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 [23/12/1331]تاريخ پذيرش:    [ 31/3/1331]تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
رد شید   هیای مهمیی در میو   تحلیل دينامیکی کمیی اسیتپ پرسی     در بر گیرندهمهم اغلب های در نواحی مستعد وقوع زلزله، طراحی سازه 

و يا تعريف پیارامتر هسیتندو و    های اعمال شدهو مهندسان نیاز به دانستن حرکا  يا طیف استمطرح  ،ت ساختحاحتمالی زلزله در نواحی ت

زمیانی  پذيری میورد نییاز اسیتپ تحلییل تاريخچیه     و يا ارزيابی آسیب سازی دينامیکی در طراحیبینی شده برای مدلهای زمانی پی تاريخچه

هیا کیه در تعییین احیر حرکیت زمیین اسیت اده        پ زوج شتاب نگاشتاستها حین زلزله ترين روش تحلیل، سازگار با رفتار فیزيکی سازهطبیعی

هید  الیلی تهییه     پیژوه  وقوع زلزله باشندپ در اين ، بايد تا حد امکان نمايانگر حرکت واقعی زمین در محل احداث سازه، هنگام شوند می

بررسی  پژوه پ تمرکز اللی اين استخطی در تهران های غیری دور برای است اده در تحلیلهای حوزهنگاشتفهرست مناسبی از زوج شتاب

های کیه در  نگاشت از زلزلهزوج شتاب 1111است و بدين منظور نگاشت مناسب برای تهران بودههای مؤحر در انتخاب زوج شتابتمام پارامتر

 نگاشیت مناسیب بیرای تهیران    های مؤحر در انتخاب زوج شتاب و تمام پارامتر شدبه وقوع پیوسته، بررسی  2119تا   1391های ايران بین سال

هرسیت مناسیب از زوج   های زمیین بررسیی شیدپ در نهايیت ف    شامل فالله، بزرگا، محتوی فرکانسی، ساز و کار زلزله، خاک و مشخصا  اليه

های پیشنهادی تا حید امکیان نمايیانگر    نگاشتپ اين زوج شتابشدخطی در تهران ارايه بعدی غیرهای سه ها برای است اده تحلیلنگاشتشتاب

 پاستحرکت واقعی زمین منطقه 

 

 پحرکت واقعی زمین حوزه دور، نگاشت، فهرست مناسب،تحلیل دينامیکی، زوج شتاب :کلیدی واژگان

 

 مقدمه -1
ن ر بیه سیبب زلزلیه  یان      11111به طور متوسط هر ساله 

دهید   نشان می 1های يونسکودهند و بررسیخود را از دست می

                                                                                                     
1 UNESCO 

 1311تیا   1321های مالی ناشیی از زلزلیه از سیال    که خسار 

 پ [1] استهزار میلیون دالر بالغ شده 11حدود 

 ورار داردخیزی در منطقه فعال  هان قی کشور ما از نظر لرزه

به گواهی اطالعا  و مستندا  علمی از خطرپذيرترين منیاط   

پژوهشی –مجله علمی   

 مهندسی عمران مدرس

1331، سال 4دوره ه دهم، شماره   
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های اخیر به طیور متوسیط هیر     در سالو  هان محسوب میشود

پنج سال يک زمین لرزه با لدما   انی و مالی بسییار بیاال در   

و در حال حاضر ايیران در   [2] ای از کشور رخ داده استنقطه

در آن بیا تل یا   یانی    لدر کشور هايی است که وقوع زلزله 

-شهر تهران با  معیت بسیار که در آن زندگی می .همراه است

ايین شیهر توسیط     واسیت کنند دارای اهمییت ويیژه در کشیور    

چندين گسل فعال احاطه شده است و مدير  بحران در کیالن  

 شودپشهر تهران از الزاما  در کشور محسوب می

آورد قابل قبول د در زلزله، برهای مو و به دلیل عدم قطعیت

-متناسب بیا لیرزه   زلزله و ايجاد يک رويکرد هماهنگ نیروهای

پ در نیواحی مسیتعد وقیوع    اسیت خیزی هر منطقه حايز اهمیت 

هیای  های بزرگ و لنعتی از قبیل ساختمانزلزله، طراحی سازه

های دينیامیکی کمیی    ها اغلب متضمن تحلیلها و پلمرت ع، سد

در میورد شید  احتمیالی    هیای مهمیی   استو مهندسان پرس 

کنند و نیازمند دانسیتن  زلزله در نواحی تحت ساخت مطرح می

هیا هسیتندپ   های اعمال شده و با تعريف پارامتر حرکا  يا طیف

پ اسیت ای مورد نییاز  بینی شدههای زمانی پی بنابراين تاريخچه

تیرين روش تحلییل   طبیعیی  خطیی غییر  زمیانی تحلیل تاريخچیه 

شیتاب  پ [3] اسیت ها حین زلزلیه  يکی سازهسازگار با رفتار فیز

هايی که در تحلیل تاريخچه زمانی در تعیین احر حرکیت  نگاشت

بايد تا حد امکان نمايانگر حرکت واقعی  شوند میزمین است اده 

پ [4] زمین در محل احیداث سیازه هنگیام وقیوع زلزلیه باشیند      

ط متأس انه اين نکته که رکوردهای مناسب بايد با تو ه به شیراي 

شناسیی، تکتیونیکی،   زمیین  هیای ويژگیزا، لرزه حاکم بر چشمه

فالله از گسل و بزرگا منطقه انتخاب شوند، مورد غ لیت قیرار   

، ماننید  ایهیای طراحیی و لیرزه   نامیه  گیردپ حال آن که آيیین می

 ASCE-7بارگیییذاری آمريکیییا  ، [6&5] 2111اسیییتاندارد 

حت بیان به لرا EuroCode-8 [9]و استاندار اروپا  [8&7]

ای انتخاب شوند کیه  بايد به گونه ،های مناسبکه رکورد میکنند

ر شناسیی، تکتیونیکی و همچنیین سیاز و کیا     های زمیین  ويژگی

 در فهرسیت انتخیابی   زا فالیله از گسیل و بزرگیا   چشمه لیرزه 

ل نگاشییت در تحلیییانتخییاب شییتاببنییابراين  رعايییت شییوندپ

نظیر يیه طیور    و نتايج تحلییل میورد    است تاريخچه زمانی مهم

 پ[10]کامل به انتخاب فهرست بستگی خواهد داشت 

 هیای آن در برابیر  ار سازه و مؤل یه همچنین برای بررسی رفت    

 ،هاايجاد يک پروتکل بارگذاری هماهنگ برای آزماي  وزلزله 

ار در اختیی  ونشیان دهید   را که مدل سیازی مناسیبی از واقعییت   

های  پروتکلهد  پ تاسالزم  داشتن تاريخچه بارگذاری منطقه

طییف کیاملی    ،استوکه در خود هايینیرو سازی بارگذاری شبیه

پ  نیروهای تحمیلی زلزله بايید  نداز نیروهای اعمالی زلزله را دار

کیه بیر اسیاس شیرايط      ،با تو ه به تاريخچه بارگیذاری منطقیه  

 و حالیل شیودپ  آيید میی های منطقه بدست  شناسی و گسلزمین

و  ATC [11] ،هییای بارگییذاریيکییی از مهمتییرين پروتکییل 

پ کیه  اسیت  [12] و همکاران 1شده توسط کالرکپروتکل آماده

پ اسیت  تدوين شیده  های فوالدیهای سازه ها و مول هبرای سازه

بیرای دسیتیابی بیه پروتکیل بارگیذاری      که بیان شد،  گونه همان

-نگاشیت از شتاب  فهرست یمناسب، بی  از پی  نیاز به تهیه

 اسیت های ات اق افتیاده در منطقیه   و ه به زلزلههای مناسب با ت

که شرايط منطقه را به خوبی در خود داشته و قابلیت اعمال بیه  

ای را داشته باشدپ بیر همیین اسیاس در    های سازهسازه و مؤل ه

ارائیه   توسیط کیالرک و همکیاران    کیه  پايه، پروتکل بارگذاری

ط متناسیب بیا شیراي    دور ینگاشت حیوزه شتاب 41 استوشده

 پشدانتخاب  آنجلسلس منطقه خیزیلرزه

-شیتاب  FEMA-P695 [13] ،22دسیتوالعمل   همچنین

پ اسیت  کیرده پیشینهاد   ی دورهیای حیوزه  نگاشت بیرای زلزلیه  

های انتخابی ايین  نگاشتی گشتاوری برای شتابمیانگین بزرگا

هیا در کیالس   هايی که خاک آنو ايستگاهاستپ بوده 9فهرست، 

D  وC نهاد شده استپ در مورد سیازوکار چشیمه  پیش هستندو-

 سیازوکار  ی پیشینهادی بیه  هیا زا وزن بیشتری از لیرزه های لرزه

افتنید  در آمريکا ات اق می که هايی زلزله پاستامتدادلغز داده شده

ی کالی رنییا هسیتند و سیازوکار گسیل در ايین      بیشتر در ناحییه 

 پ استمنطقه امتدادلغز 

 نگاشیت زوج شیتاب  1111اين مطالعیه بیا بررسیی حیدود     

کیه   2119تا  1391های بین سال يی کههااز زلزله تصحیح شده،

بیر   نگاشیت انیدو فهرسیت مناسیبی از شیتاب    در ايران حبت شده

بیرای   ای، های طراحی و لیرزه نامهمدنظر آيینی هااساس پارامتر

با تو یه   ها و ابنیه در تهرانزمانی سازههای تاريخچهانجام آنالیز

                                                                                                     
1 Clark 
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 ،میدنظر  شناسی و تکتونیکی منطقیه ط توپوگرافی، زمینبه شراي

 نگاشتی اين مطالعه از امعه اطالعاتی شتابپ استشده پیشنهاد

تمیامی   پاسیت بیوده  و شهرسیازی  مسیکن راه،  مرکز تحقیقیا  

رکوردهای اين مطالعه بر اساس روش مو ک تصیحیح شیدندو   

ی در اين روش هر سیگنال به چندين سیگنال در محدوده تواتر

هیای مشیخ    شیود و بیا تو یه بیه معییار     مختلف تجزيه میی 

آيد و سیسس  برآوردی از نوفه در محدوده فرکانسی به دست می

   پدشوآمده تصحیح میشود و سیگنال به دستآن نوفه حذ  می
 

هلای   کار گسل  ی و سازوشناسبررسی زمین -2

 فعال منطقه
به طور معمول در ادبیا  فنیی از سیرعت میوج برشیی در     

بندی خاک منطقیه اسیت اده   متری اليه زمین برای طبقه 31م  ع

 را بندی خاک طبقهنیز  [6و   5] 2111پ استاندارد [14]شود می

در ايین مطالعیه    اسیتپ دادهبر اساس سرعت امواج برشی انجام 

شناسی و مشخصا  اليه های زمین در شیهر  ابتدا بررسی زمین

ارش مرکیز  زبیدين منظیور از گی    اسیتپ  تهران لیور  گرفتیه  

است اده شدپ دراين گیزارش   [15]تحقیقا  ساختمان و مسکن 

نگیاری شکسیت میرزی، مییانگین     های لیرزه  با است اده از روش

 متری برای نقیا  مختلیف شیهر    31برشی در عم  سرعت موج

-استپ در  دول زير میانگین سرعت میوج  بدست آمده تهران

نگیاری  شتابهای متری در برخی از ايستگاه 31برشی در عم  

استپ اين نقا  به طور پراکنده در سیطح شیهر   شهر تهران آمده

 است انتخاب شده
 

به  ،USGS [16]با است اده از منابع و اطالعا   ادامهدر 

بندی نوع متری و طبقه 31تخمین سرعت موج برشی در عم  

استپ  لور  گرفتههای بانک اطالعاتی خاک تمامی ايستگاه

های و آزماي  (2و  1های ) شکل فیمطاب  نقشه توپوگرا

دارای  نقا  مختلف منطقه، قسمت اعظم تهرانمیدانی در 

و با  استمتر بر حانیه  311میانگین سرعت موج برشی بی  از 

استاندارد با مطاب  های مختلف خاک تو ه به طبقه بندی تیپ

 پاست، عمده خاک منطقه دارای تیپ يک و دو [6و   5] 2111

 

 یمتر 31عم   در یبرش موج سرعت هيارا ،ايران یتوپوگراف هنقش .1شکل 

  [16] نیزم از

 
Fig .1. Zoning map of shear wave velocity at depth of 30 

m from ground surface for Iran [16]  
 

 31 تهران و ارائه سرعت موج برشی در عم  نقشه توپوگرافی پ2 شکل

  [16]متری 

 
Fig. 2. Zoning map of shear wave velocity at depth of 30 

m from ground surface forTehran [16]  

  [15] نگاری در تهرانهای شتابمتری در ايستگاه 31میانگین سرعت موج برشی در عم   پ1 جدول

Average shear wave velocities at depth of 30 m Height from sea level acceleration record station

718 976 Pakdasht

733 1490 Abbaspour University

696 1283 Azadi Stadium

1078 1909 Firouzkouh

821 1737 Ghazal Park

886 1265 Hashtgerd

1116 1405 Housing and building research center

586 1812 Jamshidiyeh Park

605 444 Kahrizak

789 1220 Sharif industrial Park

783 1220 Takhti Stadium

357 1117 Vahidiyeh 
Table 1. Average shear wave velocities at depth of 30 m in acceleration record stations located in Tehran [15]  
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هیای فعیال در منطقیه    گسیل  سازوکار ،مطالعه در گام بعدی

چیون گیزارش   هايی همپ برای نیل به اين هد  دادهشدبررسی 

و بندی مناط  تهران پرداخته اسیت،  که به ريز پهنه [17] ايکا 

 ع ری در پ شدند بررسی [18]  ع ریهمچنین مطالعه اشتری

هیا  دوره بازگشیت آن  های اطرا  تهیران و مطالعه به گسلاين 

های فعال در ايران و گسل ساز و کار ،در ادامهو  پرداخته استپ

کنون باعث زلزله در منطقیه  ی که تاهايگسلدر نهايت ساز و کار

 تهیران  شدپ قسیمت اعظیم گسیل فعیال    بررسی ، [19] اند شده

تیوان بیه   پ کیه میی  اسیت دارای ساز و کار معکوس و امتدادلغز 

اين دو گسل دارای طیول بیشیتر    واشاره کرد سل مشا و شمالگ

مشیا   هایهای فعال در منطقه هستند، گسلنسبت به ساير گسل

معکیوس و در   سیازوکار دارای تر طیول خیود   بیشی و شمال در 

 پاسییت امتییدادلغز سییازوکاردارای  خییود نیییز، قسییمتی از طییول

 ادلغزهیای معکیوس و امتید   سهم متناسبی از ساز و کیار بنابرابن 

 در نظر گرفته شدپبرای فهرست پیشنهادی 
 

هلای مناسلب بلرای     نگاشل  انتخاب شلتاب  -3

 ی دورهای حوزهزلزله
 ايی  هو  اب 2سرعت زمین ،1ینشتاب زم بیشینهمقادير 

ای اهمیت دارندپ اما اين تحلیل و طراحی لرزه رد 3زمین

هیزا  ها با تجهايی را که سازهها به تنهايی شد  لرزشپارامتر

کنندپ عواملی شود، تولیف نمیها دستخوش آن میدرون سازه

، مد  ه، فالله از گسل يا مرکز زلزلهديگر از قبیل بزرگی زلزل

زمان حرکت شديد زلزله، وضعیت خاک منطقه و محتوی 

گذاردپ بر همین فرکانسی حرکت نیز بر پاسخ سازه تاحیر می

ا تو ه به تمامی نگاشت بزوج شتاب 14اساس در اين مطالعه 

نگاشت در تحلیل پارامترهای تأحیر گذار ومؤحر در انتخاب شتاب

-شنهاد میی دور برای منطقه تهران پیهای غیرخطی در حوزه

-نگاشت ارايه شدهزوج شتاب 14تمامی ( 1)در  دول  شودپ

                                                                                                     
1 PGA

2 PGV 

3 PGD 

 استپ 

پیوندد فالله  ای که توسط يک گسل به وقوع میزلزله

توان به لور  نمی پسدهد میمشخصی را تحت تاحیر قرار 

ی ی دور و حوزهخاص يک عدد خام را برای مرز بین حوزه

های ارايه نزديک مشخ  نمود که اين امر در ت او  معیار

 شودپشده توسط افراد مختلف در ادبیا  فنی مشاهده می
 

 گرمخان نگاشت تصحیح شده زلزلهگسل شتاب امتداد در مول ه .3 شکل

 گی ان ستگاهيا در حبت

 
Fig. 3. Corrected acceleration record component 

perpendicular to the fault (Garmkhan event, Gifan station) 
 

 در امتداد با مول هبرای  گیری شده،ی زمانی سرعت انتگرالبیشینه پ4 شکل

 گی ان ستگاهيا در حبت گرمخان زلزله گسل

 
Fi. 4. Maximum integrated velocity for component along 

with the fault (Garmkhan event, Gifan station) 
 

نامه در آيین ی نزديک برای اولین بارضريب تشديد حوزه

UBC-97 [22] نامه بارگذاری آمريکا آيین ارايه شد از طرفی 

ASCE-7-10 [8]  ی دور و مرز بین حوزه 2111در سال

نامه فوق که مربو  به  يینی نزديک در بخ  شانزدهم آحوزه

-آنالیز تاريخچه برایهايی که هم پايه کردن رکورد چگونگی

متر از گسل فعال در کیلو 1برابر  استشوند، زمانی انتخاب می

گزارشی توسط  2111سال همچنین در  استپنظر گرفته 

اين  Cکه در پیوست  شدمنتشر  NEHRP [21]موسسه 

ی نزديک و دور حیه حوزهکیلومتر را مرز نا 11گزارش عدد 

عنوان کردپ اعداد و ارقام مختلف در ادبیا  فنی حکايت از 

 پ استگیری نهايی عدم قطعیت و عدم نتیجه
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 یشنهادیپ هاینگاشتشتابزوج  .2 جدول

Number Event Name Event Magnitude(Richter) year Station Component

1 Aghghala 5.6 2004 Gorgan Transvers & Longitudinal

2 Bam 6.5 2003 Mohamadabad Transvers & Longitudinal

3 Changoreh 6.4 2002 Razan Transvers & Longitudinal

4 Gharmkhan 6.5 1997 Gifan Transvers & Longitudinal

5 Gheshm 5.9 2005 Suza Transvers & Longitudinal

6 Karebas 6.1 1999 Khanzeynion Transvers & Longitudinal

7 Khuli-baniabad 7.1 1979 Ghaen Transvers & Longitudinal

8 Kojour 6.2 2004 dam.karaj Transvers & Longitudinal

9 Rudbar 7.3 1990 Abhar Transvers & Longitudinal

10 Silakhor 6.1 2006 Chaghalvandi Transvers & Longitudinal

11 Tabas 7.4 1978 Deyhok Transvers & Longitudinal

12 Zanjiran 5.8 1994 Firouzabad Transvers & Longitudinal

13 Zarand 6.3 2005 Dam.shirinroud Transvers & Longitudinal

14 Zirkoh 7.2 1997 Sangan Transvers & Longitudinal 
Table 2. Suggested pair acceleration records 

 
-هی نزديک و حوزهای حوزهبنابراين بايد علت تمايز زلزله

های اين دو حوزه، پ اولین ت او  میان زلزلهشودی دور بررسی 

پ در استی نزديک های حوزهمسیر در زلزله آحارعدم و ود 

زلزله به دلیل تغییر شکل و توانايی  ذب امواج  مسیر عبور

 پ بنابراينشودمیرا می زان قابل تو هی از انرژی زلزلهانرژی، می

های زلزله گاهی مشابه،ساختها با بزرگا و شرايط در زلزله

های تری نسبت به زلزلهحوزی دور از سطح انرژی پايین

ی نزديک برخوردار هستندپ از طرفی به دلیل تاحیر محتوی حوزه

 1زلزله شاهد آرام شدنامواج مسیر عبور فرکانسی خاک 

ی دور خواهیم بودپ در نتیجه محتوی فرکانسی رکوردهای حوزه

ور به لور  قابل تو هی به سمت ی دهای حوزه زلزله

های پايین حرکت خواهد کرد، که اين موضوع در فرکانس

پ استی دور کامال قابل لمس های حوزهطیف فوريه رکورد

ی دور در طی حرکت در مسیر، های حوزهبنابراين زلزله

نامنظمی و اغتشاشا  خود را به مرور از دست داده و به علت 

نمايد که در  ونیک شدن حرکت میمیرايی خاک به سمت هارم

نمودار تاريخچه شتاب و سرعت به طور محسوسی قابل لمس 

های اين دو حوزه ترين ت او  بین زلزلهاستپ يکی از اساسی

 استی نزديک شبیه به احر ضربه های حوزهاين است که زلزله

ی آن درلد بااليی از انرژی زلزله طی حرکت شبیه که در نتیجه

، به سازه وارد شده و مو ب استبه پالس موسوم  به ضربه که

                                                                                                     
1 Smothing

ها، پ با تو ه به دينامیک سازهشودتخريب شديد در سازه می

ها در لور  تحريک پالس گونه و به رفتار و پاسخ سازه

پ بنابراين افزاي  [23] نیستلور  تک ضربه تابع میرايی 

ظ های مختلف از قبیل هیسترزيس، ويسکوز و پپپپ به لحامیرايی

که در لور  الزام به  شدپذير نیست و پیشنهاد فنی امکان

 آحارهايی در برابر حرکت پالس گونه از تحلیل چنین سازه

پ شايان ذکر است که اين [24] پوشی شود چشمکاهنده میرايی 

پ شود نمی هی نزديک مشاهدهای حوزهموضوع در تمامی زلزله

 نزديک احرا  یهای حوزهعامل اللی تولید پالس در رکورد

پ از طرفی عدم و ود پالس در است 2روندهگیری پی  هت

به دلیل آن که  نیستی دور بودن رکورد ها دلیل بر حوزهرکورد

ی نزديک در ناحیه خنثی يا ممکن است محل حبت زلزله حوزه

 آحارباشدپ که در اين لور  تمامی  3پشت به گسیختگی گسل

 و محتوی فرکانسی میرا نشده ی نزديک از قبیل انرژی باالحوزه

 پاستها قابل لمس در رکورد

های نکته قابل تو ه ديگر سرعت بارگذاری در زلزله

ای خود  ت ضربهیپ زلزله فوق به دلیل ماهاستی نزديک حوزه

 سرعت بااليی در انتقال بار و انرژی به سازه را خواهند داشت

ت اعمالی است که نرخ بارگذاری و سرع گ تنپ الزم به [25]

متر بر سانتی 211تا  111ی نزديک در حدود به سازه در حوزه

-سانتی 41تا  31ی های دور در محدودهکه در زلزله استحانیه 

                                                                                                     
2 Forward Directivity 

3 Backward Directivity 
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ی نزديک که های حوزهمتر بر حانیه  ای خواهند گرفتپ زلزله

های با ارت اع زياد توانند سازهدارای پالس پريود بلند هستند، می

به شد   را  فرکانسی اين پالس هستندی که در محدوده

تحريک نمايدپ پالس فوق به لور  معمول پريودی در حدود 

به دلیل و ود پالس فوق، طیف  پسيک تا چهار حانیه داشته 

های در ی نزديک توانايی تحريک سازههای حوزهزلزله

بنابراين طیف پاسخ  پداردريودی اين پالس را پ یمحدوده

پ پیک استنزديک معموال دارای دو پیک ی های حوزهزلزله

اول ناشی از محتوی فرکانسی زلزله و پیک دوم ناشی از 

-افزاي  پاسخ سازه يک در ه تشديد شده به وسیله شتاب

در همین راستا شايان ذکر است پ استنگاشت پالس دار 

اقدام به تغییر شکل طیف طراحی  UBC-97 [22]نامه  آيین

 ی نزديک گسل نمودهاحیه حوزهدر لور  قرار گرفتن در ن

 استپ

های با تو ه به نکا  مطرح شده در خصوص ويژگی زلزله

ی ی نزديک، در اين مطالعه نخست بررسی فاللهحوزه

بدين  رد تا محل وقوع زلزله لور  گرفتپها حبت رکوايستگاه

ی ايستگاه حبت رکورد و هايی که فاللهنگاشتمنظور شتاب

مايل بودند در  امعه اطالعاتی قرار  3از  محل وقوع زلزله کمتر

 ASCE-07 [8]استپ اين امر با تو ه به دستورالعمل نگرفته

 استپ لحاظ شده

در گام بعد بررسی عم  کانونی زلزله لور  گرفتو و 

ها بر اساس بانک اطالعاتی عم  کانونی برای تمامی رکورد

رکورد تا  های حبتآمدپ و مقايسه فالله ايستگاهبه دست [19]

 محل وحوع زلزله و عم  کانونی هر زلزله لور  گرفتپ 

هايی که فالله حبت رکورد تا نگاشتبرای شتاب در ادامه

 شد،محل وقوع زلزله کمتر از دو برابر عم  کانونی زلزله 

و سسس  نگاشتبررسی پیک سرعت رکورد در نمودار سرعت

-نگاشتدرلد شتاب 1طیف پاسخ يک در ه آزادی با میرايی 

هايی که دارای پیک سرعت بیشتر ها لور  گرفتپ و رکورد

متر بر حانیه به همراه پالس پريودی بلند بودندو و سانتی 11از 

های بلند در هايی که دارای  ه  در پريودهمچنین رکورد

طیف پاسخ بودندو در  امعه اطالعاتی قرار نگرفتندپ به عبارتی 

با  های حوزه نزديکزلزله هایهايی که مول هنگاشتشتاب

در آن و ود دارد، از  امعه اطالعاتی  روندهگیری پی  هت

( عم  کانونی و فالله 3) در  دولکنار گذاشته شدندپ 

نگاشتی ايستگاه حبت رکورد تا مرکز زلزله برای فهرست شتاب

کمترين فالله حبت تا محل وقوع  استپپیشنهادی آورده شده

پ شايان استکیلومتر  1/19نهادی برابر زلزله برای فهرست پیش

 FEMA-P 695 [13]ذکر است که در فهرست پیشنهادی 

 استپکیلومتر بوده 1/11کمترين فالله برابر 

 

 عم  کانونی هر زلزله و فالله ايستگاه حبت رکورد تا مرکز زلزله برای فهرست پیشنهادی .3 جدول

Event Name Station Component Hypocenteral Event (Km) Epicentral Distance (Km)

Aghghala Gorgan Transvers & Longitudinal 12 38.58

Bam Mohamadabad Transvers & Longitudinal 15 49.07

Changoreh Razan Transvers & Longitudinal 15 31.81

Gharmkhan Gifan Transvers & Longitudinal 15 57.01

Gheshm Suza Transvers & Longitudinal 12 17.10

Karebas Khanzeynion Transvers & Longitudinal 17.4 57.01

Khuli-baniabad Ghaen Transvers & Longitudinal 25 52.00

Kojour dam.karaj Transvers & Longitudinal 22 56.96

Rudbar Abhar Transvers & Longitudinal 15 100.67

Silakhor Chaghalvandi Transvers & Longitudinal 17 35.88

Tabas Deyhok Transvers & Longitudinal 11 18.73

Zanjiran Firouzabad Transvers & Longitudinal 15 27.76

Zarand Dam.shirinroud Transvers & Longitudinal 12 28.20

Zirkoh Sangan Transvers & Longitudinal 15 71.49 
Table 3. Focal depth and distance between the station and hypocenter 
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با تو ه به اين که مد  زمیان حرکیت شیديد زمیین، يکیی از      

باشید و رابطیه   نگاشت مناسب میعوامل مهم در انتخاب شتاب

نگاشت به سیازه اعمیال   مستقیم با میزان انرژی که توسط شتاب

در ادامییه رونیید انتخییاب فهرسییت    پ[25] خواهیید شیید، دارد 

  زمان تداوم حرکت شديد زلزلیه بیرای   بررسی مدپیشنهادی، 

 ايین  در پهای  امعیه اطالعیاتی لیور  پیذيرفت    رکوردتمامی

ی مد  زمیان  هايی برای محاسبهروش پژوهشگرزمینه چندين 

 نگاشت ارئه کردندپ حرکت شديد زمین يک شتاب

ای را  بندی شیده ی گروهدوره [27]بولت  و [26]پیج و ديگران  

های اوج بزرگتر از اولین و آخرين شتاب ی زمانی بینکه فالله

اسییت، پیشیینهاد کردنییدپ  0.05gمقییداری مشییخ  کییه معمییوال 

حرکت شیديد زمیین را    تداوم یدوره [28]تريوفوناک و برادی 

زمانی که طی آن سهم چشیمگیری از انتگیرال   به لور  فالله

نگاشیت موسیوم اسیت و یود     مربع شتاب، که به شد  شتاب

 1هیای  ها فالله زمانی بین سهمکنندپ آن میداشته باشد تعريف 

درلد را بیه عنیوان مید  زمیان حرکیت شیديد زمیین         31تا 

پیشنهاد شد  [29]کان و شاه برگزيدندپ روش سوم که توسط مک

 مبتنی استپ ،بر آهنگ ورود انرژی میانگین

در اين مطالعه مبتنی ير روش تري وناک و بیرادی مید  زمیان     

 1پ بر همین اساس نمودار انیرژی شد حرکت شديد زمین بررسی

درلید انیرژی    31تیا   1ی بیین  ها در بیازه نگاشتتمامی شتاب

هايی که زمان حرکت شیديد زمیین   نگاشتو شتاب شدبررسی 

 امعییه بییرای حانیییه بودنیید،  9در بییازه انییرژی مییدنظر کمتییر از 

اطالعاتی در نظر گرفته نشدندپ بر همین اساس منحنیی انیرژی   

ها به دست آمد و بررسیی در میورد مید     نگاشتتمامی شتاب

منحنیی  ( 1) در شیکل زمان حرکت شديد زمین لور  گرفتپ 

زلزلیه گرمخیان، حبیت در     ی در امتداد گسیل انرژی برای مول ه

استپ مد  زمان حرکت شديد زمین  ايستگاه گی ان آورده شده

درلد انرژی به دست آمدپ بیرای مول یه    31تا  1ی بین در بازه

 پاستحانیه  13/12تداد با گسل اين زلزله برابر در ام

                                                                                                     
1 Arias Intensity 

 منحنی انرژی مول ه در امتداد گسل زلزله گرمخان حبت در ايستگاه گی ان .5. شکل

 
Fig. 5. Energy graph for component along with the fault 

direction for Garmkhan event in Gifan station 

طراحی زلزله و  شتاب زمین برای تعیین مقیاس بیشینه

شودپ بنابراين يکی از ی زمانی به طور گسترده است اده میپیشینه

 بیشینهنگاشت تو ه کرد مواردی که بايد در انتخاب شتاب

هايی که نگاشت ها شتابنامهپ در تمامی آيیناستشتاب زمین 

شوند، بايد با طیف زمانی انتخاب میبرای انجام آنالیز تاريخچه

و ضريب مقیاس مناسب  د منطقه مقايسه شوندپطرح استاندار

در اختیار نگاشت برای انجام تحلیل برای هر يک از زوج شتاب

نگاشتی، هر بنابراين در لورتی که در فهرست شتاب پقرار گیرد

کم  نگاشت دارای حرکت شتاب حرکت زمین مول ه شتاب

ای به طیف نامهباشد، با اعمال ضريب مقیاس بسیار زياد آيین

ها نگاشت رسدپ که با اين کار محتوی فرکانسی شتابمنطقه می

-تغییر خواهد کردپ برای اين منظور که محتوی فرکانسی شتاب

زمانی تغییر نکندپ های پیشنهادی در آنالیز تاريخچهنگاشت

هايی که هر دو مول ه در امتداد با گسل و متعامد نگاشتشتاب

در  بودند g1/1از  کمترن ها دارای حداکثر شتاب زمیبا گسل آن

 ( مقايسه بین1در شکل ) نشدپ فهرست پیشنهادی در نظر گرفته

 درلد میرا شده فهرست پیشنهادی و 1پاسخ  طیف میانگین

-پهنه در خاک نوع اول و دومبرای  های طرح استانداردطیف

بندی با خطر نسبی زياد و خیلی زياد لور  گرفته استپ که 

طیف فهرست پیشنهادی و یانگین ممناسبی بین  همسوشانی

مشاهده  در پريودهای کوتاه و متوسط های طرح استانداردطیف

سرعت زمین  بیشینهشتاب زمین،  بیشینه( 4در  دول )پ شودمی

-و مد  زمان حرکت شديد زمین برای فهرست پیشنهادی آمده

برای  0.501gشتاب زمین برابر  بیشینهاستپ بیشترين مقدار 

-شیريناد با گسل زلزله زرند حبت در ايستگاه سدمول ه در امتد
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متر سانتی 11/19سرعت زمین برابر  بیشینهپ بیشترين استرود 

ی متعامد با گسل زلزله رودبار حبت در برای مول هبر حانیه 

بیشترين مد  زمان حرکت شديد زمین  پاستايستگاه ابهر 

له زيرکوه زحانیه برای مول ه در امتداد با گسل زل 31/31برابر 

 پاست حبت در ايستگاه سنگان

های طرح مقايسه میانگین طیف پاسخ فهرست پیشنهادی با طیف پ6. شکل

 پذيری زياد و بسیار زيادبندی با خطراستاندار برای پهنه

 
Fig. 6. Comparison of response spectrums 

 

مناسبی که  شناسی تهران و برآوردبا تو ه به مطالعا  زمین

متری در نقا   31یانگین سرعت موج برشی در عم  از م

به  2گونه که در قسمت همان پاست مختلف لور  گرفت

قسمت اعظم شهر تهران دارای سرعت موج  وشدت صیل بیان 

و با تو ه به دسته بندی  استمتر بر حانیه  311برشی بی  از 

درلد خاک در  91، بی  از [6و  5] 2111خاک در استاندارد 

 3و مابقی دارای تیپ خاک  2و  1ران دارای تیپ خاک شهر ته

های ، که در انتخاب ايستگاهشدسعی بر همین اساس پ است

ها به اين حد از سرعت سهم مناسبی از ايستگاه ،حبت رکورد

با  هماهنگیتا بیشترين  اختصاص داده شودو ،موج برشی

 باشدپ خاک منطقه تهران را داشتهشرايط 

که در تهران  های فعال درکار گسلبا تو ه به ساز و 

، در فهرست پیشنهادی سهم شدبیان به ت صیل  2قسمت 

برای نیل  پساز و کار منطقه در نظر گرفته شدمناسبی متناسب با 

 Globalبه اين هد  از  امعه اطالعاتی و سايت معتبر 

CMT  که توسط اساتید و دانشمندان دانشگاه کلمبیا و هاروارد

با بررسی  واستپ  ، است اده شده[19]شود می اداره و هدايت

 امعه  هازلزلهتمامی وکار ساز ،هابال زلزلههای بیچ منحنی

ی زنجیران با بزرگای به عنوان نمونه زلزله پآمداطالعاتی بدست

ات اق افتاده دارای ساز و کار  1334که در سال  1/1گشتاوری 

بال برای ، بیچهایمنحنی (1و  9) های شکلدر  پاستامتداد لغز 

( 4) در  دولو شودپ مشاهده میو گرمخان ی زنجیران زلزله

بندی خاک مطاب  با استاندارد میانگین سرعت موج برشی، تیپ

  استپو ساز و کار زلزله، برای فهرست پیشنهادی آمده 2111

های است که در محتوی فرکانسی يکی از مهمترين پارامتر

ها با تو ه به  پذيری سازهان تحريکپ میزاستپاسخ سازه موحر 

نگاشت بسیار حائز اهمیت باند فرکانسی غالب در هر شتاب

پ در لورتی که سازه با فرکانس مدنظر در محدوده است

نگاشت قرار گیرد سازه با پديده تشديد فرکانس غالب شتاب

شودپ در ادامه مطالعه محتوی فرکانسی تمامی فهرست روبرو می

-و پريود غالب هر شتاب شدنگاشتی بررسی بپیشنهادی شتا

ی غالب و دامنه پريود (4دست آمدپ در  دول )نگاشت به 

استپ همچنین های فهرست مدنظر آمده نگاشت فرکانسی شتاب

های در راستای گسل برای مول ه ( محتوی فرکانسی3) در شکل

 استپ زلزله گرمخان که در ايستگاه گی ان حبت شده، آورده شده

 زنجیران یزلزله به مربو  بالچیب یمنحن پ7. شکل

 
Fig. 7. Beachball diagram for Zanjiran event 

 گرمخان یزلزله به مربو  بالچیب یمنحن .8. شکل

 
Fig. 8. Beachball diagram for Gharkhan event 

 

انسی مول ه در امتداد با گسل زلزله گرمخان حبت در محتوی فرک .9. شکل

 ايستگاه گی ان

 
Fig. 9. Frequency content for the component along with the 

Garmkhan fault recorded in Gifan station 
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 نگاشتی پیشنهادیاطالعا  فهرست شتاب .4 جدول
Event Name Station Component PGA (g) PGV (cm/s) Duration Time (sec) Vs 30 (m/s) Soil Profile Type Mechanism Dominant Period (sec) 

Gorgan Longitudinal 0.11 2.9 10 0.24

Gorgan Transverse 0.06 2.8 13 0.25

Mohamadabad Longitudinal 0.13 12.9 13.5 0.403

Mohamadabad Transverse 0.07 4.258 23.23 0.11

Razan Longitudinal 0.19 11.3 14.22 0.75

Razan Transverse 0.20 9.8 12.68 0.34

Gifan Longitudinal 0.14 7.5 12.03 0.34

Gifan Transverse 0.14 11.5 13.34 0.25

Suza Longitudinal 0.33 12.3 7.4 0.21

Suza Transverse 0.21 9.84 7.47 0.19

Khanzeynion Longitudinal 0.16 11 13.02 0.37

Khanzeynion Transverse 0.13 9.37 13.4 0.82

Ghaen Longitudinal 0.22 10.9 10.64 0.62

Ghaen Transverse 0.14 19.1 12.34 0.59

dam.karaj Longitudinal 0.19 6.89 19.57 0.42

dam.karaj Transverse 0.04 1.85 22.94 0.49

Abhar Longitudinal 0.14 23.24 23.14 3.413

Abhar Transverse 0.22 57.81 19.75 3.413

Chaghalvandi Longitudinal 0.18 13 19.39 0.999

Chaghalvandi Transverse 0.16 9.35 19.63 0.47

Deyhok Longitudinal 0.33 20.57 33.31 0.51

Deyhok Transverse 0.40 26.87 34.73 0.78

Firouzabad Longitudinal 0.25 9.04 8.83 0.15

Firouzabad Transverse 0.29 9.12 8.93 0.16

Dam.shirinroud Longitudinal 0.50 18.72 8 0.83

Dam.shirinroud Transverse 0.21 18.8 10.54 0.54

Sangan Longitudinal 0.12 3.87 36.38 0.091

Sangan Transverse 0.13 39.49 35.42 0.0879

Aghghala

Bam

Changoreh

Gharmkhan

Gheshm

Zanjiran

Zarand

Zirkoh

360-490

300-360

180 - 360

490-620

360 - 490

490-620

360 - 490

Karebas

Khuli-baniabad

Kojour

Rudbar

Silakhor

Tabas

300-490

2

3

3

1 & 2

2

1 & 2

2

1

2

620-760

360 - 490

620-760

300 - 490

360 - 760

1071

Strike-Slip and Tensile

Strike-Slip and Tensile

Strike-Slip

Strike-Slip

Reverse

1

2 & 3

1

1

2 & 3

Strike-Slip

Reverse

Strike-Slip

Strike-Slip and Tensile

Strike-Slip and Tensile

Reverse

Strike-Slip and Tensile

Strike-Slip

Reverse

 
Table. 4. Information of the Suggested pair acceleration records 

 

 گیرینتیجه - 4
توسط چندين گسل فعال احاطه شده استپ تهران شهر 

ها و ابنیه متضمن تحلیل دينامیکی کمی بنابراين طراحی سازه

نگاشتی پژوهشگاه در اين مطالعه به بررسی  امعه شتاب پاست

و مرکز تحقیقا  مسکن شناسی و مهندسی زلزله المللی لرزهبین

-نگاشت از زلزلهزوج شتاب 1111شدپ در همین راستا  هپرداخت

پ و شد، ايران به دقت بررسی  2119تا  1391های های بین سال

نگاشت مناسب و ود داردو ها که در انتخاب شتابتمام پارامتر

نگاشت زوج شتاب 14بررسی شدپ و در نهايت فهرستی از 

ای تهران زمانی برهای سه بعدی تاريخچهبرای انجام تحلیل

زمین  و شناسیپیشنهاد شدپ برای نیل به اين هد  مطالعه زمین

های ساختی منطقه لور  گرفت و همچنین ساز و کار گسل

های فعال منطقه نیز بررسی شدپ و با در نظر گرفتن پارامتر

بزرگا، عم  کانونی، فالله حبت ايستگاه تا محل وقوع زلزله، 

حبت رکورد، ساز و کار و های شناسی ايستگاهمطالعه زمین

شود که نگاشت پیشنهاد میمحتوی فرکانسی مجموعه از شتاب

تا حد امکان نمايانگر حرکت واقعی زمین در تهران باشندپ که 

زمانی دوبعدی سازی و تحلیل تاريخچهدر لورتی که مدل

مول ه در امتداد و متعامد با گسل فهرست  21توان از باشدو می

بزرگای گشتاوری در فهرست  کمینهکردپ  پیشنهادی است اده

و  4/9بزرگای گشتاوری برابر  بیشینهو  1/1مذکور برابر 

 بیشینهپ میانگین است 1/1میانگین بزرگا در اين فهرست برابر 

های غالب در اين پ فرکانساست g2/1شتاب زمین برابر 

ی فرکانسی وسیعی را شامل  نگاشتی محدودهمجموعه شتاب

پذيری مناسبی توان از اين فهرست تحريک راين میشوند بنابمی

با تو ه به نتايج بررسی  ها مختلف انتظار داشتپبرای سازه

های های کمی و در نظر گرفتن تمامی پارامترآماری پارامتر

ها است کی ی فهرست پیشنهادی شامل طیف وسیعی از ويژگی

زمانی با فهرست مدنظرو و با انجام تحلیل تاريخچه

های تحلیل تا حد امکان نشان دهنده تاريخچه بار در   یخرو

 منطقه خواهند بودپ
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Abstract: 

 Time history analysis is the most natural analytical method compatible with the physical behaviors of 

structures due to the effects of earth acceleration at the structural base. The accelerograms which are used in 

analyzing the chronological history in determining the impacts of earth movement must reveal the actual 

movements of earth in the construction site of the structure during earthquake. As a result, selecting 

accelerogram is very important in analyzing the chronology. According to the scientific information and 

documents, Iran is one of the regions with high risk of earthquake in the world and is exposed to serious 

damages from earthquakes. In recent years, at least one earthquake with large physical and financial 

casualties has been reported in each of the regions of the country once in every five years. Presently, Iran is 

on top of the list of countries where earthquake is associated with life casualties. It is very difficult to fully 

prevent damages caused by high magnitude earthquakes. This is especially important in the city of Tehran 

with its large population and surrounded active faults. The main goal of this research is to prepare a suitable 

list of remote range strong motion accelerograms to be used in nonlinear analysis in Tehran. The main focus 

of this research is to study all parameters that are effective in selecting suitable strong motion accelerogram 

in Tehran. For this purpose, 1000 strong motion accelerograms were selected from the reported earthquakes 

in Iran during 1978 to 2007. Effective parameters including distance, magnitude, frequency contents, 

earthquake mechanism, soil and specifications of earth strata were reviewed in selecting suitable strong 

motion accelerograms for the city of Tehran. Ultimately, a suitable list of strong motion accelerograms is 

presented to be used in nonlinear three-dimensional analysis. To achieve this goal, the geological and 

geotechnical features of the region were studied. In addition, the mechanism of active faults in the region is 

studied considering the parameters of magnitude, focal depth, and the distance of registry stations to the 

earthquake place. The geology studies of the records registry stations, mechanism and the frequency contents 

of a series of the accelerograms are suggested to reveal the actual movement of earth in Tehran as much as 

possible. If modeling and chronological history analysis are bi-dimensional, it will be possible to use 28 

categories alongside and orthogonal with the faults in the suggested list. It should be noted that to analyze 

the chronology, only the accelerograms which could be scaled with the spectrum of the standard plan of the 

region and are proved to be compatible with the frequency period of the structure were used. Minimum 

moment magnitude in the mentioned list is equal to 5.6 and maximum moment magnitude is 7.4.  The mean 

magnitude in this list is 6.45. The mean maximum earth acceleration for the list was equal to 0.191g. The 

dominant frequency in this collection of accelerogram includes a large frequency range; therefore, suitable 

stimulation could be anticipated from this list for various structures.  
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