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غیرمسلح با زيال برشی-لغسشی
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چىیذُ
اهزٍسُ هذل عاسی ػذدی عاختواى ّای هقالح تٌایی غیز هغلح تا تَخِ تِ اّویت ارسیاتی لزسُ ای ایي عاختواى ّا تِ عَر
لاتل تَخْی هَرد تَخِ هحممیي لزار گزفتِ اعت .هذل ّای ػذدی ارائِ ؽذُ تا اعتفادُ اس اتشار ػذدی هختلف اس خولِ رٍػ
ّای اخشا هحذٍد ٍ اخشا هدشا ٍ ّوچٌیي هذل ّای عادُ لاب هؼادل در اًَاع هختلف هؼزفی ؽذُ اًذ .اس آًدا وِ در آییي ًاهِ
ّای ارسیاتی ٍ تْغاسی لزسُ ای عاختواى ّای هَخَد ،اًَاع تحلیل ّا اس خولِ خغی ٍ غیزخغی ٍ اعتاتیىی ٍ دیٌاهیىی
اعتفادُ هی ؽًَذ ،تٌاتزایي هذل ّای عادُ وارتزدی تزای تحلیل عاختواى ّای هقالح تٌایی ٍ دیَارّای آخزی غیزهغلح السم
هی تاؽذ .در ایي همالِ یه هذل عادُ یه درخِ آسادی خزپای هؼادل تزای دیَارّای آخزی غیزهغلح وِ در آًْا ؽىغت
تزؽی لغشؽی تز اعاط هؼیار هَر-وَلوة حاون اعت ،ارائِ ؽذُ اعت.
ٍاصُّای ولیذی :دیَارّای آخزی غیز هغلح ،تزػ درٍى ففحِ ،هذل خزپای هؼادل


.1همذهِ
تغیاری اس عاختواى ّای هَخَد وِ اوثز آًْا ًیش در سلشلِ ّا آعیة پذیز ًؾاى دادُ اًذ ،عاختواى ّای
هقالح تٌایی غیز هغلح هی تاؽٌذ .تؼذادی اس ایي عاختواى ّا ًیش تا تَخِ تِ لذهت آًْا ،دارای ارسػ تاریخی
ّغتٌذ .تٌاتزایي تزرعی آعیة پذیزی ایي عاختواى ّا ٍ ارائِ راّىارّای هماٍم عاسی تزای آًْا ،اس اّویت ٍیضُ ای
تزخَردار اعت .تِ ایي هٌظَر ًؾزیِ ّا ٍ آییي ًاهِ ّای ارسیاتی لزسُ ای عاختواى ّای هَخَد در دًیا ٍ ّوچٌیي
در ایزاى اس خولِ ً ٍ ]2[ EuroCode 6 ،]3[ FEMA356ؾزیِ هماٍم عاسی عاختواى ّای هقالح تٌایی هَخَد
(ًؾزیِ  ]3[ )376هٌتؾز ؽذُ اًذ .تا تَخِ تِ هثٌای ایي آییي ًاهِ ّا وِ ػوذتا تز هثٌای فلغفِ عزاحی عاسُ ّا تز
اعاط عغح ػولىزد هی تاؽذ ،اًَاع تحلیل ّای خغی ٍ غیزخغی ٍ اعتاتیىی ٍ دیٌاهیىی عاسُ ّا هَرد ًیاس اعت.
تٌاتزایي هذل ّای عادُ تا حدن هحاعثات ونً ،ظیز رٍػ ّای لاب ٍ خزپای هؼادل پزوارتزد هی تاؽٌذ .اس عَی
دیگز تا تَخِ تِ اّویت دیَارّای آخزی غیزهغلح در ایي عاختواى ّا ،تزرعی ػولىزد ایي اػضا تِ ػٌَاى
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هْوتزیي ػٌافز لزسُ ای تارتز ،تغیار هَرد تَخِ هحممیي لزار گزفتِ اعت .ایي خَد دلیلی دیگز تز اّویت ارائِ
هذل ّای هٌاعة تزای تحلیل اعتاتیىی ٍ دیٌاهیىی خغی ٍ غیزخغی دیَارّای آخزی غیزهغلح هی تاؽذ .اس ایٌزٍ
هحممیي هختلف هذل ّای عادُ خزپا یا لاب هؼادل را تزای ایي اػضا پیؾٌْاد دادُ اًذ .ایي هذل ّا حتی تزای هذل
عاسی هیاًماب ّای تٌایی غیزهغلح در لاب ّای فَالدی یا تتٌی ًیش ارائِ ؽذُ اًذ .اس هیاى تحمیمات فزاٍاى اًدام
ؽذُ هی تَاى تِ هذل پیؾٌْاد ؽذُ تَعظ رٍوا ٍ ّوىاراى [ ]4در عال  2005اؽارُ وزد .آًْا هذلی عادُ ٍ تِ
فَرت لاب هؼادل ٍ تا در ًظز گزفتي اثزات دٍ تؼذی هقالح تزای هذل عاسی عاختواى ّای آخزی تِ ٍیضُ
عاختواى ّای تاریخی ارائِ دادًذً .حَُ دعتیاتی تِ هذل هذوَر تَعظ آًْا ؽاهل عِ هزحلِ تَد وِ تِ ؽزح سیز
اعتًَ -3 :ؽتي رٍاتظ هزتَط تِ الواى ّای یه تؼذی هٌحٌی-2 ،تغثیك رفتار دیَارّا تا ایي الواى ّا ًٍَ -3ؽتي
رٍاتظ حاون تز ؽىغت هقالح تٌایی .در ًْایت عاسُ ّای آسهایؼ ؽذُ تا ایي رٍػ ًیش هذل عاسی ؽذ ٍ ًتایح
لاتل لثَلی ًیش اعتخزاج گزدیذ .رٍوا [ً ]5یش تِ تٌْایی در عال  2006تِ تزرعی هذل ّایی هثٌی تز رٍاتظ عادُ
تؼادل تزای یافتي هماٍهت ًْایی درٍى ففحِ دیَارّای آخزی غیزهغلح پزداختّ .وچٌیي چي ٍ ّوىاراى [ ]6در
عال  2008یه هذل هاوزٍ (لاب هؼادل) را تزای عاختواى ّای آخزی ارائِ دادًذ .در ایي هذل عاختواى آخزی
تِ فَرت یه لاب در ًظز گزفتِ هی ؽَد ٍ الواى ّای لاتی تا عِ درخِ آسادی در ّز گزُ تِ ّوزاُ هفافل
پالعتیه هٌاعة تزای اخشا لاب (تیز یا عتَى) تؼزیف ؽذُ اعت .رٍؽی عادُ تزای تحلیل عاختواى ّای تا
دیَارّای تزؽی آخزی تز اعاط رٍػ هَرد اعتفادُ در آییي ًاهِ ّای هىشیه ( )SMSAوِ خَد دارای
هحذٍدیت ّایی ًیش هی تاؽذ ،تَعظ تی وَلًَگا ٍ واٍلیىًَا [ ]7در عال  2030ارائِ ؽذ .آًْا هغالؼات خَد را
تز اعاط تاستیٌی رٍػ هذوَر اس دٍ خٌثِ تٌا ًْادًذ وِ هْوتزیي آًْا ایي تَد وِ در ایي رٍػ تٌْا رفتار تزؽی تزای
دیَارّای تزؽی در ًظز گزفتِ هی ؽَد ،حال آًىِ رفتار خوؾی دیَارّا تِ خقَؿ در ًغثت ّای ارتفاع تِ عَل
ووتز تاثیز لاتل تَخْی تز رفتار عاسُ دارد .تزرعی ّای اًدام ؽذُ در ایي سهیٌِ ًؾاى داد وِ افالح پاراهتز هَثز
ضزیة هغاحت تزؽی هی تَاًذ ایي ًمـ را تزعزف وٌذ .اخیزا ًیش الگَهارعیٌَ ٍ ّوىاراى [ ]8در عال  2033تا
ّذف ارائِ هذل عادُ لاب هؼادل تزای تحلیل ّای غیزخغی عاختواى ّای هقالح تٌایی تِ هٌظَر تذعت آٍردى
عغح ػولىزد ایي عاختواى ّا تز اعاط اعتاًذاردّای هختلف ،هذلی تا ایي ؽزایظ را در ًزم افشار  Tremuriارائِ
وزدًذ .در هذل آًْا تا تَخِ تِ ایٌىِ یه هذل لاب هؼادل هی تاؽذ ،تٌْا تِ سٍال ولی درٍى ففحِ دیَار تَخِ
ؽذُ اعت .در وٌار ایي تحمیمات ،هذل ّای عادُ پیؾٌْاد ؽذُ تزای هیاًماب ّای آخزی غیزهغلح ًیش هَخَد
اعت.
اس آًدا وِ یىی اس پزوارتزدتزیي رٍاتظ حاون تزای تؼییي هماٍهت تزؽی درٍى ففحِ دیَارّای آخزی
راتغِ هماٍهت تزؽی هَر-وَلوة هی تاؽذ ٍ ایي راتغِ در تغیاری اس آییي ًاهِ ّای رایح ٍ تِ خقَؿ
 ]2[ EuroCode 6به عنوان راتغِ حاون تزای هماٍهت درٍى ففحِ دیَارّای آخزی تِ ؽوار هی
رٍد ،تٌاتزایي هذل رفتاری هٌغثك تز آى اس اّویت لاتل تَخْی تزخَردار اعت .اس ایي رٍ در ایي همالِ یه هذل
عادُ خزپای هؼادل تزای هذل عاسی دیَارّای هقالح تٌایی غیز هغلح وِ اس راتغِ سٍال هَر وَلوة تثؼیت هی
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وٌٌذ ارائِ ؽذُ اعت .تذیْی اعت وِ ایي هذل تا تَخِ تِ عاختار راتغِ هَروَلوة وِ هؼیار حاون تز رفتار تزؽی
درسّای هالت ًیش هی تاؽذ ،تزای هذل عاسی هیىزٍ درسّای افمی هالت ًیش لاتل تؼوین اعت.

.2هذل حاون هَر وَلوة ٍ وارتزد آى در اعتاًذاردّای هختلف
تز اعاط آسهایؼ ّای فزاٍاى اًدام ؽذُ تَعظ هحممیي هختلف تز رٍی ًوًَِ ّای گًَاگَى آخزوار اس
خولِ درس هالت یا هٌؾَر آخزوار در اتؼاد وَچه ٍ ّوچٌیي آسهایؼ ّای اًدام ؽذُ تز رٍی دیَارّای آخزی
غیزهغلح تا همیاط ّای هختلف ،در اوثز هَارد راتغِ حاون تز ؽىغت درٍى ففحِ دیَارّای آخزی غیزهغلح
ّواى راتغِ حاون تز هؼیار هَر-وَلوة اعت وِ ؽىل ولی ایي راتغِ تِ فَرت هؼادلِ سیز هی تاؽذ:
()3
در ایي راتغِ  τهماٍهت تزؽی دیَار تِ فَرت تٌؼ C ،هماٍهت چغثٌذگی تزؽی آخز ٍ هالت در درسّای
افمی σ ،هیشاى تٌؼ لائن ًاؽی اس عزتار ٍ  μضزیة افغىان داخلی عغَح آخز ٍ هالت در درسّای افمی اعت.
ایي راتغِ تا ؽىل ّای گًَاگَى در آییي ًاهِ ّای هختلف تِ ػٌَاى هثٌای هحاعثِ هماٍهت تزؽی درٍى ففحِ
دیَار ّای آخزی هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت .تِ ػٌَاى هثال در آییي ًاهِ  ]2[ EuroCode 6ایي راتغِ فَرت
سیز هؼزفی هی ؽَد:
()2

f vk  f vko  0.4 d

وِ در ایي راتغِ  fvkهماٍهت تزؽی هؾخقِ هقالح تٌایی fvko ،هماٍهت تزؽی هؾخقِ اٍلیِ هقالح تٌایی
تذٍى عزتار ٍ  σdهیشاى عزتار هَثز ٍارد تز دیَار هی تاؽٌذ .الثتِ ایي راتغِ در سهاًی وِ درسّای لائن هالت اس
هالت خالی تاؽٌذ تِ ؽىل سیز افالح هی گزدد:
()3

f vk  0.5 f vko  0.4 d

در آییي ًاهِ ً ٍ ]3[ FEMA356ؾزیِ ً ]3[ 376یش اس ؽىل ولی ایي راتغِ تزای هحاعثِ هماٍهت تزؽی
درٍى ففحِ دیَارّای آخزی تا سٍال لغشؽی درسّای افمی هالت اعتفادُ ؽذُ اعت وِ راتغِ هزتَعِ تِ ؽىل سیز
هی تاؽذ:

P 
0.75 0.75vte  CE 
An 


1.5

()4

v me

وِ در ایي راتغِ  vmeهماٍهت تزؽی هَرد اًتظار هقالح تٌاییً PCE ،یزٍی ثملی هَرد اًتظار ٍارد تز دیَار،
 Anعغح همغغ خالـ دیَار ٍ  vteهماٍهت تزؽی درسّای افمی هالت هی تاؽٌذ.
در ًؾزیِ ً ]9[ 360یش اس ؽىل ولی راتغِ هماٍهت تزؽی هَر-وَلوة تِ ؽىل سیز اعتفادُ ؽذُ اعت:
()5

va  0.1v1  0.15 c
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وِ در ایي راتغِ  vaتٌؼ هداس تزؽی دیَار v1 ،چغثٌذگی تزؽی درسّای افمی هالت ٍ  σcهیشاى عزتار
ٍارد تز دیَار هی تاؽٌذ.
ػالٍُ تز ایي رٍاتظ ،هذل سٍال هَر وَلوة افلی تزیي هذل حاون تز رفتار تزؽی درسّای افمی هالت هی
تاؽذ وِ تارّا تز اعاط آسهایؼ ّای گًَاگَى تِ اثثات رعیذُ اعت.
تا تَخِ تِ اعتفادُ لاتل تَخِ اس رٍاتظ تا ؽىل ولی راتغِ هماٍهت تزؽی هَر-وَلوة ،تٌاتزایي هذل ّای
وارتزدی ػذدی تزای عاختواى ّای هقالح تٌایی ٍ دیَارّای تزؽی آخزی تز اعاط ایي راتغِ السم هی تاؽذ .در
اداهِ هذلی عادُ تزای تحلیل اعتاتیىی غیزخغی دیَارّای تزؽی هقالح غیزهغلح وِ لاتل اعتفادُ در هذل عاسی
عاختواى ّای هقالح تٌایی غیزهغلح ًیش هی تاؽذ ،ارائِ ؽذُ اعت.

.3هؼزفی هذل پیؾٌْادی
ّواًگًَِ وِ لثال ًیش ؽزح دادُ ؽذ ،تحمیمات فزاٍاًی در سهیٌِ ارائِ هذل ّای عادُ گًَاگَى تزای تحلیل
عاختواى ّای هقالح تٌایی غیزهغلح در گذؽتِ اًدام ؽذُ اعت .در ایٌدا ًیش تز اعاط یه ؽثیِ عاسی اًدام ؽذُ
تیي یه دیَار آخزی وِ در آى هذ سٍال تزؽی-لغشؽی حاون اعت ٍ یه خزپای دٍ ػضَی وِ در ؽىل ()3
ًوایؼ دادُ ؽذُ اعت ،هذل پیؾٌْادی  3درخِ آسادی تزای یه دیَار تزؽی آخزی ارائِ ؽذُ اعت.

ؽىل ( : )3هذل خزپای هؼادل پیؾٌْادی تزای دیَار آخزی غیزهغلح

در ایي هذل ،دیَار تَعظ یه خزپای دٍ ػضَی وِ ؽاهل یه ػضَ لائن (ػضَ ؽوارُ  ٍ )3یه ػضَ
هایل (ػضَ ؽوارُ  )2هی تاؽذ هذل هی ؽَد .تا تَخِ تِ ایٌىِ خزپای هَرد ًظز یه خزپای هؼیي اعتً ،یزٍی
داخلی اػضا هغتمل اس ًَع ٍ اًذاسُ هماعغ هی تاؽذ .اس عَی دیگز در عختی خاًثی خزپا تٌْا ػضَ ؽوارُ 2
هؾاروت دارد .تٌاتزایي تزای تؼییي همغغ ػضَ هایل خزپا تز اعاط عختی اٍلیِ دیَار الذام هی ؽَد .تِ ایي تزتیة
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وِ عختی خاًثی خزپا تا اعتفادُ اس راتغِ  5تذعت آهذُ ٍ تا عختی خاًثی دیَار وِ در هٌاتغ هختلف رٍاتظ
هتٌَػی تزای آى پیؾٌْاد ؽذُ اعت ،هؼادل لزار دادُ هی ؽَد ٍ در ًْایت عغح همغغ ػضَ  2خزپا اعتخزاج هی
گزدد.
AE
) cos 2 
l

()5

( Kt 

وِ در ایي راتغِ  Ktعختی خاًثی خزپا A ،عغح همغغ ػضَ هایل خزپا E ،هذٍل االعتیغیتِ هقالح خزپاl ،

عَل ػضَ هایل خزپا ٍ  θساٍیِ توایل ػضَهایل خزپا هی تاؽٌذ.
اس عَی دیگز تا تَخِ تِ هاّیت هؼادلِ حاون تز هماٍهت تزؽی درٍى ففحِ دیَارّای آخزی غیزهغلح وِ
تاتؼی اس هیشاى عزتار ٍارد تز دیَار ٍ یه چغثٌذگی اٍلیِ هی تاؽذ ،هی تَاى ارتثاعی هیاى پاراهتزّای ٌّذعی ٍ
هماٍهتی خزپای هؼادل ٍ پاراهتزّای هماٍهتی دیَار تذعت آٍردّ .وچٌیي ول عزتار ٍارد تز دیَار ٍ ًیزٍی خاًثی
ٍارد تز آى تِ تزتیة تِ فَرت دٍ تار هتوزوش لائن ٍ افمی تز گزُ فَلاًی خزپا اػوال هی گزدد ،ؽىل(.)3
تِ هٌظَر یافتي راتغِ ای تیي خَاؿ هماٍهتی ٍ ٌّذعی خزپای هؼادل ٍ دیَار آخزی هَرد ًظز ،تزای گزُ
فَلاًی خزپا وِ تارّای خارخی تِ آًْا اػوال ؽذُ اعت ،در دٍ راعتای افمی ٍ لائن هؼادلِ تؼادل ًَؽتِ هی ؽَد ٍ
ًیزٍّای داخلی اػضا تز حغة ًیزٍّای خارخی وِ ّواى ًیزٍی خاًثی ٍ هیشاى عزتار ٍارد تز دیَار ّغتٌذ تذعت
هی آیذ .در سیز راتغِ تیي ًیزٍّای خارخی ٍ داخلی پظ اس عادُ عاسی ًؾاى دادُ ؽذُ
F1
P

tan  tan 

اعت:
()6

V 

در ایي راتغِ ً F1یزٍی داخلی ػضَ ؽوارُ  3خزپا اعتّ .واًگًَِ وِ هؾخـ اعت هؼادلِ فَق هغتمل اس
ًیزٍی داخلی در ػضَ ؽوارُ  2خزپا هی تاؽذ .اس عَی دیگز راتغِ  3را وِ تز حغة تٌؼ هی تاؽذ تزحغة ًیزٍ
تِ فَرت سیز تاسًَیغی هی وٌین:
()7

Vr  An  An C  An   An C  P

در ایي راتغِ  Vrهماٍهت تزؽی دیَار اعت.
همایغِ هؼادالت ً 7 ٍ 6ؾاى هی دّذ وِ خوالت اٍل ٍ دٍم ّز دٍ هؼادلِ تا یىذیگز هتٌاظز هی تاؽٌذ.
تٌاتزایي تا همایغِ ایي هؼادالت ،دٍ پاراهتز هدَْل  F1 ٍ θهزتَط تِ خزپای هؼادل تِ ؽىل سیز تز حغة خَاؿ
هىاًیىی دیَار تذعت هی آیٌذ:
()8

F1  An C tan 

()9

1

) (  Arc tan
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تٌاتزایي خزپای هؼادل تا عِ پاراهتز افلی وِ ؽاهل عغح همغغ ػضَ هایل ،ساٍیِ توایل ػضَ هایل ٍ
هماٍهت وؾؾی ػضَ لائن هی تاؽٌذ ،تَاًایی هذل وزدى هماٍهت تزؽی یه دیَار آخزی غیزهغلح در تحلیل ّای
اعتاتیىی غیزخغی را دارد.
هشیت ایي هذل آى اعت وِ تِ عَر خَدوار تاثیز هیشاى عزتار تز هماٍهت تزؽی درٍى ففحِ دیَارّای
تزؽی آخزی را در تحلیل ّای اعتاتیىی غیزخغی در ًظز هی گیزد .هذلی وِ هی تَاًذ تا افالحاتی وِ در آیٌذُ
رٍی آى اًدام هی ؽَد ،تحلیل غیزخغی اعتاتیىی عاختواى ّای هقالح تٌایی را تِ عادگی هیغز وٌذ.

.4اعتفادُ اس هذل پیؾٌْادی تزای هذلغاسی یه دیَار تا هقالح دلخَاُ
تزای ایي هٌظَر یه دیَار تا اتؼاد ٍ هماٍهت هقالح دلخَاُ اًتخاب ؽذُ ٍ هماٍهت تِ فَرت دعتی ٍ تا
اعتفادُ اس راتغِ ولی  3تذعت هی آیذ .عپظ پاراهتزّای هذل خزپای هؼادل تزای آى هحاعثِ ؽذُ ٍ تا هذل عاسی
آى در ًزم افشار  ، SAP2000هماٍهت درٍى ففحِ دیَار اعتخزاج هی گزدد.
خذٍل ( :)1هؾخقات دیَار آخزی غیزهغلح
همذار

پاراهتز

همذار

پاراهتز

7000

هذٍل ارتداػی هقالح تٌایی (هگاپاعىال)

3/0

عَل دیَار (هتز)

0/2

چغثٌذگی تزؽی (هگاپاعىال)

3/0

ارتفاع دیَار (هتز)

0/8

ضزیة افغىان داخلی

0/3

ضخاهت دیَار (هتز)

320000

هیشاى عزتار (ًیَتي)

خذٍل ( :)2هؾخقات خزپای هؼادل
همذار
53/34

پاراهتز
ساٍیِ توایل ػضَ هایل (درخِ)

همذار
225

پاراهتز
هماٍهت وؾؾی ػضَ لائن خزپا
(ویلَ ًیَتي)

تا اعتفادُ اس هؼادلِ  3هماٍهت درٍى ففحِ دیَار هؼادل  276ویلًَیَتي تذعت هی آیذّ .وچٌیي
پاراهتزّای خزپای هؼادل هحاعثِ ؽذُ ٍ در خذٍل  2ارائِ ؽذُ اًذ .تا اعتفادُ اس ایي پاراهتزّا هذل ػذدی خزپای
هؼادل در ًزم افشار  SAP2000عاختِ ؽذُ ٍ تحلیل اًدام هی گزدد .در ؽىل  2هذل عاختِ ؽذُ در ًزم افشار ًؾاى دادُ
ؽذُ اعت .پظ اس اًدام تحلیل عادُ غیز خغی ،هماٍهت ًْایی تزؽی درٍى ففحِ دیَار تا همذاری دلیما تزاتز همذار تذعت
آهذُ یِ رٍػ دعتی تذعت هی آیذ .تذیْی اعت وِ ایي هذل هی تَاًذ تِ فَرت ػوَهی تزای هذل عاسی یه عاختواى
هقالح تٌایی یه عثمِ ٍ اًدام یه تحلیل اعتاتیىی غیز خغی تِ وار تزدُ ؽَد.
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ؽىل ( : )2هذل خزپای هؼادل تِ ّوزاُ هفقل پالعتیه در ًزم افشار

اس عَی دیگز در فَرتی وِ هٌحٌی ًیزٍ-خاتدایی هفقل هَرد ًظز در اختیار تاؽذ ،هی تَاى تِ عادگی
ایي هذل را تِ هفقل اختقاؿ داد ٍ هٌحٌی ًیزٍ-خاتدایی را تزای دیَار یا یه عاختواى اعتخزاج وزد.

 .5خالفِ ٍ ًتیدِگیزی
در ایي همالِ یه هذل عادُ خزپای هؼادل تزای یه دیَار آخزی غیزهغلح وِ در آى ؽىغت تزؽی
لغشؽی حاون اعت ،ارائِ گزدیذ .هذل هَرد ًظز ًؾاى داد وِ هی تَاًذ تِ خَتی هماٍهت تزؽی درٍى ففحِ دیَار
را ؽثیِ عاسی وٌذ .تٌاتزایي ایي هذل تزای تحلیل ّای اعتاتیىی غیزخغی دیَارّای آخزی غیز هغلح وارتزد دارد.
هشیت ایي هذل آى اعت وِ هیشاى تاثیز عزتار تز هماٍهت درٍى ففحِ دیَارّای آخزی را تِ عَر خَدوار در ًظز
هی گیزد .ایي هذل تزای تحلیل ّای غیزخغی یه عاختواى هقالح تٌایی غیزهغلح تز اعاط آییي ًاهِ ّای هماٍم
عاسی لاتل تؼوین تَدُ ٍ اًدام تحلیل ّا تا حدن ػولیات ون را هیغز هی عاسدّ .وچٌیي در آیٌذُ هی تَاى هذل
هذوَر را تا اعتفادُ اس رٍاتظ هٌاعة ًیزٍ -خاتدایی اػضا وِ در آییي ًاهِ ّای هَخَد تؼزیف ؽذُ اًذ ،ارتما
تخؾیذ.
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