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 ده  یکچ
لن  ی ، فاصله و اپساز بزرگا  ییهابی کبه منظور استخراج تر  ی الرزه  ش خطری و جدانلرزه  یل خطر زم یتحل   در این مقاله

منتخبی در نیمه غربی ایران   در ساختگاه   سال   475سازه و دوره بازگشت    ی عی ود طبی ن، براساس پری زم  ی هاجنبش 
 ی هاگسل براساس داده  کیزد و ن  کیحوزه نزد  ی انلرزه یزم  ی هاداده  که بانیتهپس از  انجام شده است.  در منطقه زاگرس  

ها براساس بزرگا و فاصله داده  کمناسب بان  ی بندمنتخب، دسته   ساختگاه  ینساختیزم  لرزه   ی هایژگیو  ی و بر مبناران  یا
 زمان  با  ییهاسازه   ی برا.  باشدی مگسل هدف نهایی مقاله    کیحوزه نزد  ین شرطی انگیف میه و ارائه طیانجام شده است. ته

 که   داد  نشان  مشاهدات  . باشد  داشته  یی نها  پاسخ  فی ط  در  ییبسزا  ریتاث  تواندی م  یهمبستگ  رابطه  انتخاب  کوتاه  تناوب
 و  ابدیی م  شیافزا   تناوب  دوره  شیافزا  با   مرتفع  ی هاسازه  برای   یشرط  ن یانگ یم  و  کنواختی  خطر  ی هافی ط   نیب  اختالف

 است. ترحساس بلند، ی هاسازه به شرطی میانگین طیف شکل

 طیف میانگین شرطی، حوزه نزدیک گسل، تحلیل خطر زلزله، زاگرس ایران.  :ید یلک یهاواژه
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Abstract 

In this paper, seismic hazard analysis and deaggregation in order to extract combinations of 

magnitude, distance, and epsilon of earth movements, based on the natural period of the structure 

and the return period of 475 years in the selected site in west of Iran, has been done. After 

preparing the seismic data bank and near-fault data based on Iran data (Zagros region) and based 

on the seismic characteristics of the selected site, appropriate classification of the database based 

on magnitude and distance has been done. The ultimate goal of this article is to prepare and present 

the conditional mean spectrum of the area near the fault for the selected construction. For 

structures with short rotation times, the correlation relationship can have a significant effect on 

the final response spectrum. The results also indicate that by selecting high periods as the target 

period, the difference between the uniform risk spectrum and the conditional mean spectrum 

increases. 
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 مقدمه    1

ها مورد استفاده  سازه  یکینامی ل دی هدف و در تحل   نلرزهی زم  ی وردهاکانتخاب ر   ی (، براCMS)  ین شرطی انگیف میط

دهد، ی را بدست م   Sa(T*)هدف    ی فی ن مرتبط با شتاب طی انگی م  ی فی ل طکف، شی طاین  رد.  ی گقرار می

ه  ک  نلرزه یزم  ی وردهاک نده ریشوند، بتوانند بعنوان نمایهدف منطبق م   ی فی ل طکه به شک  ی انلرزه یزم  ی وردها که رکیبطور

 . شوند  یباشند تلق ی م Sa(T*)هدف   ی فیمقدار شتاب ط ی دارا یعیبطور طب 

 فاصله   ،(M)  بزرگا  محتمل  ریمقاد  ی ازا  به  که  است  یروش   CMS  (Conditional Mean Spectrum)  یشرط  نی انگیم  فیط
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(jbR)لنیاپس  و  ، فاصله تا تصویر سطحی گسل  (ε)،  سطح  کی  ی برا  مفروض، ساختگاه  کی  در هدف  نی زم  جنبش  شتاب  

  هدف  شتاب  مقدار  با  قاایدق  هک  یشتاب   مقدار   فقط  که  است  نیا  CMS  در  یاصل  فرض.  شودیم  برآورد  مشخص  ی الرزه  خطر

(Sa  در  UHS  )قت ی درحق.  است  گرفته   قرار  هدف  دوره تناوب  در  شد،   خواهد  برابر  CMS  دوره   در  نه یش یب  مقدار  کی  ی دارا

  مدل   کی  اساس  بر   اهشک  روند.  ابدییم   کاهش   هاتناوبدوره    گرید  در  انه،یم   فیط   به  شدن  کینزد  با  و  است  هدف  تناوب

 (.  2006 ،رنلک و کریب ). باشدی م هاتناوبدوره  تمام ی برا ،یف یط شتاب ریمقاد نی ب  یهمبستگ

 شتاب مشخص مقدار داشتن با لرزه، زمین یک پاسخ شرطی طیف آوردن دست به برای  ( روشی2005) کرنل  و بیکر

 آن متناظر ( ی الرزه  خطر تفکیک از آمده دست به(میانگین   و اپسیلون فاصله بزرگا، مقدار  و تناوب یک دوره در طیفی

 شتاب وقوع شرط به هاتناوب تمامی در را پاسخ طیف میانگین مقدار شرطی، کردند. طیف میانگین ارائه طیفی شتاب

 نظر گرفته در سازه ارتعاش اول مد تناوب با برابر معموالا تناوب این  .دهدمی  دست به دلخواه تناوب خاص در طیفی 

)بیکر،   دبو خواهد هم از مختلف، متفاوت ی ها ارتعاش اول مد تناوب با هاسازه  شرطی میانگین طیف روش این با  .شودی م

 آمده دست به طیف روش، این در نداشتند ولی بستگی مورد مطالعه سازه به دیگر ی هاروش در زلزله ی ها فیط   .(2011

 تواندمی  شرطی میانگین طیف که دهدمی  نتایج نشان  .دارد شونده تحلیل سازه دینامیکی مشخصات با ای قوی  رابطه

 باشد.   هالرزه  زمین انتخاب برای  ی ترمناسب هدف طیف

 

 قی روش تحق    2
استفاده از دو رابطه کاهندگی و جدایش خطر لرزه ای انجام گرفته است و با    تحلیل خطر  Ez-Friskبا استفاده از برنامه  

طیفی حاصل از تحلیل خطر احتماالتی   ی هاشتاب  BA2008  (2008و بور آتکینسون )  CB2008  (2008کمپبل بزرگنیا )
جنبش زمین اختصاصی  ورد  کر  241بانک داده ای متشکل از    .( رسم شده است 1سال در شکل )  475برای دوره بازگشت  

است که پس از تصحیحات الزم  از شتابنگاشتهای ثبت شده در شرایط ساختگاهی سنگ بستر تشکیل شده   منطقه زاگرس
( 1اند. اطالعات مربوط به مشخصات نگاشتهای انتخابی درجدول ) پاسخ محاسبه شده   ی هافیط و پردازش شتابنگاشتها  

 . است  شده داده نشان (2)  شکل در هاجنبش  نیا پاسخ فیط  و فاصله-بزرگا  عیتوز نیهمچن. آورده شده است
با دسته رکوردها محاسبه گردید.   برای زمان تناوبهای مختلف این  휀پارامتر    BA2008و   CB2008با استفاده از دو رابطه  
برای زمان تناوبهای متفاوت، طیف پاسخ تمام داده های جنبش زمین، با استفاده از رابطه ضریب    휀محاسبه مقدار پارامتر  

. برای نمونه  شودهمبستگی میزان همبستگی این پارامتر در زمان تناوب های مختلف برای کلیه جنبش ها سنجیده می
∗𝑇) در زمان تناوب اصلی سازه مورد بررسی    휀میزان همبستگی   = ثانیه مقایسه   4و    2سه با زمان تناوب های  ( در مقای 1

 . ( نشان داده شده است3) شده است و در شکل
 های انتخابیمشخصات نگاشت مربوط به اطالعات .  1جدول

Range Parameter 
1.1 ~ 70 R (km) 
6 ~ 50 Fd (km) 

3.8 ~ 7.3 Ms 
281 ~ 1500 Vs(m/s) 

1985 ~ 2018 Date 
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 .سال 475طیفی حاصل از تحلیل خطر احتماالتی برای دوره بازگشت   یهاشتاب . 1شکل 

 

 
 ی منتخب واقعهای شتابنگاشت )سمت چپ( فاصله-بزرگا )سمت راست( و توزیع  پاسخ  فیط .2شکل 

 

 
∗𝑇) در زمان تناوب اصلی سازه مورد بررسی   휀میزان همبستگی  مقایسه  .3شکل  =  ثانیه 4و   2( در مقایسه با زمان تناوب های1

 
( ترسیم  𝐶𝑀𝑆) و طیف میانگین شرطی    (𝑃𝑆𝐻𝐴)طیف پاسخ حاصل از تحلیل خطر احتماالتی  (  4)در شکل  در نهایت،  
ن مقادیر بزرگتری را نسبت  ی در پریودهای پای   ی با اصالح ضرایب ثابت رابطه همبستگی، طیف پاسخ شرطشده است.  

های شتابنگاشتی فی از جمله نوع رابطه کاهیدگی، تعداد و تنوع دادهدهد که دالئل مختلنشان می   به دیگر روابط همبستگی 
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هایی با درجه اهمیت و خطر پذیری باال مانند سد و برای سازه  .شودبانک اطالعاتی، شرایط ساختگاهی و ... را شامل می 
ف خطر یکنواخت، نه  یباشد و به نسبت ط   ای سازهتواند تخمین مناسبی از پاسخ لرزهمی   CMS  ینیروگاه، طیف شرط

ای و تحلیل دینامیکی  تنها سازگارتر با شرایط لرزه زمینساختی حاکم بر منطقه مطالعاتی خواهد بود بلکه در طراحی لرزه
دهد. بدیهی  بر سازه را در اختیار طراحان قرار میای وارد  های زمین به عنوان بار لرزه، مناسبترین رکوردهای جنبشسازه 

های جاری طرح خواهد است که از نظر اقتصادی نیز کاهش مقادیر شتاب طراحی، بصورت خودکار سبب کاهش هزینه 
 . ها را در بر خواهد داشتهای پاسخ طراحی، صرف هزینه بهینه در ساخت سازهشد. بنابراین انتخاب بهینه طیف 

 
 

همبستگی اصالح  براساس رابطه  (𝐶𝑀𝑆( و طیف میانگین شرطی ) 𝑃𝑆𝐻𝐴) ایسه طیف پاسخ حاصل از تحلیل خطر احتماالتی مق .4شکل 
 واقعی  های ثبت شدهو داده BA2008 & CB2008کاهندگی   وابطر ( با بکارگیریBaker 2006 & 2008) شده

 یر یگجه ینت    3

. در تحقیقات باشدی منیاز به انتخاب جنش های زمین به عنوان بار وارده بر سازه    هاسازه برای تحلیل دینامیکی و طراحی  

میزان  هاتناوب( به دلیل اینکه در تمام UHSمختلف نشان داده شده است که انتخاب طیف پاسخ احتماالتی یکنواخت )

 ها تناوب طبیعی کمتر، در تمام زمان    ی هاجنبش ، محافظه کارانه بوده و  دینمای ملرزه زا را جمع    ی هاچشمهنرخ خطر  

. در طیف باشدی م. راه حل برطرف نمودن این مساله استفاده از طیف شرطی میانگین  دهند ی مشتاب طیفی باالیی نشان  

گرفته و شتاب طیفی متناظر با آن از طیف خطر شرطی میانگین زمان تناوب اصلی سازه به عنوان مبنای محاسبات قرار  

. با داشتن شتاب طیفی در این زمان تناوب نیاز به دانستن میزان همبستگی شتاب طیفی در گرددی میکنواخت تعیین  

میزان   εرا تخمین زد. پارامتر    هاتناوبتا بتوان به کمک آن میزان شتاب طیفی درآن زمان    باشدی مدیگر    ی هاتناوبزمان  

. گرددیمنحراف معیاری که شتاب طیفی هر جنبش زمین از میانگین شتاب طیفی ناشی از رابطه کاهندگی دارد تعریف  ا

 . گرددی ممختلف تعیین    ی هاتناوبمحاسبه شده و همبستگی این پارامتر در زمان    εپارامتر    هاجنبشبرای مجموعه ای از  
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