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  چكیدي

رکْردُای ػتاتٌگاری ثثت ػذٍ تْطط ػثکَ ؼَ در ایي هطال

ّ  2111ّ  1994در تاسٍ سهاًی طالِای  ( ISMNػتاتٌگاری ایزاى )

 داؽ، الثزس ّ ػوال غزبطاختی کپَسهیيهٌاطق لزسٍای ػاهل درگظتزٍ

پاراهتز تیؼیٌَ ػتاب افقی هظتقل اس  ایزاى، پزداسع گزدیذٍ اطت.

ٍ ّ در یک فزآیٌذ گزدیذاطتخزاج اس رکْردُای پزداسع ػذٍ جِت 

تزاسع غیز خطی، تَ هٌظْر تزآّرد ضزایة راتطَ کاُیذگی ّارد ػذٍ 

گاًَ اس را تزای یک هجوْػَ طَ ضزایة حاصل،کاُیذگی  راتطَ. اًذ

دُذ ّ ًتایج تَ دطت آهذٍ اس تزاسع در تطاتق تا ارائَ هیفْاصل 

ًظثت تَ  تذّى اثز تشرگی تغییزات هؼاُذٍ ػذٍ در هیشاى ػتاب

 فاصلَ ُظتٌذ.
 

داؽ، کاُیذگی، جٌثغ ًیزّهٌذ، هظتقل اس جِت، کپَ: كلیدي ٌاي َاژي

 پیک ػتابزس، الث
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Abstract 

In this study the accelerograms recorded by Iran Strong Motion Network (ISMN) during the 

years 1994 to 2011 in North of Iran are processed. The extracted orientation-independent peak 

ground accelerations from these records are used for estimation of attenuation in the region. We 

have performed a nonlinear regression to investigate the unknown coefficients of a trilinear 

model. Results of the regression analysis indicates a good agreement with observed variation of 

PGA with epicentral distance. 
 

Key words: Attenuation, GMPE, PGA, Orientation-Independent, Kopet Dagh, Alborz 

 

 مقدمً    9

یکی اس اطاطی تزیي کارتزدُای رّاتط کاُیذگی جٌثغ ًیزّهٌذ سهیي 
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 اطت. اهزّسٍ تا هؼزفی ًظلسهیٌلزسٍ تزآّرد خطز  هطالؼات در

پاراهتزُای ّرّدی گًْاگًْی جذیذ رّاتط کاُیذگی کَ هثتٌی تز 

 طاسّکار گظلغ تْدٍ ّ تاًظیز تشرگی، فاصلَ، ًْع طاختگاٍ ّ 

ُای تَ دطت آهذٍ اس یک هجوْػَ جِاًی اس اطتفادٍ اس دادٍ

اًذ، لشّم تزآّرد کزدى ای تَ دطت آهذٍُای کن ػوق پْطتَسهیٌلزسٍ

ُای تحلیل ای تَ هٌظْر اطتفادٍ در پزّژٍرّاتط کاُیذگی هٌطقَ

تا ّجْد کاراهذ تْدى ًظل جذیذ  ػْد.ای کوتز احظاص هیخطز لزسٍ

تا تیٌی پاراهتزُای جٌثغ ًیزّهٌذ سهیي، غدر پی کاُیذگی رّاتط

تزی اس تْاى تَ درک دقیقهیای هحاطثَ رّاتط کاُیذگی هٌطقَ

هٌحصزتفزد جٌثغ سهیي ًظثت تَ پاراهتزُای گًْاگًْی تغییزات 

ای صْرت هطالؼات هٌطقًَظیز فاصلَ در هٌطقَ هْرد ًظز رطیذ. 

ر سهزٍ ایٌگًَْ تْاى دپذیزفتَ تز رّی جٌثغ ضؼیف سهیي را ًیش هی

فاّت در هیشاى کاُیذگی جٌثغ ّجْد تهؼاُذٍ هطالؼات قزار داد. 

یک ًوًَْ اس  جٌْب ػزقی کاًادادر فْاصل هختلف در  ضؼیف

 ای اطتدر هقیاص هٌطقَای دطتاّردُای هطالؼَ کاُیذگی اهْاج لزسٍ

(Atkinson and Mereu, 1992) . رًّذ در هٌاطق دیگز اس جولَ ّجْد ایي

 ,Atkinson) هؼاُذٍ گزدیذٍ اطتػزقی آهزیکا ّ الثزس هزکشی ػوال 

2004; Motaghi and Ghods, 2012) . َّجْد تغییزات کاُیذگی تیؼیٌَ در اداه

در ػوال ایزاى تزرطی  ،ًظثت تَ فاصلَ ،ػتاب افقی هظتقل اس جِت

 ػذٍ اطت.

 
 رَش تحقیق    3

تْطط ػثکَ رکْرد ػتاتٌگاػت ثثت ػذٍ  414ؼذاد تدر ایي هطالؼَ 

 هیالدی 2111تا  1994در فاصلَ طالِای ( ISMNػتاتٌگاری ایزاى )

هْرد پزداسع قزار گزفتَ  کَ دارای حذاقل ػزایط کیفی السم تْدًذ،

 1/7تا  1/4سهیٌلزسٍ تا تشرگی هواًی  33 اطت. ایي رکْردُا تْطط

داؽ،  سهیٌظاختی کپَدر گظتزٍ ػوال ایزاى هؼتول تز هٌاطق لزسٍ

ُا ّ ّ ػوال غزب ایجاد ػذٍ اًذ. تْسیغ جغزافیایی سلشلَالثزس 

ّ تْسیغ تشرگی تز حظة فاصلَ  1ُای هْرد هطالؼَ در ػکل ایظتگاٍ

 . ذًػْدیذٍ هی 2رّهزکشی در ػکل 

 

 

 ُای هْرد هطالؼَُا ّ ایظتگاٍهْقؼیت رّهزکش سهیٌلزسٍ. 9 شکم
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ػتاتٌگاػت تا فاصلَ  443 ُای افقیفَهْل ُارکْرد هیاى ایياس 

تَ هٌظْر حذف اثز  اًتخاب ػذٍ ّکیلْهتز  241رّهزکشی کوتز اس 

در فزآیٌذ چزخغ ارائَ ػذٍ  ُای افقیجِت قزارگیزی سّج هْلفَ

. پض اس اػوال چزخغ، پاراهتز تیؼیٌَ ّارد گزدیذ Boore (2010)تْطط 

 ُا اطتخزاج گزدیذ.ػتاب اس ػتاتٌگاػت

 

 

 ُا تز حظة فاصلَ رّهزکشیتْسیغ تشرگی سهیٌلزسٍ. 3شکم

حاّی اطالػات رّهزکش ّ تشرگی هواًی  تؼکیل یک کاتالْگتا  

هتغیزُای هظتقل تشرگی هواًی ّ فاصلَ رّهزکشی تَ  ،ُاسهیٌلزسٍ

تیؼیٌَ ػتاب هظتخزج اس رکْردُا در هذل طَ تکَ ارائَ ػذٍ ُوزاٍ 

 1 َاتطُواًطْر کَ در رتزاسع ػذ.  Atkinson and Mereu (1992)تْطط 

ایي هذل ضزایة گظتزع ٌُذطی هتفاّتی در طَ در ػْد هؼاُذٍ هی

 تاسٍ اس فْاصل رّیذاد تا ایظتگاٍ در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت.
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کَ در آى 
i

M َتشرگی هواًی سلشل i ام ،
ij

R  َفاصلَ سلشلi  ام اس

، تز حظة کیلْهتز ام jایظتگاٍ 
ij

A  َتیؼیٌَ ػتاب حاصل اس سلشلi 

، a، b . هتغیزُایاطت galتزحظة  ام j در ایظتگاٍ ام
1

n ،
2

n ،
3

n ،

1
R ،

2
R  ّk .در فْاصل کوتز اس  ًیش هجِْالت هذل ُظتٌذ

1
R، 

تْدٍ ّ در حذ فاصل اهْاج هظتقین ا کاُیذگی هزتثط ت
1

R  ّ
2

R 

هزس هُْْ اس کاُیذگی هزتْط تَ تذاخل اهْاج هظتقین ّ اًؼکاطات 

 هی تاػذ. اس آًجا کَ فزض تز ایي اطت کَ در فْاصل تیؼتز اس
2

R 

قذار هتغیز ، هیاتٌذاهْاج ططحی در هْج غلثَ هی
3

n  5/1تزاتز تا 

 قزار دادٍ ػذٍ اطت. 
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حذاقل هزتؼات غیزخطی هطاتق تا هجِْالت هذکْر تا تکارگیزی رّع 

اًذ. هقذار اًحزاف هؼیار تزآّرد ػذٍ 1هقادیز هْجْد در جذّل 

 اطت. 34/1هحاطثَ ػذٍ تزاتز تا 

 

 ٍ تا اطتفادٍ اس تزاسع حذاقل هزتؼات غیزخطیضزایة تزآّرد ػذ .9 جدَل

k 
2

R 
1

R 
2

n 
1

n b a 

111/1 3/112 4/42 21/1- 74/1 21/1 41/1 

 

تزآّرد ػذٍ تزای فْاصل ز هقادی
1

R  ّ
2

R  در تْطط تزاسع غیزخطی

تزای هٌطقَ  Motaghi and Ghods, (2012)قیاص تا هقادیز تَ دطت آهذٍ تْطط

تٌاتزایي تزای تزرطی صحت فْاصل تَ  تفاّت اطت.هالثزس هزکشی 

یز تیؼیٌَ ػتاب حذف دطت آهذٍ اس تزاسع، اثز تشرگی اس هقاد

تؼییي ػذ. گزدیذٍ ّ تغییزات کاُیذگی تا فاصلَ تَ صْرت چؼوی 

هقادیز تَ دطت آهذٍ اس تزاسع  هؼِْد اطت 3ُواًطْر کَ در ػکل 

حذاقل هزتؼات غیز خطی اس تطاتق چؼوگیزی تا رًّذ هْجْد در 

 تیؼیٌَ ػتاب ُوْار ػذٍ تا حذف اثز تشرگی تزخْردار اطت.

 

 

هقادیز تیؼیٌَ ػتاب تؼذ اس حذف اثز تشرگی تز حظة فاصلَ قثل ّ تؼذ . 2 شکم

 اس ُوْار طاسی
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