
 21 -11، ص 2318 ، تابستان21در علوم زمیه، شماره رویکردهای پژوهشی 
http://www.jocs.ir 

 
 

 

 
 
 
 

 8931 تیزتاریخ ارسال مقاله: 

 8931 مزدادتاریخ پذیزش مقاله: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 چکیدٌ 
تؼذادی فشهَل ٍ سٍؽ تدشثی دس ساثغِ ثب تحلیل اثشات لشصؽ صهیي پیـٌْبد ؿذُ وِ هختق 

ّبی هتٌَع سا ًذاسًذ. ّذف پظٍّؾ، اسائِ هذل یه هحل ّؼتٌذ ٍ تَاًبیی دس ًظشگشفتي پبساهتش

هی ثبؿذ.  هختلف ؿٌبػی صهیي ػبصًذّبی دس اًفدبس اص ّبیی ثوٌظَس ثشآٍسد لشصؽ صهیي ًبؿی

هٌظَس اسائِ یه ساثغِ تدشثی اص پبساهتشّبی  ؿذُ ٍ ثِ  اًفدبس، گشدآٍسی 196اعالػبت هشتجظ ثب 

اص اػتجبسػٌدی هذل ّبی پیـٌْبدی ثب ؿذُ اػت.  هشتجظ ثب خلَكیبت تَدُ ػٌگ اػتفبدُ 

اعالػبت هشثَط ثِ هؼبدى آّه ػیوبى ؿبّشٍد ٍ هغ ػشچـوِ، ًتیدِ گیشی ؿذ وِ ایي 

 ّب داسای ثیـتشیي ّوجؼتگی ثب اعالػبت هؼبدى ایشاى ّؼتٌذ.هذل

هؼذى آّه  ،یىیطئَهىبً -یدس هؼبدى، سٍاثظ تدشث یآتـىبس ي،یلشصؽ صه:  کلمبت کلیدی:

  .ؿبّشٍد، هؼذى هغ ػشچـوِ

DOI(Digital Object Indentifier): 10.6084/m9.figshare.9974360  
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 3تبجی محمد، 2رف ابًالقبسمی سیداحمد، 1مرتضبیی مُدی

  ؿبّشٍد ٍاحذ ،یداًـگبُ آصاد اػاله، هٌْذػی اػتخشاج هؼذى ،داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ1
 ؿبّشٍد ٍاحذ ،اػالهی آصاد داًـگبُ ،داًـىذُ فٌی ٍ هٌْذػی، هؼذى هٌْذػی دوتشی2
 ؿبّشٍد ٍاحذ ،اػالهی آصاد داًـگبُ ،داًـىذُ فٌی ٍ هٌْذػی، هؼذى یهٌْذػ یدوتش3

 
 وبم وًیسىدٌ مسئًل:

 هْذی هشتضبیی

 

-پیص بیىی لرزش زمیه، وبضی از آتطکبری در معبدن بٍ کمک ريابط تجربی

 ژئًمکبویکی)مطبلعٍ مًردی معبدن آَک سیمبن ضبَريد ي مس سرچطمٍ(

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9974360
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 مقدمٍ  -1

 وِ ؿَد هی وٌتشل گًَبگَى پبساهتشّبی تَػظ اًفدبس فشآیٌذ. ثبؿذ هی هؼذًىبسی كٌؼت دس اػبػی هـىالت اص اًفدبس اثش دس صهیي لشصؽ

 پیؾ. اػت ًـذُ ؿٌبختِ وبهل عَس ثِ ٌَّص ػَاهل ایي اص ثؼضی تبثیش صیشا اػت، ًبهمذٍس ولی ساثغِ یه دس پبساهتشّب ایي توبم وشدى لحبػ

 گشٍُ. ؿًَذ هی تمؼین گشٍُ دٍ ثِ ّب لشصؽ ؿذت ثش تبثیشگزاس پبساهتشّبی. ؿَد هی اًفدبس اص ًبؿی خؼبست وبّؾ ثبػث صهیي لشصؽ ثیٌی

 هـخلِ ٍ هٌغمِ ؿٌبػی صهیي پبساهتشّبی دٍم گشٍُ ٍ( غیشُ ٍ آتـىبسی الگَی چبل، ؿشایظ ٍیظُ، خشج) اًفدبس عشاحی پبساهتشّبی اٍل

 صیشصهیٌی، آة ؿشایظ: اص ػجبستٌذ اًذ، هَثش اًفدبس اص ًبؿی لشصؽ ثش وِ ػٌگ تَدُ خلَكیبت ٍ ؿٌبػی صهیي ؿشایظ. اػت ػٌگ تَدُ ّبی

 الیِ ؿیت ٍ ثٌذی الیِ ّب، دسصُ همبٍهت، هخلَف، ٍصى ًَع،) ػٌگ ّبی ٍیظگی ،(ّب آى فشاٍاًی ٍ ٍضؼیت دّبًِ، خْت،) ّب ًبپیَػتگی

 ثش ػالٍُ اػت روش ثِ الصم. ػٌگ تَدُ طئَهىبًیىی خَاف ٍ فیضیىی هـخلبت ػبیش ٍ  ػٌگ تَدُ اهتیبص ػٌگ، ویفی ؿبخق ،(ّب

 ثش ًیض اًفدبس ؿشٍع سٍؽ ٍ اًفدبس هحل اص فبكلِ لشصؽ، فشوبًغ  صهیي، داخل ٍ ػغح دس اهَاج اًتـبس ّوچَى هَاسدی ؿذُ روش پبساهتشّبی

 [.1,2]اًذ هَثش اًفدبس اص ًبؿی لشصؽ

 ّبیی هـخلِ تبثیش. اػت گشفتِ اًدبم ،PPV هتذاٍل ّبی فشهَل دس ویفی كَست ثِ پبساهتش چٌذ تشویت ثب ػٌگ تَدُ اثش وشدى لحبػ

 ٍ ػٌگ تَدُ ویفی اهتیبص ؿٌبػی، صهیي همبٍهت ؿبخق ػٌگ، ویفیت ؿبخق هحَسُ، ته فـبسی همبٍهت هخلَف، ٍصى هبًٌذ

 ًَع یه ثشای تدشثی هؼبدالت اغلت. اػت ؿذُ لحبػ ًذست ثِ PPV  وٌٌذُ ثیٌی پیؾ هذل ثش ؿٌبػی صهیي ػبختبس ٍ ّب ًبپیَػتگی

 ثِ ثٌبثشایي ًیؼتٌذ، خبهغ هؼبدالت ایي ٍ اػت ًبپزیش اهىبى ّب آى تؼوین ؿذُ،  اسائِ ،(خبف ّبی هٌغمِ)خبف آتـىبسی ؿشایظ ٍ ػٌگ

 هحَس ػِ حَل ّب پظٍّؾ دّذ، هی ًـبى لجلی تحمیمبتی وبسّبی ثٌذی عجمِ. ثبؿذ هی ًیبص ًَالق ایي سفغ خْت PPV ثشای هذلی تَػؼِ

 روش هْن هَاسد ّب ًبپیَػتگی اثش ثشسػی دس. ثبؿذ هی ػٌگ ویفی ّبی هـخلِ اثش ٍ ّب ًبپیَػتگی اثش هختلف، ؿٌبػی صهیي ػبصًذّبی اثش

 تدشثی هذل یه اسائِ پظٍّؾ ایي اص ّذف[. 1,2]ًبپیَػتگی ثِ ًؼجت ؿَن اهَاج سخذاد صاٍیِ ٍ ّب ًبپیَػتگی تؼذاد دّبًِ،: اص ػجبستٌذ ؿذُ

 ثب لشصؽ وٌٌذُ ثیٌی پیؾ هؼبدالت ایي. اػت هختلف هٌبعك ّبی ػٌگ دس اًفدبسّب اص ای گؼتشدُ عیف گشفتي ًظش دس ثب  PPV ثشای

 ٍ ویفیتی هتٌَع ثؼیبس ؿشایظ ثب ػٌگ تَدُ اًَاع دسثشگیشًذُ ٍ اػت گشفتِ اًدبم ایشاى سٍثبص هؼبدى دس ػٌگ تَدُ پبساهتشّبی وشدى لحبػ

 دس اًفدبس 196 اص ػجبستٌذ هَخَد ّبی دادُ. ثبؿذ هفیذ ؿٌبػی صهیي هَلؼیت ّش دس طئَتىٌیه ٍ آتـىبسی پشػٌل ثشای تب اػت ػبختبسی

 هغ ،[5,6]هَتِ عالی ،[4]ػشچـوِ هغ ،[3]چبدسهلَ آّي ػٌگ: اص ػجبستٌذ وِ هغبلؼبتی ػبیت 9 ثب هشتجظ سٍثبص هؼبدى ّبی پلِ

 [. 10]ؿبّشٍد ٍ وشدػتبى آّه هؼبدى ،[9]چغبست آّي ،[7,8]ػًَگَى

 

 َب لرزش بر سىگ تًدٌ کیفیت اثر -2
 تمؼین گشٍُ دٍ ثِ ّب پبساهتش ایي. تبثیشگزاسًذ اًفدبس ًتیدِ ثش وِ ّؼتٌذ  هَاسدی ّوبى گزاسًذ، هی تبثیش لشصؽ خَاف ثش وِ پبساهتشّبیی

 لشصؽ هیضاى. اػت خبسج آى وٌٌذگبى اػتفبدُ وٌتشل اص وِ پبساهتشّبیی ٍ وٌذ وٌتشل سا آًْب تَاًذ هی آتـىبس وِ پبساهتشّبیی: ؿًَذ هی

 ٍ خبن هحیظ هدبٍس، ػبختبسّبی ػبص ٍ ػبخت سٍؽ: اص ػجبستٌذ وِ اػت ٍاثؼتِ ػَاهلی ثِ آتـىبسی ػولیبت هدبٍس ػبختبسّبی ٍ صهیي

 ػٌگ ٍ خبن دیٌبهیىی ّبی ٍیظگی هحل، دس هَج اًتـبس ّبی ٍیظگی اًفدبس، هحل اص فبكلِ هٌغمِ، ػٌگ ٍ خبن ثَدى ًبّوگي ػٌگ،

 ٍ سٍثبص هؼبدى ّبی پلِ دس اًفدبس اص ًبؿی ّبی لشصؽ ثش ػٌگ ویفیت. ػبختبسّب ػبیت هیضاى ٍ هٌغمِ ّبی ؿىؼتگی خلَكیبت هٌغمِ،

 ایي ثشای. ؿَد هی اػتفبدُ ػٌگ تَدُ ثٌذی عجمِ ّبی ػیؼتن اص ػٌگ ویفیت اثش ثشسػی ثشای. اػت هَثش اًفدبس اص ًبؿی خؼبست هیضاى

 سٍی ثش اًفدبس اص ًبؿی لشصؽ. اػت ؿذُ تَكیِ ػٌگ تَدُ طئَهىبًیىی ثٌذی سدُ ٍ ػٌگ تَدُ ویفیت ؿبخق ثٌذی سدُ اص اػتفبدُ هٌظَس

 ثجبت ثی ػبهل ٍسٍد ثب ؿیت یب دیَاسُ سیضؽ ثبػث دٍم ٍ آى همبٍهتی پبساهتشّبی ٍ ػٌگ یىپبسچگی ثش تبثیش اٍل: داسد اثش ًَع دٍ ػٌگ تَدُ

 [.1,2]ؿَد هی وٌٌذُ

 تَدُ اهتیبص افضایؾ ّوچٌیي. ثبیذ هی وبّؾ ّب لشصؽ داهٌِ ػٌگ، تَدُ ویفیت وبّؾ ثب وِ اػت وشدُ ثبثت PPV ّبی دادُ تحلیل

 گؼتشُ ثیي لَی استجبط یه. وٌذ هی تمَیت سا ّب لشصؽ هیضاى ػٌگ تَدُ االػتیه هذٍل ٍ وــی همبٍهت فـبسی، همبٍهت ػٌگ،

 داسای ػٌگ تَدُ چِ ّش. ًوبیذ هی ثجت ووتشی لشصؽ فشوبًغ تش، پبییي ویفیت ثب ػٌگ تَدُ. داسد ٍخَد ػٌگ تَدُ ویفیت ٍ فشوبًغ

 ثشای هثبل، ػٌَاى ثِ. وٌٌذ هی ػجَس آى داخل اص افت ووتشیي ثب اهَاج ٍ اػت ووتش آى دس اًشطی خزة ٍ اهَاج هیشایی ثبؿذ، ثبالتشی ویفیت

 ویفیت ثب ّبی ػٌگ وِ حبلی دس ؿًَذ، هی  صهیي لشصؽ هبًغ صیبد ثبصؿذگی ثب داس دسصُ ّبی ػٌگ تَدُ تبخیش، ّش اصای ثِ ثبثت خشج همذاس

 اًفدبسّبی اص حبكل ّبی ؿىبف. وٌٌذ عی سا عَالًی خیلی فَاكل صهیي ّبی لشصؽ وِ دٌّذ هی اخبصُ خَسدُ خَؽ ّبی دسصُ ٍ خَة

 ؿٌبػی صهیي ػبختبسّبی دس. یبثٌذ وبّؾ دسكذ 90 الی 80 حذٍد صهیي ّبی لشصؽ تب ؿًَذ هی هَخت ؿىبفی پیؾ هبًٌذ ؿذُ وٌتشل

 دس هؼئلِ ایي اًذ، ؿذُ پَؿیذُ خبن اص ای سٍثبسُ ثب ػخت ّبی الیِ وِ هَاسدی دس. وٌذ هی تغییش هختلف خْبت دس اهَاج اًتـبس پیچیذُ،

 ػشػت دلیل ّویي ثِ اػت ػٌگ ثِ ًؼجت ووتشی االػتیؼیتِ هذٍل داسای هؼوَال خبن،. اػت هَثش ًَػبًبت فشوبًغ ٍ ؿذت هیضاى

. یبثذ هی  افضایؾ ای هالحظِ لبثل عَس ثِ خبیی خبثِ خبوی، سٍثبسُ ؿذى تش ضخین ثب ّوچٌیي. یبثذ هی وبّؾ هَاد ًَع ایي دس اهَاج اًتـبس

 غلجِ كشف اًشطی اػظن لؼوت وِ اػت آى ػلت. یبثذ هی وبّؾ ػشػت ثِ ًَػبًبت ثضسگی فبكلِ، افضایؾ ثب خبوی، سٍثبسُ ٍخَد كَست دس
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 هَج عَل اهَاج، تب ؿًَذ هی ثبػث ٍ دٌّذ هی تغییش سا اهَاج حشوت ػغحی هَاد. ؿَد هی آًْب وشدى خب خبثِ ٍ رسات هیبى اكغىبن ثش

 [.1,2]ؿًَذ هی هدبٍس ّبی ػبختوبى دس تخشیت پتبًؼیل ٍ ٍاوٌؾ افضایؾ ثبػث ثٌبثشایي ٍ ثبؿٌذ داؿتِ ووتشی فشوبًغ ٍ ثیـتش

 

 َب لرزش کىىدٌ بیىی پیص معبدالت -3
 .اػت ؿذُ دادُ ًـبى تفىیه ثِ اداهِ دس آًْب ثِ هشثَط هؼبدالت ٍ ّب لشصؽ ثیٌی پیؾ ثشای هذل ػِ حذاوثش

 USBM معبدلٍ مبىبی بر پیطىُبدی PPV مدل -1-3
 اداسُ فشهَل ثب هغبثك ّب دادُ ایي ثشاصؽ اص پیـٌْبدی هذل ًخؼتیي هختلف، تحمیمبتی ّبی ػبیت اص ای لشصُ ّبی دادُ گشدآٍسی اص ثؼذ

 تب حذاوثش همیبع فبكلِ اص ٍػیؼی ثبصُ ؿذُ، گشدآٍسی ّبی دادُ 1 ؿىل هغبثك. آهذ ثذػت ػغحی اًفدبسات ثشای USBM آهشیىب هؼبدى

m/kg0.5 62 ٍ تب حذاوثش ای رسُ ػشػت mm/s 140 گیشد ثشهی دس سا . 

 
 هغبلؼبتی ػبیت 7 اص اًفدبسی دادُ 173 ثش ای رسُ ػشػت USBM هؼبدلِ ثشاصؽ :1ضکل 

 
 :اػت ؿذُ حبكل ثِ كَست صیش 1 ساثغِ فَق، هؼبدلِ ثش دادُ 173 ایي ثشاصؽ اص  

(1) 
 

 .ثبؿذ هی تبخیش ّش دس خشج حذاوثش دٍم سیـِ هجٌبی ثش ؿذُ همیبع فبكلِ SD آى دس وِ

 UCS مبىبی بر پیطىُبدی PPV  مدل -2-3

 دس وِ اًفدبسی دادُ صیبد ثؼیبس تؼذاد تشویت اص وِ ؿذُ گشفتِ[ 11]ّوىبساى ٍ وَهبس تَػظ ؿذُ اسائِ هؼبدلِ اص ثخؾ ایي اٍلیِ ایذُ

 ثب. دادًذ اسائِ ػٌگ خَاف هتفبٍت ّبی تشویت ثشای سا ای ساثغِ ثَد، ؿذُ گشدآٍسی دًیب ػشاػش اص ای لشصُ ؿذُ ثجت سٍیذاد1089 ثشگیشًذُ

 ّوجؼتگی ضشیت اص هخلَف، ٍصى ٍ UCS هجٌبی ثش هؼبدالت ایي اص ثشخی وِ اػت ؿذُ هـبّذُ خغب ٍ آصهَى هختلف ّبی تؼت اًدبم

 . اػت ؿذُ اسائِ 1 خذٍل دس وَهبس هؼبدلِ فشهت ثب هغبلؼبتی ػبیت 7 ّبی دادُ ثشاصؽ ًتبیح. ثشخَسداسًذ ثیـتشی

 ایي اص. اػت هتفبٍت هٌبعك ؿٌبػی صهیي ؿشایظ ثِ ثؼتِ UCS (a) ٍ SD (b) ثِ هشثَط ّبی تَاى وِ ؿَد هی هـبّذُ خذٍل ایي دس

 سٍیذاد تؼذاد وِ اػت ایي ٍصًی ّبی هیبًگیي اص هٌظَس. ؿذ گشفتِ ًظش دس ًْبیی همبدیش ػٌَاى ثِ ٍ هحبػجِ ّب تَاى ٍصًی هیبًگیي هؼبدالت،

 . اػت ؿذُ لحبػ هیبًگیي همذاس هحبػجِ دس اًفدبس
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 اٍلیِ اعالػبت: 1جديل 

ًَع هبدُ 

هؼذًی ٍ 

 هؼذى

 ٍیظگی ّبی ػٌگ

 

تؼذاد 

دادُ 

ّبی 

 اًفدبس

Y(KN/m3) UCS(Mpa) a b R
2
(%) 

ػٌگ آّي 

 چبدسهلَ

27 100 0.583 1.479- 85.3 10 

خٌَة ؿشق 

هغ 

 ػشچـوِ

25.6 32.8 0.43 1.345- 89.4 12 

 5 99.9 -1.155 0.451 54.6 24.7 عالی هَتِ

هغ 

 ػشچـوِ

26 44.5 0.618 1.249- 73.6 18 

هغ 

 ػًَگَى

25 63.4 0.367 1.045- 93.3 37 

آّه 

 وشدػتبى

24.5 59 0.289 1.793- 76.6 78 

ػٌگ اّي 

 چغبست

30.8 48.7 0.082 0.823- 65.6 13 

 173 -1.447 0.356 هیبًگیي ٍصًی 

 

 (.2دس ایي هغبلؼِ ثذػت آهذُ اػت)ساثغِ  PPVثشای  717/0آٍسی ؿذُ، هذل تدشثی صیش ثب ضشیت تؼییي ّبی تدشثی خوغثشاػبع دادُ

(2) 

 
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  2ّبی تدشثی دس ؿىل تَػظ ایي هذل ثِ ّوشاُ دادُ PPVثیٌی وٌٌذُ همبدیشهٌحٌی پیؾ

 

 داًؼیتِ ٍ فـبسی همبٍهت ثشاػبع ای رسُ ػشػت ثشاصؽ :2ضکل 
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 RMR مبىبی بر پیطىُبدی PPV مدل -3-3

 ساثغِ یه ٍ وشدًذ ثشسػی هَاد هیشایی احتؼبة ثب ٍ تدشثی هذل یه ثب PPV سٍی ثش سا ػٌگ تَدُ ؿشایظ اثش ،[12]ّوىبساى ٍ ًظاد اسؿذ

 وبس ّویي اص ثخؾ ایي هذل اٍلیِ ایذُ. وشدًذ پیـٌْبد ؿَد، هی ؿبهل ًیض سا ػٌگ تَدُ ویفیت وِ PPV ثیٌی پیؾ ثشای سا تدشثی

 دس ٍ اًدبم هغبلؼبتی ػبیت 7 اص ؿذُ گشدآٍسی دادُ 173 سٍی ثش افضاس ًشم ووه ثِ دیگشی ثشاصؽ اػبع، ایي ثش. اػت ؿذُ گشفتِ تحمیمبتی

 :ؿذ هٌدش صیش كَست ثِ 3 ساثغِ ثِ ًْبیت

(3) 
 

 

 َب آن بىدی رتبٍ ي پیطىُبدی َبی مدل ارزیببی -4
 ثشای ؿبّشٍد ػیوبى آّه هؼذى دس. ثبؿٌذ هی[ 4]ػشچـوِ هغ ٍ[ 10]ؿبّشٍد ػیوبى آّه هؼبدى هذل اسصیبثی ثشای اًتخبثی ّبی ػبیت

 ؿذُ ثجت ای لشصُ ّبی دادُ اص تش، ٍػیغ ثبصُ یه ثشسػی هٌظَس ثِ. سٍد ًوی فشاتش mm/s   5 اص ای رسُ ػشػت همبدیش ای، لشصُ ّبی دادُ

 ًـبى تحمیمبتی وبسّبی. اػت ؿذُ گشفتِ ووه ؿذُ، ثجت mm/s  72  تب ای رسُ ػشػت وِ ػشچـوِ هغ هؼذى غشة خٌَة ًبحیِ دس

 ،USBM، UCS ّبی هذل آهبسی ّبی ؿبخق. سٍد هی فشاتش حذ ایي اص ًذست ثِ هؼبدى دس ؿذُ ثجت ای رسُ ػشػت گؼتشُ وِ دّذ هی

RMR ٍ اػت ؿذُ هحبػجِ ؿبّشٍد ػیوبى آّه هؼذى ثشای دادُ 1089 ثش هـتول وَهبس پیـٌْبدی هذل  . 

 رسُ ػشػت 3 ؿىل دس ّوچٌیي. اػت ؿذُ دادُ ًـبى آهبسی هؼیبسّبی ّوشاُ ثِ وَهبس هذل ٍ پیـٌْبدی ّبی هذل ثٌذی ستجِ 2 خذٍل دس

 ثشای آصهَى ّبی دادُ ٍالؼی ٍ ؿذُ ثیٌی پیؾ PPVهمبدیش  4 ؿىل دس ٍ هیذاًی ؿذُ ثجت همبدیش ثب وَهبس هذل ٍ پیـٌْبدی ّبی هذل ای

 .اػت ؿذُ همبیؼِ ػشچـوِ هغ هؼذى غشة خٌَة ثلَن ٍ ؿبّشٍد آّه هؼذى

 پیـٌْبدی ٍ هذل وَهبس ّبی هذل ثٌذی ستجِ ٍ آهبسی هؼیبسّبی : 2جديل 

Model VAF MAPE RMSE MAD R هؼذى
2

 هدوَع 

هؼذى آّه 

ػیوبى 

 ؿبّشٍد

USBM 3 1 1 1 1 7 

UCS 2 2 3 2 1 10 

RMR 1 3 2 3 1 10 

Kumar et 

al 
4 4 4 4 1 17 

ثلَن خٌَة 

غشة هغ 

 ػشچـوِ

USBM 2 1 2 2 1 8 

UCS 3 2 3 3 1 12 

RMR 1 3 1 1 1 7 

Kumar et 

al 
4 4 4 4 1 17 

 

  
 ة الف

 ؿبّشٍد ٍ ثلَن آّه هؼذى ثشای هیذاًی ؿذُ ثجت همبدیش ثب وَهبس هذل ٍ پیـٌْبدی ّبی هذل اص ای رسُ ػشػت همبیؼِ: 3ضکل 

 ػشچـوِ هغ هؼذىغشة  خٌَة
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 ة الف

 هغ غشة هؼذى خٌَة ؿبّشٍد ٍ ثلَن ػیوبى آّه آصهَى هؼذى ّبی دادُ ٍالؼی ٍ ؿذُ ثیٌی پیؾ PPVهمبدیش همبیؼِ :4ضکل 

 ػشچـوِ

 

 پیطىُبدات ي گیری وتیجٍ -5
 ٍصى ،(UCS)ػٌگ هحَسُ ته همبٍهت ،(USBM) هلشفی خشج دٍم سیـِ ثش هجتٌی ای رسُ ػشػت تخویي هذل ػِ پظٍّؾ، اػبع ثش

 هشثغ حذالل ٍ تؼییي ضشیت حذاوثش داسای هذل 3 اص گشفتِ كَست ّبی ثیٌی پیؾ. ؿذ پیـٌْبد ػٌگ تَدُ ویفی اهتیبص ًیض ٍ هخلَف

 ٍ ون  ای لشصُ ػشػت ثشای. ثبؿذ هی ون تدشثی ؿذُ ثجت همبدیش ٍ ؿذُ ثیٌی پیؾ همبدیش ثیي اختالف ّوچٌیي اػت، اػتبًذاسد خغبّبی

 هذل اص اػتفبدُ ای، رسُ ػشػت ثبالی همبدیش ثشای. ثشخَسداسًذ PPV تخویي دس هٌبػجی دلت اص وَهبس هذل ٍ پیـٌْبدی هذل 3 خضئی،

 كحت ًتبیح اػبع ثش وـَس هؼبدى ول ثِ اًفدبس اص ًبؿی لشصؽ ثیٌی پیؾ هؼبدلِ دادى تؼوین. داسد اسخحیت RMR ٍ USBM ّبی

 كَست دس. گیشد لشاس اػتفبدُ هَسد ًگبساى لشصُ ٍ هؼذًىبس پشػٌل ثشای تَاًذ هی پیـٌْبدی ّبی هذل. ؿَد هی اسصیبثی هثجت ّب هذل ػٌدی

 سیضی ثشًبهِ ًیض ٍ اًفدبس اص ًبؿی لشصؽ پبساهتشّبی ثیٌی پیؾ ثشای تَاًذ هی ّب هذل ایي هٌغمِ، یه دس تدشثی ّبی دادُ ثِ دػتشػی ػذم

 ٍ ؿذُ گشدآٍسی ایشاى سٍثبص هؼبدى اص طئَهىبًیىی ٍ ای لشصُ اعالػبت ثیـتشی تؼذاد ؿَد هی پیـٌْبد. ثبؿذ هفیذ اًفدبس ػولیبت عشاحی ٍ

 صهیي همبٍهت ؿبخق ٍ ػٌگ ویفی ؿبخق خولِ اص خلَكیبت دیگش وشدى اضبفِ اهىبى ّوچٌیي یبثذ، استمب پیـٌْبدی ّبی هذل دلت

 .داسد ٍخَد پیـٌْبدی هؼبدالت ثِ  ؿٌبػی

                                                                                                                                                                                                                                                 

 قدرداوی ي تطکر
 ػیذهدشد ػیذهْشاى هٌْذع ّوچٌیي ٍ هحتشم اػبتیذ صحوبت اص. اػت ؿذُ اػتخشاج هشتضبیی ایٌدبًت،هْذی ًبهِ پبیبى اص همبلِ ایي

 .داسم سا لذسداًی ٍ تـىش ووبل ًبهِ پبیبى ٍ همبلِ ایي ؿذى ثْتش چِ ّش ثشای ًگبسؿی ٍ ػلوی ّبی ساٌّوبیی خْت ثِ ثوشیي
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