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 ، تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ، تَسیغ ًزهبل چٌذ هتغیزُیبفتِتؼوین ؽزطی ؽذت هؼیبر رٍػاًتخبة ؽتبة ًگبؽت، : ها کلیذ واشه

 چکیده

 هٌطقِ هَقؼیت ثب هتٌبعت لزسُسهیي ًگبؽتؽتبة هدوَػِ یك اًتخبة هغتلشم اغلت دیٌبهیکی ّبيتحلیل ٍ ّبعبسُ ايلزسُ پبعخ ارسیبثی

 طیف ثب هٌتخت رکَردّبي هدوَػِ طیف هیبًگیي تطبثق را، ّبًگبؽتؽتبة اًتخبة خْت هتذاٍل رٍػ هحققیي اس ثزخی .ثبؽذهی ثزرعی تحت

 ثزآٍرد پبعخ ٍ هحبعجِ در ّبًگبؽتؽتبة اًتخبة هَضَع اّویت ثِ داًٌذ. ثب تَخِهی هؾخـ فزکبًغی هحذٍدُ یك در ًبهِ هَرد اعتفبدُّذف آییي

در عبل ثزدلی اًذ. کزدُ هطزح عبسُ اسػولکزد تزيدقیق ثزآٍرد ًگبؽت ٍ در ًْبیتثزاي اًتخبة ؽتبة را ّبي ًَیٌیرٍػ هحققیي عبسُ، غیزخطی

ثزاعبط تَسیغ چٌذ هتغیزُ ؽزطی اس  رٍػکِ ایي  .ارائِ دادُ اعت  (GCIM)یبفتِتؼوین ؽزطی ؽذت هؼیبر رٍػرٍؽی را تحت ػٌَاى  2010

ّبي ثز خالف رٍػًگبؽت ایي اعت کِ ، ّبي اًتخبة ؽتبةتفبٍت ؽبخـ ایي رٍػ ثب عبیز رٍػ لزسُ ثیبى ؽذُ اعت.عٌدِ ّبي ؽذت سهیي

پبراهتز کِ اس هتذاٍل تزیي پبراهتزّبي اعکبلز ، در ایي رٍػ هدوَػِ اي اس ّفذُ ؽَدکِ تٌْب اس یك پبراهتز اعتفبدُ هی ،ًگبؽتدیگز اًتخبة ؽتبة

ّبي ؽذت ًزهبل ثزاي توبهی عٌدِدر ًظز گزفتي تَسیغ لگ GCIMهجٌبي رٍػ  لزسُ  ّغتٌذ،  ثِ کبر گزفتِ ؽذُ اًذ ٍ ّوچٌیيثیبى ؽذت سهیي

 ثزرعی کبرایی. در راعتبي ثبؽذؽذُ هی ّفذُ پبراهتز گفتِ (CDF)ّب، ًوَدار تبثغ تَسیغ تدوؼی ًگبؽتٍ هؼیبر گشیٌؼ ؽتبة اعکبلز اعت

ایي هطبلؼِ اس ًتبیح  ثِ ایي هٌظَر در .قزار گزفتِ اعت هَرد تحقیق رٍػدر ایي  ّوجغتگی ٍ تطبثق هیبى پبعخ غیز خطی عبسُ ، GCIMرٍػ

اًتخبة   GCIMرٍػؽی ثز گزفتِ اس ّبي ٍرٍدي هَرد ًیبس ایي تحلیل ثِ رًٍگبؽتکِ  ؽتبةساد آتحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ یك عبسُ چٌذ درخِ 

ًتبیح ًؾبًگز آًغت کِ رٍػ پیؾٌْبدي ثِ کبر گزفتِ ؽذُ، هشیت ٍ ثزتزي ًغجت  رعن ؽذُ، اعتفبدُ گزدیذُ اعت.آى  IDA ّبيًوَدار اًذ ٍؽذُ

 ّبي دیگز ًذارد.ثِ رٍػ

 

 مقدمه

 سلشلِ هٌْذعی يسهیٌِ در هَضَػبت تزیيهْن اس ّبي هحتولسلشلِ ثزاثز در آًْب پبعخ ٍ ّبعبسُ ػولکزد ثزرعی ٍ ايعبسُ ّبيعیغتن تحلیل

 ثزخَردار ايٍیضُ اّویت اس دّذ،هی هٌْذعیي قزار اختیبر در عبسُ پبعخ اس هٌبعجی ثزآٍرد غیزخطی دیٌبهیکی تحلیل ایٌکِ دلیل ثِ .آیذهی حغبة ثِ

 اعت. ثزرعی هَرد عبختگبُ ثب عبسگبر ّبيٍیضگی ثب ًگبؽتتؼذادي ؽتبة اًتخبة ّبتحلیل گًَِایي اًدبم السهِ .اعت

 تَاًذهی ًگبؽتاًتخبة ؽتبة کِ چزا اعت، هْن ثغیبر گیزدهی قزار دیٌبهیکی تحلیل تحت کِ ايعبسُ عیغتن ثزاي یك ؽتبثٌگبؽت اًتخبة

 ّبًبهِآییي در رٍدهی ؽوبر ثِ غیزخطی دیٌبهیکی تحلیل هزاحل تزیيهْن اس ّبًگبؽتؽتبة کِ اًتخبةآى ثبؽذ. ثِ دلیل تأثیزگذار هحبعجبت درحدن

گشیٌؼ  ًحَُ ؽًَذ. اًتخبةهی اًدبم ّذف طیف ثزآى تطجیق ّب ثبًگبؽتؽتبة اًتخبة ٍ اًذکزدُ هؼزفی ّذف طیف ػٌَاى ثِ را هؾخقی طیف
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ثزخی  گزفتي ًظز در ثِ هلشم را کبرثز ٍ ؽذُ تؼزیف هختلف ّبيًبهِآییي در ّذف آیذ. طیفهی حغبة ثِ ّبتحلیل ایي اٍلیِ هزاحل اس ّبًگبؽتؽتبة

 . گزدد هطزح هحققیي عبسُ ًگبؽت تَعطؽتبة اًتخبة ّبي هختلفی ثزايرٍػ هَضَع ثبػث ؽذُ اعت کِ، ایي کٌذ اّویتهی ًکبت

اعبط  ثز ّبًگبؽتؽتبة اًتخبة هطبلؼِ ایي را ًبم ثزد. در (GCIM) یبفتِتؼوین ؽزطی ؽذت هؼیبر رٍػ ّب هی تَاىاس خولِ ایي رٍػ

 گزفتِ قزار ثزرعی هَرد ايعبسُ ثز عیغتن ، GCIM خذیذ رٍػ اعبط ثز ّبًگبؽتؽتبة اًتخبة اثز گزفتِ ٍ اًدبم GCIM رٍؽی ثزگزفتِ اس رٍػ

 اعت.

  (GCIM)یافته تعمیم شرطی شدت معیار روش معرفی

ؽَد. ثِ هی گزفتِ ًظز در لزسُسهیي ّبيٍیضگی اس طَر هؼوَل تٌْب یکیًگبؽت ثِؽتبةّبي ّذف هتذاٍل ثزاي اًتخبة طیف هحبعجِ در

 هی ؽَد. گزفتِ ًظز در تٌْب لزسُ،سهیي ّبيٍیضگی اس ػٌَاى یکی ثِ (Sa)طیفی  ؽتبة ، (CMS)ػٌَاى هثبل در رٍػ طیف هیبًگیي ؽزطی 

 آى دٍام ثِ دیگز ػجبرت ثِ یب ٍ سهبى هذت ٍ فزکبًظ ؽذت، ثِ کلی طَر ثِ سهیي حزکت ؽذت کِ اعت کزدُ خَد ثیبى تحقیقبت در ثزدلی

داد.  اًدبم هٌبعجی اًتخبة ٍ گزفت ًظز در را لزسُسهیي یك ّبيٍیضگی توبم تَاىًوی پبراهتز یك تٌْب گزفتي ًظز در ثب ٍ دارد ثغتگی لزسُسهیي

 ٍ (M) ثشرگب ًظیز( هؼوَل پبراهتز اس یك ّبًگبؽتکِ ثزاي اًتخبة ؽتبةکِ ثدبي ایيکٌذ  هی فزاّن را اهکبى ثٌبثزایي رٍؽی کِ ارائِ دادُ اعت، ایي

  لزسُ ثِ کبر گزفتِ ؽَد.سهیي ؽذت ثیبى هزثَط ثِ خبؿ هؼیبرّبي اعتفبدُ ؽَد، هدوَػِ اي اس ( (R)ٍقَع هحل تب هٌجغ اس فبفلِ

 اعت. ایي ؽذُ اعتفبدُ اعکبلز ّبي ؽذتعٌدِ تزیيهتذاٍل اس آى در کِ اعت دادُ ارائِ را  GCIMرٍػ  دیذگبُ ایي ثِ تَخِ ثزدلی ثب

 ؽبهل کِ هختلف تٌبٍة يدٍرُ 8 در (Sa) طیفی ؽتبة اس اًذػجبرت کِ ّغتٌذ پبراهتز ّفذُ هدوَػبً ؽذت ّبيعٌدِ

0/1}، 0/2 ،0/3 ،0/5 ،1/0 ،2/0 ، 5/0 ،  T={10/0ٍ  1سهیي ؽتبة ثیؾیٌِ ؽبهل؛ دیگز پبراهتز 9ّوچٌیي(PGA) ، ٌِ2سهیي عزػت ثیؾی 

(PGV) ، ؽتبة طیفی ؽذت(ASI) 3، 4طیفی ؽذت(SI) ، فبفلِ طیفی ؽذت(DSI) 5، 6عزػت تدوؼی هطلق قذر(CAV)  ، 

 پبراهتز، ّفذُ گزفتي ایي ًظز در ثب رٍػ ایي اعت. در (Ds575 ,Ds595 )درفذ 75 دٍام هؼیبر ٍ درفذ 95 8دٍام هؼیبر ، (IA)7آریبط ؽذت

 .(Bradley,. 2012)اعت ؽذُ گزفتِ ًظز در لزسُخقَفیبت سهیي ٍ ّب ٍیضگی هتذاٍلتزیي

ًزهبل لگ تَسیغ تبثغ ،داراي ؽذُ گزفتِ ًظز در پبراهتز ایي ّفذُ یك اس ایي اعت کِ فزك ؽذُ اعت کِ ّز  GCIMرٍػ ٍیضگی دیگز

           اعت ٍ هؼیبر اًتخبة  ؽذُ فزك ًزهبللگ (CDF)  احتوبل تَسیغ تبثغ ًوَدار ؽذُ، اعکبلز ثیبى پبراهتزّبي توبهی ثزاي ػجبرتی ثِ .ّغتٌذ

 ثبؽذ.ّب ثز اعبط ًوَدار تبثغ تَسیغ احتوبل پبراهتزّبي هذکَر هیًگبؽتؽتبة

 هی ثبؽذ کِ ّز دٍ ٍیضگی ثبال را داراعت.  GCIMرٍػ ثِ کبر گزفتِ ؽذُ در ایي هقبلِ ثز اعبط رٍػ

 فساینده ینامیکیتحلیل د

 .ّبي تحلیل دیٌبهیکی کِ در دِّ اخیز تَعؼِ پیذا کزدُ اعت، تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ اعتیکی اس ؽبخِ

(Vamvatsikos and Cornell, 2002) خطی عبسُ اعتَار اعت ثب اعتفبدُ اس ایي تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ ثز هجٌبي تحلیل دیٌبهیکی غیز

گیزد. ػٌَاى خزاثی، هَرد ثزرعی قزار هی یتبًبرگذاري خطی رفتبر عبسُ ثِ طَر پیَعتِ، اس خطی تب تغلین ٍ ًْبّب ٍ اًتخبة یك الگَي هٌبعت ثرٍػ

 ّب راُ یبفت. ًبهِّذف تؼییي ظزفیت خزاثی در دعتَرالؼول آییي ثب (IDA)تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ 

ّب اي عبسُدر تؼییي ػولکزد لزسُ تَاًذ یٍ ه دّذر اختیبر هب قزار هیعبسُ را ًیش د یتاي عبسُ، ظزفرٍػ ػالٍُ ثز ثزرعی رفتبر لزسُ یيا

ى هَرد اعتفبدُ قزار گیزد. اعبط کبر در تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ اعتفبدُ اس یك رکَرد تبریخچِ سهبًی ؽتبة اعت کِ ثِ هٌظَر ثِ دعت آٍرد

تَاًٌذ ثبػث فزٍریشػ عبسُ ؽًَذ. تحلیل دیٌبهیکی کِ هی ذ،کٌهقیبط ضزة هیّب را در ضزیت ًگبؽتتز، ؽتبةتز ٍ ضؼیفّبي قَيًگبؽتؽتبة

خطی ؽذُ ٍ ثِ ظزفیت ًْبیی خَد کٌذ تب عبسُ اس ًبحیِ خطی ٍارد ًبحیِ غیزقذر اداهِ پیذا هیؽذُ ٍ آى  تز ؽزٍعّبي هالینًگبؽتفشایٌذُ اسؽتبة

پبراهتز هؼیبر  ؽذُ اًدبمؽَد کِ ثب تَخِ ثِ ّذف تحلیل ثیبى هی IDAار ثِ ًبم هٌحٌی ًتیدِ تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ در قبلت یك ًوَد .ثزعذ

 .ؽَدؽذت یب هؼیبر خزاثی هٌبعت اس ًوَدار اعتخزاج هی

                                                           
1peak ground acceleration 
2 peak ground velocity 
3 acceleration spectrum intensity 
4 spectrum intensity 
5 displacement spectrum intensity 
6cumulative absolute velocity  
7 arias intensity 
8 Duration 
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 ییّبلزسُدر هقبثل ؽذت سهیي ،اًذآهذُثِ دعت  IDAاس آًبلیشّبي  کِ (DM) ییّبیي هٌحٌی تزعیوی اعت اس هقبدیز هختلف اًذاسُ خزاثیا

(IM)  لزسُ ّغتٌذ کِ در ایي تحلیل عٌدِ ؽذت در ًظز گزفتِ ؽذُ ؽذُ سهیياي اس یك رکَرد هقیبطّب ًوبیٌذُاس آى یكکِ ّزSa عت ٍ ؽذت ا

 ؽذُ اعت. در ًظز گزفتِ Instory Drift( θmaxخزاثی ثب هقذار)

 دینامیکی غیرخطی تحلیلدر  GCIMبکارگیری روش 

اعتفبدُ ؽذُ اعت. در ایي رٍػ  ،GCIMرٍػ  اس رٍؽی ثزگزفتِ اسعبسُ  یزخطیثزرعی ّوجغتگی ٍ تطبثق هیبى پبعخ غ ثِ هٌظَر

 ثبؽذ.ًگبؽت در ایي هطبلؼِ ثِ ایي فَرت هیاًذ. رًٍذ گشیٌؼ ؽتبةحفظ ؽذُ GCIM ّبي رٍػٍیضگیپیؾٌْبدي، 

 در ًظزکیلَهتز،  100ٍ فبفلِ کوتز اس  5/5ًگبؽت افقی ثب ثشرگبي ثیؼ اس خفت ؽتبة 267ًگبؽت هزخغ هؾتول ثز یك ثبًك ؽتبة 

 CDF . ًوَداراعتگزدیذُحبعجِ هرا ثزاي ایي هدوَػِ در ثخؼ قجل  ٍ هقبدیز ّفذُ پبراهتز هذکَر  (Baker and Cornell, 2006)ؽذُ اعتگزفتِ

 آى CDF کِ ًوَدار اًذگزدیذُاًتخبة  يا ًگبؽت تقبدفی ثِ گًَِؽتبة 8ذُ ٍ ؽّبي هَخَد رعن دادُتوبهی ثزاي  ،ثزدُ ّز یك اس ّفذُ پبراهتز ًبم

ثِ ثیبى دیگز تبثغ ّذف ایي هغئلِ هدوَع اختالف  تطبثق را ثب ًوَدار کل هدوَػِ هَرد ثزرعی داؽتِ ثبؽذ تزیي یؼًگبؽت تقبدفی ثؽتبة 8

ًَیغی الگَریتن صًتیك در ثزًبهِ هتلت ایي ّذف اس ثزًبهِدعتیبثی ثِ  ذار را داؽتِ ثبؽذ. ثِ هٌظَرّبي هتٌبظز اعت کِ ثبیذ حذاقل هقهیبى ًوَدار

( تٌظیوبت 1در خذٍل ). ثبؽذثزاي حذاقل کزدى تبثغ ّذف هیعبسي ّب ثِ هبًٌذ یك رٍػ ثْیًٌِگبؽت. رًٍذ اًتخبة ؽتبةؽذُ اعتاعتفبدُ 

 یك ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت.پبراهتزّبي هَرد اعتفبدُ در الگَریتن صًت

 
 پاراهترهای هنتخة در الگوريتن شنتیک : 1جذول 

534 Number of total data 

500 Population Size 

300 Generation 

30% EliteCount 

75% CrossoverFraction 

Inf StallGenLimit 

Inf StallTimeLimit 

534 Upper Bound 

1 Lower Bound 

 

ّبي ًگبؽتًبم ؽتبة( 2اعت کِ در خذٍل ) ؽذُ اًتخبة ّبًگبؽتؽتبة هدوَػِ اس تبیی8یك دعتِ  ((GAالگَریتن صًتیك  يثزًبهِ ثب کوك

 هٌتخت ثِ ایي رٍػ ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت.

 

 GCIMهای هنتخة ته روش ترگرفته از نگاضت: لیست ضتاب 2جذول 

 

PEER 

ID 
Earthquake Name YEAR Station Name Magnitude 

ClstD 

(km) 

352 Coalinga-01 1983 Parkfield - Gold Hill 3W 6.36 41.10 

888 Landers 1992 San Bernardino -E & Hospitality 7.28 79.76 

777 Loma Prieta 1989 Hollister City Hall 6.93 27.60 

460 Morgan Hill 1984 Gilroy Array #7 6.19 12.07 

980 Northridge-01 1994 Huntington Beach - Lake St 6.69 77.45 

988 Northridge-01 1994 LA - Century City CC North 6.69 23.41 

1003 Northridge-01 1994 LA - Saturn St 6.69 27.01 

31 Parkfield 1966 Cholame - Shandon Array #8 6.19 12.90 
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اس هقبدیز پبعخ ثِ دعت آهذُ  ،رٍدهٌطجق ثز ًوَدار ّذف ّغتٌذ، اًتظبر هی اًتخبة ؽذُ ًگبؽت،ؽتبة 8ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هدوَػِ  لبح

ًیش ثزقزار ثبؽذ. ثِ هٌظَر ثزرعی ایي ّذف اس  غیزخطی عبسُ ًیش اس ّذف هَرد ثحث تجؼیت کٌذ ٍ تطبثق در هقبدیز پبعخي هٌتخت ایي هدوَػِ

 .اعتفبدُ ؽذُ اعتل دیٌبهیکی فشایٌذُ هزثَط ثِ یك عبسُ چٌذ درخِ آسادي ًتبیح تحلی
 

 سازه مورد مطالعه
 هطبلؼِ هَرد عبسُدر ایي هطبلؼِ عبختوبى عِ طجقِ ًبهٌظن در پالى ثب قبة ثتٌی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت  ثزرعیاي هَرد عیغتن عبسُ

 اعبط ثز کِ اعت یًَبى در ؽذُ عبختِ قذیوی ّبيعبسُ خولِ اس عبسُ (Negro P. et al.,2004)ؽَد.  هی ؽٌبختِ SPEAR Buildingػٌَاى  تحت

 هحذٍدُ در ثتٌی یًَبى ّبيعبسُ طزاحی ًبهِدعت اعبط ثز ٍ ثقلی ثبر اعبط ثز تٌْب اعت. عبختوبى عبختِ ًؾذُ ٍ طزاحی سلشلِ هٌْذعی افَل

دٍرُ تٌبٍة حبلت اٍل  ٍ تحت آسهبیؼ ؽجِ دیٌبهیکی قزار گزفتِ اعت ELSAعبسُ در آسهبیؾگبُ ایي . گزدیذُ اعت طزح 1995 تب 1954 ّبي عبل

( KN/m2 2( ٍ ثبر سًذُ )KN/m2)5/0ؽذُ ٍ ػالٍُ ثز ٍسى خَد عبختوبى ثبر ثقل  ایي عبسُ تٌْب ثزاي ثبر ثقلی طزاحی. ثبًیِ اعت 85/0ارتؼبػ آى 

هگبپبعکبل ٍ هیبًگیي هقبٍهت فَالد ثزاي  25گیزي ؽذُ ثتي ثزاثز هیبًگیي هقبٍهت فؾبري اًذاسُ اًذ. هقذار ؽذُ در رًٍذ طزاحی در ًظز گزفتِ

( 3ثِ دعت آهذُ اعت. ًوبي عِ ثؼذي ٍ ّوچٌیي پالى عبسُ در ؽکل ) MPa 377ثزاثز  20ٍ ثزاي هیلگزدّبي  MPa 459ثزاثز  12ّبي هیلگزد

 .(Fajfar, P. et al., 2006).عبسي ؽذُ اعتهذل OpenSeesافشار  عبسُ در هحیط ًزم ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ثزاي اًدبم تحلیل دیٌبهیکی،

 

             

 هورد هطالعه )اتعاد تر حسة هتر( پالى سازه تتنی ونوای سه تعذی : 3ضکل 

 

تب ًْبیتبً پبعخ عبسُ هحبعجِ ؽذُ ثبیذ ثِ ػٌَاى ٍرٍدي در تحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ در ًظز گزفتِ ؽًَذ  ّبي اًتخبةًگبؽتحبل ؽتبة

ؽذُ  ّبي اًتخبةًگبؽتاکٌَى تحت ؽتبة ،ًَیغی ؽذُ اعتکذ OpenSeesاي چٌذ درخِ آساد هَرد ثزرعی کِ در هحیط گزدد. عیغتن عبسُ

 گزدد.تحلیل هی
 

 گیرینتیجه

 ًذ.خالفِ ؽذُ ا IDAّبي ثِ ؽکل هٌحٌی ثز رٍي عبسُ هَرد ًظز ًگبؽت هَرد هطبلؼِتحلیل دیٌبهیکی فشایٌذُ ثزاي هدوَػِ ؽتبةًتبیح 

 در ًظز گزفتِ Instory Drift( θmax)حذاکثز خبثدبیی هقذار ،(  ٍ ؽذت خزاثیSa) ، ؽتبة طیفیعٌدِ ؽذت در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزرعی در ایي

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. (5ٍ ) (4در ؽکل )ًتبیح   .ؽذُ اعت
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 ضتاتنگاضت هجووعه کل ته هرتوطار تحلیل ديناهیکی فساينذه نوود:  4ضکل 

 

 

 GCIMاز ضذه ترگرفته روش ته هنتخة ضتاتنگاضت هجووعه ته هرتوطر تحلیل ديناهیکی فساينذه نوودا : 5ضکل 

 

ّب ٍ ّوچٌیي ًگبؽت% آى، ثزاي توبهی ؽتبة84% ٍ 16ّبي ي پبعخ تحلیل غیزخطی ٍ هٌحٌی( هٌحٌی هیب6ًِدر ًْبیت در ؽکل )

طَر کِ در ؽکل هؾخـ اعت تطبثق هَرد اًتظبر ّبي هٌتخت، ثِ هٌظَر تغْیل در هقبیغِ ثز رٍي یك ًوَدار رعن ؽذُ اعت. ّوبىًگبؽتؽتبة

% ًیش 84% ٍ 16ّبي ؽَد. هٌحٌیرفت دیذُ ًویثزقزار ًیغت ٍ ّوجغتگی کِ در ایي رٍػ ثب ٍخَد در ًظز گزفتي پبراهتزّبي ثغیبر اًتظبر هی

 کٌٌذ.ثیٌی ًویاختالف ٍ پزاکٌذگی را ثِ خَثی پیؼ
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 GCIM: نوايص عذم تطاتق هیاى پاسخ غیرخطی سازه ته روش  6ضکل 

 

ثَدُ اعت، ثب ٍخَد ایي هشیت کِ در  GCIMّب حبکی اس آى اعت کِ در ایي رٍػ کِ ثزداؽتی آساد اس رٍػ در ًْبیت ًتبیح ایي هقبیغِ

تَاًذ کبرآهذ ثبؽذ ٍ هشیتی ًغجت ثِ لزسُ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت، ًویّبي اعکبلز ثیبى ؽذت سهیيتزیي پبراهتزاس هتذاٍل ّب،ًگبؽتاًتخبة ؽتبة

 ًگبؽت ًذارد.ّبي اًتخبة ؽتبةعبیز رٍػ
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