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 : طرح چکیده

عملکرد به عنوان یک روش کارآمد مورد توجه بسیاری از های اخیر مهندسی زلزله بر اساس در سال

پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به اینکه در سطوح پایین عملکردی سازه وارد ناحیه غیرخطی شده و 

ای های سازههای غیرخطی به منظور تخمین پاسخدهد، بنابراین انجام تحلیلهای غیراالستیک میتغییرشکل

 باشد.ناپذیر میاجتناب

باشد. انتخاب رکوردهای زلزله مورد ترین روش تحلیل غیرخطی میتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی دقیق

باشد. رکوردهای زلزله باید به شکلی های مهم این نوع تحلیل میها از چالشی مقیاس کردن آناستفاده و نحوه

دی رکورد انتخابی مقیاس شده، نزدیک به های حاصل از تعداد محدوانتخاب و مقیاس شوند که میانگین پاسخ

ساختی منطقه )به عنوان ی سازگار با شرایط زمینهای حاصل از تعداد زیادی رکورد مقیاس نشدهمیانگین پاسخ

های ها تحت اثر هر یک از رکوردهای مقیاس شده نسبت به میانگین پاسخی دقیق( بوده و پراکندگی پاسخنتیجه

 ی مورد استفاده، به حداقل ممکن برسد.حاصل از تمامی رکوردها

های رفتار با در نظر گرفتن مشخصه در این تحقیق روش جدیدی برای مقیاس کردن رکوردهای زلزله

ی چند درجه ها پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی به منظور در نظر گرفتن مشخصات سازهخطی سازهغیر

ی یک درجه آزادی معادل ی چند درجه آزادی به سازهازهآزادی و نیز کاهش حجم عملیات محاسباتی، س

ی یک درجه آزادی گردند که تغییر مکان حداکثر سازهغیراالستیک تبدیل شده و رکوردها به نحوی مقیاس می

سیستم یک درجه آزادی  یمعادل غیراالستیک، برابر با تغییر مکان هدف غیراالستیک گردد. پارامترهای مشخصه

آید. در محاسبه الگوی بار بر اساس برش مودال حلیل بارافزون بر اساس برش مودال طبقات بدست میمعادل از ت

 گردد. اثر مدهای باالتر و اندرکنش بین مدها و نیز مشخصات رکورد مورد استفاده لحاظ میطبقات، 

طبقه به کار  20و  14، 8، 4ی به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، این روش بر روی چهار سازه

ی باال بودن دقت روش دهندهمقایسه شده است. نتایج حاصل نشان 2800گرفته شده و با روش استاندارد 
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 باشد. می 2800حاصل از روش استاندارد 
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  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-1

های ن پاسخها در برابر زلزله به منظور تخمیتحلیل دینامیکی سازه دینامیکی بارهای زلزله، به دلیل ماهیت

ای رزهمطالعات متعددی برای شناخت زلزله و رفتار ل باشد. در طول سالیان گذشتهمیناپذیر ای اجتنابسازه

تغییر  آن،ی هنتیج بوده وبل زلزله سازه در مقارفتار بهبود عملکرد  این مطالعات،هدف از  است.یافته ها انجام سازه

 باشد. وب زلزله میای و کاهش اثرات نامطلهای طراحی لرزهها و دستورالعملنامهو تکامل آیین

 باشد،ی کاهش یافته میاساس نیروهابر  های موجودنامهزلزله طبق آیین ها در مقابلاز آنجائیکه طراحی سازه

های پالستیک در خطی شده و با تغییر شکلغیر یناحیههای شدید وارد زلزله اثر رود که سازه تحتانتظار می

پاسخ  کنترلخطی، غیری ناحیهبا ورود سازه به هالک انرژی بپردازد. های رفت و برگشتی به جذب و استچرخه

های نامهدید، آیینجدر رویکردی لذا تر از پارامترهای نیرویی خواهد بود. دقیقپارامتر جابجایی  بر اساسسازه 

باشند. یماس عملکرد طراحی بر اسحالت کنترل جابجایی و نیرویی به  حالت کنترلاز  طراحی در حال گذر

های جدید، امری و نیز طراحی سازههای موجود ای سازهخطی برای ارزیابی لرزههای غیرانجام تحلیل بنابراین

 باشد.ناپذیر میاجتناب

رای تعیین رفتار باشد که استفاده از آن بها میترین روش تحلیل سازهتاریخچه زمانی غیرخطی دقیق تحلیل

از جمله: جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، نیروی  EDP(1(مهندسی ها و تخمین پارامترهای نیاز ای سازهلرزه

ی زلزله به شدت وابسته به رکورد این روشاز اما نتایج حاصل باشد. می روز به روز در حال افزایشره، اعضا و غی

  .حاصل شودهایی با اختالف زیاد ممکن است برای رکوردهای مختلف، پاسخ تحلیل بوده و انتخابی جهت

باید نسبت به زلزله و رفتار سازه در برابر آن عالوه بر اینکه  ،تحلیل تاریخچه زمانیبرای استفاده مطلوب از 

استفاده از به نحوی که  .نمودمناسبی مقیاس  با روشرکوردهای مورد استفاده را نیز باید  ،شناخت نسبی داشت

 ی حاصلهاپراکندگی پاسخای با دقت قابل قبولی شود و عالوه بر آن، های سازهآن روش منجر به تخمین پاسخ

 رکوردهای مورد استفادههای حاصل از تمامی ی مقیاس شده نسبت به متوسط پاسخهر یک از رکوردها اثر تحت

که هر یک دارای مزایا و های مختلفی برای مقیاس نمودن رکوردهای زلزله پیشنهاد شده است روشکم باشد. 

                                                 
1 Engineering Demand Parameters  



 

 

ثیر آن در در تحلیل تاریخچه زمانی و تأ ی زلزلهردهارکوکردن  معایبی هستند. با توجه به اهمیت روش مقیاس

روشی جدید برای بهبود عملکرد  یهای موجود و ارائهای ارزیابی روشانجام مطالعات بر، ایی سازههامقادیر پاسخ

 باشد.روش تحلیل تاریخچه زمانی الزم و ضروری می

 

  هدف پژوهش -2-1

های ای تحت اثر رکوردهای سازهو تعیین پاسخخطی تحلیل تاریخچه زمانی غیر برای استفاده مطلوب از روش

ی انتخاب و مقیاس مناسبی مقیاس گردند. به همین دلیل است که نحوه ها باید به شکلانتخاب شده، این رکورد

های های اخیر بوده است. برای ارزیابی دقت و کارایی روشها در سالها، موضوع بسیاری از پژوهشکردن رکورد

سی گیرند. در این راستا روش مقیاها مورد بررسی قرار میمختلف، متوسط نتایج و همچنین پراکندگی پاسخ

ای با دقت قابل قبول گردد و هم پراکندگی های سازهمطلوب و مورد قبول است که هم منجر به تخمین پاسخ

 ها تحت اثر هریک از رکوردهای مقیاس شده کم باشد.پاسخ

های رفتار با در نظر گرفتن مشخصهدر این پژوهش روش جدیدی برای مقیاس کردن رکوردهای زلزله 

ای و های سازهدر تخمین پاسخخطی روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرمنظور افزایش دقت  به و هاغیرخطی سازه

 شودیشنهاد میپ هاکاهش پراکندگی پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 47  
 فصل دوم:

 

 ی پژوهشپیشینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیشینه ی تحقیق -2-1

ی هارکورد کردن مقیاس جهت ترین روشترین و ابتداییحداکثر زمین ساده شتاب براساس کردن مقیاس

تقسیم شده و سپس در شتاب مبنای  )PGA1(. در این روش رکورد زلزله بر شتاب حداکثر آن باشدمی زلزله

آید که حداکثر شتاب آن برابر با ترتیب رکورد مقیاس شده به نحوی بدست میشود. بدینطرح منطقه ضرب می

ر حداکثر سرعت و توان از مقادیبه طور مشابه می باشد.حداکثر شتاب محتمل منطقه در سطح خطر مورد نظر 

 . (1389)مقدم،  جابجایی زمین برای مقیاس کردن رکوردهای زلزله نیز استفاده نمود

)ضریب کاهش برش پایه ناشی از  Rμی بین ای که برای تعیین رابطهدر مطالعه (1991)نسار و کراوینکلر 

وردهای زلزله را به حداکثر شتاب )زمان تناوب سازه( انجام دادند، رک Tپذیری( و )ضریب شکل µپذیری( با شکل

g4/0 ای( مقیاس نمودند. در این مطالعه پراکندگی زیادی بخصوص برای مقادیر )سازگار با شتاب مبنای منطقه

نشان داده است که با مقیاس کردن رکوردهای  ( 1993)ها مشاهده شد. همچنین میراندا در پاسخ Rμباالی 

شود. عالوه بر آن، ناو و ها با افزایش زمان تناوب بیشتر میپراکندگی پاسخها، زلزله بر اساس حداکثر شتاب آن

رکوردها  این روش مقیاس کردنای نشان دادند که در مطالعات جداگانه( 1998)و نیز شوم و کرنل  (1984)هال 

ارائه  EDPپاسخ غیر صحیح و با پراکندگی زیاد در مقادیر ، گیردای از سازه را در نظر نمیهیچ مشخصهکه 

 ، مگر اینکه از تعداد زیادی رکورد زلزله استفاده شود. دهدمی

روشی  ( 1998)ش و همکاران شوم ی زلزله،هارکورد کردن مقیاسها در برای در نظر گرفتن مشخصات سازه

اصلی  زمان تناوبدر  %5 خطی با میرایی میانگین شتاب طیفیمقدار  در آن رکوردها بر اساس را به کار بردند که

ها در زمان تناوب رکوردهر یک از  حاصل از شتاب طیفی مقدار در این روش. دنشومی مقیاس (Sa(T)) سازه

که شود به نحوی تعیین می هر رکورد ضریب مقیاسگردد. می ها محاسبهآن و میانگین تعیین شدهاصلی سازه 

و  ( 1999)مهانی  .حاصل گردد میانگینبا ابر در زمان تناوب اصلی سازه بر مورد نظر میزان شتاب طیفی رکورد

هایی که مد اول این روش برای سازهای نشان دادند که در مطالعات جداگانه( 2000)همچنین علوی و کراوینکلر 

هایی بوده و نیز سازهها قابل توجه هایی که اثر مدهای باالتر در آنمناسب بوده و برای سازه ،ها غالب استدر آن

همچنین کوراما و فارو  .باشدروش مناسبی نمی، دهندغیراالستیک می ناحیه غیرخطی شده و تغییر شکل که وارد

ی مقیاس شده به این نشان دادند که حداکثر جابجایی حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی تحت اثر رکوردهای زلزله

                                                 
1 Peak Ground Acceleration  



 

 

های فرا ارتجاعی باال طراحی پراکندگی باالیی دارند، بخصوص در مواردی که سازه برای تحمل تغییر شکل روش

  (.2003)شده باشد 

ی میانگین شتاب طیفی خطبرای بهبود روش مقیاس کردن رکوردهای زلزله بر اساس ( 2005)بکر و کرنل 

د که شامل شتاب طیفی زمان تناوب اصلی سازه در زمان تناوب اصلی سازه، شاخص شدت برداری را تعریف نمودن

ی شکل طیف در نزدیکی زمان تناوب مورد نظر است. اپسیلون نشان دهنده (ε)و پارامتری به نام اپسیلون 

شود، ولی روش مذکور برای های حاصل میمنجر به کاهش پراکندگی پاسخ εاگرچه استفاده از پارامتر  .باشدمی

 (.2008، 2006)بکر و کرنل،  باشداسب نمیهای نزدیک گسل منزلزله

 دو بعدی و سه بعدی هایبرای تحلیل هاروش مقیاس کردن رکوردASCE (2005 )  05-7ینامهآییندر 

خاب شده و ضریب مقیاس به لرزه انتمینلفه از هر زمؤاست. در تحلیل دو بعدی یک  شده جداگانه مطرح به طور 

 اند، دربدست آمده% 5میرایی  ها که با اعمال نسبتهای پاسخ رکوردطیفمتوسط  گردد کهمی نحوی تعیین

زمان  T) نباشد طیف طرح در آن مقدار نظیر از کمتر یحالت هیچ در T5/1 و T2/0 هایبتناو زمان محدوده

لرزه به کارگرفته شده و طیف پاسخ شتاب های سه بعدی دو مؤلفه از هر زمیندر تحلیل .تناوب اصلی سازه است(

های پاسخ هر زوج رکورد با استفاده از گردد. طیف% مشخص می5ها با اعمال نسبت میرایی هر یک از زوج رکورد

شود. ته میروش جذر مجموع مربعات با یکدیگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج ساخ

های تنــاوب گیری شده و در محدوده زمانهای پاسخ ترکیبی حاصل از حداقل سه زوج رکورد، متوسططیف

T2/0 و T5/1 شود که در این می مقیاسچنان  . هر زوج رکوردگرددبــا طیف طـــرح استاندارد مقایسه می

 . نشود ح کمترطیف طرمقدار متناظر برابر  3/1درصد از  10از  های ترکیبی بیشطیف متوسط دارمحدوده مق

است، با  ASCE 7-05مشابه  ASCE 7-10 (2010)ی نامهروش مقیاس کردن رکوردهای زلزله در آیین

شود که به نحوی مقیاس می ASCE 7-10ی نامهاین تفاوت که هر زوج رکورد در تحلیل سه بعدی در آیین

 در آن مقدار نظیر از کمتر یحالت هیچ در T5/1 و T2/0 هایبتناو زمان محدوده ترکیبی در هایمتوسط طیف

 . نباشد طیف طرح

های رکوردهای مقیاس شده مورد توجه بوده و در حد پایین متوسط طیف  ASCEینامهاز آنجائیکه در آیین

در ها رکوردروشی را جهت مقیاس کردن (a2010)ای ارائه نشده است، کلکن و چوپرا مورد حد باالی آن ضابطه

یک  پیشنهاد دادند که در آن برای هر یک از رکوردهای انتخابی در ابتدا نامهتحلیل دو بعدی و بر اساس این آیین



 

 

ی بین ی هر یک از رکوردها با مینیمم کردن فاصلهشود. ضریب مقیاس اوّلیهضریب مقیاس اوّلیه محاسبه می

و با استفاده از روش حداقل  T5/1و  T2/0های ن تناوبزما طیف پاسخ هر رکورد با طیف طرح در محدوده

 ها برابر است با: گردد. مربع مجموع این فاصلهمربعات محاسبه می

 

λ = ∑ [A̅i − (SF. Ai)]
2n

i=1    (1-2                         )          

 

تعداد  nباشند. ام می iشتاب طیفی رکورد مقیاس نشده در زمان تناوب  Aiو  شتاب طیفی طرح A̅iکه در آن، 

dλی است. با برقراری رابطه T5/1و  T2/0های های انتخابی در محدوده زمان تناوبزمان تناوب dSF ≅ 0⁄ ،

 شود:( محاسبه می2ی )کند با استفاده از رابطهرا مینیمم می λکه  SFضریب مقیاس 

 

SF = (∑ (A̅i ⋅ A̅i)
n
i=1 ) (∑ (A̅i ⋅ Ai)

n
i=1 )⁄    (2-2    )  

 

ی اوّلیه (، طیف پاسخ رکورد مقیاس شده2-2ی )ی حاصل از رابطهاوّلیه باید توجه داشت که ضریب مقیاس

های کند ولی ممکن است متوسط طیفنزدیک می T5/1و T2/0های را به طیف طرح در محدوده زمان تناوب

تر از طیف طرح در این محدوده باشد. در این حالت الزم است که ی اوّلیه، پایینپاسخ رکوردهای مقیاس شده

( که 2-2ی )ی حاصل از رابطهها به میزان یکسانی افزایش داده شوند )عالوه بر ضریب مقیاس اوّلیهمامی رکوردت

های مقیاس شده باالتر از طیف طرح قرار گیرد. بدین برای هر یک از رکوردها متفاوت است( تا متوسط طیف

 شود. رعایت می ASCEی نامههای آیینترتیب تمام محدودیت

های به کار برده شده در تحلیل تاریخچه زمانی باید تا حد امکان نمایانگر رکوردایران  2800استاندارد طیق 

در هنگام وقوع زلزله باشند. از این رو برای دستیابی به هدف یاد شده حرکت واقعی زمین در محل احداث بنا، 

های زیر را دارند ختلف ثبت شده که ویژگیم های افقی سه زلزلهباید حداقل سه زوج رکورد متعلق به مؤلفه

 انتخاب نمود: 

ها آثار:   بزرگا، ی طرح باشند و در آنی شرایط زلزلههایی باشند که ارضا کنندهها متعلق به زلزلهرکورد  (1

 زا در نظر گرفته شده باشد.  فاصله از گسل، ساز و کار چشمه لرزه



 

 

شناسی و به ویژه تکتونیکی، لرزه شناسی،های زمینها باید به لحاظ ویژگیرکورد هایساختگاه  (2

 های خاک با زمین محل ساختمان، تا حد امکان، دارای شباهت باشند. مشخصات الیه

ثانیه یا سه  10ها حداقل باید برابر بیشترین یکی از دو مقدار حرکت شدید زمین در رکورد زمان مدت  (3

هایی از قبیل توان از روشها را میناوب اصلی سازه باشد. مدت زمان حرکت شدید رکوردبرابر زمان ت

 روش توزیع تجمعی انرژی، بدست آورد.  

های ها از زوجتوان به جای آنچنانچه سه زوج رکورد ثبت شده با مشخصات مورد نظر در دسترس نباشند، می

 ده کرد.    ی مصنوعی استفاسازی شدههای شبیهمناسب رکورد

در  ASCE 7-05ی نامهایران مشابه روش آیین 2800روش مقیاس کردن رکوردهای زلزله در استاندارد 

، رکوردهای زلزله در ابتدا به مقدار حداکثر خود 2800تحلیل سه بعدی است. با این تفاوت که طبق استاندارد 

مقادیر ، T5/1 و T2/0های تنــاوب ه زمانمحدوددر شود که مقیاس شده و ضریب مقیاس به نحوی محاسبه می

باشد. استاندارد طرح برابر مقدار نظیر آن در طیف  4/1 حداقل مساوی های ترکیبی زوج رکوردهاطیف متوسط

اند اعمال شده و در تحلیل هایی که به مقدار حداکثر خود مقیاس شدهضریب مقیاس محاسبه شده، به رکورد

 گیرد. ده قرار میتاریخچه زمانی مورد استفا

ها در مقیاس کردن رکوردهای زلزله، محققان های رفتار غیرخطی سازهبه منظور لحاظ کردن مشخصه

 شود. ها پرداخته میاند که در ادامه به معرفی آنهایی را پیشنهاد دادهمطالعات مختلفی را انجام داده و روش

ی زمان رکوردهای زلزله را بر اساس میانگین متوسط شتاب طیفی در محدوده( 2003)کوراما و فارو 

ی زمان خطی مد اول سازه مقیاس نمودند. در این روش شتاب طیفی متوسط در محدودههای خطی و غیرتناوب

Sa(T1)خطی مد اول سازه های خطی و غیرتناوب → Tμ))  برای هر یک از رکوردها محاسبه شده و میانگین

شود که متوسط شتاب طیفی هر رکورد گردد. سپس ضریب مقیاس به نحوی تعیین میها محاسبه میمتوسطاین 

خطی مد اول سازه برابر با مقدار میانگین محاسبه شده گردد. در این های خطی و غیری زمان تناوبدر محدوده

 باشد. های باال، زیاد میها در زمان تناوبروش پراکندگی پاسخ

 مکان حداکثر گردد که تغییرمحاسبه می ضریب مقیاس به نحویFEMA 440  (2005 )رالعملدر دستو

 تعیین هدف مکان تغییر با تحت اثر رکورد مقیاس شده، برابر خطیغیر تاریخچه زمانی تحلیل در بام مرکز جرم



 

 

 طیف روشیا  و ضرایب روش از هدف مکان تغییر یمحاسبه برای شود. خطیغیر استاتیکی تحلیل شده از

 . گرددشده است، استفاده می ارائه ATC 40  (1996)و FEMA (2000) 356در  ترتیب به که ظرفیت

ارائه دادند. در این روش با در  ی زلزلههارکوردرا برای انتخاب و مقیاس کردن  MPS1کلکن و چوپرا روش 

 یکه حداکثر جابجایی سازهشوند یاس میمقنحوی  ها به، رکوردو رفتار غیرخطی آن سازه حد تسلیمگرفتن  نظر

حاصل  برابر با جابجایی مقیاس شده، تحت اثر رکوردمعادل غیراالستیک سازگار با مد اول سازه  درجه آزادی یک

 از تحلیل بارافزونی یک درجه آزادی معادل غیراالستیک مد اول سازهمشخصات از طیف غیراالستیک گردد. 

های کوتاه، متوسط و بلند آید. کارایی و دقت این روش در مورد ساختمانبدست می مودال متناسب با مد اول

مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل حاکی از دقت مناسب آن  ASCEی نامهمرتبه در مقایسه با آیین

  . (a2010 ،b2010)باشد می

ه، ذکر این نکته رکوردهای زلزلدر مقیاس کردن  MPSو  FEMA 440 دستورالعملی دو روش در مقایسه

ر روی ب، تحلیل تاریخچه زمانی FEMA 440 دستورالعملضروری است که برای تعیین ضریب مقیاس به روش 

های متعددی با ضرایب مقیاس یابد و از آنجائیکه باید تحلیلی اصلی( انجام میی چند درجه آزادی )سازهسازه

ده تعیین ش ان هدفن بام تحت اثر رکورد مقیاس شده برابر با تغییر مکمتفاوت انجام داد تا حداکثر تغییر مکا

بر و طوالنی خواهد بود. ولی برای تعیین ضریب مقیاس به روش ای زمانگردد،  تعیین ضریب مقیاس پروسه

MPSی یک درجه آزادی معادل تبدیل شده و برای تعیین ضریب مقیاس، ی چند درجه آزادی به سازه، سازه

ی یک یابد تا زمانی که حداکثر تغییر مکان سازهی یک درجه آزادی انجام میتاریخچه زمانی بر روی سازهتحلیل 

ه به ن با توجنابرایبدرجه آزادی معادل تحت اثر رکورد مقیاس شده، برابر با تغییر مکان هدف غیراالستیک گردد. 

با  سی چند درجه آزادی، تعیین ضریب مقیای یک درجه آزادی معادل نسبت به سازهتر بودن مدل سازهساده

 یابد. تری انجام میدر مدت زمان کوتاه MPSروش 

ی افقی عمود بر هم ها با دو مؤلفههای سه بعدی تحت اثر زلزلهبرای سازهرا   MPSمقیاس روش چوپرا و ریز

جداگانه  یین ضریب مقیاستعو  MPSروش با  رکوردهای هر مؤلفهداده و نشان دادند که با مقیاس کردن  توسعه

 . (2010)یابد میکاهش  ی کل حاصل از دو مؤلفهها، پراکندگی پاسخمؤلفهبرای هر 
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Scaling of Ground Motion Records for Nonliner RHA of 

Building Using Nonlinear Static Analysis 

 

Kazem Shakeri and Mohtasham Mohebbi 

 

Abstract 
        

      Nonlinear time history analysis is the most accurate method for seismic response 

analysis of structures and its performing for designing and evaluating purposes in some 

cases is inevitable. The most important issue in nonlinear time history analysis is the 

scaling method of ground motion records in order to have an accurate estimation of 

structural responses. In this paper a new method for scaling of ground motion records is 

proposed, in which the nonlinear behavior of structures is considered. In the proposed 

method named SNSP (Scaling based on Nonlinear Structural Properties), the scaling 

factor of each record is determined in a way that the peak displacement of the 

equivalent single degree of freedom (SDOF) system subjected to the scaled record 

matches the target displacement. The target displacement is determined by averaging 

the values of the peak displacement of the equivalent SDOF system subjected to a large 

number of unscaled ground motion records. The characteristic parameters of the 

equivalent SDOF system are determined based on the modal pushover analysis, in 

which the load pattern is derived from the modal story shear profile of the structure. 

Thus, in the equivalent SDOF system the effect of higher modes and the interaction 

between them in the inelastic phase are considered. Furthermore, the characteristics of 

the selected ground motion records are also considered by using their response spectra 

in the proposed scaling procedure. The accuracy and efficiency of the proposed method 

was verified through four 4 -, 8 -,14 - and 20 -story buildings under 21  near fault 

records and compared with the scaling method of the Iranian code of practice for the 

seismic resistant design of buildings, Standard No. 2800 . Results show that the 

structural responses obtained from the proposed scaling method are close to the 

average responses considering site specific records and the dispersion of responses is 

low. 

Key Words: Nonlinear time history analysis, Ground motion scaling, Nonlinear structural 

properties, Pushover 
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