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  چكيده

جه به بارگذاري زلزله عدم تو. يكي از چالش هاي اساسي در ساخت و بهره برداري از راه آهن، پايداري آن در مقابل زلزله است
به  بيان . مي سازد مباني و روشهاي طراحي را نمايانلزوم به بازنگري در  ،در اكثر طراحي هاي رايج در كشور در زمينه راه آهن

موضوعاتي ن در مقابل زلزله يكي از مهمترين آمقام سازي  وسيستم راه آهن روسازي ي روشهاي اصالح و ارتقاء ديگر، بررس
به روش شبه  راه آهن اجزاء محدود ابتدا مدل سه بعدي اين مقالهدر . و قطار شهري ها با آن روبرو هستند ه آهناست كه را

مورد انجام شده است،  توكيو استاتيكي مورد تحليل قرار گرفته و نتايج آن با نتايج حاصل از مدل ميز لرزه كه در دانشگاه
تغيير شكل حداكثر (زاء بر رفتار لرزه اي خط پس با تحليل پارامتريك اثر اجس .مقايسه و نيز اعتبار سنجي قرار گرفته است

  .سيستم ارائه شده استرفتار لرزه اي خطوط ريلي ارتقاء جهت  در طراحي پشنهادات كاربردي ، )اجزاء
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  مقدمه -1

كشوري  لراه آهن از مهمترين سرمايه هاي ملي به حساب مي آيد بطوريكه كه در انتقال مسافر و بار در سيستم حمل و نق
. توجه به توسعه اين صنعت در ايران در سرلوحه برنامه هاي دراز مدت و كوتاه مدت قرار گرفته است. ش اساسي ايفا مي كندنق

بررسي هاي بعمل آمده، مطابق با . در مقابل زلزله استسيستم روسازي راه آهن، پايداري  عه توساساسي در مباحث يكي از 
عدم توجه به . شده اندزلزله واقع اثر خطر عبور مي كنند و تحت با خطر نسبي باال اكثر خطوط ريلي ايران از مناطق زلزله خيز 

اه آهن، لزوم به بازنگري در مباني و روشهاي طراحي را نمايان بارگذاري زلزله در اكثر طراحي هاي رايج در كشور در زمينه ر
  . مي سازد
نيز به عنوان جزئي از سيستم راه آهن . سيستم حمل و نقل از مهمترين زير ساختهاي هر كشور محسوب مي شوداز طرفي 
هاي  آهن در برابر زلزله خسارت بنابراين در صورت عدم توجه به ايمن سازي راه. اي برخوردار است نقل از اهميت ويژه حمل و

اي در طراحي  بارگذاري لرزه خيز بوده و از طرفيايران كشوري لرزه . تري برخوردار خواهد بود مالي و جانبي آن از ابعاد وسيع
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