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ABSTRACT 

 
In recent decades, the need for tall towers with different uses has increased day by day. The proper performance 

of these towers against earthquakes is of great importance due to the volume of investments and their residents. 

In high-rise structures, one of the problems that makes it difficult to use the structure is the high displacement 

values of the floors, including the roof of the structure. Therefore, in this study, by calculating the values of floor 

and roof displacement and comparing it with the allowable structural values, the need to use new methods such 

as long braces, truss belts and seismic isolation system is investigated. In this paper, first, using a selected 

laboratory sample from the frame, how to model and validate the results of nonlinear static analysis in the SAP 

software is discussed. Then, by modeling the 81, 66, 64 and 03 floor samples and performing nonlinear and 

dynamic static analysis of nonlinear time history, the seismic performance of the system has been investigated. 

And their behavioral curves are presented. Finally, the results of comparing seismic parameters and 

displacement values in different samples are presented. The results indicate poor bending system performance in 

high-rise structures, making it difficult to use the building normally. 
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  چکیذه

ّب در ثزاثز سلشلِ ثب ػولىزد هٌبعت ایي ثزج .در دِّ ّبی اخیز ًیبس ثِ ثزج ّبی ثلٌذ ثب وبرثزی ّبی هختلف رٍس ثِ رٍس افشایؼ یبفتِ اعت

ّبی ثلٌذ هزتجِ یىی اس هؾىالتی وِ لبثلیت ّب اس اّویت ثغیبر ثبالیی ثزخَردار اعت. در عبسُّب ٍ عبوٌبى آىگذاریحدن عزهبیِتَخِ ثِ 

وٌذ همبدیز خبثدبیی سیبد طجمبت اس خولِ ثبم عبسُ اعت. لذا در ایي پضٍّؼ ثب هحبعجِ همبدیز خبثدبیی اعتفبدُ عبسُ را ثب هؾىل هَاخِ هی

ّبی ًَیٌی ّوچَى هْبرثٌذّبی ثلٌذ، ووزثٌذّبی ای ثِ ثزرعی ًیبس اعتفبدُ اس رٍػٍ ثبم ٍهمبیغِ آى ثب همبدیز هدبس عبسُثبم طجمبت 

ی آسهبیؾگبّی هٌتخت اس لبة ثِ ًحَُ در ایي همبلِ اثتذا ثب اعتفبدُ اس یه ًوًَِ ؽَد.ای پزداختِ هیخزپبیی ٍ عیغتن خذاعبس لزسُ

ّبی ی ًوًَِعبس هذلاعت. در اداهِ ثب  ؽذُ پزداختِ SAP افشار ًزمآٍر( در ًتبیح تحلیل اعتبتیىی غیزخطی )پَػ ی ٍ اػتجبر عٌدیعبس هذل

ای عیغتن پزداختِ طجمِ ٍ اًدبم آًبلیش اعتبتیىی غیزخطی ٍ دیٌبهیىی تبریخچِ سهبًی غیزخطی ثِ ثزرعی ػولىزد لزسُ 30ٍ  18،22،26

-در ًوًَِ ّبای ٍ همبدیز خبثدبییلزسُ یپبراهتزّبارائِ گزدیذُ اعت. عزاًدبم ًتبیح حبفل اس همبیغِ  بّ آىّبی رفتبری ؽذُ اعت. ٍ هٌحٌی

ثِ ًحَی وِ در حبلت هؼوَل  اعت ّبی ثلٌذ هزتجِدر عبسُهٌبعت عیغتن لبة خوؾی ًب. ًتبیح حبوی اس ػولىزد اًذ ؽذُ ارائِّبی هختلف 

 .ؽَدِ هیلبثلیت اعتفبدُ اس عبختوبى ثب هؾىل هَاخ
 

 ، تحلیل غیزخطیخبثدبیی ثبم، ایثْغبسی لزسُ ،ّبی ثلٌذ هزتجِعبسُولیذی:  ّبی ٍاصُ
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 هقذهه  -3
 پیؾزفت ثب اعت. ثَدُ ون هٌؾبء ًشدیه ّبی سلشلِ ثجت اهىبى خْبى عزاعز در ًگبری لزسُ ّبی ؽجىِ ون تزاون ػلت ثِ گذؽتِ در

 دارد. ٍخَد هختلف هَلؼیتْبی در ّب سلشلِ اس هتؼذدی ًگبؽتْبی اهزٍسُ ًگبر، لزسُ ّبی تگبُدع پیؾزفت ٍ افشایؼ ٍ ًگبری لزسُ ّبی ؽجىِ

 تَعؼِ وبهپیَتزّب، پیؾزفت گذؽتِ عبل 50 در را سلشلِ ٍ عبسُ هٌْذعی در تىٌیىی ّبی پیؾزفت ( دالیل2000)پٌشیي خَسف پزفغَر

 ، پذیزی ًیبسؽىل خشئیبت در تغییز ّب، عبسُ در ارتدبئی غیز هدبس یؽىلْب تغییز ثىبرگیزی ٍ درن ّب، عبسُ خطی غیز تحلیل رٍؽْبی

 ثَدُ گغل اس دٍر ّبی سلشلِ ثب گغل ًشدیه ّبی سلشلِ هتفبٍت اثزات ؽبّذ هحممیي اخیز، پیؾزفتْبی ثِ تَخِ ثب. داًذ هی ... ٍ همبٍهت

 اثزات ایٌىِ ثب [. 1] جبرت ًشدیه گغل تَعط ثَلت ػٌَاى ؽذپبوَیوبعبًفزًبًذٍ، ػ1971پزوفیلذوبلیفزًیب ٍ سلشلِ 1966اًذ.ثؼذ اس سلشلِ 

سلشلِ  ثَدتب ایٌىِ ًؾذُ درن خَثی ثِ ػوزاى هٌْذعی ّب عبسُ طزاحی هَضَع در ایي اّویت اهب ثَد، ؽذُ ؽٌبختِ گذؽتِ در گغل ًشدیه

 [3-2]تبیَاى ثِ ٍلَع پیَعت 1999چی  صاپي، سلشلِ چی1995، سلشلِ وَث1994ِ، سلشلِ ًَرثزیح 1992ّبی هخزثی هبًٌذ سلشلِ لٌذرس

 رفتبر ًوَدى هؾخـ ثزای غیزخطی ّبیتحلیل اس اعتفبدُ ٍ ؽذُ ّب هؾخـعبسُ غیزخطی رفتبر ؽذُ، ثجت ّبیسلشلِ ٍلَع سهبى اس

 .هیزٍد وبر ثِ سلشلِ طی ّب در عبسُ پبعخ هطبلؼِ ثزای لذرتوٌذ اثشاری ػٌَاى ثِ دیٌبهیىی غیزخطی تحلیل .اعت ًبپذیز اختٌبة آًْب ٍالؼی

. دٌّذ ارائِ ّبعبسُ ایلزسُ ػولىزد ٍ هَرد اًتظبر رفتبر اس دلیمی ارسیبثی هیتَاًٌذ اًذ،ؽذُ اًتخبة دلت وِ ثِ ّبییؽتبثٌگبؽت اس ایهدوَػِ

 اس ػولی اعتفبدُ ثزای ّبییهحذٍدیت ّن ٌَّس ٍلی افشایؼ اعت حبل در ّوَارُ هحبعجِ اثشارّبی وفبیت ٍ دلت حمیمت وِ ایي لجَل ثب

 ثِ ؽتبثٌگبؽت ًتبیح ثَدى حغبط ٍ ًتبیح تفغیز ثَدى هؾىل تَاى ثِهی ّبهحذٍدیت ایي خولِ . اسدارد ٍخَد خطی غیز تحلیل دیٌبهیىی

 هغألِ ایي وِ وزد عبسُ اعتفبدُ یه تحلیل ثزای ؽتبثٌگبؽت چٌذ اس ثبیذ اػتوبد ًتبیح لبثل ثِ رعیذى ثزای ثطَریىِ وزد، اؽبرُ اًتخبثی

 ّبیتحلیل اًدبم عبسی عبدُ طی در ّویي دلیل وٌذ. ثِهی دؽَار ثغیبر طزاحی ٍ تحلیل ػولی ثزای همبفذ را تحلیل ًَع ایي اس اعتفبدُ

ثغیبر هزعَم ؽذُ اعت. ایي  ATC40 [4]  ٍFEMA356 [5]در هٌذرج اٍرپَػ تحلیل یب غیزخطی اعتبتیىی استحلیل اعتفبدُ غیزخطی

 اس ٍضؼیت هفیذی اطالػبت تَاًذهی ؽَد اًدبم دلت ثب ٍ ثِ درعتی غیزخطی اعتبتیىی تحلیل اگز وِ اعت ؽذُ پذیزفتِ ِ خَثیهغئلِ ث

 غیزخطی ّبی اعتبتیىیتحلیل اس اعتفبدُ ًیغتٌذ. در آًْب ارائِ ثِ لبدر تحلیل دیٌبهیىی یب خطی تحلیل رٍؽْبی وِ وٌذ ارائِ عبسُ

 . چٌیيثبؽذ دارا را عبسُ اس ػضَی عبسُ یب غیزخطی رفتبر ًظزگزفتي در تَاًبیی ثبیذ هذل ایي .تحلیل اعت زاحله هْوتزیي اس یىی هذلغبسی

ّبی تغییزؽىل . توزوشدارد را اًذؽذُ ووی عبسی ٍ تغییزؽىل همبٍهت ظزفیتْبی ٍعیلِ ثِ وِ اػضبء، غیزخطی خَاؿ ثزآٍرد ثِ ًیبس هذلی

 تغییز رفتبری ًیزٍ، هٌحٌی تْیِ ثِ ًیبس هٌظَر ایي ثزای .ثبؽذهی رفتبر غیزخطی هذلغبسی ثزای هتذاٍل رٍػ عبسُ اس ًمبطی در غیزخطی

 عیىل ّز اس ثؼذ وِ ثبؽذثزگؾتی هی ٍ رفت رفتبر یه فَرت ثِ سلشلِ طی اػضب پالعتیه ٍالؼی . رفتبرثبؽذهی هتوزوش هفبفل ایي ؽىل

 ثِ ٍاردُ غیزخطی، ًیزٍی اعتبتیىی در تحلیل وِ آًدب . اسوٌذهی تغییز همبٍهت یب ٍ عختی یللج اس هؾخقبت هٌحٌی ثبرثزداری ٍ ثبرگذاری

 وِ ثتَاًذ هیجبؽذ هذلغبسی ًَػی ثِ ًیبس لذا ؽَد،هی اػوبل ثِ عبسُ هؾخـ درخْتی ٍ افشایٌذُ فَرت ثِ ٍ ثبؽذًوی ٍثزگؾتی رفت فَرت

-ثِ ایي هٌظَر هی .ًوبیذ لحبظ را همبٍهت ٍ عختی وبّؼ اثزات ثتَاًذ ًَػی ثِ ّذ ٍد ارائِ ػضَ ثزگؾتی ٍ رفت رفتبر اس هٌبعجی تخویي

-ثز هجٌبی ًتبیح ثذعت آهذُ اس تحمیمبت ػلی خَػ 1385ّبی هؾخـ ثِ عبسُ اػوبل وزد. در عبل تَاى ثبر را ثِ فَرت رفت ٍ ثز ثِ گبم

درفذ، هتحول خغبرات عبسُ ای ؽذیذ هی گزدد. در ایي تحمیك ثزای  40، عبسُ ثِ اسای وبّؼ همبٍهت ثیؼ اس  [6]رفتبر ٍ رضب ػجبط ًیب

-1993ٍ ّوىبراًؼ در عبل  Cosenza. وَسًشا [7]ؽتبة خطی اعتفبدُ ؽذُ اعت یبفتِ تَعؼِ رٍػ ػٌَاى ثِ ًیَهبرن تحلیل عبسُ اس رٍػ

 Negroٍ ًگزٍ   Colombo، ٍ ولَهجَ [10]1998در عبل  Kumarٍوَهبر  Usami، یَعبهی [9]1994در عبل  Rodrigues، رٍدریگش [9]

 ثزای را پالعتیه اًزصی خذة ٍ لبثلیت پذیزیؽىل حذاوثز ثز هجتٌی خغبرت تَاثغ ٍ ّوىبراًؼ ؽَد. وَسًشادیذُ هی [11]2005در عبل 

در  عبسُ تَعط ؽذُ ةخذ اًزصی اس تبثؼی وِ پبراهتز . رٍدریگش یه[12]وزدًذ همبیغِ ؽًَذُ تىزار ثبرگذاری عبسُ تحت خزاثی تؼزیف

 خغبرت اًذیظ یه ٍ ًگزٍ . وَلَهجَ[9]وزد پیؾٌْبد ایُلزس خغبرت ارسیبثی ثبؽذ ثزایهی ًغجی خبثدبیی ٍ ارتدبػی غیز ّبیتغییزؽىل

 .[12]ًوَدًذ همبٍهت پیؾٌْبد سٍال هجٌبی ثز ولی

 
 
 
 

 

هعیار کنتزل گسیختگی و تغییزهکاى جانبی ساسه -4  
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 ثىبر هی رٍد رٍاثط هحذٍد وٌٌذُ ثزای تغییز ؽىل ًغجی ٍ ولی طجمبت ثز هجٌبیضزیت رفتبر  ةهحبعج درعبسُ وِ حذاوثز تغییزهىبى      

  ،ارائِ ؽذُ، اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثب در ًظز گزفتي ایي هطلت وِ عبسُ لجل اس رعیذى ثِ ظزفیت خَد، ًبپبیذار ًؾَد 2800 ةییي ًبهآ تَعط

 2فَرت ِ ث ،ثبًیِ ثبؽذ ٍ تحلیل غیز خطی اًدبم ؽَد 7/0اس  ثیؾتزوِ سهبى تٌبٍة عبسُ  عبسُ در فَرتیحذاوثز تغییزهىبى ولی  ییي ًبهِآ

ذ چٌیي تغییزهىبًی را تحول وٌٌذ ٍ ٌای ثتَاً عبسُ یتؼییي وزدُ اعت. الجتِ ایي هحذٍدیت ثزای حبلتی اعت وِ اػضب طجمِ ارتفبع درفذ

  .دلجل اس رعیذى ثِ ایي تغییزهىبى گغیختِ ًؾَ

 
 

 

 هعزفی نزم افشار  -5
SAP2000  ٍ ُیه ثزًبهِ لذرتوٌذ ثزای هذل عبسی، تحلیل ٍ طزاحی اًَاع هختلف عبسُ ّب اعت وِ حبفل تالػ گزٍُ هٌْذعی عبس

  ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ یزولی در ایبلت وبلیفزًیبی آهزیىب هی ثبؽذ.  (csi) وبهپیَتز
 

 

 

 بزرسی صحت هذلساسی -6
افشاری همبیغهِ ؽهذُ اعهت.    یه هذل آسهبیؾگبّی اس لبة خوؾی ثتٌی اًتخبة ٍ ًتبیح آى ثب هذل ًزم SAPخْت حقَل اطویٌبى اس ًتبیح 

 230ٍ  155( ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.  ّوچٌیي ارتفبع طجمِ ٍ ػهزك دّبًهِ ثهِ تزتیهت     3-4هؾخقبت ٌّذعی هذل آسهبیؾگبّی در ؽىل )

 ثبؽذ.   اس دلت لبثل لجَلی ثزخَردار هی SAPعبسی  دّذ وِ هذل همبیغِ ًتبیح ًؾبى هی 1ًوَدار ثبؽذ. در عبًتیوتز هی

 

 
 Mehrabi [35]> هشخصات هنذسی نوونة هذل آسهایشگاهی 4شکل 
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 و عذدی  > هقایسة نتایج هذل آسهایشگاهی3نوودار 

 

 
 > تغییز شکل یافته هذل آسهایشگاهی 5شکل 

 

 ساسی و انجام آنالیشهذل -7
ؽَد. ثزای ثزرعی وبهل ّبی هَرد ثزرعی پزداختِ هیعبسی فَرت گزفتِ، ثِ هؼزفی هذلدر ایي لغوت ثب تَخِ ثِ لبثل اػتوبد ثَدى هذل

 تیپ عبسُ هتفبٍت ثب اثؼبد هتفبٍت، حبلتی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت  ثلٌذ هزتجِ چْبرػولىزد عبختوبى ّبی 

ثزای طزاحی ؽذُ اًذ.  LRFDًبهِ ثِ رٍػ ّب ثب اعتفبدُ اس آییيدر اثتذا عبسُ را هذل وٌذ.وِ ػولىزد اًَاع عبختوبى ّبی ثلٌذ هزتجِ 

ّبی هَرد ثزرعی در هؾخقبت هذل 1در خذٍل وٌین. ّب دعتِ ثٌذی هیّب را ثِ دٍ گزٍُ ثب تَخِ ثِ ًَع تحلیل آىثزرعی ثْتز ًتبیح هذل

 هتز ٍ ٍاحذ ًیزٍ، ًیَتي هی ثبؽذ. َل،ٍاحذ ط پضٍّؼایي پضٍّؼ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. در ایي 

 
> نتایج گزوه اول 3جذول  
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 ی گزوه اولبزرسی خزوجی ها -8
 

   > نتایج گزوه اول4جذول 

 Ω R4:33 هقاوهت نهایی سختی شکل پذیزی جذب انزصی نام هذل

MRF 3 1.8709e+006 1.6003 4.1050e+006 2.7775e+006 1.4100 2.3827 

MRF 4 2.5377e+006 1.5647 3.8213e+006 3.2377e+006 1.3596 2.4369 

MRF 5 3.2735e+006 1.5395 3.5046e+006 3.5666e+006   1.3423 2.4401 

MRF 6 5.6727e+006 1.2120 5.2195e+006 6.6587e+006 1.1554 2.0221 

 

 

 

 
    MRF 3جابجایی هذل-> نوودار بار4نوودار 

 

تعذاد  نام هذل

 طبقات

تعذاد 

 دهانه

ایوضعیت ساسه  نوع تحلیل 

MRF-3 3: 6  استاتیکی غیزخطی قاب خوشی 

MRF-4 44 6  استاتیکی غیزخطی قاب خوشی 

MRF-5 48 6  استاتیکی غیزخطی قاب خوشی 

MRF-6 53 6  یکی غیزخطیاستات قاب خوشی  

MRF-7 3: 6  دیناهیکی تاریخچه سهانی غیزخطی تحت رکورد سلشله نشدیک به گسل قاب خوشی 

MRF-8 44 6  دیناهیکی تاریخچه سهانی غیزخطی تحت رکورد سلشله نشدیک به گسل قاب خوشی 

MRF-9 48 6  دیناهیکی تاریخچه سهانی غیزخطی تحت رکورد سلشله نشدیک به گسل قاب خوشی 

MRF-: 53 6  دیناهیکی تاریخچه سهانی غیزخطی تحت رکورد سلشله نشدیک به گسل قاب خوشی 
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    MRF 4جابجایی هذل-> نوودار بار5نوودار 

 

 
    MRF 5جابجایی هذل-> نوودار بار6نوودار 

 

 

 

 

 
    MRF 6جابجایی هذل-> نوودار بار7نوودار 

 

 هىبًیشم تؾىیل هفبفل پالعتیه عیغتن ّبی هَرد ثزرعی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 3ٍ  2در ؽىل 
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   MRF 3> شزوع تسلین درهذل 4شکل 

 

 

  
   MRF 4> شزوع تسلین درهذل 5شکل 

 
 

 

 

  
   MRF 5> شزوع تسلین درهذل 6کل ش
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   MRF 6> شزوع تسلین درهذل 7شکل 

 

 

 دومهای گزوه بزرسی هذل -8-4

ؽَد. تحلیل ثِ ّی حَسُ ًشدیه ثن، طجظ ٍ وَثِ پزداختِ هیّبی هَرد ثزرعی تحت اثز روَرد سلشلِدر ایي ثخؼ ثِ ثزرعی ػولىزد هذل

ؽوبرُ طجمِ ارائِ ؽذُ اًذ. ًتبیح حبوی اس  –سهبى ٍ خبثدبیی هطلك طجمبت  -فَرت غیزخطی اًدبم ؽذُ ٍ ًتبیح ثِ دٍ فَرت خبثدبیی ثبم

 تز سلشلِ وَثِ اعت.تبثیز ثحزاًی
 

 
  ن، طبس و کوبه طبقه تحت اثز رکورد سلشله ب :3 هذل جابجایی دیافزاگن-شواره طبقه> نوودار 8نوودار 
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  طبقه تحت اثز رکورد سلشله بن، طبس و کوبه  44 هذل جابجایی دیافزاگن-شواره طبقه> نوودار 9نوودار 

 

 

 

 
  طبقه تحت اثز رکورد سلشله بن، طبس و کوبه  48 هذل جابجایی دیافزاگن-شواره طبقه> نوودار :نوودار 
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  طبقه تحت اثز رکورد سلشله بن، طبس و کوبه  53 هذل گنجابجایی دیافزا-شواره طبقه> نوودار ;نوودار 

 

 

 پذیز ًیغت.ؽَد وِ خبثدبیی ثبم ثغیبر سیبد ثَدُ ٍ اهىبى اعتفبدُ اس عبسُ اهىبىثب تَخِ ثِ همبدیز خبثدبیی هؾبّذُ هی

 

 

 
  کوبه  طبقه تحت اثز رکورد سلشله بن، طبس و :3 هذل سهاى دیافزاگن -جابجایی بام> نوودار 33نوودار 
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  طبقه تحت اثز رکورد سلشله بن، طبس و کوبه  53 هذل سهاى دیافزاگن -جابجایی بام> نوودار 33نوودار 

 
 

 

 گیزی نتیجه -9
ای هؾىل ّبی ثلٌذ هزتجِ هَرد ثزرعی اس لحبظ عبسُؽَد وِ عبختوبىثب تَخِ ثِ همبدیز خبثدبیی ّب ٍ ػولىزد عبسُ هؾبّذُ هی .1

ذاؽتِ ٍ عبسُ ػولىزد هٌبعت داؽتِ ٍ ؽبّذ فزٍریشػ ٍ خزاثی ًیغتین، اهب ثب تَخِ ثِ همبدیز خبثدبیی ّب لبثلیت اعتفبدُ خبفی ً

ّبی ّوچَى هْبرثٌذ عبوٌبى اس عبختوبى ثخقَؿ در طجمبت ثبالتز ثب هؾىل هَاخِ ؽذُ اعت ٍ لذا ثبیغتی ثب اعتفبدُ اس رٍػ

ای ٍ ... ثِ همبٍم عبسی عبسُ پزداختِ ؽذُ ٍ همبدیز خبثدبیی را تب حذ هوىي وبّؼ دّین ثِ ثلٌذ، ووزثٌذ خزپبیی ٍ خذاعبس لزسُ

 ًحَی وِ لبثلیت اعتفبدُ اس عبسُ فزاّن ؽَد.

ؽَد وِ در عیغتن لبة خوؾی ًگِ داؽتي ػولىزد عبسُ ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفلِ اس تحلیل غیزخطی اس تحمیك حبضز هؾبّذُ هی .2

طجمِ اهىبى پذیز اعت اهب ثب افشایؼ تؼذاد طجمبت عیغتن لبة خوؾی ثِ تٌْبیی اهىبى ًگِ  18بدُ در عبسُ در ًبحیِ لبثلیت اعتف

داؽتي عبسُ در ًبحیِ لبثلیت ثی ٍلفِ اهىبى پذیز ًیغت فلذا هیجبیغت ثب اعتفبدُ اس عیغتن ّبی دیگز ّوچَى خذاعبسّبی لزسُ 

 ای ػولىزد عبسُ را ثْجَد ثخؾیذ.

هَرد ًیبس خْت اعتفبدُ اس عیغتن خذاعبس لزسُ ای، پیؾٌْبد ًگبرًذُ اعتفبدُ اس عیغتن خذاعبس لزسُ ای خْت  ثب تَخِ ثِ سهبى .3

لزارگیزی ػولىزد عبسُ ّبی ثلٌذ هزتجِ ثب عیغتن لبة خوؾی در ًبحیِ لبثلیت اعتفبدُ ثی ٍلفِ اعت. الجتِ عیغتن ّبی دیگزی 

 را هیتَاى ثب تَخِ ثِ ّشیٌِ هٌبعت آًْب پیؾٌْبد داد.ّوچَى هیزاگزّبی افطىبوی، لشخی، هبیغ ٍ خزهی 

ّب، سلشلِ وَثِ ٍ ثؼضب طجظ ّبی هَرد ثزرعی در ایي پضٍّؼ تبثیز سلشلِوِ در توبم هذلؽَد وِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح هؾبّذُ هی .4

-ًؾبى ًذادُ ٍ ًیبس ثِ همبٍمّبی ثلٌذ هزتجِ هَرد ثزرعی ػولىزد هٌبعجی را اس خَد ؽَد وِ عبسُثیؾتز ثَدُ اعت. ٍ هؾبّذُ هی

 ؽَد.ای ثِ فَرت وبهل احغبط هیعبسی لزسُ

ؽَد وِ در عبسُ ّبی ثب تؼذاد طجمبت ووتز ػوذتب تغلین در پبی عبسُ ثب تَخِ ثِ هزاحل ؽزٍع ٍ تَالی تغلین هؾبّذُ هی .5

 ر طجمبت هیبًی اتفبق افتبدُ اعت.ّب ثب تؼذاد طجمبت ثیؾتز ػوذتب تغلین داتفبق افتبدُ اعت ایي درحبلی اعت وِ در عبسُ
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