامتخاس یحارط
 یاهدروکر یدنبسایقم ریثات ،هماننایاپ نیا رد .دنشاب هتشاد هدراو یاهراب ربارب رد یبسانم درکلمع اهنامتخاس دیاب یلام و یناج
 شیاریو ناریا 5583 درادناتسا و ASCE07-10،IBC2006 ،UBC97 لماش هماننییآ راهچ رد نامزمه کیدزن و رود هزوح
 -هاتوک یاهنامتخاس هدنیامن ناونع هب اهنامتخاس لیلحت یارب هقبط 51و 7 ،8 نامتخاس هس زا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم مراهچ
 یرتهناریگتخس طباوض ناریا 5583 درادناتسا هقبط 7 و 8 یاهنامتخاس رد هک داد ناشن لیلحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا هبترمنایم و
 و عون هب هتسب و دنراد ار درکلمع عون کی هماننییآ 8 ره ،(هقبط51 هزاس) تاقبط دادعت شیازفا اب اما .دراد اههماننییآ ریاس هب تبسن
 5583 درادناتسا ،هبترمهاتوک یاهنامتخاس یارب درک نایب ناوتیم عقاو رد .دنوش رثکادح دنناوتیم (Mw و PGA) هلزلز تاصخشم
 5583 درادناتسا هب تبسن %85 رادقم ASCE  07هماننییآ رد زیرگ رادقم .دشابیم یاهناگادج یدنبسایقم طباوض دنمزاین ناریا
 شهاک UBC، 58% 97هماننییآ یارب و %25 رادقم ،IBC2006  هماننییآ یارب تبسن نیا نینچمه .تسا هتشاد شهاک ناریا

 .تسا هتشاد

 
  کیدزن و رود هلزلز ،یبسن ناکمرییغت ،یطخریغ ینامز هچخیرات لیلحت ،یدنبسایقم :یدیلک تاملک
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 همدقم

 اههزاس هک دهدیم ناشن تاعلاطم .دوشیم دراو اههزاس هب یریذپان ناربج یاهتراسخ ،دیدش یاههلزلز رثا تحت
 رثا تحت اههزاس یعاجتراریغ راتفر هعلاطم اذل .دنوشیم یعاجتراریغ هلحرم دراو برخم یاههزرلنیمز رثا تحت
 یاهتروص هب دیاب هزاس هک دوشیم دراو هزاس هب یدایز یژرنا هلزلز عوقو اب .دسریم رظن هب یرورض اههزرلنیمز
 دراو ،تسا یهجوت لباق رادقم هک هلزلز یژرنا رثارد هزاس یاضعا .دنک فلت ای و بذج ار یژرنا نیا فلتخم
 اههزاس یاضعا ندش دراو اب .دننک بذج ار یژرنا نیا دنناوتب دوخ یاهلکشرییغت اب ات دنوشیم یعاجتراریغ هدودحم
 و Bommer & Acevedo, 2004: 7) دیآیم دوجو هب هزاس رد یراگدنام یاهلکشرییغت ،یعاجتراریغ هدودحم هب

Boore, 2003:5).  
 نتفرگرظن رد اب هزرلنیمز یاهدروکر یدنبسایقم هک دنتفایرد هدش ماجنا یاهشهوژپ ساسارب ناراکمه و 5موش
  خساپ نییعن یارب تسا یناسکی هلصاف و اگرزب یاراد هک هدادخر هلزلز یارب %1 ییاریم ات فده یفیط باتش
 و یفیط باتش رتماراپ 0لماش هک (IM) هلزلز تدش هزادنا زین 0لنرک و رکیب .دوب دهاوخ رثؤم رایسب هزاس یطخریغ
-نیمز نتفرگرظن رد اریز ،دنتفرگ رظن رد هدش صخشم هلزلز دویرپ رد هزاس خساپ ینیب شیپ یارب ار دوشیم نولیسپا
 طسوتم فیط مان هب یفیط لنرک و رکیب ،نینچمه .دوب دهاوخ یفیط لکش زا یبوخ هدنهدناشن نولیسپا ساسارب هزرل

 یگتسویپ یارب و  T1 هزاس هیاپ دویرپ رد فده یفیط باتش نییعت یارب Ɛ، (CMS-Ɛ) نتفرگرظن رد اب ار یطرش
 یفیط لیلحت هک دنتفایرد هجیتن رد .دندرک حرطم M-D یطرش جوز یارب توافتم یاهدویرپ رد یفیط یاهباتش
 یرتهناراک هظفاحم جیاتن بوانت نامز زا یعیسو هدودحم یارب تخاونکی یاهزرل رطخ فیط اب هسیاقم رد اههزرل نیمز
 رد یگتسویپ رثا (0 .دیآیم تسدب یفلتخم لماوع طسوت رظن دروم فیط دنلب و هاتوک دویرپ (5:اریز دنکیم داجیا ار
 & Baker) درادن یریثات (تخاونکی یا هزرل رطخ فیط) UHS هعسوت دنور رد توافتم یاهدویرپ رد رظندروم فیط

Cornell, 2006:8 و Cornell, 2005:6). ار یرهش یحاون رد یدبلاک یروآ بات نازیم (3 :3395) ناراکمه و هلادبع 
 رهش یدبلاک یروآ بات زین (1 :6615) ناراکمه و یفیرشروپ .دنداد رارق یبایزرا دروم هرتکلا شور زا هدافتسا اب
  .دنداد رارق شجنس و یسررب دروم رهش یعیبط هاگتخاس درکیور اب ار هلزلز ربارب رد نیوزق

 یشمخ باق متسیس اب رتم 1 هناهد لوط و (هقبط 65و7 ،1) تاقبط دادعت اب نامتخاس 9 درکلمع شهوژپ نیا رد
  ASCE07،IBC2006 ،یاههماننییآ رد (لسگ زا رود دروکر 7 و لسگکیدزن دروکر 7) هلزلز دروکر15 تحت
 هچخیرات یلیلحت سپس و لداعم یکیتاتسا لیلحت ادتبا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم 6610 درادناتسا و UBC97و
 رگیدکی اب زین اهنامتخاس یبسن ناکمرییغت و هدش لیکشت کیتسالپ لصافم دادعت .تسا هدش ماجنا یطخریغ ینامز
 هب طوبرم جیاتن و ماجنا SAP 2000 رازفامرن رد اهتشاگنباتش باختنا و اهنامتخاس لیلحت .تسا هدش هسیاقم
 یاههزاس یحارط و لیلحت تهج دنمتردق همانرب کی رازفامرن نیا .تسا هدیدرگ ریسفت و هئارا اهنامتخاس زا کیره

                                                           
1 Shome 
2 Baker & Cornell 
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 هب هتسباو (CSI)5رتویپماک و هزاس یسدنهم هورگ شالت لصاح هک دشاب یم .... و بآ هریخذ عبانم ،اه لپ ،ینامتخاس
 هب ناوتب یگداس هب هدش ثعاب یدعب هس یکیفارگ یزاس لدم طیحم .تسا اکیرمآ یاینرفیلاک تلایا رد یلکرب هاگشناد
 یارب مزال یاهزاین یمامت رازفا مرن نیا .داد ماجنا نآ یور ار مزال یاه لیلحت عاونا سپس و دیشخب مسجت اه حرط
 ،شهوژپ نیا زا فده .دوش یم هدافتسا یلمع روط هب رازفا مرن نیا زا اه هزاس تخاس رد و هدروآ مهارف اجکی ار حارط
-یم یشمخ باق متسیس اب همرآنتب یاهنامتخاس درکلمع رب کیدزن و رود هزوح یاههزرلنیمز یدنب سایقم ریثأت
 رظن رد نانمس رهش رد طسوتم همرآ نتب یشمخ باق متسیس اب هقبط 65 و 7 ،1 نامتخاس هس ،روظنم نیا هب .دشاب
 مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا و ASCE 07-100،IBC20069 UBC971 هماننییآ راهچ ساسارب و هدش هتفرگ
  .(ASCE/SEI 41-06, 2007:114) دناهدش هسیاقم رگیدکی اب
 هعلاطم دروم هرتسگ یسانش نیمز و ییایفارغج تیعضو
 یاهضرع نیب ،زربلا هوک هتشر یبونج تمسق رد و ناریا یقرش لامش و لامش رد ییایفارغج تیعقوم رظن زا نانمس ناتسا

 تبسن یقرش هقیقد 9 و هجرد 71 و هقیقد 01 و هجرد 51 و یلامش هقیقد 35 و هجرد 79 و هقیقد 15 و هجرد 19  ییایفارغج
 ناتسا اب یبرغ هیحان زا ،یوضر و یلامش ناسارخ یاهناتسا اب یقرش هیحان زا ناتسا نیا .تسا هتفرگ رارق ءادبم راهنلا فصن هب
 لکش) دراد یراوجمه ناردنزام و ناتسلگ یاهناتسا اب یلامش علض زا و مق و دزی ،ناهفصا یاهناتسا اب یبونج علض زا ،نارهت
 دراد رارق گرزب ریوک یلامش ی هیشاح رد و  )یرواخ-یزکرم(  زربلا یاه یدنلب یبونج یاه هنماد رد نانمس ناتسا .(5

 نانمس لامش رد  .دراد قلعت یزکرم ناریا و (یزکرم) زربلا راتخاس هنهپ ود هب یسانش نیمز هاگن زا اذل .(91:5395 ،یظعاو)
 نانمس یرواخ یرتمولیک 59 رد هک یلاح رد  .تسا هدش هتسناد یزکرم ناریا زا زربلا ی هدننکادج دح ناونع هب  )نانمس لسگ(
 هثداح ود یراطع و نانمس یاهلسگ .تسا هدش یفرعم یزکرم ناریا یبوسر-یراتخاس ی هنهپ ود زرم )یراطع لسگ(

 .دننک یم روبع نانمس ناتسا یلامش یاه شخب زا یرتخاب بونج ،یرواخ لامش یبیرقت یاتسار رد هک دنتسه هدمع یکینوتکت

   

                                                           
1 Computers and Structures, Inc 
2 American Society of Civil Engineers 
3 Intrrnational Building Code 2006 
4 Uniform Building Code 97 
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 (15 :5391 ،نانمس ناتسا شیامآ همانرب تاعلاطم) هعلاطم دروم هرتسگ ییایفارغج تیعقوم -1 لکش

 )یزکرم ناریا(بونج و  )زربلا( لامش رد قاو یحاون یسانش نیمز یاه هصاخ هسیاقم هژیو هب و یا هقطنم یاه هداد
 نانمس ناتسا یلامش شخب نیب یراکشآ نادنچ یسانش نیمز یاه توافت هک دهد یم ناشن یراطع و نانمس یاهلسگ
 هیشاح یاه نیچ قاو هب نانمس ناتسا زربلا شخب ،رگید نایب هب .درادن دوجو )یزکرم ناریا( نآ یبونج شخب و )زربلا(
 رد ،دنا هدش ببس یلسگ یاهنوز هب دودحم یبوسر یاه هضوح و یکولب کینوتکت ،لاح نیا اب .دنتسه یزکرم ناریا
 .دوش داجیا ییاه توافت نامزمه و نس مه یا هنیچ گنس یاهدحاو تماخض و یژولوتیل

 حرش هب و ادج یبوسر-یراتخاس دحاو دنچ هب ناوت یم ار نانمس ناتسا هنهپ ،بونج هب لامش زا یبیرقت دنور کی رد
 یبونج هنماد زا یشخب )دورهاش -ناغماد -نانمس -راسمرگ هار لامش(نانمس ناتسا یلامش هیشاح .درک میسقت ریز
 .دوش یم دای یقرش-یزکرم زربلا ناونع هب نآ زا ،لومعم روط هب و دراد دنلب و نشخ یژولوفروم هک تسا زربلا یاه هوک
 رثا رد اه نآ یبونج یولهپ امومع هک دنتسه یلیوط و کیراب یاهسیدوان و اه سیدقات تروص هب اه نیچ ،شخب نیا رد
   .(59 :1395 ،نامه) دنا هدش اج هباج بونج تمس هب و هدیرب یگدنار یاه لسگ درکلمع

 هب هک دنتسه (راهک(رهک دنزاس یفوت و گنر زبس یاه هسام گنس و لیش فدارت )زربلا(شخب نیا یاه گنس نیرت نهک
-یا هراق یاه هتشابنا ،ینایم نسایرت-نیسپ نیربماکرپ یاه یلاوت .دنراد نومنخر اه سیدقات هتسه رد زیچان رادقم
 هک  (ینایم سایرت-نیسپ-نیربماکرپ(هدشدای یاه گنس .دننک یم یعادت ار یا هراق یاه طیحم هک دنتسه افرژ مک یاهایرد
 ،دنتسین نامز نیا یاه گنس زا یلماک یلاوت ،دنتسه هسام گنس و لیش ،گنس تلیس ،تیمولود کهآ گنس عون زا رتشیب
 روخ رد یناکم و ینامز رظن زا یهاگ هک دوش یم هدهاشم یمهم و ددعتم یسانش هنیچ یاهدوبن یلاوت نیا رد هکلب
 یتخاس نیمز یاهتکرح فرعم و یزاوم یاه یبیشرگد عون زا مومع روط هب رظندروم یبوسر یاه یگتسویپان .دنا هجوت
 نیتسخن زا یکاح ،دنراد ار نینود-نیسودرا نس هک هعومجم نیا یناشفشتآ یاه گنس ،لاح نیا اب .دنتسه از نیمز
 .دنا کیئوزوئلاپ مرفتالپ یگتسکش
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 رد هژیو هب هک )کشمش دنزاس(  دنتسه راد لاغذ یاه گنس هسام و لیش عون زا ،ینایم کیساروژالاب سایرت یاه گنس
 هب هک دنتسه ییافرژ مک یبوسر یاه هضوح فرعم ،راد لاغذ یاه بوسر نیا .دنراد نومنخر دورهاش و ناغماد یحاون

 .دنا هدش هتشابنا تاعافترا موب شیپ رد بادرم و قالتاب تروص

 لامش یلسگ هناماس کی درکراک رثا رد زربلا دنبرمک زا یشخب ندش هدیشک زا لصاح ،هقطنم نیا یاه یگدنار داجیا
 ،رتمولیک 113 زا شیب یازارد اب هک یلسگ هناماس نیا .تسا رب پچ زغلاتسار هریچ راک و زاس اب یرتخاب بونج  یرواخ
 ببس و دراد رارق لیام روط هب زربلا یناتسهوک دنبرمک هب تبسن ،تسا هتفای همادا سوواکدبنگ لامش ات نانمس بونج زا
 یاهلسگ .تسا هدش ماطسب لامش رد کیئوزوئلاپ هب طوبرم یاهگنس نتفای نومنخر و دنبرمک یانهپ یگدش کزان

 باسح هب یلسگ هناماس نیا ءازجا زا ناوت یم ار هوکهاش و راوهاش ،دورهاش ،یراطع ،نانمس یاهلسگ نوچمه یددعتم
 .(0 لکش) دروآ

 
 (Berberian, 1996:78) نانمس لاعف یاهلسگ هشقن -2 لکش

 قیقحت شور
 تسا هدش هتفرگ رظن رد نانمس رهش رد عقاو رتم 1 لوط هب هناهد 1 اب هقبط 65 و 7 ،1 نامتخاس 9 قیقحت نیا رد
 یریذپ لکش اب یشمخ باق ،هلزلز ربارب رد یاهزاس مواقم متسیس و رتم 0/9 تاقبط یا هزاس عافترا .(9 لکش)
 هصخشم تمواقم .تسا kg/m2 660 اهباق رب دراو هدنز راب و kg/m2  661 اه باق رب دراو هدرم راب .دشابیم طسوتم
 یلم تاررقم (19 :0395) مهن ثحبم ساسا رب نتب یعاجترا بیرض نینچمه و هدوب kg/cm2  610 ربارب نتب یراشف
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 مراهچ شیاریو 6610 درادناتسا قبط یگدروخ کرت بیرض .تسا هدیدرگ لامعا اههزاس هب و هبساحم نامتخاس
 تیمها بیرض .تسا هدش هتفرگ رظن رد یشمخ باق رد 7/6 اهنوتس یارب و 19/6 اهریت یارب (19 :1395)
 اهنامتخاس یمامت یارب مئاق هفلوم رثا .دنراد رارق دایز یزیخهزرل رطخ اب هقطنم رد اهنامتخاس و 5 ربارب نامتخاس
 هب یحارط .تسا هدش هدافتسا ACI 318-14  (2014:145)هماننییآ زا همرآ نتب تلکسا یحارط یارب و هدش روظنم
 & Mortezaei و Mortezaei, 2014:5) هدوب 5 و 7/6 نیب عطاقم رد اهشنت تبسن هک تسا هتفرگ تروص یاهنوگ

Motaghi, 2016:7) ددرگیم لرتنک هماننییآ طباوض ساسارب تاقبط نیب یبسن ناکمرییغت تبسن و. 

 

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) یسررب دروم هزاس نالپ -9 لکش

 یطخریغ راتفر نتفرگرظن رد اب هزاس خساپ یلک روط هب و یلخاد یاهورین و لکشرییغت ،یطخریغ یکیمانید لیلحت رد
 نآ رب ضرف شور نیا رد .دوشیم هبساحم ،صخشم یتشاگنباتش تحت هزاس یسدنه یطخریغ راتفر و حلاصم
 و تسا تباث ینامز ماگ ره لصاوف اما دنک رییغت دناوتیم یدعب ماگ هب ماگ کی زا ییاریم و یتخس سیرتام هک تسا
 رد شور نیا زا هدافتسا .دوشیم هبساحم ینامز ماگ ره یارب و یددع یاهشور هب هلزلز باتش تحت لدم خساپ
 هزاس هب یرازفامرن یزاسلدم کمک اب ار هلزلز دنچ ای کی تشاگنباتش شور نیا رد .تسا زاجم اهنامتخاس هیلک
 ،ییاجهباج هلمج زا یفلتخم یاهرتماراپ رییغت ةوحن ،رازفامرن زا هدش لصاح یجورخ هک یروط هب .مینکیم دراو
-لیلحت ماجنا هک تسا نیا لیلحت لکشم .تسا هدافتسا لباق هلزلز نامز لوط رد نامتخاس ةیاپ شرب و ورین ،باتش
 یاههزاس یحارط یارب اهنآ زا ابلاغ تلع نیمه هب و دنراد ریگتقو و ینالوط یدنور الومعم ینامز هچخیرات یاه
 ماجنا هطوبرم یاههماننییآ قبط ریز لحارم دیاب لیلحت نیا ماجنا یارب .دننکیم هدافتسا تیمهارپ رایسب و صاخ
-باتش جوز هس لقادح دیاب ینامز هچخیرات لیلحت ماجنا تهج مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا قباطم .دوش
  5-9-1-0 دنب رد روکذم یاهیگژیو یاراد هک هدش تبث فلتخم هلزلز هس یقفا یاههفلؤم هب قلعتم تشاگن
 رد هدش تبث بسانم یاهتشاگنباتش جوز زا زاین دروم دادعت هک یدراوم رد .دندرگ باختنا دنشاب 6610 درادناتسا
 جوز .درک هدافتسا اهنآ دادعت لیمکت یارب بسانم هدش یزاسهیبش یاهتشاگنباتش جوز زا ناوتیم ،دشابن سرتسد
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 لیلحت .دنوش هدروآرد سایقم هب درادناتسا نیا 0-9-1-0 دنب رد روکذم شور هب دیاب هدش باختنا یاهتشاگنباتش
 Avik) دریذپ یم تروص میقتسم یریگ لارگتنا و لادوم شور ود هب یتابساحم یاهرازفا مرن رد ینامزهچخیرات

Samanta & Yin-Nan Huang, 2017:12).  
 درکلمع یارب مقر کی اب راصتخا هب یاهزاسریغ و یاهزاس یازجا درکلمع یانبم رب نامتخاس درکلمع حطس ،نینچمه
 نییعت رد نامتخاس درکلمع حوطس .دوشیم هداد ناشن یاهزاسریغ یازجا درکلمع یارب فرح کی و یاهزاس یازجا
 یاهزاسریغ و یاهزاس یازجا یریذپبیسآ نازیم نامتخاس درکلمع حطس .دریگیم رارق هدافتسا دروم یزاسهب فده
  .(015:0395 ،609 هرامش هیرشن ،دوجوم یاهنامتخاس یاهزرل یزاسهب لمعلاروتسد) دهدیم ناشن ار
  یاهزاس یازجا درکلمع حوطس
 .تسا ینایم درکلمع حطس ود و یلصا درکلمع حطس راهچ لماش یاهزاس یازجا درکلمع حوطس
 :زا دنترابع یلصا درکلمع حوطس
 IO هفقویب هدافتسا تیلباق :5درکلمع حطس (فلا

 LS یناج ینمیا :9درکلمع حطس (ب

 CP شزیرورف هناتسآ :1درکلمع حوطس (پ
 N  هدشن ظاحل :0درکلمع حطس (ت

 :زا دنترابع ینایم درکلمع حوطس
 دودحم یبارخ :0 درکلمع حطس (ث
 دودحم یناج ینمیا :1درکلمع حطس -ج
 یدایز تیمها زا هلزلز برخم تارثا ربارب رد هزاس تمواقم ظفح تهج هب یاهزاس یاهناملا ریذپلکش راتفر
 تیفرظ هک یحاون رد دنریگیم رارق ناشتمواقم زا رتگرزب یبناج یاهراب تحت یتقو یاهزاس یازجا .تسا رادروخرب

-یم قالطا کیتسالپ لصفم نآ هب هک دریگیم لکش یریمخ یاهیحان ،دشاب هدراو شالت بلط زا رتمک عطقم یشمخ
 هب هداتفا قافتا یبارخ یحاون نیا رد هلزلز یژرنا بذج هک تسا نآ رب ضرف راتفر شوخ هزاس کی رد .دوش
 ,.Haselton et al) دنکیم لمع رتریذپلکش هزاس دشاب رتشیب وضع رد یبارخ هیحان نیا لوط ردقچ ره هکیروط

2011:7). 
 جیاتن یسررب و ثحب
 یکیتاتسا یاهدنور زا هدافتسا اب لبق شخب رد هدش فیصوت یاهنامتخاس ،یاهزرل یاهزاین هسیاقم روظنم هب
 تبسن رثکادح ددرگیم هدهاشم 1 لکش هب هجوت اب .دنریگیم رارق یبایزرا دروم یطخریغ یکیمانید و یطخریغ
 هماننییآ رد ،لوا هقبط رد ، ASCE 07 هماننییآ رد ،موس هقبط رد مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا رد تفیرد

IBC هماننییآ رد و مود هقبط رد UBC، هماننییآ رد تفیرد تبسن هکیروط هب تسا هداد خر مود هقبط رد ASCE07 
 ،UBC هماننییآ رد و شیازفا %00 ،6610 هب تبسن IBC هماننییآ رد ،شیازفا %05 رادقم 6610 درادناتسا هب تبسن
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  .تسا هتشاد شیازفا 6610 درادناتسا هب تبسن 70%

 
 درادناتسا و UBC 97و ASCE07، IBC2006 یاههماننییآ ساسارب هقبط 4 نامتخاس رد Loma لسگکیدزن دروکر خساپ یاهفیط هسیاقم -4 لکش

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) مراهچ شیاریو 1182

 
 

 و ASCE07،IBC2006، UBC97 یاههماننییآ ساسارب هقبط 4 نامتخاس رد Landers UP لسگزا رود دروکر خساپ یاهفیط هسیاقم -5 لکش

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) مراهچ شیاریو 1182 درادناتسا

 
 1182 درادناتسا و ASCE07،IBC2006، UBC97 یاههماننییآ ساسارب هقبط 7 نامتخاس ردKobe  لسگکیدزن دروکر خساپ یاهفیط هسیاقم -1 لکش

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) مراهچ شیاریو
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 ،موس هقبط رد مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا رد تفیرد تبسن رثکادح ددرگیم هدهاشم 1 لکش هب هجوت اب
 خر مراهچ هقبط رد ،UBC هماننییآ رد و مراهچ هقبط رد IBC هماننییآ رد ،موس هقبط رد ، ASCE 07 هماننییآ رد
نییآ رد ،شهاک %1/75 رادقم 6610 درادناتسا هب تبسن ASCE07 هماننییآ رد تفیرد تبسن هکیروط هب تسا هداد
   .تسا هتشاد شهاک 6610 درادناتسا هب تبسن UBC، 96% هماننییآ رد و شهاک IBC،1/79% همان
 ،مراهچ هقبط رد مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا رد تفیرد تبسن رثکادح ددرگیم هدهاشم 0 لکش هب هجوت اب
 هداد خر موس هقبط رد ،UBC هماننییآ رد و موس هقبط رد IBC هماننییآ رد ،مود هقبط رد ، ASCE 07 هماننییآ رد
 IBC هماننییآ رد ،شهاک %07 رادقم 6610 درادناتسا هب تبسن ASCE07 هماننییآ رد تفیرد تبسن هکیروط هب تسا

  .تسا هتشاد شیازفا 6610 درادناتسا هب تبسن UBC، 99% هماننییآ رد و شهاک 90%

 
 و ASCE07،IBC2006، UBC97 یاههماننییآ ساسارب هقبط 7 نامتخاس رد Landers 90  لسگ زا رود دروکر خساپ یاهفیط هسیاقم -7 لکش

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) مراهچ شیاریو 1182 درادناتسا

نییآ رد ،مراهچ هقبط رد مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا رد تفیرد تبسن رثکادح ددرگیم هدهاشم 7 لکش هب هجوت اب
 هب تسا هداد خر موس هقبط رد ،UBC هماننییآ رد و موس هقبط رد IBC هماننییآ رد ،موس هقبط رد ، ASCE 07 همان

 و شهاک IBC 59% هماننییآ رد ،شهاک %91 رادقم 6610 درادناتسا هب تبسن ASCE07 هماننییآ رد تفیرد تبسن هکیروط
    .تسا هتشاد شهاک 6610 درادناتسا هب تبسن UBC، 90% هماننییآ رد
 هماننییآ رد ،موس هقبط رد مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا رد تفیرد تبسن رثکادح ددرگیم هدهاشم 1 لکش هب هجوت اب

ASCE 07 ، هماننییآ رد ،متشه هقبط رد IBC هماننییآ رد و موس هقبط رد UBC، هکیروط هب تسا هداد خر موس هقبط رد 
نییآ رد و شهاک IBC 01% هماننییآ رد ،شهاک %97 رادقم 6610 درادناتسا هب تبسن ASCE07 هماننییآ رد تفیرد تبسن
    .تسا هتشاد شهاک 6610 درادناتسا هب تبسن UBC، 99% همان

 
 درادناتسا و ASCE07،IBC2006، UBC97 یاههماننییآ ساسارب هقبط 11 نامتخاس رد Kocaeli لسگکیدزن دروکر خساپ یاهفیط هسیاقم -8 لکش

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) مراهچ شیاریو 1182
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 درادناتسا و ASCE07،IBC2006، UBC97 یاههماننییآ ساسارب هقبط 11 نامتخاس رد Chi Chi N لسگزا رود دروکر خساپ یاهفیط هسیاقم -3 لکش

 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) مراهچ شیاریو 1182

 ،مهد هقبط رد مراهچ شیاریو ناریا 6610 درادناتسا رد تفیرد تبسن رثکادح ددرگیم هدهاشم 3 لکش هب هجوت اب
 هداد خر مهد هقبط رد ،UBC هماننییآ رد و مهد هقبط رد IBC هماننییآ رد ،مهد هقبط رد ، ASCE 07 هماننییآ رد
 هماننییآ رد ،شیازفا %11 رادقم 6610 درادناتسا هب تبسن ASCE07 هماننییآ رد تفیرد تبسن هکیروط هب تسا

IBC 15% هماننییآ رد و شیازفا UBC، 50% تسا هتشاد شیازفا 6610 درادناتسا هب تبسن. 
 کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن
 یم هزاس یا هزرل یحارط رد ار یمهم رایسب شقن تسکش مزیناکم و اهنآ عیزوت هوحن و کیتسالپ لصافم لیکشت
 نازیم و یعضوم و یلک یریذپ لکش رادقم و هیوناث تارثا هب تبسن باق تیساسح رب مزیناکم عون .دیامن افیا دناوت

 یاهباق تسکش مزیناکم .دراذگ یم رثا مادهنا و یلک یرادیاپان و تراسخ زا لبق ات هزاس یرادیاپ و یژرنا بذج
 مزیناکم لوا عون مزیناکم .تفرگ رظن رد (موس و مود و لوا) هدمع عون هس رد ناوت یم ار هلزلز رثا تحت یشمخ
 لصافم داجیا زا لصاح مزیناکم مود عون مزیناکم و الاب هب لوا هقبط دنچ یاهنوتس و اهریت رد لصافم داجیا زا لصاح
 مزیناکم .دوش یم لماش ار ینایم هقبط کی مزیناکم موس عون مزیناکم و یناقوف هقبط دنچ یاهنوتس و اهریت رد
 یاهتنا ود رد کیتسالپ لصافم نآ رد هک دشاب یم مود عون مزیناکم صاخ تلاح کی یلک ای یرسارس عون تسکش
 هدش ماجنا تاقیقحت ساسا رب مزیناکم عون نیا .دشاب یم هدولاش هب لاصتا یکیدزن رد لوا هقبط یاهنوتس رد و اهریت
 لصافم عوقو بیترت و هوحن  یلا  لاکشا رد .دهد یم ناشن دوخ زا هلزلز ربارب رد ار یژرنا بذج نازیم نیرتشیب
 .تسا هدش هداد ناشن کیتسالپ
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 Loma 2800، Loma Asce07، Loma لسگکیدزن یاهدروکر تحت یشمخ باق متسیس اب هقبط 4 نامتخاس کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن -11 لکش

IBC2006 و Loma UBC97 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) 

   

  
 Landers UP2800 ، Landers  لسگ زا رود یاهدروکر تحت یشمخ باق متسیس اب هقبط 4 نامتخاس کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن -11 لکش

UP2800، Landers Asce07-10 و Landers IBC2006 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) 
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 ،Kobe 2800، Landers UP- UBC97 لسگکیدزن یاهدروکر تحت یشمخ باق متسیس اب هقبط 7 نامتخاس کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن -21 لکش

Kobe IBC2006 و Kobe UBC97 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) 

  

   
 -Kobe IBC2006، Landers 90 لسگ زا رود یاهدروکر تحت یشمخ باق متسیس اب هقبط 7 نامتخاس کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن -91 لکش

IBC2006، Landers 90- UBC97  و Landers 90- IBC2006   (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) 
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 ،Kocaeli 2800، Kocaeli Asce07 لسگکیدزن یاهدروکر تحت یشمخ باق متسیس اب هقبط 11 نامتخاس کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن -41 لکش

Kocaeli IBC2006 و Kocaeli UBC97 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) 
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 -Chi Chi N-2800، Chi Chi N لسگ زا رود یاهدروکر تحت یشمخ باق متسیس اب هقبط 11 نامتخاس کیتسالپ لصافم لیکشت هوحن -51 لکش

Asce07، Chi Chi N-IBC2006 و Chi Chi N-UBC97 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) 

 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 .دننک یم یزاب روشک نآ یعامتجا هعسوت و یداصتقا رادیاپ دشر رد یراذگرثا شقن روشک کی یاه تخاسریز
 رد یمهم رایسب شقن هک دنشاب یم یا هقطنم و یرهش هعسوت یاهتخاسریز و اهانب نیرت مهم هلمج زا اهنامتخاس
 زا دعب هچ و هلزلز نیح رد هچ تسیاب یم نامتخاس کی .دنراد ایند رسارس رد یهاگ تنوکس یتخاسریز یاه متسیس
 لالتخا ببس اضعب نآ رد تسکش هنوگره هکارچ .دیامن ظفح ار دوخ یرادرب هرهب تیلباق یربراک عون هب هتسب هلزلز
 یخرب هک دنداد ناشن ناهج طاقن رگید و ناریا رد ریخا برخم یاه هلزلز .دوش یم تاجن و دادما ،یناسر کمک رد
 زکرمتم تاقبط رد یا هدرتسگ روط هب اه بیسآ نیا و هدوب ریذپ بیسآ یا هزرل تاکیرحت رثا تحت تدش هب اهنامتخاس
 هتفرگ رظن رد نانمس رهش رد عقاو رتم 1 لوط هب هناهد 1 اب هقبط 65 و 7 ،1 نامتخاس 9 قیقحت نیا رد اذل .دوش یم
 رد IBC2006    UBC97 یاه همان نییآ اب 6610 درادناتسا لسگ کیدزن یاهدروکر تحت هقبط 1 نامتخاس رد .دش
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 ناسکی یدرکلمع همان نییآ 1 ره لسگ زا رود یاهدروکر رد اما ،دنتشاد هباشم یدرکلمع کیتسالپ لصافم لیکشت
 .دنداد هئارا
 حطس هب و دنراد هباشم یدرکلمع اههماننییآ هک دش هدهاشم لسگ کیدزن یاهدروکر تحت هقبط 7 نامتخاس رد
 حطس دراو 6610 درادناتسا طقف لسگ زا رود یاهدروکر تحت تسا یلاح رد نیا .دنا هدیسر یناج ینمیا درکلمع
 همه لسگ زا رود و لسگکیدزن یاهدروکر تحت داد ناشن جیاتن هقبط 65 نامتخاس رد .دیدرگ یناج ینمیا درکلمع
 رد هدش لیکشت کیتسالپ لصافم دادعت ASCE07-10 هماننییآ تحت اما دندش یناج ینمیا هدودحم دراو هماننییآ
 فالتا تیفرظ و کیتسالپ لصافم یریگ لکش نازیم ،یلکروط هب .دوب اههمان نییآ ریاس زا رتشیب یناج ینمیا هدودحم
 .دوب رتشیب تاقبط دادعت شیازفا اب شیازفا نیا و تفای شیازفا کیدزن هزوح یاه هزرل نیمز رد یعمجت یژرنا
 عبانم
 هرتکلا شور زا یریگ هرهب اب یرهش یحاون رد یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا .(3395) .س.ز ،یدابآرز هدیعس ،.ح ،یحیبذ ،.ب ،هلادبع

 یپایپ هرامش ،0-0 هرامش ،65 هرود ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ -یملع همانلصف ،(نارهت رهش ،1 هقطنم :یدروم هنومن)
19، 1055-3955. 

 هاگتخاس درکیور اب هلزلز ربارب رد نیوزق رهش یدبلاک یروآ بات شجنس .(6615) .ش ،ینایغط ،.م ،دوعسم ،.م ،نایبیبط ،.ج ،یفیرشروپ
 .155-53 ،5 یپایپ هرامش ،5 هرامش ،05 هرود ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ -یملع همانلصف ،رهش یعیبط

  .0395 لاس ،ینف ماظن روما ،یدربهار ماظن تنواعم ،لوا رظن دیدجت ،609 هرامش هیرشن دوجوم یاهنامتخاس یاهزرل یزاسهب لمعلاروتسد

 یمومع گنهرف یاروش شرافس هب/نانمس :{شرازگ}(یتبثریغ یاه صخاش) روشک یمومع گنهرف یاه صخاش شجنس و یسررب حرط
 ،173–660–7000–61–0 :کباش -سراپ هربخ نارگشهوژپ تکرش :ارجا ؛یظعاو روصنم :یراذگ تسایس لوئسم و حرط ریدم ؛روشک
  .ص030 ،5395 رشن باتک تاراشتنا هسسوم -نارهت :رشن تیعضو

 .یروهمج تسایر ،روشک هجدوب و همانرب نامزاس ،نانمس ناتسا هجدوب و همانرب نامزاس ،(1395) نانمس ناتسا شیامآ همانرب تاعلاطم
 .0395 ،نامتخاس یلم تاررقم روما رتفد ،1 شیاریو همرآنتب یاهنامتخاس یارجا و حرط ،ناریا نامتخاس یلم تاررقم مهن ثحبم
 1395 ،یزاسرهش و نکسم ،هار تاقیقحت زکرم ،1 شیاریو ،6610 درادناتسا ،هلزلز ربارب رد اهنامتخاس یحارط هماننییآ

Bommer, J. J., and Acevedo, A. B. (2004). "The use of real earthquake accelerograms as input to 
dynamic analysis." Journal of Earthquake Engineering, 8, 43-91. 

Boore, D. M. (2003). "Simulation of ground motion using the stochastic method." Pure and Applied 
Geophysics, 160(3-4), 635-676. 

Baker, J., and Cornell, A. (2006). "Spectral shape, epsilon and record selection." Earthquake 
Engineering and Structural Dynamics, 35, 1077-1095. 

Cornell, C. (2005). "On Earthquake Record Selection For Nonlinear Dynamic Analysis." The Esteva 
Symposium, August 2005, Mexico. 

American Society of Civil Engineers. (2007). ASCE/SEI 41-06. Seismic rehabilitation of 
existingbuildings, American Society of Civil Engineers, Reston, Va. 

Berberian, B. (1996). Seismicity and Active Fault Map of the Semnan Quadrangle Area, In book: 
Seismotectonic and Earthquake-Fault Hazard Investigations in the Semnan Quadrangle Area 
(Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part VII) (pp. One Map), Geol. Surv. Iran, 63, 266 p. 

Dhakal, R., Singh, S., and Mander, J. (2007). "Effectiveness of earthquake selection and scaling 
procedure method in New Zealand." Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake 
Engineering, 40(3), 160-171. 

Iervolino, I., and Cornell, A. (2005). "Record selection for nonlinear seismic analysis of structures." 
Earthquake Spectra, 21(3), 685-713. 



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 126

Oyarzo Vera, C., McVerry, G., and Ingham, J. (2008). "Ground motion records for time-history 
analysis of URM buildings in New Zealand – The North Island." New Zealand Society of 
Earthquake Engineering Conference, April 2008, New Zealand. 

Vanmarcke, E. H., Cornell, C. A., Gasparini, D. A., and Hou, S.-n. (1990). "SIMQKE-I: Simulation of 
Earthquake Ground Motions ", Department of Civil Engineering, Massachusetts Institute of 
Technology., Cambridge, MA. 

Beyer, K. and Bommer, J. (2006). Relationships between median values and aleatory variabilities for 
different definitionsof the horizontal component of motion. Bulletin of the Seismological Society of 
America 94:4A, 1512-1522. Erratum: 2007, 97:5, 1769.  

Avik Samanta, Yin-Nan Huang (2017). Ground-motion Scaling for seismic Performance Assessment 
of high-rise moment-resisting frame building, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 94: 
Pages 125-135 

C.B. Haselton, J.W. Baker, A.B. Liel, G.G. Deierlein Accounting for ground motion spectral shape 
characteristics in structural collapse assessment through an adjustment for Epsilon J Struct Eng 
ASCE, 137 (3) (2011), pp. 332-344 

ACI-318-2014, Building Code Reinforcement for Structural Concrete, American Concrete Institute, 
2014. 

Mortezaei, A. (2014) Plastic hinge length of RC columns under the combined effect of near-fault 
vertical and horizontal ground motions. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 58(3): 243-253. 

Mortezaei, A. and Motaghi, A. (2016). Seismic assessment of the world’s tallest pure-brick tower 
including soil-structure interaction. Journal of Performance of Constructed Facilities, 30(5), October 
2016, 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000861, 04016020. 

 
 
 
 


