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 چكیذُ 
 یّؼْبر یبسٛبٗ ٕي یدی٘ار ثزؽ یْٕبیذ. ّ٘قؼيت قزارىيز یّقبّٗت ّ یخبٕج یاعت مٚ در ثزاثز ثبرٛب یعبسٙ ا یدی٘ار ثزؽ

ٗ آٓ را ثٚ دٗ دی٘ار مٚ  یرا اٍشاّ یثٚ ف٘رت ّزتت در ارتفبع دی٘ار ثزؽ یّٖظ٘ر ْٕ٘دٓ ثبسؽ٘ٛبی یىبٛ ،ییب تأعيغبت

 زيْٛجٖذ ٗ ت یرا دی٘ار ثزؽ یثزؽ یدی٘ارٛب ٔی. اذیْٕب یتجذیٌ ّ ؽٕ٘ذ، یدر عجقبت ثٚ ینذیيز ّتقٌ ّ یت٘عظ تيزٛبی

ّتقٌ ؽذٙ  يزینذیثٚ  قيػْ زيت لیؽ٘د مٚ ثب  یّ ٌيخذاىبٕٚ تؾن ٘اریثٜتز دٗ د بٓيث ٕبّٖذ، ثٚ یْٛجٖذ ّ زيراثظ را ت

 إذ.

ْٛجٖذ،  یٛب زيت حيرٗ ػَْنزد فح ٔیْٛجٖذ إذ. اس ا یثزؽ یٛب ٘اریپبراّتز در ػَْنزد د ٔیىذارتز زيْٛجٖذ تبث یٛب زيت

ثبسؽ٘ مٚ  یدارا یثزؽ ٘اریْٕٕ٘ٚ د لیاثتذا  قيتحق ٔیثبؽذ. در ا یْٛجٖذ ّ یثزؽ یٛب ٘ارید یىبُ در عزاح ٔیّْٜتز

آٓ خٜت فحت  حیؽذٙ ٗ ٕتب یّذٍغبس ABAQUSؽذٙ در ٕزُ افشار  یٗ ثبرىذار یعزاح ؾيبٙیت٘عظ ٍ٘ ٗ چٔ در آسّب

ْٛجٖذ ٗ  زيت یضزثذر یتحت آرّبت٘رٛب ٘اریرفتبر د یؽذٙ اعت. در اداّٚ ثٚ ثزرع غٚیّقب یؾیثب ْٕٕ٘ٚ آسّب یّذٍغبس

ؽذٙ  داختْٚٛجٖذ پز یثزؽ ٘اریثز رفتبر د یضزثذر یْٛجٖذ ثب حذف آرّبت٘ر ٛب زيپٜٖب ت ؼیاثز افشا غٚیّقب ٔيْٛچٖ

دارد ٗ عجت  یثزؽ ٘اریثز رفتبر د یّغَ٘ث زيْٛجٖذ تبث یٛب زيت یپٜٖب ؼیاعبط ّؾبٛذٙ ؽذٙ اعت، افشا ٔیاعت. ثز ا

 ی% پٜٖب70 ؼیإدبُ ؽذٙ، ثب افشا یت. ثز اعبط ثزرعؽذٙ اع یثزؽ ٘اریثٜتز د یزیٗ ؽنٌ پذ ٘ارید ییّقّ٘ت ٕٜب ؼیافشا

 یزیت٘آ ثٚ ّقبّٗت ٗ ؽنٌ پذ یّ یقغز یْٛجٖذ ثب حذف آرّبت٘ر ٛب زيت یْٛجٖذ، ضْٔ عٍٜ٘ت آرّبت٘ر ىذار زيت

 .بفتیّغَ٘ة دعت 
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 هقذهِ  -١
بٓ ٛب ثبیغتی قبدر ثٚ تحٌْ إ٘اع ّختَف ٕيزٗٛب اس خَْٚ ٕيزٗٛبی خبٕجی، ٕظيز ٕيزٗٛبی ٕبؽی اس اثز سٍشٍٚ ٗ عبسٙ عبختْ

ثبد ثبؽٖذ. اس ایٔ رٗ عبختْبٓ ثبیذ در خٜت عٍ٘ی ٗ ػزضی ع٘ری ّٜبر ؽ٘د مٚ ٕيزٗٛبی خبٕجی اػْبٍی در تزاس مف را تحٌْ 

 .ْٕبیذ ٗ ٕٜبیتب ثٚ پی عبختْبٓ ّٖتقٌ مٖذ

ّٜبر ٕيزٗٛبی خبٕجی حبفٌ اس سٍشٍٚ رٗػ ٛبی ّختَفی ٗخ٘د دارد. ینی اس رٗػ ٛبی ّقبثَٚ ثب ٕيزٗی سٍشٍٚ در عبختْبٓ ثزای 

 مٚ مٖٖذ تحٌْ را پبیٚ ثزػ ٕيزٗی عِٜ ثيؾتزیٔ قبدرٕذ دی٘ارٛبی ثزؽی ّ٘ارد در غبٍت .ٛب اعتفبدٙ اس دی٘ار ثزؽی اعت

 ْٛچٖئ ٗ ّی ىزدٕذ ای ػٖبفز غيزعبسٙ ثٚ خغبرت ّالحظٚ ثٌقب مبٛؼ ٗ عبختْبٓ عختی چؾْييز افشایؼ ّ٘خت

 فبقذ ّقبثٌ عت٘ٓ ٛب در مٚ مٖٖذ تحٌْ را عبختْبٓ ثقَی ثبرٛبی سیبد، تزمٜبی پذیزػ اس پظ حتی قبدرٕذ ثزؽی دی٘ارٛبی

 >10=.تاع عبختٚ خْؾی قبثٜبی اس تز اعْيٖبٓ قبثٌ را ثزؽی دی٘ارٛبی ػ٘اَّی چٖئ مٌ در ٗ ٛغتٖذ خبفيتی چٖئ

 را مبر ٗ سٕذىی فضبی ثيؾتزیٔ ّغبحت ٖٛذعی، مْتزیٔ ثب مٚ اعت آٓ ثز عؼی دٕيب در اخيز ٛبی دٛٚ در إٓنٚ ثٚ ت٘خٚ ثب

 ایدبد ت٘إذ ّی ایٔ ّحذٗدیت ٛب اس ینی. ؽ٘د ّی ایدبد ای عبسٙ ٛبی عيغتِ ثز ّؼْبری ٕظز اس ْٕبیٖذ، ّحذٗدیت ٛبیی ایدبد

 ثبؽذ، ثزؽی دی٘ار خبٕجی ثبرثز ف٘رت اىز عيغتِ ایٔ در مٚ. ثبؽذ ّی آعبٕغ٘ر ٗ درة ٛبی پٖدزٙ درة، قجيٌ اس ثبسؽ٘ٛبیی

 >1=.مزد خ٘اٛذ تغييز ٛب، ثبسؽ٘ ٗخ٘د اس ّتبثز ثزؽی دی٘ار ف٘رت رفتبر ایٔ در. ؽ٘د ایدبد دی٘ار اعت در ّْنٔ ٛب ثبسؽ٘ ایٔ

 مٚ رعيذٕذ ٕتيدٚ ایٔ ثٚ ٗ پزداختٖذ آسّبیؾيبٙ در آٓ ثزؽی ٘رآرّبت درفذ ٗ تيز ْٛجٖذ ارتفبع تبثيز ثزرعی ْٛنبرآ ثٚ صائ٘ ٗ

. ؽٕ٘ذ ّی ؽنغت دچبر ثزػ در ٗ مٖٖذ ّی رفتبر ػْيق تيزٛبی ؽجيٚ 2 اس مْتز ضخبّت ثٚ دٛبٕٚ ٕغجت ثب ْٛجٖذ تيزٛبی

 اّب ؽٕ٘ذ یّ مؾؾی- ثزؽی ىغيختيی دچبر مْتز ثزؽی آرّبت٘ر درفذ ثب ْٛجٖذ تيزٛبی مٚ رعيذٕذ ایٔ تيدٚ ثٚ ْٛچٖئ

 >2=.ٛغتٖذ تزد ؽنغتی دارای ٗ ؽٕ٘ذ ّی ثزؽی-ٍغزؽی ىغيختيی دچبر اغَت ثزؽی ثيؾتز، آرّبت٘ر ثب ٛبی ْٕٕ٘ٚ

 دارٕذ ای ٗیضٙ ّحبعٔ ْٛجٖذ دی٘ارٛبی مٚ رعيذ ٕتيدٚ ایٔ ثٚ ٗ پزداخت ْٛجٖذ دی٘ارٛبی پذیزی ؽنٌ ثٚ ثزرعی >3=پبئٍ٘ی 

 :اس ػجبرتٖذ مٚ

 ًدارٕذ ػبٍی ثغيبر ّنبٓ تغييز مٖتز. 

 ٕغجی ؽنٌ تغييز ّدبس حذٗد إذاختٔ خغز ثٚ ثذٗٓ الغز دی٘ارٛبی اس اعتفبدٙ اّنبٓ ق٘ی، ْٛجٖذ عيغتِ یل 

 .ّی ْٕبیذ فزاِٛ را عجقبت

 ثبؽذ ْٕی ثبالتز دیٖبّينی ّ٘دٛبی اس ّتبثز پذیز، ؽنٌ پبعخ یل خالً در ؽنَٜب تغييز حذٗد. 

 اس ثزؽی دی٘ار ثب عٖتی عبختْبٓ ٛبی ثٚ ٕغجت ثشرىتزی ٛيغتزسیغت ییّيزا مبفی، ٗ ّٖبعت یل آرّبت٘رىذاری ثب 

 .ّی دٛذ ٕؾبٓ خ٘د

درف٘رتی  اّب ىزدد ّی ٕٜبیی ّقبّٗت افشایؼ ثبػث ْٛجٖذ تيز ارتفبع افشایؼ مٚ رعيذٕذ ٕتيدٚ ایٔ ثٚ >11= قٜزّبٕی ٗ ففبری

 ٕيش را پذیزی ؽنٌ ٗ ٕذارد دی٘ار ٕٜبیی ّقبّٗت در دیسیب تبثيز ىزدد، عجقٚ ارتفبع% 33 حذٗد اس ثيؼ ْٛجٖذ ارتفبع تيز مٚ

 .دٛذ ّی مبٛؼ

 پذیزی دی٘ار ؽنٌ آرّبت٘رىذاری ثز ّيشآ تبثيز ثزرعی پذیزی ؽنٌ آرّبت٘رىذاری ثز ّيشآ تبثيز ثزرعی ؽبثختی ٗ حؾْتی ثٚ

 چؾِ ىيزی افشایؼ قبئِ ّبت٘رّيشآ آر افشایؼ ثب دی٘ارٛب پذیزی ؽنٌ رعيذٕذ مٚ ٕتيدٚ ْٛجٖذ پزداختٖذ ٗ ثٚ ایٔ ثزؽی

 ؽنٌ ٗ ثز ّقبّٗت ّْٜی تبثيز ّزتفغ، ٛبی عبسٙ در خق٘فب دی٘ارٛب در رفتٚ ثنبر عٍ٘ی آرّبت٘ر ْٛچٖئ ّيشآ .>12=داؽتٖذ

 ٗ پی تزاس در مؾؾی دچبر ؽنغت عزیؼب پبیٚ، ثزػ افشایؼ ثب مْتز آرّبت٘ر درفذ ثب ثٚ ٕح٘ی مٚ دی٘ارٛبی دارد، إٜٓب پذیزی

 ایٖنٚ تب مٖٖذ ّی ّقبّٗت مؾؼ ّقبثٌ در ثخ٘ثی ٛب پبیٚ ثيؾتز، آرّبت٘ر درفذ ثب در دی٘ارٛبی ٍٗی ؽٕ٘ذ ّی پبیئ عجقبت

 افشایؼ ثز سیبدی تبثيز افقی، آرّبت٘ر ّيشآ رعيذٕذ مٚ افشایؼ ْٛچٖئ ثٚ ایٔ ٕتيدٚ .ؽٕ٘ذ ّی ؽنغت دچبر ْٛجٖذ تيزٛبی

 .ٕذارد عبسٙ ّقبّٗت



  کاًَى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى هعوارایزاى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 ٩٤هاُ  تیز -تْزاى 

 

3 

 

 اٍي٘ی ٗ اثؼبد>. 4=دادٕذ إدبُ عجقٚ پٖح ْٛجغتٚ ثزؽی دی٘ارٛبی ٛبی ْٕٕ٘ٚ رٗی را مبَّی بٛیآسّبیؾي ّغبٍؼٚ چٔ ٗ ٍ٘

 ت٘عظ ثبثت قبئِ ثبر تحت دی٘ار، ْٕٕ٘ٚ آسّبیؾيبٛی ّذً در .ثبؽذ ّی 1 ؽنٌ ثب ّغبثق آسّبیؾيبٛی ٛبی ْٕٕ٘ٚ ىذاری آرّبت٘ر

 خبٕجی ثبرىذاری. ىيزد ّی قزار پيغت٘ٓ ت٘عظ ینٖ٘اخت ای یٖذٙافشا ثبر خبٕجی ٗ دی٘ار ٛز عز ثبالی در ؽذٙ تؼجيٚ رٗغٖی خل

 قبئِ ٕيزٗی. اعت ىزفتٚ ف٘رت دی٘ار ثٚ ّتقٌ ف٘قبٕی تيز یل عزیق اس ٗ دی٘ار ثبالی در ینٖ٘اخت ای ٕقغٚ ثبر اػْبً ف٘رت ثٚ

 ثٚ قبئِ ثبر مٌ إٓنٚ اس ثؼذ ،خبٕجی ثبر اػْبً. اعت ؽذٙ اػْبً دی٘ار رٗی ثز(  پبیٚ ٛز رٗی KN 100 )  KN 200 إذاسٙ  ثٚ

 قبئِ ٕيزٗی خبٕجی، ثبرىذاری حئ در. یبثذ ّی اداّٚ دی٘ار ؽنغت ی ّزحَٚ تب تذریدی ٗ افشایٖذٙ ف٘رت ثٚ ؽذٙ ٗارد دی٘ار

 .ّبٕذ ّی ثبثت

 .اعت ؽذٙ اعتفبدٙ ػذدی ّغبٍؼٚ عٖدی فحت ثزای حبضز تحقيق در آسّبیؾيبٛی ّغبٍؼٚ ایٔ ٕتبیح اس

 

 
 [٤]صات ٌّذسی ٍ چیذهاى آرهاتَرّا در دیَار ٍ تیز ّوبٌذ هذل لَ ٍ چي هشخ -١شكل 

 

 بتي رفتار هذلساسی -٢

یب  آسّبیؼ إدبُ ثذٗٓ رفتبر عبسٙ مبٌّ ثيٖی پيؼ تب ؽ٘د ّی ّ٘خت ثتٖی ٛبی عبسٙ در تأثيزىذار ٗ ّتؼذد پبراّتزٛبی ٗخ٘د

 مٚ اعت پبراّتز، ػَْی ٛز تغييزات ثزرعی ٗ آسّبیؼ ّنبٓ إدبُا ع٘یی، اس. ؽ٘د دؽ٘ار ثغيبر یب ٕج٘دٙ ّْنٔ دقيق تحَيٌ ٛبی

 غيز تحَيٌ اّنبٓ ّحذٗد، اخشای تحَيٌ رٗػ ٛبی ٗخ٘د ثٚ ت٘خٚ ثب حبضز حبً در. اعت سیبدی ٛشیٖٚ ٗ سّبٓ فزف ّغتَشُ

 در را ؽنٌ تغييز ٗ تٖؼ ّقبدیز ت٘آ ّی تزتيت ایٔ ثٚ ٗ ث٘دٙ پذیز اّنبٓ ثيؾتز عزػت ٗ قجً٘ قبثٌ دقت ثب ٛب عبسٙ خغی

 .مزد ّحبعجٚ ای عبسٙ ّختَف ثخؾٜبی
  اخشای افشار ٕزُ اس اعتفبدٙ ؽذٙ ثب عجقٚ مٚ ت٘عظ ٍ٘ ٗ چٔ در آسّبیؾيبٙ ثبرىذاری 5ایٔ تحقيق ْٕٕ٘ٚ دی٘ار ْٛجغتٚ  در

 ّذً اس ّٖظ٘ر ایٔ ثب ْٕٕ٘ٚ ی آسّبیؾيبٛی ّقبیغٚ ؽذٙ اعت. ثٚ آٓ تحَيٌ ٕتيدٚ ٗ ؽذٙ ّذٍغبسی ABAQUS ّحذٗد 

 خْيزی یل دیذىی آعيت ّذً. ؽ٘د ّی ( اعتفبدConcrete Damaged Plasticityٙ )  CDP خْيزی آعيت دیذىی

 دٗ ٛز پبراّتزٛبی ّختَف ثزای ّٖبعت ّدبس حذٗد تؼزیف ثب را ٗ مؾؼ فؾبر اس ٕبؽی ؽنغت ْٛشّبٓ مٚ اعت تزميجی ّذً
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 ؽذ، افالح >6= ٗ فٖ٘ط ٍی ت٘عظ عپظ ٗ ؽذ ارائٚ >5= ٍ٘ثَيٖز ظت٘ع ثبر مٚ اٍٗئ ّذً ایٔ. ىيزد ّی ٕظز در ؽنغت حبٍت

 ّٖبعت( دیٖبّينی  تٖبٗثی ٗ ینٖ٘اخت، )مَی  ثبرىذاری تحت عزاّيل ٗ عٖو تزد ّبٕٖذ ٕيْٚ ّ٘اد عبیز ٗ ثتٔ تحَيٌ ثزای

 .اعت

 تبثغ .إذ ریفؾب ٗ خزدؽذىی خ٘ردىی مؾؾی تزك ثتٔ، ّنبٕيشُ ٛبی ؽنغت خْيزی، ّْٜتزیٔ دیذىی آعيت ّذً در

در  تغَيِ عغح ّؼزفی ثزای .اعت ؽذٙ دادٙ ٕؾبٓ(  2 ) ؽنٌ ای در ففحٚ تٖؼ حبٍت ثزای ّذً ایٔ در اعتفبدٙ ّ٘رد تغَيِ

خالفٚ  ع٘ر ثٚ اداّٚ در مٚ پبراّتزٛب ایٔ ؽٕ٘ذ. تؼزیف ثزٕبّٚ در آٓ ثٚ ّزث٘ط تب پبراّتزٛبی اعت ، السABAQUSُافشار  ٕزُ

 >7=.ضزٗری إذ افشار ٕزُ در ّ٘رد اعتفبدٙ تغَيِ تبثغ ؽذٓ ّؾخـ ثزای ؽ٘د ّی اؽبرٙ إٜٓب ثٚ

 

 
 [٥]یبتي در حالت تٌش صفحِ ا یختگیسطح گس یهٌحٌ -٢شكل 

 

fb0 / fc0ف٘رت پيؼ ثٚ ٕغجت ایٔ .ثتٔ فؾبری تل ّح٘رٙ تٖؼ دٗ ّح٘رٙ ثٚ حذامثز حبٍت در فؾبری تٖؼ حذامثز : ٕغجت 

 در ایٔ ّغبٍؼٚ ٕيش ْٛئ ّقذار ّ٘رد اعتفبدٙ قزار ىزفتٚ اعت. اعت ٗ 16/1ثزاثز  ثزٕبّٚ در فزك

ψ  ٗε: افشار  ٕزُ درABAQUS تبثغ  یب پالعتيل خزیبٓ پتبٕغيٌ تبثغ اس ثتٔ خبفيت پالعتيغيتٚ مزدٓ ّذً ثزای

. در ایٔ پضٗٛؼ، اعت اتغبع ٗاثغتٚ ساٗیٚ ψٗ  ّزمشیت اس خزٗج εپبراّتزٛبی  ثٚ ؽ٘د مٚ ّی اعتفبدٙ پزاىز-درامز ٛيپزثٍ٘يل

 در اعت ّْنٔ ّزمشیت اس خزٗج ثزای 1/0اس  مْتز ّقبدیز. ّؼزفی ؽذٙ إذ ε  ٗ5/30;ψ;  1/0ثزاثز  تزتيت ثٚ ّذم٘ر ّقبدیز

 خْؾی ٗاثغتيی رفتبر ثب ٛبی عبسٙ ْٛچٖئ ؽ٘د، تحَيٌ در ٗاىزائی ّٖدز ثٚ اعت مِ عبسٙ ؽذىی ّحق٘ر مٚ ؽزایغی

 .اعت ّؤثز ّح٘ری رفتبر ثب ٛبی عبسٙ در پبراّتز، ثيؾتز ایٔ ٗ ٕذارٕذ عاتغب ساٗیٚ تغييزات ثٚ چٖذإی

Kcّٔتغيز اعت ٗ ثزای ثتٔ ّؼٍْ٘ی ثزاثز  1تب  5/0ػزضی عغح تغَيِ ث٘دٙ ٗ در ثبسٙ  ّقغغ ؽنٌ مٖٖذٙ تؼيئ پبراّتز : ای

ثبؽذ، ؽنٌ ّقغغ ػزضی ثٚ دایزٙ ) پيؼ فزك ٕزُ افشار ( در ٕظز ىزفتٚ ّی ؽ٘د. ٛزچٚ ّقذار ایٔ پبراّتز ثشره تز  66/0

در ٕظز  67/0افشار، ّقذار ایٔ پبراّتز  ٕزُ ت٘فيٚ عجق تحقيق، ٕشدیل تز خ٘اٛذ ؽذ ٗ رفتبر ْٕٕ٘ٚ عخت تز خ٘اٛذ ؽذ. در ایٔ

 ىزفتٚ ؽذٙ اعت.
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ٕغيٌ ثغيبر تئ٘ری پالعتيغيتٚ اؽبرٙ ؽذٙ در قغْت ٛبی قجَی ثزای حٌ اٍْبٓ ّحذٗد، دارای ّؾنالتی ٕظيز پتب: ٗیغن٘سیتٚ

سیبدی ثزای ٗاىزایی سٗدرط ّی ثبؽذ مٚ ّْٜتزیٔ دالیٌ آٓ، مبٛؼ عختی ثغيبر ؽذیذ پظ اس تزك خ٘ردىی ٗ تغييزات 

ؽيت ثغيبر سیبد در ّقغغ ػزضی عغح تغَيِ ّی ثبؽذ. ثز اعبط پيؾٖٜبد دٗٗات ٗ ٍيٕ٘ش ثزای حٌ ایٔ ّؾنٌ، ّبدٙ ثتٔ، ثٚ 

. ایٔ ػٌْ عجت ّی ؽ٘د مٚ حغبعيت حٌ ٕغجت ثٚ عغ٘ح >10=ىزفتٚ ؽ٘دف٘رت یل ّبدٙ ی ٗیغن٘پالعتيل در ٕظز 

تغَيِ مبٛؼ یبثذ ٗ در ٕتيدٚ ّؾنالت ٗاىزایی سٗدرط تب حذی ثٜج٘د یبثذ. ّٖغقی اعت مٚ ّقذار ایٔ پبراّتز ثبیذ ثٚ حذی 

ثبٕيٚ در  5×10-5سیتٚ ثزاثز م٘چل ثبؽذ مٚ تبثيزات آٓ ثز پبعخ مَی عبسٙ قبثٌ چؾِ پ٘ؽی ثبؽذ. در ایٔ ّغبٍؼٚ ّقذار ٗیغن٘

 ٕظز ىزفتٚ ؽذٙ اعت. ّقذار ّٖبعت ایٔ پبراّتز ثب آسّ٘ٓ ٗ خغب ثز اعبط خَ٘ىيزی اس ٗاىزایی سٗدرط در حٌ، حبفٌ ّی ؽ٘د.

 افشار ٕزُ در مؾؼ ٗ فؾبر در ثتٔ مزٕؼ - تٖؼ ْٕ٘دار تب السُ اعت تغَيِ، تبثغ ثٚ ّزث٘ط پبراّتزٛبی ؽذٓ ّؾخـ اس پظ

ABAQUS دٛذ ٕؾبٓ ّی را ّزث٘عٚ ْٕ٘دارٛبی(  3 ) ؽنٌ .ؽ٘د فیّؼز. 

 

 
 ) ب (                                                                                                                                                                                                                       ) الف (          

 [٧]فشار  در رفتار(٪ ب) -کشش در رفتار( الف) -بتي کزًش -تٌش ًوَدار -٣شكل 
 

 ّؼئ مزٕؼ را–تٖؼ ْٕ٘دار ّختَف ٕقبط در ثتٔ عختی ٗ ؽذٙ خغبرت ٕبّيذٙ در ایٔ ؽنٌ، پبراّتزٛبی dc  ٗdtپبراّتزٛبی  

 در ّقبٍح مٚ عختی اعت آٓ ّؼٖی ثٚ ؽ٘د فزك ففز إٜٓب ّقذار مٚ در ف٘رتی ٗ ث٘دٙ یل ثزاثز پبراّتزٛب ایٔ حذامثز. مٖذ ّی

 در ثتٔ ّذًٗ االعتيغيتٚ تزتيت ثٚ ؽنٌ ایٔ در Ec  ٗEtْٛچٖئ، ّقبدیز . مٖذ تغييز ْٕی ثبرثزداری ٗ ثبرىذاری ٛبی چزخٚ

ε )ّتٖبظز ثب آٓ  مزٕؼ ٗ ( c′f )ثتٔ  تبٕذارداع ْٕٕ٘ٚ ّقبّٗت پبراّتز دٗ اس اعتفبدٙ ثب تحقيق، ایٔ در. إذ مؾؼ ٗ فؾبر
′
c ) ٚم 

 ّی تؼيئ ثتٔمزٕؼ  – تٖؼ ّٖحٖی(  1)  مْل ّؼبدٍٚ ثٚ ٗ اعت، آّذٙ ثٚ دعت اعتبٕذارد ای اعت٘إٚ ٛبی ْٕٕ٘ٚ آسّبیؼ اس

 :ؽ٘د
 ( 1ّؼبدٍٚ ) 

 

 >8= .ذمزٕؼ فؾبری ّی ثبؽٖ εcْٕٕ٘ٚ اعتبٕذارد ثتٔ ٗ  فؾبری ّقبّٗت c′f(  1در ّؼبدٍٚ ) 

 تزك مزٕؼ ثزاثز 10 ثب ثزاثز مزٕؾی در مؾؾی ایٔ ّذً، تٖؼ در. ؽ٘د ّی فزك خغی دٗ ف٘رت ثٚ مؾؼ در ثتٔ رفتبر

 افشایؼ ( εcr , ft )( تب ٕقغٚ  0ٗ 0ٕقغٚ )  اس خغی ف٘رت ثٚ ثتٔ مزٕؼ ٗ تٖؼ ّٖحٖی ؽ٘د. ثذیٔ ّٖظ٘ر، ّی ففز خ٘ردىی

 εcrّح٘ری،  تل درمؾؼ ثتٔ خ٘ردىی تزك ٕظيز تٖؼ ftىزدد.  ّی ثبس ( εcr ٗ0ثٚ ٕقغٚ )  تٖؼ مبٛؼ ثب آٓ اس پظ ٗ یبفتٚ









 2)

002.0

2
(

002.0

2 cc
cc ff
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 حذ اس ثيؼ ؽذٓ ثبس ثٚ ػَت مٚ اعت ففز مؾؾی تٖؼ ثب ّتٖبظز مزٕؼ εcr−uٗ  در مؾؼ ثتٔ خ٘ردىی تزك ٕظيز مزٕؼ

 .اعت ؽذٙ فزك 2/0 ثزاثز تحَيٌ در ثتٔ پ٘اع٘ٓ ضزیت ٗ 1 خذًٗ اعبط ثز ثتٔ خق٘فيبت ؽ٘د. ّی حبفٌ تزك دٛبٕٚ

 

 [٤]( هشخصات هصالح بتي  ١جذٍل ) 
 

 ّقبّٗت مؾؾی

( MPa ) 

 

 ّقبّٗت فؾبری ّنؼجی

( MPa ) 

 

 ّذًٗ االعتيغيتٚ

( 104 MPA ) 

 

 ؽْبرٙ عجقٚ

63/2 6/38 12/3 1 

63/2 37/3 38/3 2 

69/2 1/40 76/2 3 

01/3 4/47 07/3 4 

 

 فَالد هصالح ساسی هذل -٣ 

تغَيِ  در ایٔ رٗػ ف٘الد تب رعيذٓ ثٚ تٖؼ. ؽ٘د ّی ىزفتٚ ٕظز در االعتيل پالعتيل ف٘رت ثٚ یف٘الد ّيَيزدٛبی رفتبر

 ّٖحٖی افشار ٕزُ در آرّبت٘رٛب ف٘الد ّقبٍح تؼزیف االعتيل ّی ثبؽذ.در ایٔ ٕقغٚ ف٘الد تحت ثبر ثبثت خبری ّی ؽ٘د. ثزای

 خغی دٗ ف٘رت ثٚ ت٘إذ ّی ّٖحٖی ایٔ. ىزدد ّی ّؼزفی افشار ٕزُ ثٚ خذٍٗی تبثغ یل ف٘رت ثٚ ف٘الد ثؼذی یل مزٕؼ-تٖؼ

 ایٔ در. ؽ٘د ّؼزفی افشار ٕزُ ثٚ ٗ عبسی آً ایذٙ خغی عِٜ ف٘رت ثٚ مزٕؼ ؽذىی عخت ْٕ٘دٓ ّٖظ٘ر ف٘رت در یب ٗ

 .اعت ؽذٙ اعتفبدٙ ف٘الد مزٕؼ-تٖؼ ّٖحٖی تؼزیف ثزای خغی دٗ ّٖحٖی اس ّغبٍؼٚ
 ٗ ّذًٗ پ٘اع٘ٓ ضزیت ( آٗردٙ ؽذٙ اعت. ّقبدیز 3ٗ  2ْٛجٖذ در خذًٗ )  زتي ٗ دی٘ار ٛبی ف٘الد ّؾخقبت ّؾخقبت

 . اعت ؽذٙ ىزفتٚ ٕظز در GPa 210ٗ  3/0ثزاثز  تزتيت ثٚ تحَيٌ در ف٘الد االعتيغيتٚ
 

 [٤]( هشخصات فَالد طَلی ٍ عزضی  ٢جذٍل ) 

 

 ًَع آرهاتَر

 

 

 هذٍل االستیستِ
Es ( GPa ) 

 

 تٌش تسلین

σy ( MPa ) 

 

 اییتٌش ًْ
σy ( MPa ) 

 

 کزًش ًْایی
εu 

8Φ  210 3/278  3/278  18/0  
6Φ  210 3/311  3/311  2/0  

 

 [٤]( هشخصات فَالد خاهَت  ٣جذٍل ) 

 

 ًَع آرهاتَر

 

 

 هذٍل االستیستِ
Es ( GPa ) 

 

 تٌش تسلین

σy ( MPa ) 

 

 تٌش ًْایی
σy ( MPa ) 

 

 کزًش ًْایی
εu 

4Φ  210 797 797 146/٠ 
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 ٍ تحلیل ساسُهذلساسی ٌّذسی  -٤

 عٚ ثؼذی غيزخغی اخشای اس ثتٔ ثزای .دٛذ ّی ٕؾبٓ را ABAQUSافشار  ٕزُ در ثؼذی ْٕٕ٘ٚ عٚ ّذٍغبسی(  5ٗ  4) ؽنٌ 

ٗ ػزضی ثب ت٘خٚ ثٚ ٕبچيش ث٘دٓ عغح ّيَيزد ٛب ٕغجت ثٚ عغح ّقغغ  عٍ٘ی ف٘الدٛبی ثزای ٗ C3D8Rْٛئ  ىزٛی8 ٗ

ظز مزدٙ ٗ آٓ ٛب را ثٚ ف٘رت خزپبیی در ٕظز ىزفت. ثب ایٔ مبر ػالٗٙ ثز إٓنٚ اس عبسٙ ثتٖی، ّی ت٘آ اس رفتبر خْؾی فزف ٕ

دقت مبعتٚ ْٕی ؽ٘د، تؼذاد درخبت آسادی ٕيش مبٛؼ قبثٌ ت٘خٜی پيذا ّی مٖٖذ مٚ در عزػت تحَيٌ اْٛيت سیبدی دارد. در 

 .ّی ثبؽذ T3D2فشاری خزپبیی ثب ٕؾبٓ ٕزُ ا ایٔ پضٗٛؼ، اٍْبٓ ّ٘رد اعتفبدٙ ثزای ف٘الد، اٍْبٓ ىزٛی

داّٖٚ  یل در ت٘إذ ّی ّذً ٕ٘ع ثٚ ت٘خٚ ثب إٜٓب ّقذار مٚ ٗخ٘د دارد ّغَح ثتٔ ّذً ثزای افشار ٕزُ در ّتؼذدی پبراّتزٛبی

تحَيٌ  ٕتيدٚ یب ٕتبیح آسّبیؾيبٛی ثب افشار ٕزُ خزٗخی ٗ ّقبیغٚ خغب ٗ آسّ٘ٓ ثب إٜٓب ّٖبعت ّقذار تؼيئ ٗ مٖذ تغييز ّؼئ

 ّٖبعت ّقبدیز تؼيئ ٖٛذعی، ّذً ؽجنٚ ثٖذی ثٚ ٕح٘ٙ ت٘آ ّی ّثبً ػٖ٘آ ثٚ. ؽ٘د ّی دیيز، إدبُ رٗؽٜبی اس دقيق

آسّبیؾيبٛی  ٕتبیح ثب ٕظز، ّ٘رد ّذً تحَيٌ ٕتيدٚ درایٔ تحقيق،. مزد اؽبرٙ ٗیغن٘سیتٚ ضزیت ٗ ّقبٍح در پبراّتزٛبی خغبرت

ّغَ٘ة  ؽزایظ تب إذ یبفتٚ تغييز ٕح٘ی ثٚ ّذٍغبسی راّتزٛبی ىٕ٘بى٘ٓپبعخ ٛب، پب عبسىبری ثزای ٗ ؽذٙ ّقبیغٚ ٛب ْٕٕ٘ٚ

 .ؽ٘د حبفٌ

 

 

 ٧٠ mmشبكِ بٌذی دیَار با حذاکثز اًذاسُ ی شبكِ بتي با  - ٤شكل 
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 آرهاتَر ّا دیَار در ًزم افشار هذلساسی -٥شكل 

 

 هقایسِ ًتایج آسهایشگاّی با حل عذدی -٥

ّنبٓ ثبالی دی٘ار حبفٌ اس حٌ اٍْبٓ ّحذٗد ٗ مبر آسّبیؾيبٛی تزعيِ ٗ ثب ینذیيز ّقبیغٚ  تغييز-( ّٖحٖی ثبر 1در ْٕ٘دار ) 

ؽذٙ إذ. ْٛبٕغ٘ر مٚ ّؾبٛذٙ ّی ؽ٘د، ْٕ٘دار ٛب دارای رٕٗذ ینغبٕی ّی ثبؽٖذ ٗ تب حذ قبثٌ قجٍ٘ی ثز ِٛ ّٖغجق ٛغتٖذ ٗ 

 .ّی ت٘آ ثٚ ٕتبیح ّذٍغبسی در ٕزُ افشار اعْيٖبٓ داؽت

 

 

  تغییز هكاى دیَار، حاصل اس ًتایج آسهایش ٍ حل اجشای هحذٍد ًزم افشار-هقایسِ ًوَدار بار -١ًوَدار 
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 بز رفتار دیَار ٣١٨-ACIبزرسی آرهاتَر گذاری بز اساط آییي ًاهِ  -٦

ثظ آیئ ٕبّٚ ثٚ ع٘ر خبؿ ت٘عظ قغْت ٛبیی اس ٍجٚ ٛبی دی٘ار یب ٍجٚ ٛبی ثبسؽ٘ در دی٘ار مٚ السُ اعت ثز اعبط ض٘ا

، ثزای ارسیبثی ضزٗرت ایدبد ACI-318ف٘الدٛبی عٍ٘ی ٗ ػزضی تق٘یت ؽٕ٘ذ را اخشای ّزسی ّی ٕبّٖذ. ثز اعبط آیئ ٕبّٚ 

 >9=اخشای ّزسی در دی٘ار، ّی ت٘آ ثٚ ف٘رت سیز ػٌْ مزد:

ٗ خبٕجی، در دٗرتزیٔ تبر فؾبری ّقغغ در ف٘رتی مٚ تٖؼ فؾبری حذامثز در ّقبعغ دی٘ار، ٕبؽی اس ثبرٛبی ّح٘ری  -

ثيؼ تز ثبؽذ، ٕيبس ثٚ اعتفبدٙ اس اخشای ّزسی ٗخ٘د دارد. اخشای ّزسی ٗیضٙ را ّی ت٘آ در عً٘ ٗ ارتفبع  fc2/0 اس 

 مِ تز ؽذ، قغغ ْٕ٘د.fc 15 /0دی٘ار، ٛز مدب مٚ تٖؼ فؾبری اس 

ثبؽذ را ثب دٗ ىزٗٙ  2ً٘ آساد تيز ثٚ ارتفبع آٓ، مْتز اس ثزای تيزٛبی ْٛجٖذی مٚ ٕغجت ع ACIدرّ٘رد تيزٛبی ْٛجٖذ ٕيش 

اعت  6/1ّتقبعغ اس ّيَيزد ٛبی قغزی ّتقبرٓ ٕغجت ثٚ ّيبٕٚ دٛبٕٚ ّغَح ّی ْٕبیذ. در دی٘ار ّ٘رد ّغبٍؼٚ ایٔ ٕغجت ثزاثز ثب 

 ثٖبثزایٔ اعتفبدٙ اس آرّبت٘ر قغزی در تيز ْٛجٖذ السُ ّی ثبؽذ.

 خشئيبت. اعت ؽذٙ حبفٌ mm 2550 ثزاثز دی٘ار ارتفبع در آٓ اّتذاد ی إذاسٙ ٗ دی٘ار ی بیٚپ عً٘ مٌ ثزاثز ّزسی خش عً٘

 ؽنٌ ٛبی ) در ACI-318 ی ٕبّٚ آیئ ض٘اثظ اعبط ثز ْٛجٖذ، تيزٛبی ٗ ٛب پبیٚ در ٕظز ّ٘رد ی ْٛجٖذ دی٘ار آرّبت٘رىذاری

 .اعت ؽذٙ ( ارائٚ 7ٗ  6

 

 

 ٣١٨-ACIشای هزسی ( هطابق با ضَابط آییي ًاهِ آرهاتَر گذاری ٍیضُ دیَار ) اج -٦شكل 
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 ٣١٨-ACIهشخصات ٌّذسی ٍ چیذهاى آرهاتَرّای تیز ّوبٌذ هطابق با ضَابط آییي ًاهِ  -٧شكل 

 

ىذاری ؽذٙ  ثب ت٘خٚ ثٚ ّغبٍت ارائٚ ؽذٙ ٗ ٍشُٗ عزح تق٘یت دی٘ار، اقذاُ ثٚ ّذٍغبسی دی٘ار تحت عٚ حبٍت ّختَف آرّبت٘ر

 یح آٓ ثب ْٕٕ٘ٚ اٍٗيٚ دی٘ار ّ٘رد ثزرعی ٗ ارسیبثی قزار ىزفتٚ اعت. ایٔ عٚ حبٍت ثٚ ؽزح سیز ّی ثبؽٖذ:اعت ٗ ٕتب
 خبّ٘ت ىذاری ٗیضٙ در اخشای ّزسی -

 آرّبت٘ر ىذاری قغزی در تيز ْٛجٖذ -

 تزميت ْٛشّبٓ دٗ حبالت ثبال -
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 ًزم افشار، حاصل اس حل اجشای هحذٍد كاى دیَا در حاالت هختلف آرهاتَر گذاریهقایسِ ًوَدار بار تغییز ه -٢ًوَدار 
 

ّٖحٖی ٛبی تحَيَی حبفٌ اس ٕتبیح ٕزُ افشاری ثزای حبالت ّختَف اؽبرٙ ؽذٙ، ارائٚ ؽذٙ ٗ ثب حبٍت ْٕٕ٘ٚ ی اٍٗيٚ  2در ْٕ٘دار 

حی ّزسی عجت افشایؼ قبثٌ ّالحظٚ ی مزٕؼ ّقبیغٚ ؽذٙ إذ. ّؾبٛذٙ ّی ؽ٘د مٚ اعتفبدٙ اس خبّ٘ت ىذاری ٗیضٙ در ٕ٘ا

%ؽذٙ اعت. ثٖبثزایٔ ّی ت٘آ ٕتيدٚ ىزفت مٚ ایٔ ٕ٘ع ّيَيزد 11% ّقذار تٍ٘يٚ ٗ افشایؼ ّقبّٗت تب 76ٕٜبیی ؽنغت تب 

ىذاری تبثيز ػْذٙ ای در افشایؼ ؽنٌ پذیزی دی٘ار ثزؽی دارد ٗ در ّٖبعق ٍزسٙ خيش ثٚ ػٖ٘آ ػبَّی ّٖبعت خٜت اعتٜالك 

 زٗی خبٕجی سٍشٍٚ ثٚ مبر ّی رٗد.ٕي

ٗ  KN 193ثٚ  KN 139ظزفيت ثبرثزی ٕٜبیی دی٘ار اس  %38ْٛچٖئ اعتفبدٙ اس آرّبت٘ر ىذاری قغزی عجت افشایؼ 

ؽذٙ ٗ ثٚ ع٘ر مَی اعتفبدٙ اس ایٔ ٕ٘ع آرّبت٘ر ىذاری ثز اعبط  mm 46ثٚ  mm 38% مزٕؼ ٕٜبیی ؽنغت آٓ اس 21افشایؼ

 ٜج٘د رفتبر دی٘ار ّی ؽ٘د.ؽزایظ آیئ ٕبّٚ عجت ث

ْٛبٕغ٘ر مٚ إتظبر ّی رٗد تزميت رٗػ ٛبی ثبال، اعتفبدٙ ت٘اُ آرّبت٘ر ىذاری قغزی در تيز ْٛجٖذ ْٗٛچٖئ حبٍت خبّ٘ت 

ىذاری ٗیضٙ در اخشای ّزسی، عجت ثٜج٘د قبثٌ ّالحظٚ ی رفتبر مَی دی٘ار ِٛ اس ٍحبػ ؽنٌ پذیزی ٗ ِٛ اس ٍحبػ ّقبّٗت 

% افشایؼ، ثٚ 105ٗ  %40ٚ ع٘ری مٚ ّيشآ ّقبّٗت حذامثز دی٘ار ٗ مزٕؼ ٕٜبیی ؽنغت آٓ ثٚ تزتيت ثب ٕٜبیی ؽذٙ اعت ث

 رعيذٙ اعت. KN 198 ٗmm 78ّقذار 

 

 بزرسی اثز افشایش پٌْای تیز ّوبٌذ بز رفتار دیَار -٧

ثب ٕغجت پٜٖبی ّختَف ؽذٙ اعت.  در ایٔ قغْت ثٚ ّٖظ٘ر ثزرعی اثز افشایؼ پٜٖبی تيز ْٛجٖذ، اقذاُ ثٚ ّذٍغبسی ْٕٕ٘ٚ ٛبیی

افشایؼ پٜٖبی تيز ْٛجٖذ در راعتبی اّتذاد تيز ث٘دٙ، ٗ ْٕٕ٘ٚ ٛب ّغبثق ثب ؽزایظ آسّبیؾيبٛی ٍ٘ ٗ چٔ ثبرىذاری ؽذٙ إذ. ٕتبیح 

 ّؾبٛذٙ ّی مٖيِ. 3إٜٓب را، در ْٕ٘دار 



  کاًَى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى هعوارایزاى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 ٩٤هاُ  تیز -تْزاى 

 

12 

 

 

 
 یسِ با ًوًَِ اٍلیِجابجایی بزای حالت افشایش پٌْا با ًسبت هتفاٍت در هقا –بار   -٣ًوَدار

 

 اٍٗيٚ ی ْٕٕ٘ٚ حبٍت ثب ٗ ؽذٙ ارائٚ تيزْٛجٖذ، ّختَف حبالت ثزای افشاری ٕزُ ٕتبیح اس حبفٌ تحَيَی ٛبی ّٖحٖی 3 ْٕ٘دار در

 ؽذٙ ثزؽی دی٘ار ٕٜبیی ّقبّٗت ی ّالحظٚ قبثٌ افشایؼ عجت ْٛجٖذ، تيز پٜٖبی افشایؼ مٚ ؽ٘د ّی ّؾبٛذٙ. إذ ؽذٙ ّقبیغٚ

 ٕٜبیی مزٕؼ ثٚ ْٛچٖئ ٗ% 25 ّقبّٗتی افشایؼ مٚ KN 173 ثب ثزاثز ّقبّٗتی ثٚ% 70 پٜٖبی ٕغجت در ینٚع٘ر ثٚ اعت،

 افشایؼ ّقبّٗت ،%70 تب ْٛجٖذ تيز پٜٖبی ؽذٓ سیبد ثب ؽ٘د، ّی ّؾبٛذٙ ْٕ٘دار در مٚ ْٛبٓ ع٘ر. ایِ رعذmm 44ٙ ثب ثزاثز

 افشایؼ مٚ ىزفت ٕتيدٚ ت٘آ ّی ثٖبثزایٔ .ؽ٘د ْٕی ّؾبٛذٙ ثزؽی اردی٘ رفتبر ثز ّغَ٘ة تبثيزی ایٔ اس ثؼذ اّب اعت، داؽتٚ

 .ؽ٘د ّی دی٘ار ٕٜبیی ّقبّٗت ٗ پذیزی ؽنٌ افشایؼ ثبػث ّؾخقی حذ تب تيزْٛجٖذ پٜٖبیی
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 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 ٩٤هاُ  تیز -تْزاى 

 

13 

 

 ًتیجِ گیزی -٨

، ٕ٘ع ثخق٘فی اس عيغتِ دی٘ارٛبی ثزؽی اعت مٚ عبسٙ ی ّقبّٗی در ثزاثز ٕيزٗٛبی خبٕجی ّی ْٛجٖذدی٘ار ثزؽی  -

تحٌْ ٕيزٗٛبی ثقَی حتی پظ اس ٗ پذیزی ثبال  ؽنٌسیبد،  عختی ثغيبر اس ّحبعٔ دی٘ارٛبی ثزؽی ّی ت٘آ ثٚ بؽذ.ث

ثز اس عختی، ّقبّٗت ٗ ؽنٌ پذیزی برفتبر ایٔ ٕ٘ع دی٘ارٛب ثٚ ؽذت ّتاؽبرٙ مزد.  ) ثزخالف عت٘ٓ ( تزك خ٘ردىی

 اعت. ْٛجٖذ تيزٛبی

، ACI-318ٛبی ْٛجٖذ ثز اعبط پيؾٖٜبدات پبئٍ٘ی ٗ ْٛچٖئ آیئ ٕبّٚ اعتفبدٙ اس آرّبت٘ر ىذاری قغزی در تيز -

عجت افشایؼ ّقبّٗت ٗ ؽنٌ پذیزی تيزٛب ٗ در ٕتيدٚ ثٜج٘د رفتبر مَی دی٘ار ٛبی ثزؽی ْٛجٖذ ّی ؽ٘د. ایٔ ٕ٘ع 

ٔ دٗ پبیٚ آرّبت٘ر ٛبی قغزی ػَْنزدی ؽجيٚ خزپب دارٕذ ٗ ثٚ خ٘ثی قبدر ثٚ إتقبً ٕيزٗٛبی ثزؽی ٗ ٍٖيز خْؾی ثي

ٛبی دی٘ار ّی ثبؽٖذ مٚ عجت افشایؼ ّؾبرمت ظزفيت ثبرثزی ّح٘ری پبیٚ ٛبی دی٘ار در تحٌْ ٕيزٗٛبی خبٕجی ّی 

 ؽ٘د.

، در ٕ٘احی ّزسی دی٘ار ثزؽی در ف٘رت ٕيبس، ٕقؼ ACI-318اعتفبدٙ اس خبّ٘ت ىذاری ٗیضٙ ثز اعبط آیئ ٕبّٚ  -

 ر دارد.ّْٜی در افشایؼ ؽنٌ پذیزی ٗ ّقبّٗت ٕٜبیی دی٘ا

افشایؼ پٜٖبی تيز ٛبی ْٛجٖذ رفتبر ّغَ٘ثی ثز دی٘ار ثزؽی دارد ٗ عجت افشایؼ ّقّ٘ت ٕٜبیی دی٘ار ٗ ؽنٌ پذیزی  -

 ثٜتز دی٘ار ثزؽی ٗ تيز ْٛجٖذ ّی ؽ٘د.

 اس ثيؼ افشایؼ ٍٗی اعت ؽذٙ ثزؽی دی٘ار رفتبر ثٜج٘د عجت% 70 تب ْٛجٖذ تيز پٜٖبی افشایؼ ّغبٍؼٚ، ایٔ اعبط ثز -

 .اعت ٕذاؽتٚ ّغَ٘ثی تبثيز ارّقذ ایٔ

 قغزی ٛبی آرّبت٘ر حذف ثب ْٛجٖذ تيز ىذاری آرّبت٘ر عٍٜ٘ت ضْٔ ْٛجٖذ، تيز پٜٖبی ّٖبعت افشایؼ ثب ّدْ٘ع در -

 .یبفت دعت قجً٘ قبثٌ پذیزی ؽنٌ ٗ ّقبّٗت ثٚ ت٘آ ّی
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