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يرقُای کاير مستطیلی تا فاصلٍ اس پاول تز رفتار لزسٌ ایی دیًار  تزرسی تاثیز

 تزشی فًالدی

 
  1محسه قاسمیان 

  2 محمذحسیه ادیة راد  ،*

 

  آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى غزةٌی هٌْذعی،داًؾگبُ فداًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ عبسُ داًؾىذُ  -1

  راسی وزهبًؾبُاعتبدیبر گزٍُ ػوزاى داًؾىذُ فٌی هٌْذعی،داًؾگبُ  -2

 
 

 

 

   چكیذٌ

تَاى ثْجَد ػولىزد دیَار را هیوِ ثتَاى اس ووبًؼ آى خلَگيزی وزد، ثب تَخِ ثِ ووبًؼ دیَار ثزؽی فَالدی در صَرتی

اًتظبر داؽت در ایي پضٍّؼ ثزای ثْجَد رفتبر دیَار ثزؽی در همبثل ووبًؼ ، یه عيغتن پيؾٌْبدی خذیذ ارایِ ؽذُ وِ 

در آى اس ٍرق وبٍر در طزفيي دیَار اعتفبدُ هی ؽَد.عيغتن اعتفبدُ اس ٍرق وبٍر ثصَرت فبصلِ دار اس پبًل هی ثبؽذ. ثذیي 

 هغبحت هذل ( 10/1ٍ 8/1ٍ 6/1ٍ 4/1ٍاثؼبد ) عبًتيوتز (0.2ٍ0.5لْبیی هغتطيلی ؽىل، ثزای ارسیبثی ضخبهت )هٌظَر هذ

،حبوی اس آى ثَد وِ افشایؼ ضخبهت ٍرق وبٍر  ABAQUSعبختِ ؽذ وِ ًتبیح آى پظ اس تحليل ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار

 ثبػث افشایؼ همبٍهت ًْبیی ، عختی ٍخذة اًزصی هی ؽَد. تبثيز ووی رٍی پبراهتزّبی لزسُ ایی دارد اهب افشایؼ اثؼبد

 ثطَریىِ ثْتزیي هذل ارسیبثی ؽذُ هذلی اعت هغتطيلی ثب یه چْبرم اثؼبد پبًل .

 

 

 دیَار ثزؽی فَالدی ، عختی، همبٍهت ًْبیی، خذة اًزصی،تحليل پَػ اٍر. کلیذی: َای ياصٌ
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  مقذمٍ -1
تَاًذ خبثدبیی ًغجی طجمِ را ثِ طَر لبثل ّبی فَالدی حتی ثغيبر ًبسن هیاس پبًل اعت وِ اعتفبدُهطبلؼبت ًؾبى دادُ     

فَالدی دارای همبٍهت ثبالیی  خب وِ ٍرقوِ ؽتبة طجمِ افشایؼ لبثل تَخْی داؽتِ ثبؽذ . اس آىای وبّؼ دّذ ثذٍى ایيهالحظِ

ّبی ثلٌذ ًغجتب ًبسن ثبؽذ وِ الجتِ در ثبرّبی خبًجی  ؽَد ضخبهت ٍرق حتی در عبختوبىاعت، همبٍهت پظ ووبًؼ آى ثبػث هی

تز وِ غيز التصبدی اعت، اس ّبی ضخينتَاى ثِ خبی اعتفبدُ اس ٍرقوٌذ. ثزای خلَگيزی اس ووبًؼ ٍرق هیون ووبًؼ هی

عخت طزاحبى عبسُ ایي اعت وِ ثزای افشایؼ ظزفيت ووبًؾی دیَارّبی ثزؽی اس  ثزخیعخت وٌٌذُ اعتفبدُ وزد. ًگبُ 

ی ووبًؼ دادُ ّب اخبسُاعت وِ اگز دیَارّبی تمَیت ًؾذُ گذاؽتِ ؽًَذ ٍ ثِ آىّبی سیبدی اعتفبدُ ؽَد؛ ایي درحبلیوٌٌذُ

چٌيي فَالد ثب تٌؼ تغلين پبیيي در وٌذ. ّنّب افشایؼ چؾوگيزی پيذا هیی پظ ووبًؾی، خذة اًزصی آىؽَد ًيش ثِ ٍاعطِ

-دّذ وِ الجتِ ثِ ليوت هصبلح ثيؼی ًغجت ثِ فَالدّبی عبختوبًی هؼوَل اس خَد ًؾبى هیای ؽذیذ رفتبر ثْتزؽزایط لزسُ

اعت  خْت تمَیت دیَار ثزؽی فَالدی رٍػ ّبی گًَبگًَی تَعط هحممبى هَرد هطبلؼِ لزار گزفتِ ثزای ّويي هٌظَر . [1]تز

 ، وِ در اداهِ ثِ خالصِ ی آًْب اؽبرُ هی وٌين .

تَرثَرى ٍ ّوىبراى یه رٍػ تحليل عبدُ را ثزای ارسیبثی همبٍهت ثزؽی دیَارّبی فَالدی ثب ٍرق ًبسن تمَیت ًؾذُ را تَعؼِ 

ّب وزدًذ. آى دادُ ٍ هذل ًَاری را ثزای ًؾبى دادى ػول هيذاى وؾؼ یه دیَار فَالدی ًبسن تحت ثبرّبی ثزؽی را هؼزفی

 .[2] ی هيذاى وؾؼ پيؾٌْبد دادًذ ٍ دلت آى را ثب چٌذ آسهبیؼ وٌتزل وزدًذچٌيي رٍاثطی ثزای تؼييي ساٍیِّن

ثيٌی رفتبر ثزؽی دیَار پيؾٌْبد دادًذ ٍ صجَری لوی ٍ ّوىبراى هذل اًذروٌؼ لبة ٍ صفحِ را ثزای پيؼ 2005در عبل 

           .[3]ذعپظ خزاسی ٍ ّوىبراى هذل اًذروٌؼ لبة ٍ دیَار اصالح ؽذُ ثزای اعتفبدُ در طزاحی ایي دیَارّب ارائِ وزدً

اًدبم دادًذ ٍ  رّبیی ٍ حبتوی هطبلؼبت تئَری ٍ آسهبیؾگبّی را رٍی دیَارّبی ثزؽی هزوت یه طجمِ ثب پبراهتزّبی هتفبٍت

چٌيي هؾبّذُ یبثذ. ّنعختی دیَار ثزؽی هزوت ًيش افشایؼ هیُ وزدًذ وِ ّز چِ ضخبهت پَؽؼ ثتٌی افشایؼ یبثذ، هؾبّذ

 .[4]ثبؽذدیگز هیّبی هختلف ثغيبر هؾبثِ یهّب در ضخبهتهتز رًٍذ تغييز ؽىلعبًتی 3ّب ثيؼ اس ؽذ وِ ثزای ضخبهت

در دٍ طزف ٍرق اًدبم دادًذ ٍ  FRPای ػذدی ثز رٍی یه دیَار ثزؽی فَالدی یه طجمِ ثب پَؽؼ پَر هطبلؼِرّبیی ٍ ػلی

ی لزارگيزی ی ثْيٌِوٌذ. ساٍیِی فَالدی در ثبرثزی هؾبروت هیتز پظ اس تغلين صفحِثيؼ FRPی وِ الیِهؾبّذُ وزدًذ 

درصذی در عختی دیَار  10درصذی در همبٍهت ٍ خذة اًزصی ٍ  20اليبف در راعتبی هيذاى وؾؼ تؼييي ؽذ ٍ افشایؼ 

 .[5]دبٍس ًىزددرصذ ت 10پذیزی در ثذتزیي حبلت اس چٌيي وبّؼ ؽىلحبصل ؽذ. ّن

 (GFRP)ثز رٍی دیَارّبی ثزؽی فَالدی تمَیت ؽذُ ثب فيجز ؽيؾِ  2012ی دیگزی وِ ًبطمی ٍ خشایی در عبل در هطبلؼِ

ی یبثذ ٍ ساٍیِافشایؼ هیلبثل تَخْی  ّبی تمَیت ؽذُ، همبٍهت تغلين ٍ ًْبیی ثِ صَرتاًدبم دادًذ ًتيدِ گزفتِ ؽذ وِ ٍرق

ی لزارگيزی اليبف ثزای حذاوثز ؽذى همبٍهت ثزؽی سهبًی اعت وِ خْت اصلی اليبف در راعتبی هيذاى وؾؼ لزار ثْيٌِ

 .[6]ثگيزد

ثزای ثْجَد رفتبر دیَار ثزؽی در همبثل ووبًؼ ، یه عيغتن پيؾٌْبدی خذیذ ارایِ ؽذُ وِ در آى اس ٍرق وبٍرهغتطيلی در 

طزفيي دیَار اعتفبدُ هی ؽَد.عيغتن اعتفبدُ اس ٍرق وبٍر ثصَرت فبصلِ دار اس پبًل هی ثبؽذ.در ایي پضٍّؼ ثِ ثزرعی 

 ثب فبصلِ اس پبًل ثز رفتبر لزسُ ایی دیَار ثزؽی فَالدی هی پزداسین . تبثيزٍرق وبٍر هغتطيلی
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 تزرسی صحت مذلساسی -2

اًتخبة ٍ  1389خْت حصَل اطويٌبى اس ًتبیح ًزم افشار آثبوَط هذل آسهبیؾگبّی آلبیبى صجَری لوی ٍعدبدی در عبل     

هتز ثَدُ ٍ تحت عبًتی 141×96×2/0ثؼبد ٍرق در ایي دیَار اًتبیح آى را ثب ًزم افشار همبیغِ ؽذُ اعت. در هذل آسهبیؾگبّی 

ٍ  4149ای ثزرٍی تيز ثبالیی لزار گزفتِ اعت. ثزای لبة ٍ ٍرق اس دٍ ًَع فَالد هختلف ثب تٌؼ تغلين ثبرگذاری خبًجی چزخِ

وبهل اعت.در ؽىل  هتز هزثغ اعتفبدُ ؽذُ ٍ اتصبل ٍرق ٍ لبة ثِ ووه یه ًجؾی ٍ ثِ صَرت خَػويلَگزم ثز عبًتی 1924

  اثؼبد آى هؾخص هی ثبؽذ. 1

 
 : اتعاد مذل 1شكل 

ضوي  اعتShell ّبی اًذ اعتفبدُ اس الوبىّبیی وِ اس صفحبت ًبسن تؾىيل ؽذُؽبیذ ثْتزیي گشیٌِ ثزای هذل وزدى عبسُ

ّبی چْبر گزّی هٌظَر اس الوبىدّذ. ثزای ایي ی ووبًؼ ّن هطزح اعت ًتبیح ثْتزی ثِ دعت هیخب وِ هغئلِوِ در ایيایي

پظ اس عبخت هذل آسهبیؾگبّی در هحيط ًزم افشار ثِ ثبرگذاری آى وٌين.ؽَد، اعتفبدُ هیًوبیؼ دادُ هی S4افشار ثب وِ در ًزم

.                                                              وزدُ  ليبط ABAQUSافشار ًتبیح ًزم راثب ٍ ًتبیح هذل آسهبیؾگبّی پزداختِ
 :افشار همبیغِ ؽذُ اعتی عبختِ ؽذُ در ًزمتغييز هىبى ایي دیَار ثب ًوًَِ –سیز هٌحٌی ًيزٍ در

                                   

                                                                               
 : ومًدار َیستزسیس مذل آسمایشگاَی يوزم افشار 1ومًدار
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هٌحٌی ؽىغتِ لزهشرًگ هؼزف خزٍخی ًزم افشار ٍ ًوَدار پيَعتِ هؾىی رًگ هؼزف هذل آسهبیؾگبّی هی ثبؽذ.  1ًوَداردر 

ٍلی پيٌچيٌگ هذل ػذدی  ی آسهبیؾگبّی ٍ ػذدی یىغبى اعتّب در ًوًَِثيٌين عختی دیَار ٍ پَػ هٌحٌیطَر وِ هیّوبى

 ی آسهبیؾگبّی اعت.تز اس ًوًَِون

 

 مذلُای عذدی -3
. ق را در همبثل ووبًؼ داؽتِ ثبؽيندرعبخت ایي هذل السم اعت وِ توْيذاتی صَرت ثگيزد تب ثتَاى ػولىزد هٌبعجی اس ٍر     

هی رعذ ٍ آى سهبى اعت وِ ٍرق وبٍر ًوی ثِ ػٌَاى هثبل اگز توْيذات لحبظ ًؾَد ، ٍرق پبًل ثؼذ اس ووبًؼ ثِ ٍرق وبٍر 

1تَاًذ ػولىزدی لبثل اطويٌبًی اس خَد ًؾبى ثذّذ .ایي ػولىزد هٌبعت را هی تَاى ثِ ػٌَاى اًذروٌؼ
ثيي ٍرلْبی پبًل ٍوبٍر  

َ رفتگی هؼزفی وزد . وِ ثبػث هی ؽَد ٍلتی ٍرق پبًل ثِ وبٍر هی رعذ اس آى ػجَر ًىٌذ .ثٌبثزایي اًذر وٌؼ تؼزیف ؽذُ اس ت

ٍ 2دٍ ٍرق خلَگيزی ثؼول هی اٍرد.ایي اًذروٌؼ اس ًَع توبعی  اعت وِ رفتبر توبط را در خْت هوبط ثزعطَح دارا هی ثبؽذ 

 . [7]3اصطحىبن هی ثبؽذ توبط ثيي دٍ عطح اس ًَع ثذٍى

 

 تاثیز فاصلٍ يرق کاير اس پاول -3-1

ثزای رعيذى ثِ ّذف خَد ًيبسهٌذین وِ ثْتزیي فبصلِ ٍرق وبٍر اس پبًل را  در طزفيي ثذعت آٍرین . ثزای ّويي هٌظَر اثتذا    

 عبًتيوتز ( ٍهالن ػول لزار خَاّين داد. 2.5را ثذعت آٍردُ)  xحذاوثز حزوت خبرج اس صفحِ ای پبًل در خْت 
 

 : مشخصات يرقُای کايرمستطیلی ي فاصلٍ آوُا اس يرق پاول 1جذيل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػذداٍل ًوبیٌگز ضخبهت ٍرق وبٍر ٍ ػذد دٍم فبصلِ وبٍر اس پبًل ٍػذد عَم ًؾبى دٌّذُ هغبحت ٍرق وبٍر ،  1خذٍل در 

.ثصَرت درصذی اس هغبحت ول پبًل هی ثبؽذ  

 

تاثیز اتعاد ي ضخامت يرق کاير مستطیلی   -3-2  

در ایي ثخؼ ثِ تؼزیف ٍ هذلغبسی ٍرلْبی وبٍر هغتطيلی ثب اثؼبد ٍ هغبحتْبی هختلف پزداختِ وِ هغبحتْبی تؼزیف ؽذُ      

. وِ ایي چْبر هتغييز در هغبحت ٍرق وبٍر هی ثبؽذ ٍ ثِ ػٌَاى درصذی اس هغبحت پبًل  10/1ٍ 8/1ٍ 6/1ٍ  4/1ػجبرتٌذ اس : 

عبًتی هتز تزويت وزدُ ٍهذلْبی اعتخزاخی درخذٍل سیز ًوبیؼ  0.5ٍ 0.2همذار  اعت.ایي اثؼبد را در دٍ هتغييز ضخبهت ثِ

  Apًوبیٌگز فبصلِ ثْيٌِ ثذعت آهذُ اس ًتبیح ،  cًؾبى دٌّذُ ٍرق وبٍر هغتطيلی ،  R:  دادُ هی ؽًَذ . در خذٍل سیز 

 ضخبهت ٍرق وبٍر هی ثبؽذ . tهغبحت ٍرق پبًل ٍ 

 

 

 

                                                 
1
 Interaction 

2
 Tangential Behavior 

3
 Frictionless 

  هغتطيلی

R -0.5 - 0.5- 1-8  ِعبًتی هتز 0.5فبصل 

R – 0.5 -1 - 1-8  ِعبًتی هتز 1فبصل 

R -0.5 -1.5 – 1-8  ِعبًتی هتز 1.5فبصل 
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 لی تا اتعاد يضخامتُای مختلف: مشخصات يرق کاير مستطی 2جذيل   
t = 0.5 t = 0.2  

R -0.5 – c- 1/4A p R -0.2 – c- 1/4Ap A =1/4 Ap 

R -0.5 – c- 1/6Ap R -0.2 – c- 1/6Ap A = 1/6 Ap 

R -0.5 – c- 1/8Ap R -0.2 – c- 1/8Ap A = 1/8 Ap 

R -0.5 – c- 1/10Ap R -0.2 – c- 1/10Ap A = 1/10 Ap 

 

 اتعاد يمساحتُای يرق مستطیلی:مشخصات  3جذيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

.ًغجت هغبحتْب ثِ هغبحت ول ٍ طَل ٍػزضْبی تجذیل یبفتِ هؾخص ؽذُ اعت 3در خذٍل   

 

 وتایج -4
 تعییه فاصلٍ تُیىٍ -4-1

ثْيٌِ تزیي فبصلِ ٍرق وبٍر اس پبًل را  اس هيبى هذلْبی هؼزفی ؽذُ هَرد ارسیبثی لزار دادین .وِ ایي هذلْب  در ایي ثخؼ     

عبًتی هتز ٍاثؼبد هؾبثِ یه ّؾتن اثؼبد هذل ٍلی ثب فَاصل هختلف  0.5ػجبرتٌذ اس : ٍرلْبی وبٍر هغتطيلی ثب ضخبهت یىغبى 

زّبی لزسُ ایی اس خولِ همبٍهت ًْبیی ٍ عختی ٍ خذة اًزصی هذلْب ثبّن همبیغِ ٍ عبًتيوتز .ٍ ّوچٌيي پبراهت   1.5ٍ 1ٍ  0.5

 ؽذُ اعت .

    

Rectangle 

height=66 cm 
Total A=63536 

length=646cm 

1.1*A height length 

1353.6 31.3 44.6 

1.125*A height length 

1662 33.3 51 

1.160*A height length 

2261 41 56.5 

1.25*A height length 

3334 43.4 01 
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 : ومًدارمقايمت وُایی ، سختی ي جذب اوزصی مذلُای مستطیلی تافًاصل مختلف2ومًدار 

 .هی ؽَد ثب افشایؼ فبصلِ پبراهتزّبی لزسُ ایی وبّؼ هی یبثذ چٌبًىِ هالحظِ

 

                                                تاثیز اتعاد يرق کاير مستطیلی ريی پارامتزَای لزسٌ ایی -4-2
هی پزداسین .تبثيز   10/1ٍ 8/1ٍ 6/1ٍ 4/1ثِ ارسیبثی پبراهتزّبی لزسُ ایی ٍرلْبی هغتطيلی عبختِ ؽذُ در اثؼبد هختلف     

 اثؼبد ٍرق هغتطيلی رٍی پبًل را ، در لغوتْبی ثؼذ هؾبّذُ  هی وٌين.

 

                                        
 : ومًدارمقايمت وُایی ، سختی ي جذب اوزصی مذل يرق مستطیلی تااتعاد مختلف3ومًدار 
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 .لبثل هؾبّذُ اعت 6تب4پبراهتزّبی هذل پبیِ در خذاٍل هتزّبی لزسُ ایی ٍرلْب ًغجت ثِ درصذ افشایؼ پبرا

 
 : درصذ افشایش مقايمت وُایی در يرقُای مستطیلی تا اتعاد مختلف4جذيل 

 هذل (Kg)همبٍهت ًْبیی %  افشایؼ همبٍهت

% 6 36311.6 R- 1.2- 1.5- 1-4 

% 4.0 33040.5 R- 1.2- 1.5- 1-6 
% 4.2 33320.0 R- 1.2- 1.5- 1-3 

% 4.13 33164.1 R- 1.2- 1.5- 1-11 

 

 يرقُای مستطیلی تا اتعاد مختلف:درصذ افشایش سختی در  5جذيل 

    

 : درصذ افشایش جذب اوزصی در يرقُای مستطیلی تا اتعاد مختلف6جذيل  
 هذل E (KN.m) % افشایؼ اًزصی خذة ؽذُ

% 0.14 113.120 R- 1.5- 1.5- 1-4 

% 5.5 116.33 R- 1.5- 1.5- 1-6 
% 4.64 115.013 R- 1.5- 1.5- 1-3 

% 4.0 115.440 R- 1.5- 1.5- 1-11 

 .ثب هالحظِ خذاٍل ثبال ، افشایؼ اثؼبد ٍرق وبٍر هغتطيلی ثبػث افشایؼ پبراهتزّبی لزسُ ایی هی ؽَد

 
  تاثیز ضخامتُای يرق کاير ريی پارامتزَای لزسٌ ایی -4-3

تَخِ ثِ ًوَدار  همبٍهت ًْبیی ٍ عختی دٍ ًَع ضخبهت رادر دٍ تيپ هغبحت ٍرق هغتطيلی ارسیبثی وزدُ ، ٍلی ًتبیح آى ثب    

سیز ثِ ّن ًشدیه هی ثبؽذ. ثب ایي تفبعيزافشایؼ ضخبهت ثبػث افشایؼ پبراهتزّبی لزس ُ ایی ًابهجزدُ های ؽاَد ، اهاب تغييازات      

 سیبد هحغَط ًيغت.

 

 

 

 

 

 

 هذل (Kg/cm)عختی %  افشایؼ عختی

% 11 62502.16 R- 1.2- 1.5- 1-4 

% 0.20 61113.5 R- 1.2- 1.5- 1-6 
% 6.20 61431.4 R- 1.2- 1.5- 1-3 
% 5.64 61243.3 R- 1.2- 1.5- 1-11 
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 : ومًدارمقايمت وُایی ي سختی مذل يرق مستطیلی تااتعاد مختلف4ومًدار

 

  



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش تیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 44ماٌ  تیز -تُزان 

 9 

 وتیجٍ گیزی -5
در ایي پضٍّؼ رفتبر لزسُ ایی یه هذل پيؾٌْبدی ٍ یب ثْتزثگَیين هذل اثتىبری، تمَیت دیاَار ثزؽای فاَالدی ثاب ٍرق وابٍر         

هغتطيلی ثب فبصلِ هَرد ثزرعی لزار گزفت . هذلْبی عبختِ ؽذُ را تحت ثبرّبی هًََتًَيه لزار دادُ ٍ پبراهتزّبی لزسُ ایی آى 

اعتفبدُ ؽذ ٍ هذلْبیی را ثب در ًظاز گازفتي رفتابر غياز      ABAQUSبم ایي وبر اس ًزم افشار ثب هذل عبدُ ليبط ؽذ وِ ثزای اًد

 تحليل گزدیذ وِ اّن اس هطبلت ٍ ًتبیح را در ثٌذّبی سیز ثِ طَر اختصبر ارایِ هی گزدًذ : (Nlgeom) خطی ٌّذعی ٍ هصبلح 

 

 عبًتی هتز  2.5برج اس صفحِ ایی هذل پبیِ وِدر هَرد ٍرلْبی وبٍر ثب فبصلِ ، ثب تَخِ ثِ ووبًؼ ٍحذاوثز حزوت خ

عبًتی هتز  2.5ثَد ثيؾيٌِ فبصلِ لزارگيزی ٍرق وبٍر اس پبًل ثِ ّوبى همذار هحذٍد هی ؽَد.وِ ثب ثزرعی فَاصل ووتز اس 

هؾخص ؽذ وِ افشایؼ فبصلِ ثبػث افت ًغجی ووی اس همبٍهت ًْبیی ، عختی ٍ خذة اًزصی هی ؽَد .اس هذلْبی ثزرعی ؽذُ 

 عبًتيوتز ثْتزیي فبصلِ هی ثبؽذ . 0.5ثزای ایي تحميك فبصلِ 

  چَى لبة هَرد ًظز یه دّبًِ ٍیه طجمِ ثَد ثٌبثزایي ضخبهت هيتَاًذ یه فبوتَر هٌبعت در خْت افشایؼ عختی

تزّبی در عيغتن غبلت ثزؽی ثبؽذ اهب پظ اس ثزرعی ّب هؾخص ؽذ وِ افشایؼ ضخبهت ٍرق وبٍر ثب فبصلِ ثبػث افشایؼ پبراه

 لزسُ ایی هيؾَد ٍلی تغييزات سیبد هحغَط ًيغت وِ ػلت آى را هيتَاى ثِ وَچه ثَدى اثؼبد هذل پبیِ ارتجبط داد.

  پظ اس ثزرعی تبثيز اثؼبد ٍرق هغتطيلی رٍی پبراهتزّبی لزسُ ایی هيتَاى دریبفت وِ افشایؼ اثؼبد ثبػث افشایؼ

هثبل در ٍرق هغتطيلی ثب فبصلِ اس پبًل ، ثب اثؼبد یه چْبرم هغبحت ول  همبٍهت ًْبیی ، عختی ٍخذة اًزصی هيؾَد. .ثؼٌَاى

 % ًغجت ثِ هذل پبیِ ثْجَد هی یبثذ .7%  ٍ خذة اًزصی حذٍد 10% ، عختی 6همبٍهت ًْبیی 
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