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 )جزئیات (فصل دوم : گزارش مطالعات ژئوتکنیک  
 

 گزارش عملیات حفاری و نمونه برداری -1 

اسایی تعیین گردیده و حفاری شن یهااساس جدول تعداد کمینه گمانهبایست بر ها میالف : تعداد و عمق گمانه

 .ذکر گردد UTM مختصاتها با موقعیت گمانه گردد و

در صورت تغییر الیه از هر الیه یک نمونه جهت انجام  متر یک نمونه و 4های شناسایی از هر ب : در گمانه

 برداشت گردد.ها آزمون

 .انجام گردد SPTمتر آزمون  2های ماشینی هر ج : در گمانه

آزمون دانسیته در محل )یا نمونه دست   در صورت تغییر الیه در هر الیهمتر یا  4های دستی هر د : در چاه

 .نخورده جهت تعین وزن مخصوص ( انجام گردد

ها ) وزن مخصوص آزمونه : نمونه خاک اخذ شده در هنگام حفاری می بایست به صورت مناسب جهت انجام 

 .، درصد رطوبت ، تحکیم ، سه محوری ، برش مستقیم ( حفظ و نگهداری شود

های صحرایی، پرسیومتری و بارگذاری صفحه مستند سازی مربوط شامل عکس انجام ز : در صورت انجام آزمون

 .شود ارائهبایست در گزارش آزمون می

 .ها در گزارش ضمیمه گرددشده در جعبه نمونههای خاک اخذ و : تصاویر مربوط نمونه

حفاری به  نبایست به همراه مشاهدات حیخ : کلیه مراحل حفاری ونمونه برداری و آزمون های صحرایی می

) فیلم کامل عملیات حفاری شامل راد کشی ،  .م آن به سازمان ارسال گرددلفی نحو قابل اثبات، مستند سازی و

 هر گمانه (برای  SPTمورد  2حداقل 
 

 های آزمایشگاهی و صحرایی گزارش آزمون  - 2

های صحرایی و آزمایشگاهی بایست بر اساس دستورالعمل انجام آزمونهای مورد نیاز هر پروژه میتعداد و آزمون

 تعیین وانجام گردد.

انجام گردیده و از انجام  ASTM بایست بر اساس استانداردالف : کلیه آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی می

 ساختمان ( مقررات ملی 7مبحث ( 2-3-7( و )1-3-7جدول )) های غیر استاندارد پرهیز گردد.آزمون
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انجام گرفته و سایر ASTM  بایست تنها بر اساس استاندارد میجهت تعیین پارامترهای خاک  SPTب : آزمون 

 . ساختمان( مقررات ملی 7مبحث  (2-3-7جدول ))باشدآزمون های مشابه به هیچ وجه مورد تایید نمی 

ای استاندارد، نتایج تعداد ) مخروط تو پر ( به جای نمونه گیر دوکفه Cone-SPTتبصره : در صورت استفاده از 

 بایست به صورت زیر اصالح گردد. ضربات می

NSPT = 0.8 * N Cone-SPT 

رعایت و  شودبه صورت خام اعالم  ASTMبر اساس استاندارد  SPTN تعداد ضرباتتوجه گردد که همچنین 

 انجام تست مطابق استاندارد رعایت گردد. زمانتعداد ضربات در  هایانجام آزمایش و محدودیتشرایط توقف 

در گزارش ذکر  601N اصالح شده  بایست نتایج تعداد ضرباتصورت خام بوده و میه ب SPTج : نتایج آزمون 

 اصالح شده اقدام گردد. SPTو جهت تعیین پارامترهای خاک مطابق مراجع معتبر، بر اساس نتایج ضرائب  گردد

 شرح زیر ارائه گردد :ه بایست بهای آزمایشگاهی مید : نتایج آزمون

 بندی خاکو طبقهبندی بندی  .................................................................. نمودار دانهآزمون دانه

 آزمون وزن مخصوص و درصد رطوبت..............................  جداول مربوطه

 های حدود اتربرگ ..................................................   جداول مربوطهآزمون

 کرنش به همراه جدول مربوط _تنش برشی و نمودار تنش  –نمودار تنش قائم ..................  آزمون برش مستقیم 

 باشد.چسبندگی حاصل از تست برش مستقیم در انجام محاسبات قابل استفاده نمی *

 و نمودار لگاریتم زمان یا جذر زمان به همراه جدول نتایجe-log pنمودار  ..............................آزمون تحکیم 

 کرنش به همراه جدول نتایج _...................... نموار پوش گسیختگی و نمودار تنش آزمون سه محوری 

و ارائه سایر  در حالت اشباع کامل انجام شود ASTMبایست بر اساس استاندارد می UUآزمون سه محوری  *

 باشد.های غیر معتبر قابل استفاده نمینتایج برای آزمون

در حالت  ASTMبر اساس استاندارد  CDای و آزمون گیری فشار آب حفرهبا اندازه CU* آزمون سه محوری 

 باشد.بایست انجام شوند و نتایج زاویه اصطکاک و چسبندگی در انجام محاسبات قابل استفاده میاشباع کامل می

 فاده در محاسبات پی و سایر موارد ذکر گردد.بایست خالصه پارامترهای مورد استها میه: در انتهای نتایج آزمون
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نفوذ پذیری  هایام شامل انواع آزمونهای صحرایی در صورت نیاز پروژه و ضرورت انجز : گزارش نتایج آزمون

انجام و گزارش آن  ASTM ها می بایست بر اساس استاندارد، بارگذاری صفحه ، پرسیومتری و سایر آزمون

 ارائه گردد.

 های استفاده شده در گزارشو تئوریها منابع و دستورالعمل  - 3

 

صورت کامل و واضح در گزارش بایست به های استفاده شده در گزارش میها و تئوریکلیه منابع و دستورالعمل

) مراجع مورد تایید مبحث  .ذکر گردیده و مراجع کلیه روابط مورد استفاده در گزارش با جزئیات ارائه شده باشد

می   ASTMو استاندارد  2800مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد  7

 باشد ( 

 کنیک شامل نمودارهای ظرفیت باربری مجاز و مدول عکس العمل بستر نتایج مطالعات ژئوت - 4

 الف : نمودارهای ظرفیت باربری مجاز 

نشست مجاز محاسبه و مقدار  بر اساس گسیختگی برشی و صورت نمودار وه ب بایستمیظرفیت باربری مجاز 

های نواری سقف و برای انواع پی 7های تا ساختمانشمع  برای  های منفرد و پی نواری وکمینه آن برای انواع پی

) طراحی شمع جهت کنترل تنش در زیر  سقف و بیشتر ارائه گردد. 8های و پی گسترده و شمع  برای ساختمان

 باشد.(پی و محل دیوارهای برشی مورد نیاز می

پی شامل نوارهای متعامد  درصد سطح اشغال بنا باشد و 75اشغال پی بیش از  حدر صورتی که سط - 1تبصره  

 .عرض پی را بصورت پی گسترده در نظر گرفتبایست باشد می

بایست برای مقادیر کمینه ظرفیت باربری بر اساس نمودار نهایی ظرفیت باربری مجاز ارائه شده می - 2تبصره 

از ارائه سایر نمودارها )ظرفیت باربری  .ارائه گردد 7گسیختگی برشی و نشست های مجاز موجود در مبحث 

 .جهت جلوگیری از سردرگمی مهندسین طراح اجتناب گردد خالص ، ظرفیت باربری ایمن ، نشست (

 های میرهوف یا هانسن استفاده شود.در محاسبه باربری با توجه به معیار گسیختگی از یکی از روش *

 های گسترده کمینه عمق گودبرداری لحاظ گردد.و برای پی متر 1های نواری * عمق مدفون شدگی پی، برای پی

 )مجموع نشست ارتجاعی و خزش( روش محاسبه نشست در خاک های درشت دانه بر اساس تئوری ارتجاعی* 

نشست  مالک محاسبات خواهد بود . تحکیمی مجموع نشست ارتجاعی و نشست اشباع در خاک های چسبنده و

 .رس اشباع در زیر پی انجام گردد یهاهای خاکبایست در کلیه الیهتحکیمی می



6 
 

انجام های پرسیومتری و یا بارگذاری صفحه و انجام محاسبات پی با استفاده ار نرم افزار در صورت انجام آزمون

عددی پی در نرم افزارهای  استفاده از نتایج آنها در تحلیلهای الزم جهت تعیین مدل رفتاری خاک و سپس آزمون

 .باشدمعتبر ژئوتکنیکی قابل قبول می

 مانند بار مجاز ، شناوری ، بار خالص و افزایش سربار 7در مغایرت با مبحث  های نامعتبر واستفاده از سایر روش

 .باشدبه هیچ وجه مورد تایید نمی و اثر عمق

 )خزش و تحکیم( محاسبه ظرفیت باربری استفاده شده باشددر صورتی که از نشست های اضافی غیراالستیک در 

 بایست مستندات آن در گزارش ارائه گردد.می

 هاهای مجاز در محاسبات ظرفیت باربری پیجدول نشست

 خاک نوع پی (mm)نشست یکنواخت  (mm)+ نشست خزش ( mm) االستیکنشست 

  منفرد 25 10+15

 ماسه نواری 40 10+30

  گسترده 50 10+40

 خاک نوع پی (mm)نشست یکنواخت  (mm)+ نشست تحکیمی ( mm)نشست االستیک

  منفرد 50 35+15

 رس نواری 70 40+30

  گسترده 100 60+40

 

 .های زیر ارائه گرددروشیکی از و  7اساس مبحث  بایست بریم (  ( Ksمدول عکس العمل بستر – 4تبصره 

های بارگذاری صفحه یا پرسیومتری براساس آزمون Ks حتما بایست می د های گروه الف : در مورد ساختمان

) توان از آزمون بارگذاری صفحه و پرسیومتری ها نیز میبرای سایر ساختمان .)خاک های چسبنده ( ارائه گردد

 استفاده نمود.روش منارد( 

 گردد.ها به روش زیر عمل های سایر گروهدر مورد ساختمانب : 

های ) استفاده از یکی از روش ئه گردد.او ار عییننشست ت-نمودارهای تنش براساس Ksدر پی های صلب 

 باشد.(مرسوم مورد تایید، کافی می

غیرخطی تنش در زیر پی و  توزیع نشست با در نظر گرفتن-در پی های انعطاف پذیر براساس نمودارهای تنش

 .پهنای پی ( امکان پذیر می باشد 10/1برابر ) عرض لبه 2افزایش سختی در لبه ها تا 
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 های زیر صورت گیرد :طراحی و محاسبه شمع ها می بایست بر اساس روش

 کولهاوی( وسیک ، جانبو والف : استفاده از روابط تحلیلی )روابط معتبر مانند: مایرهوف ، 

 دقیق خاک در طراحی شمعب : مدلسازی عددی و استفاده از پارامترهای 

 های درجامبتنی بر آزمایش هایروشاستفاده از :  ج

 های بارگذاری استاتیکی درجانتایج آزموناستفاده از :  د

 های بارگذاری دینامیکی درجا   : نتایج آزمون ه

، تحلیل گروه شمع با فرض خاک به مقررات ملی ساختمان 7تبصره : برای طراحی گروه شمع بر اساس مبحث 

های با اهمیت زیاد و ، در ساختمانصورت محیط پیوسته با استفاده از نرم افزارهای عددی صحت سنجی شده

طبقه  8اهمیت متوسط با تعداد طبقات بیشتر از های با طبقه و ساختمان 3بسیار زیاد و با تعداد طبقات بیشتر از 

 ضروری است.

 

 توصیه های فنی - 5

بایست پارامترهای مورد نیاز از جمله ضرایب رانش خاک بر اساس یالف : در صورت وجود گودبرداری م

  های اضافی مربوط به سازه نگهبان جهت طراحی سازه نگهبان ارائه گردد.گمانه

ملی مقررات  7ث بحم 1-3-7جدول خطر گود بر اساس ارزیابی  بایستدر صورت وجود گودبرداری میب : 

 ارائه گردد. های مربوطهتوصیهات مربوط به طراحی و الزامو  شده یبررس

 .های الزم ارائه گرددبایست توصیهها میب زیرزمینی در گمانه: در صورت برخورد با آ ج

های شیمی خاک و آب در حد مورد نیاز پروژه انجام گردیده و نتایج ارائه : جهت تعیین سیمان مصرفی آزمون د

 گردد.
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 )جزئیات( فصل سوم : گزارش مطالعات ژئوفیزیک

 

آن بوده و مالک  3-2جدول  ایران و 2800استاندارد  4-2اساس بند نتیجه گیری نهایی برای تعیین نوع خاک بر 

در مواردی که در  3-4-2باشد ، ضمنا بر اساس بند سنجش سرعت موج برشی در الیه های مختلف خاک می

تردیدی وجود داشته باشد باید نوع زمینی که  3-2انطباق مشخصات محل ساختگاه با انواع مندرج در جدول 

 دهد انتخاب گردد.بزرگ تری به دست میضریب بازتاب 

و نتایج ها ی دریافت امواج برشی و فشاری در ژئوفونبایست شامل نمودارهاگزارش مطالعات ژئوفیزیک می

های امواج فشاری و برشی تا عمق های دریافت امواج فشاری و برشی و محاسبات سرعتجدول محاسبات زمان

 .ایران باشد 2800استاندارد متر منطبق بر ضوابط  30

متر در سنگ  3بایست حداقل حفاری در صورت برخورد با سنگ در هر گمانه هنگام حفاری می - 1تبصره 

می باشد . لذا تایید الیه  m/s 750 ای سرعت موج برشی بیش ازانجام گردد . مالک الیه سنگی در آزمون لرزه

 .خواهد بود  m/s 750 مورد با سرعت بیش از  سنگی منوط به انجام آزمون در الیه سنگی دو
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 دستورالعمل انجام آزمون های صحرایی و ازمایشگاهی

های طور جداگانه آزمونه دو گروه تقسیم شده اند که برای هر گروه به ها باین دستورالعمل کلیه ساختمان در

 الزم آورده شده است.

 متر 7 تا گودبرداری حداکثر و و کمتر سقف 9 های ساختمان:  1گروه 

 متر 7 از بیش گودبرداری یا و و بیشتر سقف 10 های ساختمان : 2گروه

گردد، بدیهی است هیچ انجام  ASTM بایست بر اساس استانداردآزمایشگاهی می های صحرایی وکلیه آزمون

 روش دیگری مورد پذیرش نخواهد بود.

برابر  1های گسترده برای پی برابر عرض پی و 2.5 تا های نواریهای مقاومت برشی برای پیعمق انجام آزمون

 باشد.عرض پی می

 متر 7 تا و حداکثر گودبرداریو کمتر سقف  9 : ساختمان های 1 گروه 

 : آزمون های صحرایی الف

 های ماشینی تا رسیدن به انتهای گمانه متر در گمانه 2هر  SPTآزمون 

جهت آزمون تعیین وزن مخصوص های دستی ) اخذ نمونه دست نخورده همتر در چا 4آزمون دانسیته در محل هر 

 خشک( تا رسیدن به انتهای گمانه

 های آزمایشگاهی: آزمونب

 های مربوط به شناسایی ، طبقه بندی وخواص فیزیکی خاکآزمون

ها زیر تراز کف آزمون برش مستقیم در تمام الیه های خاک درشت دانه ، هر الیه یک مورد تا عمق انجام آزمون

 .پی

های تمام الیهو تحکیم از  های سه محوریجهت انجام آزمایش( U4 - Shelby)اخذ نمونه دست نخورده 

 .تا انتهای گمانههای چسبنده خاک

ها زیر تراز  کف مورد تا عمق انجام آزمون حداقل یک؛ های خاک چسبنده الیهدر تمام UU آزمون سه محوری

 .اشباع کامل ASTMبر اساس  پی 

 .های خاک چسبنده هر الیه یک نمونه تا انتهای گمانهآزمون تحکیم در تمام الیه
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های مسئله نیاز در خاکهای آزمایشگاهی از جمله آزمون تورم و سایر موارد مورد انجام سایر آزمون _1تبصره 

 .دار با صالحدید مشاور همراه با توجیه فنی امکان پذیر خواهد بود

 

 متر 7گودبرداری بیش از  یا سقف و 9 بیش از : ساختمان های 2گروه 

 

 : آزمون های صحرایی الف

 های ماشینی تا رسیدن به انتهای گمانه متر در گمانه 2هر  SPTآزمون 

های دستی ) اخذ نمونه دست نخورده جهت آزمون تعیین وزن مخصوص همتر در چا 4آزمون دانسیته در محل هر 

 خشک( تا رسیدن به انتهای گمانه

متر مربع سطح اشغال  300و چسبنده در تراز کف پی و هر  های درشت دانهآزمون بارگذاری صفحه در خاک

 .متر تا رسیدن به انتهای گمانه 4های چسبنده هر یک آزمون و آزمون پرسیومتری در خاک

توان مطالعات ژئوتکنیک را در دو مرحله انجام داد و آزمون هایی که عمق گودبرداری زیاد باشد میدر پروژه

 گودبرداری انجام شود. بارگذاری صفحه پس از اجرای

 

 : آزمون های آزمایشگاهیب

 .ها، در هر یک از گمانههای مربوط به شناسایی ، طبقه بندی وخواص فیزیکی خاکآزمون

ها زیر تراز کف های خاک درشت دانه ، هر الیه یک مورد تا عمق انجام آزمونآزمون برش مستقیم در تمام الیه

 .ها، در هر یک از گمانهپی

تا عمق انجام آزمون  زیر  دانهدر الیه خاک درشت سانتیمتر حداقل دو مورد 30*30آزمون برش مستقیم دستگاه 

 .ها، در هر یک از گمانهتراز کف پی

های های سه محوری و تحکیم از خاکجهت انجام آزمایش(  U4 – Shelby)اخذ نمونه دست نخورده  

 .ها، در هر یک از گمانهچسبنده
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ها زیر تراز  کف پی یک مورد تا عمق انجام آزمون حداقلهای خاک چسبنده ؛ در الیهUU  آزمون سه محوری

 .ها، در هر یک از گمانهاشباع کامل ASTMبراساس 

های مورد تا عمق انجام آزمون یکبا اندازه گیری فشار آب حفره ای حداقل  CUیا   CDآزمون سه محوری 

 .ها، در هر یک از گمانهزیر تراز کف پی

 .ها، در هر یک از گمانههای خاک چسبنده هر الیه یک نمونه تا انتهای گمانهآزمون تحکیم در تمام الیه

مسئله  انجام سایر آزمون های آزمایشگاهی از جمله آزمون تورم و سایر موارد مورد نیاز در خاک های _1تبصره 

 دار با صالحدید مشاور همراه با توجیه فنی امکان پذیر خواهد بود .

  شیمی

 های سطحی و دردر پی عمق تا رسیدن به تراز کف پی 3در حداقل   PHآزمون های یون سولفات کلر و  انجام

 های عمیقپی
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 :جدول توضیحات

 عرض موثر سطح اشغال )متر(  Bالف : 

 عمق گودبرداری )متر( Dب :  

مترمربع   1000برای سطح اشغال بیش از  n ج : 
1000− سطح اشغال

1000
 = n    (n   به عدد صحیح بزرگترگرد می

 شود(

𝐷−10متر  10برای گودبرداری بیش از   m:  د

10
 = m    (m  )به عدد صحیح بزرگترگرد می شود 

  

 جدول کمینه عمق و تعداد گمانه های شناسایی

 عمق چاهک )متر( تعداد چاهک عمق گمانه )متر( تعداد گمانه عمق گودبرداری سطح اشغال در تراز پی

S ≤ 300 𝑚2 

 

1m < D ≤ 10m 2 2B+D 1 D 

10m < D ≤ 20m 2 2B+D 2 D 

300 𝑚2<  S  ≤  1000 𝑚2 

1m < D ≤ 10m 3 1.5B+D 2 D 

10m < D ≤ 20m 3 1.5B+D 3 D 

20m < D  3 1.5B+D 3+m D 

S  > 1000 𝑚2 

1m < D ≤ 10m 3+2n B+D 2+2n D 

10m < D ≤ 20m 3+2n B+D 3+2n D 

20m < D  3+2n B+D 3+m+2n D 



13 
 

 های ژئوتکنیک:نکات مربوط به تعیین عمق و تعداد گمانه

اساس  متوسط برهای با اهمیت های شناسایی برای ساختمانجدول مربوط به کمینه عمق و تعداد گمانه -1

ها )با اهمیت کم ، زیاد یا خیلی زیاد( تعداد تدوین گردیده است. برای سایر ساختمان 7و مبحث  2800استاندارد 

ام ظو با هماهنگی با سازمان ن 7اساس مبحث  صورت جداگانه بره بایست بهای شناسایی میو عمق گمانه

 مهندسی ساختمان تعیین گردد.

چاهک مربوط به سازه نگهبان به  صورت ماشینی و حفاریه ایی مربوط به سازه، بهای شناسحفاری گمانه -2

 گردد. )حفاری حداقل یک چاهک بصورت دستی الزامی است(صورت دستی یا ماشینی انجام می

 2800براساس آئین نامه  متر 30 جهت انجام مطالعات ژئوفیزیکی )انجام آزمون دانهول( رعایت عمق گمانه -3

 اشد.بالزامی می

هر ضلع الزامی می  چاهک در 3باشد که رعایت حفاری حداکثر می 8حداکثر تعداد چاهک دستی گود برابر  -4

 باشد.

بایست در زیر محل پی یا جرم اصلی ساختمان و با فواصل های شناسایی اصلی مربوط به سازه میگمانه  -5

 .مناسب حفاری گردد

متر مغزه سنگ ارائه  3متر در سنگ انجام و  3الزم است حفاری حداقل درصورت برخورد با الیه سنگی  -6

درصد حفاری پیش بینی شده باشد الزم است یک  50صورتی که متراژ کل حفاری انجام شده کمتر از  گردد. در

 ها حفاری گردد.گمانه شاهد اضافه بر تعداد گمانه

باشد در صورت درخواست مطالعات ژئوتکنیک الزامی نمیهایی که براساس ضوابط جاری، انجام در ساختمان -7

 مهندس ناظر یا مهندس محاسب سازه انجام مطالعات ژئوتکنیک امکان پذیر خواهد بود.

های متعارف بوده و های مربوط به ساختمانهای شناسایی حداقلجدول مربوط به کمینه عمق و تعداد گمانه -8

مربوطه با هماهنگی با سازمان نظام مهندسی مطالعات ژئوتکنیک فراتر از  های غیرمتعارف، مشاوربرای ساختمان

 تواند درخواست نماید.موارد جدول کمینه را می
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 انجام مطالعات لرزه خیزی و طیف ویژه ساختگاه  دستورالعمل

یکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی زیر انجام  توسط بایستخیزی و طیف ویژه ساختگاه میانجام مطالعات لرزه

 گردد:

 های دارای مجوز انجام مطالعات لرزه خیزی و طیف ویژه ساختگاه از سازمان برنامه و بودجه. شرکت1

دارای تحصیالت مرتبط )گرایش زلزله ، زمین شناسی  دانشگاه بوده و . اشخاص حقیقی که جزو هیات علمی2

 باشند.مهندسی ، ژئوتکنیک( 

بایست مجوز از کمیسیون ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی بصره : برای متخصصین غیر عضو هیات علمی میت

 اخذ گردد.

طیف ویژه ساختگاه در کمیسیون ژئوتکنیک بررسی گردیده )در صورت نیاز دفاع  گزارش مطالعات لرزه خیزی و

در مورد ساختمان فوق  2800ستاندارد در صورت تایید جایگزین بندهای مربوط به طیف پاسخ در ا و حضوری(

 .خواهد گردید

 ارائه گردد. ساختگاه پاسخ فیطو   یالرزه خطر لیتحلگزارش می بایست در دو فصل 

 باشد :شامل موارد ذیل می یالرزه خطر لیتحل اول فصل

 پروژه جغرافیایی موقعیت ❖

 منطقه یشناس نیزم یژگیو ❖

 طرح گستره ینگار لرزه ❖

 طرح محدوده فعال یهاگسل  ❖

 هاگسل یکنترل لرزه نیزم نییتع ❖

 طرح گستره یزیخلرزه ❖

 منطقه یخیتار یزیخلرزه ❖

 یدستگاه یزیخلرزه ❖

 خیزیلرزه پارامترهای برآورد و خیزیلرزه های ویژگی آماری بررسی ❖

 هازمینلرزه فهرست پردازش ❖
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 یزیخلرزه یها چشمه نییتع ❖

 خیزیلرزه پارامترهای برآورد  ❖

 تعینی روش از استفاده با (PGA) برآورد  ❖

 یاحتمال روش از استفاده با (PGA) برآورد  ❖

 خطر تحلیل از حاصل پاسخ فیط ارائه ❖

 

 باشد :شامل موارد ذیل می  ساختگاه پاسخ فیط دوم فصل

شامل ارائه جدول سرعت موج برشی و جنس الیه ها تا رسیدن به الیه بستر  یساختگاه طیشرا بررسی ❖

 سنگی

 نگاشت زلزله از زمین لرزه های جهان و ایران 10تعیین حداقل  ❖

 جهت معرفی به نرم افزار طیفبرازش ) مقیاس ( نگاشت زلزله  ❖

 رسیدن به تراز پایهها در تراز بستر سنگی تا اعمال نگاشت ❖

 خاک تشدید پریود برآورد ❖

 حاصل از تحلیل ساختگاه پاسخ طیفارائه  ❖

 UBC  و ایران 2800 نامه آئین با آمده بدست پاسخ طیف مقایسه ❖

 پیشنهادی طرح طیفارائه  ❖

 و تصویر از صفحه خروجی نرم افزار  افزارها نرممعرفی  ❖

 

 


