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  چىیذُ

خان چؾن خَؽی هی در تزرعی رفسار لزسُ ای عاسُ ّا ػوَها خان سیز ؽالَدُ صلة فزض ؽذُ ٍ اس اثزاذ اًؼغاف خذیزی 

هذل ؽذُ اعر  0822ًَع لاب تسٌی تِ ّوزاُ دیَار تزؽی تسٌی تز رٍی عِ ًَع خان هغاتك آییي ًاهِ  8ؽَد. در ایي خضٍّؼ 

ٍ فاوسَرّای هخسلفی ًظیز زغییزهىاى ًغثی عثماذ ٍ هیشاى دٍراى هفاصل زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی تا ّن همایغِ ؽذُ 

 عاسُ در خالف خْر اعویٌاى اعر.-ًؾاى هی دّذ ػذم در ًظزگزفسي اًذروٌؼ خاناعر. ًسایح تِ دعر آهذُ 

 

  عاسُ، زحلیل دیٌاهیىی، لاب تسٌی، فٌز، هیزاگز -اًذروٌؼ خانولیذی:  ّایٍاصُ

 

  همذهِ. 1
 

اًذروٌؼ تیي عاسُ ٍ هحیظ خان زىیِ گاّی آى رفسار ٍالؼی عاسُ را در همایغِ تا رفسار عاسُ تا زىیِ گاُ 

عاسُ، خاعخ هساثز اس خاعخ الیِ خان ٍ خاعخ الیِ خان هساثز اس  -ة زغییز هی دّذ. در حالر اًذروٌؼ خانصل

 . [1] حضَر عاسُ تَدُ ٍ خان ٍ عاسُ اثز هسماتل تز خاعخ یىذیگز دارًذ

اها هحاعثِ خاعخ عاسُ یا خان تا درًظز گزفسي اثز هسماتل آى دٍ رٍی یىذیگز تِ عادگی زحلیل یه 

تزخالف عاسُ وِ یه هحیظ هحذٍد اعر ٍ هی زَاًذ  هیاى چٌذ درخِ آسادی دیٌاهیىی ًوی تاؽذ. در ایي عیغسن

تِ راحسی تا زؼذاد هحذٍدی درخِ آسادی دیٌاهیىی تِ عَر دلیك هذل ٍ زحلیل ؽَد، خان یه فضای ًیوِ 

ِ دِّ گذؽسِ زاوٌَى رٍػ تیٌْایر اعر وِ رفسار دیٌاهیىی آى زاتغ فزواًظ زحزیه هی تاؽذ. اس ایي رٍ اس ع

در عالْای اخیز ًیش زحمیماذ تغیاری  .[0] عاسُ عزح ؽذُ اعر -ّای هسفاٍزی تزای زحلیل هغالِ اًذروٌؼ خان

زحر ػٌَاى  J.Th.Snabjornssonزَعظ  2132زَعظ افزاد هخسلف اًدام ؽذ. اس خولِ زحمیمی وِ در عال 

. ّوچٌیي [3] ُ تسٌی در حَسُ ًشدیه ٍ دٍر ارائِ ؽذُ اعرعاسُ تز خاعخ عاخسواًْای وَزا -اثز اًذروٌؼ خان

زحمیمی زحر ػٌَاى تزرعی ػولىزد لزسُ ای لاب ٍ د یَار تزؽی تسٌی تا در ًظزگزفسي اثز  2133در عال 
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عاسُ اًدام گزفر وِ ًسایح آى ًؾاى هی دّذ فزض خای گیزدار در خالف خْر  -فًَذاعیَى -اًذروٌؼ خان

 Chinmayi,Jayalecshmiخضٍّؾی زَعظ  2133. در عال [4] تْغاسی عاسُ ّا اعر اعویٌاى تزای عزاحی ٍ

ارائِ ؽذُ وِ در آى عاسُ ّای دارای دیَار تزؽی زحر تار لزسُ ای هَرد تزرعی لزار گزفر ٍ ًسایح در عاسُ ّایی 

حلیل ؽذُ تَدًذ وِ در آًْا اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ در ًظز گزفسِ ؽذُ تَد تا عاسُ ّایی وِ تا فزض خای صلة ز

عاسُ تغسِ تِ رٍػ هذل  -ّوچٌیي زحمیماذ تغیاری تزای ًحَُ زحلیل اًذروٌؼ خان. [5] تغیار هسفاٍذ تَد

تِ عَر ولی زوام رٍؽْا تِ دٍ دعسِ اصلی زمغین هی ؽًَذ. رٍػ  وزدى وزدى هحیظ خان اًدام ؽذُ اعر.

 -الیش تا در ًظز گزفسي ززویة عیغسن خانهغسمین وِ خاعخ دیٌاهیىی عاسُ ٍ خان اعزاف آى در یه گام آً

 . [6]عاسُ، در ًظز گزفسِ هی ؽَد.رٍػ دیگز رٍػ سیز عاسُ اعر وِ عاسُ در گاهْای هخسلف زحلیل هی ؽَد

رٍؽْای هسفاٍزی اس رٍؽْای ػذدی هاًٌذ الواى هحذٍد،رٍػ الواى هزسی ٍ رٍؽْای ّیثزیذی تِ عَر 

. ّوچٌیي خصَصیاذ هحلی خان [7] اعسفادُ هی ؽًَذاسُ ع -هؼوَل تزای هذلغاسی اثزاذ اًذروٌؼ خان

هاًٌذخٌظ خان، الیِ ای تَدى خان ٍ ًیش زغییزاذ ػوك خایِ اس ػَاهل هَثز تز رفسار لزسُ ای عاسُ هی تاؽذ وِ 

 . [8] تایذ هَرد تزرعی لزار گزفسِ ٍ در زحلیل عاسُ لحاػ گزدد

 در ایي خضٍّؼ اس رٍػ سیز عاسُ اعسفادُ ؽذُ اعر.
 

  عاسُ -لحاػ ًوَدى اثزاذ اًذروٌؼ خان. 2
 

اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ تذلیل رفسار خیچیذُ خان ٍ زفاٍذ در دٍ هحیظ رفساری خان ٍ عاسُ تاػث ؽذُ 

وِ هذل ریاضی حاون تز ایي رفسار اس خیچیذگی خاصی تزخَردار تاؽذ.اوثزا تا عادُ عاسی ایي رفسار را هذل وزدُ، 

 هی گزدد.  زَصیف ریاضی اس آى ارائِ

 اًذروٌؼ تیي عاسُ، خی ٍ خان تِ ؽزح سیز ًاؽی هی ؽَد: اًذروٌؼ دیٌاهیىی اس دٍ هىاًیشم

اًذروٌؼ ایٌزعی: ًیزٍّای ایٌزعی عاسُ زَلیذ ًیزٍّای تزؽی ٍ لٌگزّای خوؾی در ززاس خایِ هی وٌذ وِ  -الف

ة فزواًظ تیاًگز اًؼغاف خذیزی ٍ عثة زغییزهىاى خی ًغثر تِ عغح آساد هی گزدد. زَاتغ اهدذاًظ خی تز حغ

 خان هی تاؽذ. –هیزایی عیغسن خی 

اًذروٌؼ عیٌوازیىی: ٍخَد خی عخر رٍی خان تاػث زغییز حزواذ خی ًغثر تِ عغح آساد هی گزدد. عِ  -ب

ػاهل هی زَاًذ عثة ایي زغییز حزواذ تاؽذ. ػاهل اٍل لیَد عیٌوازیىی هزتَط تِ حزور خغن صلة خی هی 

دٍم تِ هذفَى تَدى خی هزتَط هی ؽَد وِ تا افشایؼ آى، حزواذ لزسُ ای سهیي واّؼ خیذا هی وٌذ. تاؽذ. ػاهل 

 ػاهل عَم ًیش تِ زفزلِ اهَاج لزسُ ای اس اعزاف خی هزتَط هی ؽَد.

 در زؼییي همادیز عخسی هؼادل خان اس رٍاتظ سیز اعسفادُ ؽذُ اعر:     

(1)                                                                                                                                    Ku= r0           

  Kθ=                     (0)  
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ؽؼاع خی دایزُ ای هی  rًغثر خَاعَى خان ٍ  υهذٍل تزؽی دیٌاهیىی خان،  Gدر رٍاتظ فَق  

ٍ   Afؽؼاع دایزُ ای هؼادل در خی ّای غیز دایزُ ای تزای حزواذ افمی ٍ چزخؾی اس عاسگاری عغح همغغ تاؽٌذ.

( . حال اگز عیغسن زىذرخِ تِ صَرذ یه  = ru =   ٍ rθخی تذعر هی آیذ )  Ifهواى ایٌزعی 

 در ًظز گزفسِ ؽَد دارین  ξهیزایی هَثز ٍ  Tعیغسن زىذرخِ هؼادل تا خایِ گیزدار دارای خزیَد هَثز 

  (3)                                                                                                                             

  (4)                                                                                                                         

 

خزیَد هَثز عاسُ خایِ اًؼغاف خذیز،  (،  خزیَد عاسُ تا خایِ گیزدار )  Tدر رٍاتظ فَق 

 ی ّیغسزسیظ خان ٍ هیزایی زؾؼؾؼی خی ( ٍ ًغثر هیزایی خی ) هیزای ًغثر هیزایی عاسُ تا خایِ گیزدار،  

 .[9] عاسُ تا خایِ اًؼغاف خذیز هی تاؽذ هیزایی هَثز 

 خظ اس زؼییي هیزایی ٍ عخسی اس فٌز ٍ هیزاگز تزای هذلغاسی خایِ اًؼغاف خذیز اعسفادُ ؽذُ اعر.

  هؼزفی هذلْا .3
 

عثمِ  9ٍ 7، 5، 3زیح ارزفاػی  4هَرد هغالؼِ در لاتْای لاب دٍتؼذی هذل ؽذُ اعر.  48حمیك در ایي ز

وِ در ّز زیح ارزفاػی دٍ ًَع لاب یىی تا یه دیَار تزؽی در ٍعظ ٍ یىی تا دٍ دیَار تزؽی در عزفیي ٍ در دٍ 

 حالر تا درًظزگزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ ٍ تذٍى درًظزگزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ هذل ؽذُ اًذ.

هسز هی تاؽذ. فزض  5هسز ٍ ػزض تارگیز ّز لاب  0/3هسزی تَدُ، ارزفاع ّز عثمِ  6ًِ ایي لاتْا دارای عِ دّا 

ؽذُ اعر وِ لاتْای هَرد تزرعی لاب هیاًی یه خالى هسؼارف تاؽذ. در ولیِ لاتْا عیغسن هماٍم در تزاتز تار خاًثی 

ٍ عاسُ هحل لزارگیزی  لاب خوؾی تسٌی تِ ّوزاُ دیَار تزؽی تسٌی هی تاؽذ. خْر تزرعی اثز اًذروٌؼ خان

زؼییي ؽذُ اعر وِ لاتْا تزای دٍ حالر تا خایِ ثاتر ٍ خایِ اًؼغاف خذیز  II  ٍIII  ٍIIخزٍصُ تز عِ ًَع سهیي زیح 

 هذل ؽذُ اًذ.

ٍ تزاعاط هثحث ؽؾن همزراذ هلی عاخسواى  ETABS 2000 ver 9.7.0اتسذا عاسُ ّا تِ ووه ًزم افشار 

یزایؼ عَم ( ٍ ّوچٌیي هثحث ًْن همزراذ هلی عاخسواى ایزاى هذل عاسی، زحلیل ٍ ) ٍ 0822ٍ آییي ًاهِ سلشلِ 

ٍ هثحث ًْن همزراذ هلی عاخسواى اًدام ؽذُ  0822عزاحی ؽذُ اًذ. وٌسزل ّای هَرد ًظز تزاعاط آییي ًاهِ 

یل هذلْا تِ هذل ؽذُ اًذ. زحل PERFORMاعر. عدظ تا اعسفادُ اس ًسایح تِ دعر آهذُ، عاسُ ّا در ًزم افشار 

، NORTHRIDGEرٍػ دیٌاهیىی غیز خغی اًدام ؽذُ اعر. تزای زحلیل دیٌاهیىی اس عِ ؽساتٌگاؽر 

ELCENTRO  ٍMANJIL  (1اعسفادُ ؽذُ اعر ) ؽىل 
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 عیف خاعخ سلشلِ ّای اعسفادُ ؽذُ در زحلیل دیٌاهیىی غیز خغی (:3ؽىل )

 

 ًسایح زحلیل .4
 

خان ّای  عاسُ ٍ تذٍى در ًظز گزفسي آى در -همایغِ هیشاى سهاى زٌاٍب در عاسُ ّا تا در ًظزگزفسي اًذروٌؼ خان .4-1

 هخسلف

همادیز سهاى زٌاٍب ارزؼاؽی عاسُ ّا در حالسْای گیزدار ٍ اًؼغاف خذیز تِ دعر آهذُ اس آًالیش غیز خغی 

. ًسایح ًؾاى هی دّذ وِ لحاػ وزدى اًذروٌؼ در خان ّای هخسلف در ًوَدارّای سیز ًؾاى دادُ ؽذُ اعر

خان ٍ عاسُ در هحاعثاذ دیٌاهیىی عاسُ تاػث افشایؼ خزیَد عاسُ هی ؽَد. ّزچِ خان سیز خی ًزم زز تاؽذ 

ًغثر  IIفاصلِ خزیَد ارزؼاؽی در حالر خی صلة ٍ اًؼغاف خذیز تیؾسز اعر. ّوچٌیي ایي اخسالف در خان ًَع

 (.3ٍ  0اعر )ؽىلْای  IIًغثر تِ خان ًَع  IIIخان ًَع تیؾسز اس  IIIتِ خان ًَع 
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 (: سهاى زٌاٍب در لاتْا تا یه دیَار تزؽی2ؽىل)

 

 
 (: سهاى زٌاٍب در لاتْا تا دٍ دیَار تزؽی3ؽىل)

 

گزفسي آى در  عاسُ ٍ تذٍى در ًظز -ًظزگزفسي اًذروٌؼ خانهمایغِ هیشاى خاتدایی ًغثی عثماذ در عاسُ ّا تا در  .4-2

 خان ّای هخسلف

در خذٍل سیز همادیز زغییز هىاى ًغثی تام ًغثر تِ خایِ در حالر آًالیش دیٌاهیىی غیز خغی ًؾاى دادُ ؽذُ 

در حالر  IIاعر. تا همایغِ خاتدایی ًغثی عثماذ هؾخص ؽذ وِ حذاوثز خاتدایی ًغثی عثمِ تام در خان ًَع 

تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ تیؾسز اس حالر تذٍى در ًظز گزفسي آى اعر. دلیل ایي اهز دٍراى عاسُ تِ 

ّوزاُ فًَذاعیَى عاسُ اعر وِ تاػث هی ؽَد زغییزهىاًْا در ایي حالر تیؾسز ؽَد. ٍلی در خاوْای ًزم )خان 

فًَذاعیَى تاػث افشایؼ زغییزهىاًْا هی ؽَد ٍلی در ایي  ( ػلی رغن ایي وِ چزخؼ عاسُ تِ ّوزاُ III ٍIIًَع 
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دٍ ًَع خان زغییزهىاًْای حذاوثز عاسُ ووسز اعر. در خاوْای عخر اخسالف خزیَد عاسُ در دٍ حالر خایِ 

 اًؼغاف خذیز ٍ خایِ گیزدار سیاد ًیغر ٍ ػاهل زاثیزگذار در ایي ًَع خاوْا چزخؼ ؽالَدُ تِ ّوزاُ عاسُ اعر. 

اخسالف سیادی  4هؾاّذُ هی ؽَد وِ همادیز زغییز هىاًْا در حالر خایِ اًؼغاف خذیز در خاوْای زیح ّوچٌیي 

ًغثر تِ اًَاع دیگز خان دارد وِ ایي زفاٍذ زغییز هىاًْای حذاوثز لاتل اغواض ًثَدُ ٍ السم اعر تِ ًحَی اثز 

 (. 1)خذٍل اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ در رًٍذ زحلیل دیٌاهیىی ایي عاسُ ّا ٍارد ؽَد 
 

همادیز خاتدایی ًغثی عثماذ در حالر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ ٍ تذٍى در ًظز گزفسي آى *  -1خذٍل 

.0..1 (rad) 

عاسُ تذٍى در ًظز گزفسي اًذروٌؼ  عاسُ -عاسُ تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان

 عاسُ -خان

 

IV III II IV III II  

 عِ عثمِ تا یه دیَار تزؽی .6.7 7423 8443 6484 6496 8448

 عِ عثمِ تا دٍ دیَار تزؽی 6440 6471 8410 6449 6458 8419

 خٌح عثمِ تا یه دیَار تزؽی 6478 7465 12400 6494 6440 9413

 خٌح عثمِ تا دٍ دیَار تزؽی 6403 7410 9497 6438 5481 8471

 یّفر عثمِ تا یه دیَار تزؽ 6431 7463 12486 6447 7410 9484

 ّفر عثمِ تا دٍ دیَار تزؽی 5494 7421 9454 6417 6473 8448

 ًِ عثمِ تا یه دیَار تزؽی 6427 7415 8420 6410 6488 7444

 ًِ عثمِ تا دٍ دیَار تزؽی 5456 6444 7487 5461 6410 7409

 

عاسُ ٍ تذٍى در ًظز  -ؼ خانهمایغِ هیشاى دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی در عاسُ ّا تا در ًظز گزفسي اًذروٌ .4-3

 گزفسي اى در خاوْای هخسلف

ارسیاتی لزسُ ای عاسُ ًؾاى هی دّذ وِ در اثز اػوال اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ هیشاى دٍراى هفاصل زیزّای 

هسصل تِ دیَار تزؽی ًغثر تِ حالر خایِ گیزدار افشایؼ خَاّذ داؽر. دلیل ایي خذیذُ ایي اعر وِ در اثز 

سیز عاسُ، هیشاى چزخؼ ّای فیشیىی در دیَار تزؽی ًغثر تِ حالر خایِ گیزدار تیؾسز ؽذُ  اًؼغاف خذیزی خان

ٍ تِ زثغ آى تزای حفؼ یىدارچگی عاسُ دٍراى هفاصل در زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی ّن تیؾسز هی ؽَد. تا 

راى زیزّا در حالر تزرعی ولی هیشاى دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی ًسیدِ هی ؽَد وِ در حالر ولی دٍ

اًؼغاف خذیز در زواهی عثماذ ٍ زواهی اًَاع خاوْا تیؾسز اس حالر خایِ گیزدار اعر. ایي اخسالف در عاسُ ّای 

وَزاُ سیاد تَدُ ٍلی در عاسُ ّای تلٌذ ووسز اعر. ایي خذیذُ ًؾاى هی دّذ وِ در حالر اًؼغاف خذیز، زغییزؽىلْا 
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ًْا تیؾسز هی ؽَد.ایي زغییز ؽىلْا هوىي اعر تاػث تِ ٍخَد آهذى آعیثْا ٍ ٍ تِ زثغ آى ًیزٍّا در زیزّا ٍ عسَ

 (.   0ٍ3ٍ4ٍ5خغاراذ لاتل زَخْی در لاب ؽَد ) خذاٍل 
 

همادیز دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی در حالر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ ٍ تذٍى در ًظز  -2خذٍل 

 ( IIIه دیَار تزؽی ٍ خان ًَع ( ) لاب تا یrad)1..0.گزفسي آى * 
9 8 7 6 5 4 3 0 1   

- - - - - - 14477 17448 14430 FIX 3   
 SSI 18451 02411 16468 - - - - - - عثمِ

- - - - 14499 17401 16438 17493 15464 FIX 5 
 SSI 01437 00480 01448 02469 17453 - - - - عثمِ

- - 15429 17401 16459 17489 17467 17431 14496 FIX 7 
 SSI 16403 02415 02425 19474 19417 19444 18420 - - عثمِ

15404 17433 16482 17450 17448 17493 17418 17472 15439 FIX 9 
 SSI 18454 19473 19426 02424 19484 19450 18489 19435 17481 عثمِ

 

الر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ ٍ تذٍى در ًظز همادیز دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی در ح -3خذٍل 

 ( IV( ) لاب تا یه دیَار تزؽی ٍ خان ًَع rad)1..0.گزفسي آى * 
9 8 7 6 5 4 3 0 1   

- - - - - - 02443 03456 01434 FIX 3   
 SSI 08445 09473 04497 - - - - - - عثمِ

- - - - 16403 19456 18478 02440 18407 FIX 5 
 SSI 05440 06469 04437 07410 05450 - - - - عثمِ

- - 19477 02403 02424 01466 01463 00401 19446 FIX 7 
 SSI 03467 07456 06420 05464 04497 03461 00446 - - عثمِ

02457 01470 01461 00467 00489 00444 00427 00445 01476 FIX 9 
 SSI 04457 05404 04487 05423 04473 04494 04431 04497 04458 عثمِ
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همادیز دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی در حالر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ ٍ تذٍى در ًظز  -4خذٍل 

 ( III( ) لاب تا دٍ دیَار تزؽی ٍ خان ًَع rad)1..0.گزفسي آى * 
9 8 7 6 5 4 3 0 1   

- - - - - - 35453 37424 34423 FIX 3   
 SSI 38441 41405 39487 - - - - - - عثمِ

- - - - 36436 37433 36492 37406 33427 FIX 5 
 SSI 37445 40453 41497 41408 43403 - - - - عثمِ

- - 36456 37441 37424 38427 37406 35495 30409 FIX 7 
 SSI 35447 38476 42423 42445 39473 38454 39461 - - عثمِ

36.3. 37433 36497 37499 37455 36475 35406 34443 31420 FIX 9 
 SSI 33465 36424 37448 38491 39428 39416 39404 39447 38423 عثمِ

 

همادیز دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی در حالر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ ٍ تذٍى در ًظز  -5خذٍل 

 ( IVتا دٍ دیَار تزؽی ٍ خان ًَع  ( ) لابrad)1..0.گزفسي آى * 

9 8 7 6 5 4 3 0 1   

- - - - - - 43424 44491 42464 FIX 3   
 SSI 47403 52484 49401 - - - - - - عثمِ

- - - - 39494 42411 42427 42478 37434 FIX 5 
 SSI 43454 46415 46484 45465 46470 - - - - عثمِ

- - 41460 40439 40435 40493 41489 42434 37445 FIX 7 
 SSI 40453 45410 47438 47445 47416 46494 45476 - - عثمِ

39471 42468 42436 41483 42479 42404 39456 38467 36437 FIX 9 
 SSI 39459 42498 40458 43457 43450 44429 40487 43429 43401 عثمِ

 

FIX :ٌعاسُ (  -ؼ خانعاسُ تا خایِ صلة ) تذٍى درًظز گزفسي اًذرو 

SSI :عاسُ (  -عاسُ تا خایِ اًؼغاف خذیز ) تا درًظز گزفسي اًذروٌؼ خان 

 

 خالصِ ًٍسیدِ گیزی. 5
 

 عاسُ هی ؽَدعاسُ تاػث افشایؼ خزیَد  لحاػ وزدى اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ در هحاعثاذ دیٌاهیىی -

 وِ تا زَخِ تِ ًَع خان ٍ ارزفاع عاسُ همذار افشایؼ خزیَد هسفاٍذ اعر.

در حالر خایِ اًؼغاف خذیز دٍراى هفاصل در زیزّا تیؾسز اس حالر گیزدار اعر وِ تا ًزم زز ؽذى خان  -

 ایي اخسالف تیؾسز هی ؽَد.
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حذاوثز دریفر عثمِ تام در خان عخر در حالر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان ٍ عاسُ تیؾسز اس  -

( حذاوثز دریفر  III ٍIVْای ًَع حالر تذٍى در ًظز گزفسي آى اعر ٍلی در خاوْای ًزم ) خاو

 عاسُ ووسز اعر. -عثمِ تام در حالر تا در ًظز گزفسي اًذروٌؼ خان

سز اس حالر خایِ گیزدار اعر. ایي هیشاى دٍراى زیزّای هسصل تِ دیَار تزؽی در حالر اًؼغاف خذیز تیؾ -

 اخسالف در عاسُ ّای وَزاُ تیؾسز اس عاسُ ّای تلٌذ اعر.
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