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 .1مقدمه
ساین

ا.ی نت یرد ها جا بی دنید به سات ها ن م نت یرد باد د تل له ه دنی مهندسین ین بر نین دن.ته طا ینهکای ها مدثر د دی ین حا نختکاد

ین جهب طقدیب سات ها مدجدد د بهبدد

لکرد ،دی طرنحی سات ها جستجد ایند دی نین میا بی تر مدققا به د با ن ا مکا ی می دی سات

هستند که منجر به مستهلم دد ن رژ مخر بایها جا بی .د د دی ین حا کاهر پاس سات د دی تیجه کاهر ثای مخر
ین بد با دن.ته با.د که دی نین میا ه دنی دد یدیکرد طدب ندن مکا ی م ها
دی مدید خا ها

عا د تیر عا مد رر بدد

بر دیدنی بدد د ه دنی نکر سختی دی

ها

لکرد پری گ طر دنید د دی دنخا دی هردد سیستم سات ن
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1

سبب به خا ها مهایبند

که خا ها مهایبند .د ی نت .کی پسیر تندن ی

مدجدد دی ن فا نستداد کرد که نین مالب طدجیه مناسبی برن نستداد نت میرنگرها ین دی طد تند دهه
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نسب.

ی می طدن گدب که .کی پسیر خابی طدجهی ین دنین هستند گرته نتسختی پایین طر

.د بر دیدنی بدد د به ه ین لب مع د .اهد طیییرمکا ها تیاد دی ها هستیم حا

ا.ی نت نین یردها

ی طدن به طدی مالد

نت ظر یب

ن یر دی ن تیای مدققا خرنی دند نسب الد
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بر میرنیی ذنطی دی سات ها ،می طدن به دد صدی
تیر عا می طدن به نطکا

ن رژ دیدد ین مستهلم دد که بایطند نت میرنگرها

عا د تیر عا که نت ج له میرنگرها

نصاکاکی ن.ای کرد

میرنگرها نصاکاکی ه ا ادی که نت ام ا پیدنسب ن رژ دیدد به سات ین نت طریب مکا ی م نصاکا
حالب پیر طنیدگی خرنی دنی د ،مستهلم می سات د د دی دنخا هد

بین دد ساح طعبیه .د که دی

نین نسب که دختی یرد دنید به حد یرد پیر طنیدگی یسید ،سادح طعبیه .د

دی ستا ه لی د خرنی گر ته د با ن نیر یرد دنید  ،بر نساس خا د کدل ب .ردع به لی د د مستهلم دد ن رژ دنید کنند
نید

میرنگر نصاکاکی ندلین بای طدسل پا ( )Pall 1979نینیه .د که دی ه ین ینستا تمای ا

جایی -کنتر ) بر ید سادح مختلف ن جام دند د با مقایسه تای بدسب مد دی مدید ضریب نصاکا
نصاکا

بین ساح نت جن

دیسم طرم د دیق د د م اهد

.کی تر ه ن بسیای دیم به مستایی دنید گرته طیییرن
دهد ه چنین بعلب متداد

یدد ضریب نصاکا

دد بادییکه طداد

دی ضریب نصاکا

نستاطیکی د دینامیکی ،با ثبا طرین ی تای ین دی

ن رژ مستهلم .د دی سیکی ند د بیستم  %2می با.د د

میتدن د بادی گسترد ن .کی ی تای تر ه ن ین طدب طاثیر خرنی

نستاطیکی د دینامیکی ،بایستی برن ن تقا نت احیه

دی رر گر ب ،ض ن که پاینمترهایی ریر دما ،جن

متعدد نستاطیکی د .به نستاطیکی (جابه

سکد یه احیه

لی د یم ی تای تیر ای

ساح د یا طیییر یرد پیر طنیدگی دی هناام بایگسنی نت دنمی مدثر بر نین ضرنیب دنهند

بدد []1
پا دی تمای ا .به نستاطیکی(تر ه ن ) دد،مددددیتی برن طد لی د دی رر ار ب حا
تمایر مد دطد یم د بر ید سادح مختلف می با.د دی ن تها .اهد یم مرحله

که با طدجه به .کی  1که مربدب به تای

سخب .د دگی د ن نیر یرد هستیم که دی دنخا بیا گر به دنم

ن تاد پید دی ن تها .یای بعلب طی کرد ط ام طد طعبیه .د جهب لی د می با.د

.کی  -1تای

تمایر مد دطد یم بر ید سادح مختلف پا []1

لدکد اپرنتیددب( )Lukkunaprasit 2004بددا ن جددام تمددایر تر دده ن د دی رددر گددر تن طددد مدددددد بددرن لیدد د. ،ددکی ،2
ددا دند کدده ند بر دددید پددید بددا صدددده دی ن تهددا .ددیای یددم ددات تیددر اددی دیاددر ین بدده ی تددای نصدداکاکی طد یددی میکنددد ه چنددین مقدددنی نیددن
ن د نیر ید رد بسددتای بدده ظر یددب بر.ددی پددید دنید ضد ن کدده پد

نت نیددن بر دددید مقدددنی نت یددرد پددیر طنیدددگی نت دسددب ی تدده د ه ددا ادی کدده

م اهد می دد مساحب حلقه ها دی هر سیکی کاهر می یابند د دی دنخا نت ظر یب مستهلم کنندگی کاسته می .دد []2

.کی  -2تای
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تمایر تر ه ن با طد مدددد لدکد اپرنتیب []2
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با طدجه به تای طدقیقا ن جام .د می طدن ی تای نطکا

پ

نصاکاکی ین به  3مرحله طقسیم کرد :ی تای ن ستیم ،لی د ،سخب

.د دگی بعلب دیگیر .د پید د ن تها .یای
دی بدث مد کرد نصاکا  ،دی مقا

نینیه .د طا به حا  ،نین ی تای بکدی ن ستدپالستیم کامی دی رر گر ته .د نسب د تد ها

ن تقالی که بکدی تیر ای ی می کنند دی رر گر ته د نسب د هد

دی نین طدقیب مد سات دخیب هر  3ات بیا .د می با.د

 .2مبانی مدل سازی عددی اصطکاک
مد تر ه ن نینیه .د دی نین طدقیب دی دنخا یبا ار ی تای نصاکاکی دی نطکا مهاییند خار می با.د که دی تد ها ن تقا نت یم ات به ات دیار
بکدی

تیر ا ی

مد سات

ی کرد د یم ن تقا رم ین نینیه میدهد گرته بدث کاهندگی دی نثر یر دید پید با ن تها .یای دی رر گر ته د نسب یرن

ات 1د 2نتمد ی تای تر ه ن بد

مدنت با مد بد

-د نستداد .د د برن مد سات

ات  ،3نت  6نر( 3نر دی ک ر د  3نر دی ای) که بکدی

-د کای میکنند نستداد .د نسب

 1 .2فاز اول و دوم  ،مدل بوک-ون
بر نساس مد نینیه .د طدسل بد ( )Bouc 1967که بعد ها د () Wen 1980
که ط امی نین دیژگی ها طدسل متییر که سابقه

ین گسترد دند می طدن یم ی تای تر ه ن د رم ین طدلید کرد

طیییر .کی ین دی تر ه ها بایگدنی ین دی دد اه می دنید()zدنید مداسبا می .د د []3

نساس نین مد متقای بدد ی تای دی ک ر د ای نسب که بسیای مناسب برن ی تای نصاکاکی می با.د ض ن که مدققا تیاد با نصالح
معاد

طدن ستند کاهندگی د تدن مقادمب دی سیکی ها بایگسنی ین مد کنند د ه چنین .کی ها هیسترتی

نینیه .د طدسل بد

متدادطی ین نینیه دهند معاد

د د دنین دد طرم میبا.د:

𝑓s = αk 0 u̇ + (1 − α)k 0 z

)(1
]

)(2

𝑛|𝑧| ̇𝑢𝛾𝐴𝑢̇ −𝜈(𝛽|𝑢̇ ||𝑧|𝑛−1 𝑧+

[ )𝑧(𝑧̇ = ℎ

𝜂

که دی نین ینباه𝛼 بیا کنند دیصد م ایکب سختی ندلیه دی پاس تیر ایk 0 ،بیا کنند سختی ندلیه 𝛾 ،د 𝛽 کنتر کنند

.کی ی تای

هیسترتی  n ،کنتر کنند .یب دی تد ن تقالی ی تای د پاینمتر ها 𝐴  𝜈 ، 𝜂 ،د طابا ) h(zکنتر کنند ی تای کاهند می با.ند نما بعلب نینکه دی نین
طدقیب نت تدن پیر طنیدگی د کاهندگی دی ی تای تر ه ن صر

رر .د نسب ینباه  2بکدی تیر دی می ید:
]

)(3

A−|z|n (γ+βsgn(u̇ z))ν
η

[ ̇𝑧̇ = u

ه چنین مقدنی  𝐴 = 𝐴0د  η = 𝜈 = 1دی رر گر ته می د د
برن

ا دند تاد ای نستداد نت یدنبل با دی .کی 3یم مد یم دی جه تند

 𝑝tد امی مقابله با
یرد نصاکا
صددا

که ه ا یرد نصاکا

ا دند .د نسب که دی

نسب با یرد )𝑧  𝑓𝑠 (𝑑𝑢⁄𝑑𝑡 ,ا دند .د نسب د ه ا ادی که دی ینباه

امی طدریم یرد
 1مد نسب نین

.امی یم طرم ای د یم طرم تیر ای می با.د بر نساس یدد نینیه .د طدسل دلینته( )Foliente 1993که یدنبل میا

 z-uد 𝑢  𝑓𝑠 −ین م خص کرد نسب د با طدجه به معادله دیدرن سیلی که متییر  zین طعریف میکند دی میابیم که نین متییر دنین یم مقدنی

حدنکثر می با.د که با دن ستن نین مالب د بدسب دید سختی ندلیه دی صدده

 ، z-uبا م تب گیر نت ینباه( ،)1طیییر مکا ، 𝑢yکه دی

مقدنی

حدنکثر  ،𝑧𝑢 ، zبا ل م اس بر پاس ن ستیم ،که ه ا سختی ندلیه نسب ،با طدجه به ینباه ( )8بدسب می ید[:]4

1⁄
n

]

)(4

A0

[

1

A0 γ+β

= → 𝑢y

zu
A0

= 𝑢y

حا با طدجه به که سختی ندلیه دی مد تر ه ه ا سختی سیستم یم دیجه تند می با.د می طدن  𝐴0 = 1دی رر گر ب که دی نین صدی
ینیاه با بکدی تیر دی می ید:

1

)(5
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uy n

3

=γ+β
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دی ینباه با  𝑢yدی دنخا ه ا طیییر .کی دی ستا ه لی د دنهد که دی مدید نل ا مهای بند بکدی
مددی نل ا بدسب می ید پ

با دن.تن م خکا

یرد مدید رر دی ستا ه لی د طقسیم بر سختی

نل ا د بدسب دید سختی مددی می طدن ن دند متناسب ین جهب پاینمتر ها γد βبدسب

دید تم به طدضیح نسب که برن سیستم هایی که دی هتاام بای گسنی بکدی

سخب .د د د دی هناام بای بردنی بکدی

ای

ی می

کنند(ما ند ی تای تر ه ن دی نصاکا ) بایستی  γ + β > 0د  γ − β = 0که دی تیجه دنییم .γ=β

.کی -3مد یم دیجه تند برن بیا مد تر ه ن

بد

[]3

 2 .2فاز سوم  ،فنر های مدل کننده ی سخت شوندگی
طبیعیسدب پد

نت کده طددد .دیای طدسدل پددید طدی .دد دی صدددیطیکه ه چندا یدرد دی ه ددا جهدب ن دا .دددد پدید بدا لبدده

صددداطی کده میددا

هددا سددا ددید .ددد نسددب بر دددید کددرد د بدده دنم مددی ن تددد د طددا جددایی پددیر میددردد کدده یددا پددید ببددرد د یددا دی مدددی بر دددید ،صدددده دتددای طسددلیم
.دددد د دی دنخددا پدد

نت نیددن بر دددید مددا .دداهد یددم احیدده

س دخب .ددد دگی هسددتیم بددر نسدداس کددای طیرکددا د مدددینل ( Tirca,Morales

 )2012ه ددا ادی کدده دی .ددکی  4ددا دند .ددد نسددب دی ددات ،3سدده قادده

مهددم دجدددد دنیدکدده ندلددین قادده بددا  bددایر دند .ددد دی دنخددا

مدددی ندلددین طسددلی ی نسددب کدده دی پددید ی میدهددد ،ددمددین قادده  ،c،جددایی نسددب کدده مرنحددی پالسددتیم  .دد دی حددا دخدددع نسددب د سدددمین
قاه ،d،دی دنخا ستا ه د حد مقادمتی نسب که برن نین نطکا دی رر گر ته می دد د قاه
پد

گسیختای نطکا

دنهد بدد

بددرن مددد سددات ی تددای دی ددات  ،3بایسددتی تهددای قادده طعریددف کنیم:ندلددین قادده دی دنخددا جددایی نسددب کدده بر دددید میددا پددید د

صددده ی مددی دهددد د بددا یددرد

سددتا ه لید د د طددد .ددیای بدسددب مدی یددد( 𝑠𝑃 ،)𝑢𝑎 ,ددمددین قادده جددایی نسددب کدده ی تددای نت حالددب ن سددتیم بدده

پالسددتیم طبدددیی مددی .دددد( 𝑏𝑓 ،)𝑢𝑏 ,سدددمین قادده جددایی نسددب کدده مرنحددی پالسددتیم .ددد بدده دخدددع مددی پید دددد( 𝑐𝑓  ،)𝑢𝑐 ,د قادده

تهددایمین

ستا ه مقادمب می با.د( 𝑑𝑓 ]5[ )𝑢𝑑 ,
حا جهب مدلسات دی رم ن نی بایستی ادب حاصی نت نطکا نین  3قاه که هر یم .یب متدادطی دنی د با  3نر دی  3احیه

متداد با

طدجه به .یب ها مدجدد معر ی کرد دی دنخا م ابه نینسب که 3نر مدنت با سخنی ها متداد طعریف کنیم که نلبته با طدجه به نینکه ی تای دی ک ر
د ای م ابه دی رر گر ته می د د دی مج دع  6نر دنهیم دن.ب که  3طا دی ک ر د  3طا دی ای کای دنهند کرد
نمددا ه ددا ادی کدده دی .ددکی  4ید
تدای

تمای دااهی بددرن

ددایر دند .ددد نیددن 6نددر هددر یددم دی یددرد د طیییددر مکددا مخددتص بدده دددد عددا

دنهنددد .ددد گرتدده

دات  3مدجددد یسددب د سده قاده  d،c،bین بایسددتی بدر نسدداس خفداد هدا مهندسددی د رضدیا مناقدی ن تخددا کدرد

کده دی نیددن طدقیدب بددرن مدد مهایبنددد طکدی طدددب طدریدم جابدده جددایی-کنتدر  ،بددا طدجده بدده ظر یدب ک ا ددی فدد مهددای بندد د ی ایددب ظر یددب
بر.ی پید نین ن دند ن تخا .د ن د

.کی  -4دد

حا با دی رر گر تن هر  3ات دی دنخا مدلسات نصاکا

مد سات ات ( 3خس ب ک ی) طیرکا د مدینل

کامی .د د نینم به بریسی ی تای مهایبند با نطکا نصاکاکی می پردنتیم با طدجه

به .کی ،5نر ها 1د2د 3دی دنخا معاد ی تای نصاکاکی دنهند بدد( نر  1معاد طرم ای متریا بد
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د د نر  3معاد ی تای دی اتسدم(مج دع  6نر مدنت ) د نر  4ه ا مهایبند نسب که بکدی سر با نصاکا

کای میکند ترنکه یرد دی ها یکسا

نسب نما با طدجه به سختی ها متداد د سر بدد سیستم جابه جایی ها متداد نسب د دی هر بات نت طیییر مکا ،ی تای د سختی معاد سیستم متداد
دنهد بدد

.کی  -5نلف) مد  .اطیم نطکا نصاکاکی دی مهایبند

)ی تای تر ه ن  .اطیم دی نطکا نصاکاکی طیرکا د مدینل

[]4

با نستداد نت مبا ی بیا .د  ،دی رم ن نی OpenSeesنخدنم به مد سات یم مقاا مهایبند که دی .کی  6ا دند .د نسب،به طد  9متر د مقاا
 HSS 203x203x9.5که مقادمب ک ا ی

 833کیلد یدطن مداسبه می دد د بر نساس ، ]6[ FEMA 356با کاهر  33دیصد  ،مقدنی

633

کیلد یدطن دی رر گر ته می دد که بر نین نساس مقدنی پاینمتر 𝑃𝑠 = 600 KNدنهد بدد ،ه چنین طد لی د دی ک ر د ای  24میلی تر رض
می دد(طد .یای  48میلی تر)

.کی  -6دد

مد سات مهای بند دی رم ن نی OpenSees

با رض د د  St-52د مدد ن ستیسیته ، 𝐸 = 200 𝐾𝑁⁄𝑚𝑚2سختی مددی 𝑚𝑚 𝑘𝑏𝑟 = 144.2 𝐾𝑁⁄بدسب می ید حا با دن.تن نین نطال ا
پاینمترها متریا بد
ن تخا

-د بکدی

 γ = β = 2.927 × 10−7د  𝑛 = 10د  𝐴0 = 1مداسبه می .د د ه چنین مقادیر مربدب به ات سدم برنین نساس

می د د که با طدجه به نینکه ما میخدنهیم مهایبند ی تای ن ستیم دن.ته با.د مقدنی 𝑥𝑎𝑚𝑓 ین  150 KNدی رر میایریم طا دی مج دع با طدجه به

نینکه  600+150<833 KNمیبا.د نل ا دی احیه

ن ستیم کای کند ه چنین نلاد طیییرمکا که بعندن طدریم جایه جایی-کنتر به مهاییند

ن ا می .دد برنساس  2 – 1.5 – 1 – 3..5 – 3.5برنبر 𝑎𝑢 بکدی .کی  .دنهد بدد د پاس نل ا به نین طدریم ماابب .کی  8می با.د که دی
دنحی ن تقالی بکدی

رم دنید ات تیر ای می دد د ی تایتر ه ن دی هر  3ات دخیقا ماابب چه ن ترای دنییم ی می دهد

.کی  -8پاس تر ه ن مهایبند با نطکا نصاکاکی
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 .3مقاوم سازی قاب خمشی 4طبقه با استفاده از اتصال اصطکاکی
خددا

ددی  3دها دده د 4طبقدده طرنحددی .ددد طدسددل طیرکددا د مدددینل ( )Tirca,Morales 2012کدده دی گددرد خددا هددا

ددی بددا .ددکی

پددددددسیر متدسددددددل خددددددرنی دنید[ ].دی ددددددرم ن دددد د نی  Openseesمددددددد سددددددات .ددددددد بادییکدددددده نت مکددددددالح  Steel02نل ددددددا
 nonlinearBeamColumnبددا یدد ن تاددرن گیدددر ]8[ Guass-Lobattoد بدددا نسددتداد نت مقادددا  64( Fiberددایبر بدددرن بددا مقددداطا I
.ددکی د  32ددایبر بددرن خس د ب جددا ) بددرن طعریددف طیرهددا د سددتد هددا نسددتداد .ددد د بددا نسددتداد نت . 5تابناا.ددب کدده طدسددل مقدددم د حسددینی
دحدداجی یسدددلی هددا د طجلددی[ ]9مدددید نسددتداد خددرنی گر تدده د دی جدددد  1مددد نسددب مدددید طدلیددی دینددامیکی تیددر اددی خددرنی گر تدده نسددب د دی
ندنمدده ه ددین بددرن ه ددین خددا بددا نسددتداد نت یدد نینیدده .ددد طدسددل بکتدداد د مدداید( ]13[ )Backtash,Marsh 1986یددرد بهیندده طرنحددی
میرنگرهددا نصدداکاکی مداسددبه د بددا مقددادم سددات خددا
خددا

ددی بددر نسدداس نطال ددا جدددد  2طدددب طدلیددی م ددابه خددرنی گر تدده طددا لکددرد سددات

ددی ماددابب بددا کددای مقدددم د حسددینی [( ]11نت ج لدده پاسدد هددا مربدددب بدده طیییددر مکددا سددبی طبقددا د تددر ر پالسددتیم دی ن فددا)

مقایسه .د د تم به ذکر نسب پریدد سات دی حالب مع دلی  1.68ثا یه د دی حالب مقادم سات .د  3.53ثا یه بدسب مد نسب
جدد  -2م خکا میرنگرها
جایه جایی االستیک در نیروی آستانه لغزش
آستانه لغزش(میلیمتر)

(کیلو نیوتن)

جدد  -1م خکا .تا

مقطع

تعداد

طبقه

HS178X13

2

4

2

3

2

2

2

1

2.2

300

1.9

300

HS203X13

2.1

330

HS203X13

1.7

380

HS 254X16

)PGA(g

Magnitud
)e (Ms

اا.ب ها مقدم د حسینی دحاجی یسدلی ها د طجلی[]9
Station

Record/
Component

Earthquake

EQ. #

0.535

7.3

Duzce

DUZCE/
DZC270

Duzce, Turkey 1999

1

0.485

6.9

955 El Centro
Array #4

IMPVALL/
HE04140

Imperial Valley
1979

2

0.555

7.1

47381 Gilroy
Array #3

LOMAP/
G03000

Loma Prieta 1989

3

0.662

7.1

89156 Petrolia

CAPEMEND/
PET090

Cape Mendocino
1992

4

0.59

6.7

 24279 NewhallFire Sta

NORTHR/
NWH360

Northridge 1994

5

تای مربدب به طیییر مکا سبی حدنکثر طبقا برن هر . 5تابناا.ب دی .کی  9دید .د نسب بر نساس یین امه ]12[ ASCE41-06حد نی نی
برن سبب طیییر ما سبی طبقه  2.5دیصد نیطداع طبقه د حد رنبی  5دیصد نیطداع طبقه طعریف .د نسب دی رر گر ته .د نسب
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.کی ) -9حدنکثر طیییر سبی طبقا برن .تابناا.ب 2

.کی  -9نلف)حدنکثر طیییر سبی طبقا برن .تابناا.ب 1

.کی -9د)حدنکثر طیییر سبی طبقا برن .تابناا.ب 4

.کی  -9ج)حدنکثر طیییر سبی طبقا برن .تابناا.ب 3
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.کی ) -9حدنکثر طیییر سبی طبقا برن .تابناا.ب 5

.کی -13حدنکثر جا یه جایی ثیب .د دی طد .تابناا.ب

دی .کی  13می ن حدنکثر جابه جایی میرنگرها(حدنکثرط ام طبقا )دی طد تما نثر هر .تابناا.ب نینیه .د نسب دی .کی  11د  12تای مربدب به
میا این حدنکثرمقدنی سبب تر ر پالستیم به تر ر طسلیم،که بر نساس ضدنبل  ASCE 41-06مداسبه .د (،

θp
θy

) که دی طیرها د ستد ها ی

می دهد د برن تای هر . 5تابناا.ب میا این گر ته .د نسب ایر دند .د نسب که بر نساس یین امه مسکدی حد نی نی  6θyد حد گسیختای
 8θyطعریف .د نسب که

لکرد طیر ها خا

ی مع دلی دیم به حد نی نی بدد د دی ستد ها حد گسیختای ید .د نسب ه چنین تای

مربدب به میا این برد پایه کی دی پا سات د ه چنین می ن برد پایه دی خا دی .کی  13دید .د نسب که بر نین نساس م اهد می .دد می ن 31
دیصد نت برد پایه طدسل میرنگر طد ی می .دد د به ه ین دلیی برد دنید به خا

ی کاهر می یابد دی .کی  14ددنی یرد-جابه جایی برن

میرنگر طبقه ددم دی .تابناا.ب  3دید .د نسب که م اهد می .دد نین میرنگر تندین بای عا .د نسب

.کی -12مقدنیمیا این حدنکثر (

θp
θy

.کی  -11مقدنیمیا این حدنکثر (

) برن طیر ها

.کی  -14ددنی یرد جابه جایی میرنگر طبقه  2دی .تایناا.ب 3
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θp
θy

) برن ستد ها

.کی  -13مقدنیمیا این حدنکثر برد پایه
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نتیجه گیری
د د دی.  نینیه، جهب بیا ی تای نصاکاکی که طدن ایی مد سات ی تای رم دی تد ها ن تقالی نت حالب ای به تیر ای، دد
 خا،د. مربدب به طیییرمکا سبی طبقا م اهد
ایج نت حد

 طبقه دی دد حالب مع دلی د با میرنگر نصاکاکی ه ا ادی که دی تای4 ی

دی نین طدقیب مد
ندنمه با طدلیی خا

د د ه چنین تر ر ها پالستیم دی ن فا بسیای تیاد دحتی دی مدنید.  دتای گسیختای5د4  ای. ی مع دلی دی تل له

که با نستداد نت میرنگر نصاکاکی ه طنها پاس سات

د ن د حا. د ض ن که طعدند تیاد نت ن فا دنید احیه پالستیم.گسیختای یین امه می با

د دیصد. ی ی کاهر یا ته نسب د ه ا ادی که م اهد
د د بخ ی نت ن رژ. دی طد تل له عا

طبقا

برد پایه دی خا، د سات. دی هر دد مدید کاهر یا ته نسب بلکه با دجدد سخب طر

د میرنگر ها دی ه ه.  م خص، دد د با طدجه به تای. نتمی ن برد پایه طدسل میرنگر طد ی می

کی پسیر د مقادمب. دیدد ین طدسل جابه جایی مستهلم می سات دد می طدن گدب سات به دد مالدبی نت هر دد ظر یب مدجدد دی دد یعنی
 نثر،تم جهب لی د طامین گردد

دد دی مد سات بعلب که طرنحی میرنگر نصد یر نین نساس نسب که طد. نستداد میکند گرته دخب

ب ها خد نت.تابناا. لکرد بسیای خابی خبدلی دی مقابی

) دی رر گر ته د نسب با نستداد نت میرنگر ها بادی کی سات3 مددددیب طد لی د( ات
 ضدنبل یین امه ین نیضا می کنند،دد ا دند نسب به طدی که طقریبا ط امی پاس ها
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