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 ًزهاب  سذ تحليل پايذاري تذًِ

  

 3، هحوذ تشيزگٌثذي2، ػثذالحنين جاٍيذ1الْام احوذي ًصزآتاد

             ، داًشگاُ داهغاىمارشٌاسی ارشذ سهيي شٌاسی هٌْذسیداًشجَي  -1 

 شزمت هٌْذسی سپاسذارشذ هناًيل سٌگ،  مارشٌاس-2                                           

  هيي شٌاسی هٌْذسی داًشگاُ داهغاىاستاديار س -3                                           
   

ahmadi_elham415@yahoo.com 
 

 چنيذُ

َههبا اوجههبه ؼههدٌ ثههٍ مىدههًر سرييههد دبيههدارا ثدوههٍ ي دههي ظههد ورمههبة در حههب ر م ش هه     حبضههر در ثرريروههدٌ سح يهه مقبلههٍ 

ظيعههشب ثدوههٍ ي دههي ظههد ثههب ريغ سحههبدي حههدا سح يهه        ثبؼههد  آن مههي ثبررههرارا ي لم نههرد ظههد در رههًي لمههر م يههد    

ايههه  ررديههدٌ مههٍ در آن ويريَههبا ديىههبميني حبـهه  از زلسلههٍ ثههٍ ـههًرر ؼههجٍ اظههشبسيني در ودههر ررفشههٍ ؼههدٌ اظههز          

ٍ  َههب مجىهه سح يهه  ؽههني  دَىههدٌ  َههبا فيسينههي ي شاًمنههبويني مفههبلت م ش هه  س  با اوش ههبة َىدظههٍ ظههد ثراظههبض مؽ فهه

َههبا ظههد در ؼههرايط م ش هه  ثبررههرارا َههب ارزيههبثي دبيههدارا ؼههيتَههدا از اوجههبه ايههه سح يهه    ثبؼههدمههيدههي ي ثدوههٍ ظههد 

 ثبؼد ني ي ويس ثب يجًد ويريا زلسلٍ ميي ثُرٌ ثردارا در حبلز اظشبسي

  ينيحبلز اظشبس ،ينيىبميد اريَبيثدوٍ، و اداري@ دباديم مبر م 

 

 هقذهِ -1
ا سح ي ، ضريت المبي فرضيبسي ثرا بَب ثَبا م ش  ي يجًد دارد مٍ َر مداه از آن ريغ َب ثراا سح ي  حدا دبيدارا ؼيت

سحييه  َِب در ؼن  ظطت لغسغ، وحً آيرود  س بير ايه ريغ مقبث  لغسغ را ثٍ دظز مي يىبن ظطًح لغسغ فرضي درمار

َبا ثُشر ي جًاة ،َبا مجشىي ثر قطحبرَبا م ش  ، ريغدر ثيه ريغ ثبؼد  ثر ظطت لغسغ مي مؤثر ظطت لغسغ ي ويريَبا

ي  (Modified Simplified Bishob) اـالح ؼدٌؼدٌ  ظبدٌ ثيؽبة  ،(Janbo) يغ جبوجًَب ردَىد مٍ در ثيه آن دقيقشرا مي

در ريغ ي مبرثرد ثيؽشرا دارود  درريغ جبوجً فقط محبد ر سحبدي ويري  (Morgenstern Price) طدراي - نعشرىمًررريغ 

َب ي َب  درايط َب سحبدي ويري - نعشرىررًدر ريغ م مٍدر حبليؼًد  فقط محبد ر سحبدي لىگر درودر ررفشٍ مي ةثيؽب

مقبيعٍ آن  اود، ي مٍ دچبر لغسغ ؼدٌ ييَب رجق مطبلحبر اوجبه ؼدٌ ريا ؼيت .ؼرمز دارودسحبدي لىگر در محبد ر سحبدي 

 -عشرن ىريغ مًرر ريغ ثيؽبة ظبدٌ ؼدٌ اـالح ؼدٌ، وسدينشريه وشبيج را ثٍ ياقحيز دادٌ اظز امب ، َبا م ش  ثب ريغ

محبظجبر ويس وؽبن از وسديني   از ظبير ريؼُب دارد در محبظجبر دقز ثيؽشرا دلي  لحبظ محبد ر سحبدي ثيؽشرٍ درايط، ث

َبا درايط در سمبمي حب ر دارد ي ايه در ـًرسي اظز مٍ جًاة - عشرنىَبا دي ريغ ثيؽبة ي مًررثعيبر زيبد جًاة

 دارد   ةغ ثيؽبثب ري زيبداح لغسغ، س بير ًظط از ريغ جبوجً در ثعيبرا
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 سهيي شٌاسی سذ ًزهاب -2
مي ههًمشرا جىههًة  ههبيرا ؼُرظههشبن ميىًدؼههز ياقهه  ؼههدٌ   :اظههشبن ر عههشبن ي در فبـهه ٍ ظههد ورمههبة در ؼههمبي  ههبيرا 

 ً ٍ   مشههر مههي 6>ع  هبمي َمگههه ثههٍ ارس هبع   اظهز  ظههد از وهه  ثبؼهد  ايههه ظههد ثهٍ مىدههًر ز يههرٌ ظهبزا رشيههب ظههيالثي ريد بوهه

ميه آة حٍ مؽههبيرزا در اراضههي سحههز دًؼههػ، سههر  لً در م ههسن ظههد ورمههبة، سًظهه َههبا ورمههبة، چُهه  چههبا ي  رمههب  

  ثبؼدي غيرٌ در حبي احداص مي ؼرة ي ـىحز مىطقٍ

   ٍ  -دؼهههز ي زين مذهههٍ دا   -زين رررهههبن  اا، رعهههشرٌ رهههرح در مهههرز دي از ديهههدربٌ زمهههيه ؼىبظهههي مىطقههه

ٌ         َسارمعجد جىهًة    -ب ريوهد لمهًمي ؼهمبي  هبيرا     َهبا ث ىهد ثه   ياقه  ررديهدٌ اظهز  ث هػ الدهب رعهشرٌ رهرح را مهً

َههبا ثرجعههشگي سههًان ثههٍ ظههٍ ياحههد مجههسا ؼههبم را مههي رعههشرٌ رههرح ،ثههب شرا فههرا ررفشههٍ اظههز  از وگههبٌ ري ههز ؼىبظههي

ٍ ثي سقريجههبن وبمشقههبرن ي داراا ؼههيت مًَعههشبوي الجههرز، مًَذبيههٍ ي دؼههز سقعههيب ومههًد  مقطهه  محههًر اوش ههب     اا َههبا دامىهه

مشههر مشؽههن   :>/;ثر ضهه بمز َههبا آثرفشههي ثعههشر ريد بوههٍ داراا حههداموُؽههشٍ ي  دَىههدٌوعهجشبن سىههدا اظههز  مفههبلت سؽههن 

َههبا ريسداوههٍ ي درؼههز داوههٍ مههٍ لمههدسبن ؼههبم  رض، ظههي ز، مبظههٍ، ؼههه، ق ههًٌ ظههى  ي وههدرسبن س شههٍ ظههى  مههي     از  يههٍ

د  در محههديدٌ ثبؼههزودَبا دبلئًزيييههل ي مسيزيايههل مههيثبؼههد  ثيؽههشر ظههبزودَبا محههديدٌ مههًرد مطبلحههٍ مرثههً  ثههٍ ظههب 

َههبا راوههدري در راظههشبا رؼههشٍ مههًٌ الجههرز قههرار داروههد ي جُههز حرمههز آوُههب ثيؽههشر از ؼههمبي ثههٍ     رعهه  ،مههًرد مطبلحههٍ

  [1]جىًة اظز

 

 
 ًقشِ سيواي ملی طزح ًزهاب -1شنل
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    پايذاري سذ هؼيارّا ٍ هثاًی تحليل -3

 

 رٍش تحليـل -3-1
  GEOSLOPEمههٍ ينههي از اجههساا ثروبمههٍ SLOPE/W[5]ثروبمههٍ مههبمذيًسرا َههبا ثدوههٍ ظههد ثههب اظههش بدٌ از  دبيههدارا ؼههيت

ٍ   ٌ اظههزديههررد ثبؼههد، سح يهه  مههي  ORDINARYقطحههبر) َههبا محمههًي  قههبدر اظههز ثههر اظههبض ريغ    ايههه ثروبمهه

SLICES(ثيؽههههههههبح ،)BISHOP(اظذىعههههههههر ،)SPENCER(ًي جههههههههبوج )JANBUدههههههههرايط  -شرن عهههههههه(، مًررى

(MORGENSTERN-PRICE )  حههدا  ي ريغ لمههًمي سحهههبدي  ٌ اا ي  رهههًٌ ،ااضهههريت ارميىههبن ظهههطًح لغههسغ دايهههر

 َر ظطت دل ًاٌ را محبظجٍ ومبيد يب 

سههًان ثههب ريغ ؼههجٍ اظههشبسيني در ودههر ررفههز  در ايههه ريغ ويريَههبا وبؼههي از زلسلههٍ در     اثههرار زلسلههٍ را مههي 

ٍ  ؽههي از يزن َهر قطحههٍ قبثه  المهبي مههي   ثدوهٍ اـه ي ثههٍ لىهًان ويهريا ثبثههز ي افقهي محهبدي ث         ثههب سحريه  ضههريت  ثبؼهد مه

 رردد زلسلٍ ميعر مي
 

 خصَصيات هصالح -3-2
َههبا مفههبلت ثدوههٍ ظههد ي دههي آن ثراظههبض مطبلحههبر مىههبث  قرضههٍ ي مفههبلت ظههب شمبوي ي دههي          فًـههيبر ي ييصرههي 

 @ارااٍ ؼدٌ اظز 7در جديي ، آثرفشي در مح  ظد

 
 [2] ًزهابهشخصات هصالح تذًِ ٍ پی سذ  -1جذٍل 

 هصالح

 َبا مقبيمزدبرامشر ٍسى هخصَص

 هزطَب
KN/m3 

 اشثاع
KN/m3 

 چسثٌذگی
KN/m2 

ساٍيِ اصطناك 

 داخلی )درجِ(

 <9 6/6 86/= 86/ زَنػ

   6/87 86/>  بك ريسداوٍ ثدوٍ@

UU   6/786 76 

CU   6/8= 88 

CD   6/79 96 

     دههي @

   6/87 86/< ياحد ريسداوٍ

UU    6/7:; < 

CU   6/9; 6/7; 

CD   6/86 8= 

   6/87 86/: داوٍ  ياحددرؼز

CD   6/6 9> 

 

 در ودههر  ثر دههي ثيؽههشر از مقههبديرٍ ثههراا دبرامشرَههبا مقبيمههز ثرؼههي مههؤ زه ثههٍ زمههر اظههز مههٍ مقههبدير حبـهه  

 ههز ثههيػ سحنههيب يههبفشگي دههي ي مي يههز     ثههٍ ل مههدٌ اظههز، امههب  َههبا دبيههدارا ثدظههز آ   ؼههدٌ ثههراا سح يهه   ررفشههٍ 

مقههدار چعههجىدري ثههٍ مراسههت ممشههرا در محبظههجبر دبيههدارا در ودههر ررفشههٍ     ،اوجههبه ؼههدٌ ي ديگههر مههًارد  زمبيؽههُباآ

 ؼدٌ اظز 
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 ًيـزٍّــا -3-3
  ثبؼىد ويريَبا وبؼي از آة ي زلسلٍ مي ،َبا دبيدارا ؼيتويريَبا حبيس اَميز در سح ي 

 

 ـ ًيزٍي آب :
ؼههًد ي ريا  ههًاؾ مههي ويههس، مًجههت ايجههبد فؽههبر مى ههرا  مىههدىنههٍ ثههٍ ـههًرر ثبررههرارا اثههر مههي آة لههاليٌ ثههر اي

يغ ثر يههب از رمههؤَههبا سههىػ  ثههراا يارد مههردن ويههريا آة ثههٍ ثروبمههٍ در سح يهه    رههرارد  اثههر مههي منههبويني  ههبك  

فههبلت مههًرد ودههر ويههريا آة ؼههًد ي يههب ثههب سحريهه  ضههريت فؽههبر مى ههرا در م سحريهه  ظههطت آة فرضههي اظههش بدٌ مههي 

 رردد المبي مي

 

 :ـ ًيزٍي سلشلِ
مُىدظههبن ي رراحههبن ظههد ايههه ثههًد مههٍ ظههدَبا  ههبمي زاسههبن در مقبثهه  زلسلههٍ مقبيمىههد، امههب در ررؼههشٍ سفههًر ثعههيبرا از 

َههبا  بـههي دارد ي ارزيههبثي  مقبثهه  ويريَههبا ديىههبميني دي يههدري  امههريزٌ ثبثههز ؼههدٌ مههٍ رفشههبر ظههدَبا  ههبمي در   

   [4]آن ويبزمىد سح ي  دقيق ي ل مي مًضًع اظز

  ويههريا ريههردلههٍ افقههي اوجههبه مههي ل ضههريت زلسدٌ از يههَههب ثههب اظههش ب سح يهه  ؼههجٍ اظههشبسيني دبيههدارا ؼههيت 

مىدههًر ارميىههبن از دبيههدارا ؼههيجُب ٍ ثهه ؼههًد ـههدا از يزن قطحههٍ در ودههر ررفشههٍ مههيـههًرر ويرييههي محههبدي درٍ زلسلههٍ ثهه

ثرحعههت مههًرد در ودههر ررفشههٍ   ضههريت زلسلههٍ ثراظههبض دي ودريههٍ سحيههيه ي در محبظههجبر     ،در ؼههرايط ؼههجٍ اظههشبسيني 

  ؼدٌ اظز

ارااههٍ ؼههدٌ اظههز   8َههبا م ش هه  رههرح در جههديي ؼههمبرٌ  رزٌلهه ا ؼههشبة ثيؽههيىٍ زمههيه در زمههيهَههب ل ههٍمؤ

 اظش بدٌ ؼدٌ اظز   g 88 /6 سب g 7/6ت زلسلٍ م ش  ي ثيه َبا ثبرررارا م ش   از ضراير حبلزد
 

 [3]ّاي هختلف طزح شتاب تيشيٌِ سهيي در سهيي لزسُ -2جذٍل شوارُ 

 (gهؤلفِ قائن شتاب سهيي) (gي)هؤلفِ افقی شتاب سهي سطح طزاحی

 DBL 8/6 79/6زميه لرزٌ 

 MDL 8>/6 87/6زميه لرزٌ 

 MCL :7/6 9:/6زميه لرزٌ 

 

يعههل  راثههي ي لههده لم نههرد   ، رَههبا ريغ سحههبدي حههدا چيههرٌ در سح يهه   ضههريت زلسلههٍ ثرمجىههبا ريغ 

ٍ مىبظههت ظههد ط  ههبؾ ظههد ورمههبة ي در ودههر  ؼههرايَههبا محشجههر ي  وبمههٍ َههبا دظههشًرالحم  ي آيههيه ، در سطههبثق ثههب سًـههي

   سحييه ؼدٌ اظزررفشه وحًٌ سًزي  ؼشبة آزاد زميه در ثدوٍ ظد 

 

 ضزاية اطويٌاى هجاس -3-4
ٍ   ضههرايت ارميىههبن مجههب   ي ضههرايت   ؼههدٌ اظههز اوش ههبة   USCORP[6]َههبا  ز در سح يهه  اظههشبسيني مطههبثق سًـههي

ضههريت ارميىههبن در سح يهه     اظههز ررفشههٍويههس مههًرد سًجههٍ قههرار   USBR  [7]ارميىههبن مجههبز سًـههيٍ ؼههدٌ سًظههط    
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دَههد  مقبثهه  يقههًع رعههي شگي ثرؼههي وؽههبن مههيدبيههدارا ظههدَبا  ههبمي، مميشههي اظههز مههٍ حبؼههيٍ ايمىههي ظههبزٌ را در  

  ارايٍ ؼدٌ اود 9ٌ در جديي ؼمبرٌ ضرايت ارميىبن مجبز اوش بة ؼد

 
 [3]ضزاية اطويٌاى هجاس در ًظز گزفتِ شذُ در تحليلْاي پايذاري شيثْا -3جذٍل 

 تــَضيحـــات ضزية اطويٌاى هجاسحذاقل شـــزايــط حالت

 ؼيت ثب  دظز ي دبييه دظز 7/:ي 9/7 دبيبن ظب شمبن 7

 ؼيت ثب  دظز 7/; سرايغ از م سن قعمشي در 8

 ؼيت ثب  دظز 9/7ي8/7 افز ظري  آة در م سن 9

 ؼيت دبييه دظز 7/; سرايغ دبيدار ازسراز حدامثر يورمبي :

 ثر حعت مًردضريت زلسلٍ  6/7 ثب زلسلٍ :ي  8،  7حبلشُبا  ;

 

 ّاي پايذاري شية سذتحليل -4

 

 هقاطغ تحزاًی تحليل -4-1
در ثعههشر ريد بوههٍ ي سنيههٍ  مقههبر  لرضههي در امشههداد محههًر ظههد )   سمههبمي ،َههبا ظههدثههراا ارميىههبن از دبيههدارا ؼههيت 

ٍ   (بَههرههبٌ مههبة ي دههي آثرفشههي آن در مهه  ريد بوههٍ مقطهه     ثههب سًجههٍ ثههٍ ؼههرايط ظههد ور اوههدمههًرد ارزيههبثي قههرار ررفشهه

   سيخ حدامثر در ودر ررفشٍ ؼدٌ اظز َب در م يٍ ؼرايط مقطاوجبه سح ي  ثحراوي جُز
 

 حاالت تارگذاري -4-2
َههبا ، حههب ر م ش هه  ثبررههرارا مههًرد ودههر ثههراا سح يهه      ايط ديران ظههب ز ي ثُههرٌ ثههردارا ظههد   ثراظههبض ؼههر 

 @ثبؼىددبيدارا ثٍ ؼرح زير مي
 

 حالت پاياى ساختواىـ 
َىگههبه  ٌفؽههبرَبا مى ههرا ايجههبد ؼههد  اسمههبه رظههيدٌ اظههز يلههي ٍ رههردد مههٍ ظههب ز ظههد ثهه يههه حبلههز فههرق مههي در ا

سههريه ؼههرايط در زمههبوي اظههز مههٍ افههسايػ فؽههبر مى ههرا در َعههشٍ ظههد ي       ثحراوههياوههد، معههشُ ل وؽههدٌظههب ز ظههد

ٍ ثهب سًجهٍ ثهٍ      ثبؼهد  سداوٍ دي در مقهدار ثيؽهيىٍ  هًد مهي    ث ػ ري َهبا رفشهبرا  هبك ثدوهٍ ي دهي ظهد ورمهبة  ي         مؽ فه

َهبا مشحهددا ثههٍ مىدهًر ارزيهبثي فؽههبر مى هرا ايجهبد ؼههدٌ در دهي ي ثدوههٍ         سح يهه ديگهر،   ظهرلز ظههب شمبن ي مهًارد  ويهس  

 SIGMA/Wَههبا محههديد ي ثروبمههٍ  َههب از ريغ المههبن  ثههٍ مىدههًر اوجههبه ايههه سح يهه     ظههد ورمههبة اوجههبه ؼههدٌ اظههز   

َهبا اوجهبه ؼهدٌ مشًظهط ضهريت فؽهبر مى هرا در دهي ي ثدوهٍ ظهد ثهٍ سرسيهت              ثهر اظهبض سح يه      اظش بدٌ ررديهدٌ اظهز   

ثر مههؤبلههز دبيههبن ظههب شمبن ثههر اظههبض سههىػ  َههبا ح مههٍ َمههيه مقههبدير در اوجههبه سح يهه ثدظههز آمههدٌ  6/:ي  8/6محههبدي 

دبرامشرَههبا َههبا ريغ مهه  ثههب اظههش بدٌ از  ، سح يهه ثرمههؤلههاليٌ ثههر سح يهه  ثههٍ ريغ سههىػ    ررفشههٍ ؼههدٌ اظههز  درودههر 

ياحههد ريسداوههٍ دههي ظههد در رههًي  فههرق ررديههدٌ اظههز مههٍ  سههىػ مهه  ويههس ثههراا ثدوههٍ ي دههي ظههد اوجههبه دريرفشههٍ اظههز 

 ي سح يهه  ثراظههبض ؼههرايط اؼههجبع  ( لمهه  ومههًدCUٌ)ؼههدٌ  سحنههيب  - زَنؽههي وؽههدٌديران ظههب شمبن ظههد ثههٍ حبلههز  

  بك اوجبه دريرفشٍ اظز  
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 ـ حالت تزاٍش اس هخشى قسوتی پز
ؼهيت ثب دظهز در محهرق وبدبيهدارا قهرار دارد  ثهب سًجهٍ          ؼهًد، حبلهز مهٍ ث ؽهي از م هسن ظهد دهر فهرق مهي        در ايه 

َههبا دبيههدارا در سرازَههبا م ش هه  ) از سههراز حههداق  سههب ورمههبي( در ودههر  ثههٍ امنههبن سغييههر ظههطت آة در م ههسن، سح يهه  

ثدوههٍ ظههد اظههش بدٌ ررديههدٌ    در ايههه حبلههز ثههراا سح يهه  دبيههدارا از ريغ سحريهه  ظههطت آة در     ؼههًودمههيررفشههٍ 

 اظز  
 

 ـ حالت افت سزيغ آب در هخشى
سًاوههد مىجههر ثههٍ  مههي (Rapid Drawdown) م ههسن ظههد ثبؼههد، افههز ظههري  آة آةظههري  ٍ ويههبز ثههٍ س  يههٍ در حههبلشي مهه

 يلهي اظهز ثهراا ظهد ورمهبة دديهد آيهد،       ارهر چهٍ ايهه حبلهز ثهٍ وهدرر ممنهه         وبدبيدارا ؼيت ثب  دظهز ظهد رهردد    

ٍ  دبيههدارا ؼههيت ثههب  دظههز در ايههه حبلههز ثههٍ ييههصٌ ثهه    ارميىههبن از  َههبا ظههد  ب سًجههٍ ثههٍ يضههحيز و ًزدههريرا دًظههش

ورمههبي مههًرد در رقههًه آة ثر ي در ودههر رههرفشه ظههطت  مههؤىػ مهه  ي سههىػ ايههه حبلههز ثههب دي ريغ سهه   ا اظههزضههرير

ب ؼههدٌ ههه سحنههي وؽههدٌ يثههراا سح يهه  در حبلههز سههىػ مهه  از دبرامشرَههبا مقبيمههز زَنؽهه   ،سح يهه  قههرار ررفشههٍ اظههز 

(CU)  اظش بدٌ ررديدٌ اظز 
 

 ـ حالت تزاٍش پايذار 
حبلههز  درحبلهز سهرايغ دبيهدار ؼههيت دهبييه دظهز ثهٍ ل ههز يجهًد ويريَهبا سهرايغ امنههبن وبدبيهدارا  ًاَهد داؼهز             

 سرايغ دبيدار ثب در ودر ررفشه ظطت آة م سن در سراز ورمبي مًرد سح ي  قرار ررفشٍ اظز 

 

 ًَع سطَح لغشش -4-3
ثهراا سح يهه     ،مؽه ؿ لجهًرا از دههي  لغههسغ ثههٍ يضهحيز دهي ظههد ي امنهبن يقهًع وبدبيههدارا ثهر ريا ظهطًح       ثهب سًجهٍ   

  اا اظش بدٌ ؼدٌ اظزي رًٌ اادايرٌ َب از دي وًع ظطت لغسغدبيدارا ي ارزيبثي ايمىي ظد در سح ي 

اا ـههًرسي در ودههر ررفشههٍ ؼههدٌ اظههز مههٍ رعههشرٌ م يههٍ ظههطًح لغههسغ دار   ٍ ظههطًح ثهه قرارريههرامًقحيههز 

ت ارميىههبن ثههراا ريغ اظذىعههر  َههبا ثبررههرارا ضههراي در م يههٍ حبلههز حههداق  ضههرايت ارميىههبن در ودههر ررفشههٍ ؼههًد  

 ٍ ؼدٌ اظز اراي

   

 ّاي پايذاريًتايج تحليل -4-4
 ارااٍ ؼدٌ اظز  :در جديي ؼمبرٌ  َبا ثبرررارا م ش  در حبلز ورمبةَبا ثدوٍ ظد وشبيج سح ي  دبيدارا ؼيت
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 [3]ّاي تارگذاري هختلفدر حالت ًزهابّاي تذًِ سذ ًتايج تحليل پايذاري شية  -4جذٍل 

 شية

ًَع 

سطح 

 لغشش

 تارگذاري ًَع تحليل
رقَم سطح 

 آب
 استاتينی

سلشلِ ضزية تا 

1/0 

سلشلِ ضزية تا 

18/0 

سلشلِ ضزية تا 

22/0 
 فشار هٌفذي

ru 
 تَضيحات

 سىػ م  دايرٌ دظز ثب 
    6/7 9/7 ;;7 ظب ز دبيبن

uu  ثراا ثدوٍ يcu 

 ثراا دي

 cu     7/: _ ظري  س  يٍ

 مًثر سىػ دايرٌ دظز ثب 

   67/7 9/7 ;;7 ظب ز دبيبن
، دي 6/: ثدوٍ

8/6 

ميبوگيه از سح ي  

 المبوُبا محديد

      9/7> مشغير ظري  س  يٍ

سرايغ از م سن 

 قعمشي در

7== >/7  69/7    

7?7 >9/7  6/7    

866 ?9/7  6/7    

     7/:8 7/=; ;;7 ظب ز دبيبن سىػ م  دايرٌ دظز دبييه

 مًثر سىػ دايرٌ دظز دبييه
   69/7 7/=9 ;;7 ظب ز دبيبن

، دي 6/: ثدوٍ

8/6 

ميبوگيه از سح ي  

 المبوُبا محديد

   6/7   6/8 حدامثر رقًه دبيدار سرايغ

 رًٌ ثب  دظز

 uu    6/7 7/=9 ;;7 ظب ز دبيبن سىػ م 

 سىػ مؤثر
سرايغ از م سن 

 قعمشي در

7== ?>/7  6/7    

7?7 ?:/7  7/7    

866 6/8  6/7    

 uu   6/7  7/:: ;;7 دبيبن ظب ز سىػ م  رًٌ دظز دبييه

 مًثر سىػ رًٌ دظز دبييه

  6/7  7/:9 ;;7 دبيبن ظب ز
، دي 6/: ثدوٍ

8/6 

ميبوگيه از سح ي  

 المبوُبا محديد

   6/7   7/>< حدامثر رقًه دبيدار سرايغ

 

 ٍيژُ ّاي تحليل -;-:

ط  ههبؾ دههي ظههد ورمههبة ي امنههبن ايجههبد فؽههبرَبا مى ههرا در ثدوههٍ ي دههي ظههد در حبلههز دبيههبن       ثههب سًجههٍ ثههٍ ؼههراي 

ضههرايت فؽههبر مى ههرا ثههراا دهي ي ثدوههٍ ظههد ثههر مجىههبا سًزيهه  دقيهق فؽههبرَبا مى ههرا ايجههبد ؼههدٌ در سح يهه     ن،ظهب شمب 

َههبا محههديد ثههراا سحيههيه اضههبفٍ فؽههبرَبا مى ههرا َههبا محههديد مههًرد اظههش بدٌ قههرار ررفههز  سح يهه  َههبا المههبن نالمههب

 ههًز دههريرا ثدوههٍ ي دههي ظههد ورمههبة ثههٍ ـههًرر دههبرامشرا ثههراا م ريضههبر م ش  ههي از قجيهه  لههده َمعههبوي ضههريت و   

شههبوي دههي ويههس اوجههبه   ثير زَنؽههي ثدوههٍ سًظههط زَنههػ مرمههسا ي  يههٍ درؼههز داوههٍ سح    مفههبلت ثدوههٍ ظههد ي ويههس سههر  

  دريرفز

ثر ي فؽههبرَبا مى ههرا ايجههبد ؼههدٌ در دههي ي ثدوههٍ ظههد ب سًجههٍ ثههٍ مؽهه ؿ ثههًدن ميههدان سههىػ مههؤاز ايههه ري ثهه

مىشقهه  ؼههدٌ ي مجههددان سح يهه  دبيههدارا ثههراا       SLOPE/Wايههه اراللههبر ثههٍ ثروبمههٍ     SIGMA/wورمههبة در ثروبمههٍ  

 ا فؽبرَبا مى را ثدوٍ ي دي ظد اوجبه ررديد َبا ثب دظز ي دبييه دظز در دي فرق ديػ ر شٍ ثراؼيت
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 سزٍيس دّی در حالت سلشلِ حذامثز -5
 

 رٍش تحليل -5-1
 SEEDاز ريغ ظههيد ي منديعههي اظههش بدٌ ؼههدٌ اظههز)  ورمههبةب ثدوههٍ ي دههي ظههد يههَههبا داثههراا ثههرآيرد سغييههر منههبن

and MAKDISI, 1989)  ٍ ويههريا وبؼههي از ؼههشبة   اا اظههش بدٌ ؼههدٌ ي ثههٍ َههر قطحههٍ يههل     مههٍ در آن از ريغ قطحهه

  [8]ؼًدبي ميمافقي ال

ثههر حعههت مؽ فههبر   Kmax/Umaxدر ايههه ريغ اثشههدا ؼههشبة در سههبس ظههد محبظههجٍ ررديههدٌ ي سغييههرار      

 ٌ -َههب سحيههيه مههي در ايههه سههًدٌ  Kmaxت حههدامثر ؼههشبة مشًظههطيلغسوههدٌ مههًرد ودههر در ثدوههٍ ي دههي ظههد، ضههراَههبا  سهًد

ٌ    رردد     رهردد  ر زلسلهٍ ثهر  هًاؾ مفهبلت محبظهجٍ مهي      غسوهدٌ ثهب مهدي ومهًدن اثه     َهبا ل  ظذط مقبدير ؼهشبة ثحراوهي سهًد

ٌ   َهبا دهط  سهًان سغييرمنهبن  مهي  Kc/Kmaxمقهبدير   ثب در دظز داؼهشه  ًرد ودهر ثهب اظهش بدٌ    َهبا لغسوهدٌ مه    مبوهد را در سهًد

 ثدظز آيرد ظيد ي منديعي ٍ ؼدٌ سًظط ياز رياثط ارا
 

 ج تحليليًتا -5-2
ثههب در ودههر   ،[9](SARMA, 1981دههي ظههد ثههر اظههبض ريغ ظههبرمب)    - ٍيعههشب ثدوههزمههبن سىههبية رجيحههي ارسحبؼههبر ظ 

 ثدظز آمدٌ اظز   s>?/6= T، ثراثر =m/sec  :7? vsظد محبدي  فشه ظرلز مًس ثرؼي مشًظط در ثدوٍرر

اظههز  Ay/h  8/7آن  ضههريت ميههبوگيه ؼههشبة ايجههبد ؼههدٌ در ثدوههٍ ظههد در سههًدٌ لغسؼههي ثحراوههي مههٍ ثههراا     

ي ؼهههشبة حههدامثر افقهههي زمههيه در زلسلهههٍ    [10] (Ambraseys and Sarma, 1979يههد) آ مهههيثدظههز    6/=محههبدي  

ثههًدٌ ي ثههب   g 8>=/6حبـهه ٍ محههبدي  Kmaxثىههبثرايه ثههراا ايههه سههًدٌ لغسوههدٌ    ،ثبؼههد مههي g :7/6حههدامثر محشمهه  محههبدي 

ثههب سًجههٍ ثههٍ ؼههدر سغييههر منبوُههبا حبـهه ٍ  قههدارثبؼههد، م مههي AKc  88/6سًجههٍ ثههٍ آونههٍ ثههراا ايههه ظههطت لغههسغ مقههدار 

  ظبوشي مشر( ًاَد ثًد ;س)ممشر از وبچي ،زلسلٍ

 

 ًتيجِ گيزي -6
َههبا م ش هه   اوجههبه ؼههدٌ ثههر ريا مقطهه  حههدامثر ظههد ورمههبة در حبلههز     َههبا دبيههدارا  مههًع وشههبيج سح يهه   از مج

 سًان وشيجٍ ررفز مٍ@رايط اظشبسيني ي ؼجٍ اظشبسيني ميثبرررارا ي در ؼ

     ثبؼد  ميه ميراظبض محيبرَبا ايمىي دريرفشٍ ؼدٌ، سَبا لم نرد ظد ثرٍ حبلزدبيدارا ثدوٍ ظد در م ي 

   ظههرييط دَههي ظههد در ميه ثههًدٌ ي در ارسجههب  ثههب رَههب سههدبيههدارا ؼههيت ،در م يههٍ حههب ر در ؼههرايط ؼههجٍ اظههشبسيني

دوههٍ َههبا ثثههر آن اظههز مههٍ سغييههر ؼههن  ليهه يٍ ارميىههبن مههبفي يجههًد داؼههشٍ ي دحبؼههحبلههز حههدامثر زلسلههٍ محشمهه  

 ظد در َىگبه يقًع زلسلٍ ثيؽيىٍ ررح در حد قبث  قجًي  ًاَد ثًد 

 

 قذرداًی  -7

 اا اظشبن ر عشبن ثٍ دلي  در ا شيبر رراؼشه اراللبر ممبي سؽنر را داريب از ؼرمز آة مىطقٍ
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 هـزاجــغ -8
، مُىدظههيه مؽههبير 9<79، "سوههي ورمههبةظههد م  -مطبلحههبر مرح ههٍ ديه -مطبلحههبر زمههيه ؼىبظههي ظههب شگبٌ ظههد م سوههي ورمههبة  "رههسارغ   -7

 آة ي سًظحٍ دبيدار 

آة ي مُىدظههيه مؽههبير   ، :<79مههبٌ  سيههر، " ههٍ ديه مطبلحههبر ه ظههد م سوههي ورمههبة     مرح ههه    قرضههٍ ي مفههبلت ظههب شمبوي  مىههبث"رههسارغ  -8

  سًظحٍ دبيدار

 سًظحٍ دبيدار  آة يمُىدظيه مؽبير ، :<79 ،"ظد م سوي ورمبة -لرزٌ  يسا ي  طر زميه لرزٌ "رسارغ  -9

  ؾ7=>اوشؽبرار داوؽگبٌ سُران،  "ظدَبا  بمي"(  8<79رحيمي ح ، ) -:
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