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بُسازی لرزٌ ای ساختمان َای فًالدی جُت ارتقای کاربری با استفادٌ از میراگر IPFD
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چىیذُ :
یىی اس هَاردی وِ ًیاس است ساسُ خْت تْساسی لزسُ ای ارسیاتی گزدد ٍلتی است وِ وارتزی ساسُ ارتما هی یاتذ.
در ایي حالت تزای ارسیاتی ػولىزد ساسُ تا تَخِ تِ افشایص اّویت ساسُ  ،دیگز سغح ػولىزد ایوٌی خاًی ( )LSهٌاسة
ًیست ٍ تایذ ساسُ تزای سغح ػولىزد تْزُ تزداری تی ٍلفِ ( )IOارسیاتی ٍ احتواال تْساسی گزدد .در ایي همالِ یه ساسُ 8
عثمِ تا ایي ضزایظ ارسیاتی ٍ سپس تا استفادُ اس هیزاگز اصالح ضذُ پال تْساسی گزدیذُ است ً.تایح حاوی اس خذب اًزصی
تاالی ایي هیزاگز دارد وِ تاػث هی ضَد ساسُ سغح ػولىزد تْزُ تزداری تی ٍلفِ را ارضا وٌذ.

ٍاسگاى ولیذی  :هیزاگز پال  ،تْساسی لزسُ ای  ،سغح ػولىزد  ،خذب اًزصی

 -1همذهِ
عثك دستَرالؼول تْساسی لزسُ ای ساسُ ّا  ،ساسُ ّایی وِ تز اساس آخزیي ٍیزایص  4:22عزاحی
ضذُ اًذ ًیاس تِ تْساسی ًذارًذ هگز آى وِ د رخِ اّویت فؼلی آًْا اس درخِ ای وِ تزای آى عزح ضذُ اًذ
تیطتز تاضذ یا ایٌىِ السم تاضذ تزای سغح خغز لزسُ ای تاالتزی در ًظز گزفتِ ضًَذ. 3تِ ایي تزتیة هی تَاى
استٌثاط وزد اگز تِ ّز دلیلی السم تاضذ یه ساسُ وِ تزای وارتزی هسىًَی عزح ضذُ است تزای وارتزی تا
اّویت خیلی سیاد در ًظز گزفتِ ضَد  ,السم است تِ لحاػ ػولىزدی ارسیاتی ٍ احتواال تْساسی گزدد.
ارتمای وارتزی ساسُ اس  ،اّویت هتَسظ تِ اّویت خیلی سیاد ضزیة اّویت ساسُ را اس  3تِ 3/6
افشایص هی دّذ؛ تٌاتزایي تا تَخِ تِ راتغِ هستمین ضزیة اّویت ساسُ ٍ ضزیة سلشلِ (

=، ) C

ضزیة سلشلِ  62درصذ افشایص هی یاتذ.تٌاتزایي تزش پایِ  62درصذ افشایص هی یاتذ .اس عزفی عثك
راٌّوایی ًطزیِ ( 583راٌّوای وارتزدی دستَرالؼول تْساسی لزسُ ای ساختواى ّای هَخَد ) تزای
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ساختواى ّای تا چٌیي اّویتی  ،سغح ػولىزد ساسُ ای تْزُ تزداری تی ٍلفِ هٌاسة است .4تٌاتزایي ّذف
تْساسی  ،تایذ ارتمای سغح ػولىزد ساسُ اس ایوٌی خاًی ( )LSتِ تْزُ تزداری تی ٍلفِ ( )IOتاضذ.
راّىارّای هتفاٍتی تزای تْساسی ساسُ ّا ٍخَد دارد وِ در ایي هیاى استفادُ اس سیستن ّای
غیزفؼال اتالف اًزصی هاًٌذ  :سیستن ّای خذاساس لزسُ ای  ،هیزاگزّای  ، TADAS ، ADASپال ٍ  ...تا
تَخِ تِ ػذم ًیاس تِ تىٌَلَصی پیچیذُ وارتزد سیادی دارًذ .هفَْم وٌتزل غیزفؼال  ،اضافِ وزدى ٍسایل
استْالن اًزصی تِ ساسُ هی تاضذ وِ هشایای آى ًسثت تِ سایز سیستن ّای استْالن اًزصی چٌیي است :
 )3اوثز ایي ٍسایل تؼذ اس هزحلِ ی خاصی هاًٌذ لغشش یا تسلین فلش تِ وار هی افتٌذ )4 .ایي ٍسایل
تزای تِ وار افتادى ًیاس تِ اًزصی خارخی ًذارًذ  )5.لاتل اعویٌاى ،تِ دلیل ػذم ٍاتستگی ػولىزد تِ لغغ
هٌثغ اًزصی وِ در ٌّگام سلشلِ هحتول است ّ )6 .شیٌِ ًگْذاری پاییي )7 .اهىاى عزاحی تزای وار وزدى
در سغح هطخص )8 .اهىاى استفادُ ّن در عزاحی ٍ ّن در تْساسی )9 .اهىاى خایگشیٌی آساى در
5

صَرت آسیة خذی تِ ایي ٍسایل .

 -2هؼزفی هیزاگز اصالح ضذُ پال ( ) IPFD
هیزاگز پال اٍلیي تار تَسظ دوتز پال ٍ هارش در سال  3;:4اتذاع ضذ ٍ در چٌذیي ساسُ در سزاسز دًیا
استفادُ ضذ وِ ضىل ً 3وًَِ اخزا ضذُ ایي هیزاگز را ًطاى هی دّذ.

ضىل( ً : )3وًَِ اخزا ضذُ هیزاگز اٍلیِ پال

] [6

ًَع اٍلیِ ایي هیزاگز ّواًغَر وِ در ضىل ً 4طاى دادُ ضذُ است ،اس چٌذیي ٍرق لزار گزفتِ تِ رٍی
یىذیگز ٍ تْن فطزدُ تَسظ پیچ ّای تا هماٍهت تاال ساختِ ضذُ است وِ ّز گًَِ حزوت خاًثی اصغىاوی هیاى
ٍرق ّا را اهىاى پذیز هی وٌذ.اخشای ایي هیزاگز عثك ضوارُ گذاری ضىل 3ضاهل ّ )3 :ستِ ی هزوشی صلیثی
ضىل  )4ضیار هٌحٌی ضىل تزای فزاّن وزدى اهىاى حزوت پیچ لغشضی  )5پذ اصغىاوی  )6پیچ گَضِ  )7پیچ
6.

لغشضی  )8لیٌه افمی  )9لیٌه ػوَدی
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ضىل ( : )4خشییات هیزاگز اٍلیِ پال

] [7

هشیت هیزاگز اصغىاوی پال ًسثت تِ سایز سیستن ّای استْالن اًزصی چٌیي است  )3 :ساخت هیزاگز
سادُ است ّ )4شیٌِ ساخت آى ًسثتا پاییي است  )5تىٌَلَصی خاصی ًیاس ًذارد )6ػولىزد آى در سلشلِ لاتل
اعویٌاى است  )7ػولىزد آى تِ سزػت ٍ درخِ حزارات تستگی ًذارد )8تؼذ اس سلشلِ لاتل تؼویز است )9تِ دلیل
حلمِ ی ّیستزسیس تشري  ،خذب اًزصی تاالیی دارًذ ):تحلیل ٍ هذل ساسی آًْا آساى است .5
در سال ًَ 4226ع خذیذی اس هیزاگز تَسظ هحممیي چیٌی آلایاى  ZHANG ٍ WUهؼزفی ضذ ّ.ذف
اس ارائِ ایي هیزا گز تْثَد رفتار حزوتی آى ٍ ًیش سادُ تز وزدى ساخت ٍ تحلیل ایي هیزاگز تَد.تِ ایي هٌظَر ایي
هحممیي ّ ،ستِ ی صلیثی ضىل هیزاگز اٍلیِ را تا ّستِ ی تی ضىل خایگشیي وزدًذ ٍ آى را هیزاگز اصالح ضذُ
پال ًام گذاری وزدًذ.تمیِ ی اخشای ایي هیزاگز هاًٌذ هیزاگز اٍلیِ هی تاضذ.خشییات هیزاگز اصالح ضذُ در ضىل
ً 5طاى دادُ ضذُ است.
ایي هحممیي ایي هیزاگز را تا هیزاگز اٍلیِ همایسِ وزدًذ ٍ ًطاى دادًذ وِ ػولىزد هىاًیىی ایي هیزاگز ٍ
حتی اًزصی خذب ضذُ ّز دٍ تزاتز هی تاضٌذ؛ حتی اوثز فزضیات پال تزای هیزاگز خذیذ هیش صادق است.اها
هشایای ایي هیزاگز ًسثت تِ هیزاگز اٍلیِ چٌیي است  -3 :پیىزتٌذی آى سادُ تز است  -4دارای ػولىزد حزوتی
هٌاسثی است  -5آًالیش آى سادُ تز است ّ -6 .شیٌِ ساخت آى پاییي تز است.

ضىل(  : )5خشییات هیزاگز اصالح ضذُ پال
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 -3تار لغشش
هْوتزیي هزحلِ در عزاحی هیزاگز  ،تؼییي تار عزاحی لغشضی است .اس آًدا وِ پاسخ لزسُ ای ساسُ ّا
اس همذار اًزصی ٍرٍدی ٍ اًزصی هستْله ضذُ ساسُ تاثیز هی پذیزدٌّ ،گاهی وِ اختالف تیي ایي دٍ اًزصی حذالل
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تاضذ  ،پاسخ لزسُ ای هٌاسة حاصل هی ضَد .تٌاتزایي تایذ تا رٍضی هٌاسة تا تؼییي تارّای لغشضی هختلف رفتار
سیستن را تا ٍ تذٍى هیزاگز تزرسی وزد.هؼوَال اس رٍش تاریخچِ سهاًی تزای ایي وار استفادُ هی ضَد .لشٍم یافتي
تار تْیٌِ لغشش تِ ایي دلیل است وِ اٍال تار لغشش تْیٌِ  ،حذالل پاسخ ساسُ را تِ دًثال دارد ٍ دٍم ایٌىِ تا اًتخاب
تار لغشش هٌاسة هی تَاى پاسخ ساسُ را وٌتزل وزد.در اًتخاب تار تْیٌِ لغشش تایذ سِ خَاستِ سیز تزآٍردُ ضَد:
 -3هیزاگزّا در یه تار هتَسظ یا ضؼیف تلغشًذ.
 -4هیزاگزّا در یه سلشلِ ضذیذ تایذ لثل اس تسلین اػضای ساسُ ای تلغشًذ.
5.

 -5اًزصی خذب ضذُ در داخل ساسُ در اثز اصغىان هاوشیون تاضذ

ضىل ً 6حَُ ی تذست آٍردى تار تْیتِ لغشش را ًطاى هی دّذ .تحمیمات ًطاى دادُ است وِ تغییز تا 47
درصذ در تار تْیٌِ لغشش تاثیز چٌذاًی تز ػولىزد هیزاگز ًذارد وِ ایي خَد یىی اس هشیت ّای ایي هیزاگز است
9

وِ وارایی آى اس ایي خْت هختل ًوی ضَد.

][5

ضىل( ً : )6حَُ ی تذست آٍردى تار تْیٌِ لغشش

 -4هؼزفی ساسُ هَرد تزرسی
در ایي همالِ یه ساختواى  :عثمِ تا سیستن ساختواًی لاب خوطی ٍ تا وارتزی هسىًَی خْت ارتما
تِ ساختواى تا اّویت خیلی سیاد تْساسی ضذُ است .ساختواى در ّز خْت دارای  7دّاًِ  8هتزی هی تاضذ.پالى
ایي ساختواى را در ضىل  7هطاّذُ هی وٌیذ.خْت عزاحی تار هزدُ عثمات تزاتز  ، 787 kg/cm2تار هزدُ تام
 ، 737 kg/cm2تار سًذُ عثمات ٍ تام ًیش هغاتك هثحث ضطن همزارات هلی ساختواى تزاتز ٍ 422 kg/cm2
 372 kg/cm2در ًظز گزفتِ ضذُ است .اس ًزم افشار  EATABS VER 9.7.1خْت عزاحی ٍ ًزم افشار
 PERFORM3D VER5خْت ارسیاتی ٍ تحلیل ّای غیزخغی استفادُ ضذُ است.در ضىل ً 8وای  5تؼذی
ساسُ تْساسی ضذُ را هی تیٌیذّ.واًغَر وِ هطاّذُ هی ضَد هیزاگز  IPFDدر دّاًِ هیاًی استمادُ ضذُ است.
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ضىل(  :)8هذل ساختِ ضذُ در ًزم افشار perform3d

ضىل(  : )7پالى لاب هَرد استفادُ

ً ) 5حَُ ی هذل ساسی هیزاگز در ًزم افشار
تا تَخِ تِ ایٌىِ رفتار هىاًیىی هیزاگز اصالح ضذُ پال هطاتِ هیزاگز اٍلیِ است تٌاتزایي هذل ساسی آى
هطاتِ هیزاگز اٍلیِ استّ .واًگًَِ وِ در ضىل سیز هی تیٌیذ ًحَُ ی رفتار هیزاگز ضاهل هزاحل سیز است :

ضىل( : )9هزاحل ػولىزد هیزاگز

][9

 ) 3اتتذا تار ول سیستن ون ٍ رفتار سیستن ّواًٌذ سیستن تذٍى هیزاگز است ٍ ّز دٍ تادتٌذ فطاری ٍ وططی تِ
صَرت االستیه ػول هی وٌٌذ(.هیزاگز ّواًٌذ تادتٌذ است)
 )4تا وواًِ وزدى تادتٌذ فطاری ً ،یزٍی تادتٌذ وططی افشایص یافتِ تا ایٌىِ ًیزٍی آى تیص اس ًیزٍی السم خْت
لغشش گزدد.
 )5لثل اس ایي وِ تا وواًِ وزدى تادتٌذ فطاری  ،ایي هْارتٌذ تسلین ضَد  ،چْار لیٌه سیستن اصغىاوی لغشیذُ ٍ تِ
صَرت هتَاسی االضالع در هی آیٌذ وِ ایي تغییز ضىل تاػث اس تیي رفتي تغییزضىل تادتٌذ فطاری هی ضَد.در
حالی وِ تادتٌذ وططی ٌَّس در هزحلِ االستیه لزار دارد.تِ ایي تزتیة ًیزٍی اصغىان تز خالف خْت سزػت
ًسثی تیي هیزاگز ٍ عثمِ ػول هی وٌذ.
 ) 6تا ػَض ضذى خْت تار  ،تادتٌذ وططی تِ صَرت فطاری ػول هی وٌذ ٍ تاس ّویي رفتار تىزار هی ضَد.

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 5ي  6اردیبُشت ماٌ ، 35;5جُاد داوشگاَی استان کرمان

 )7تار در هْارتٌذ دیگز اس تار وواًطی تیطتز هی ضَد ٍ هزحلِ دٍم تىزار هی ضَد ٍ تا هزحلِ سَم اداهِ هی
9

یاتذ.هزاحل ایي ػولىزد در ضىل ً 8طاى دادُ ضذُ است.

تِ عَر ولی دٍ رٍش تزای هذل ساسی هیزاگز پال ٍخَد دارد )3:رٍش پال  :در ایي رٍش هیزاگز تا
هْارتٌذّایی وِ در وطص ٍ فطار تسلین هی ضًَذ خایگشیي هی ضَد )4 :.رٍش چزی  :در ایي رٍش توام الواى ّا
ضاهل هیزاگز ٍ هْارتٌذّا تَسظ الواى ّای خغی تا هٌحٌی تٌص-وزًص خَد هذل هی ضًَذ 9.ایي رٍش تسیار
پیچیذُ است ٍ تحمیمات ًطاى دادُ تماٍت چٌذاًی در ًتیدِ ایداد ًوی وٌذ.
پس اس تزرسی الواى ّای رفتاری ًزم افشار  perform3dهطخص گزدیذ وِ استفادُ اس الواى هیلِ ای
غیزخغی (  ) Inelastic Barهی تَاًذ هطخصات رفتاری الواى هیزاگز را تِ ساسُ اػوال وٌذ.تا تَخِ تِ
تَضیحات فَق تزای ػولی ضذى هىاًیشم ػولىزد ایي هیزاگز  ،در هذل ساسی ظزفیت فطاری را تسیار ووتز اس
عزفیت وططی در ًظز هی گیزین تا هیزاگز در وطص ػول ًوایذ .

 ) 6تار لغشش تْیٌِ
در ایي همالِ خْت تذست آٍردى تار لغشش تْیٌِ ٍ ًیش ًطاى دادى اثز هیزاگز تز رفتار لزسُ ای ساسُ اس 6
روَرد سلشلِ ّای ًالاى  ،عثس  ،سي فزًاًذٍ ٍ وَتِ استفادُ ضذُ است.
خْت تذست آٍردى تار لغشش تْیٌِ  ،ساسُ هَرد ًظز تِ اسای تار لغشش ّای هتفاٍت ٍ تزای توام عثمات
تحت ضتاب ًگاضت ّای فَق تحلیل ضذّ.واًغَر وِ در ضىلً :تیدِ ایي تحلیل را تزای سلشلِ وَتِ هطاّذ وٌیذ
 ،تِ اسای تار  62تي تمزیثا تزای توام عثمات ووتزیي خاتِ خایی حاصل ضذُ است.پس تار لغشش تزای توام عثمات
هساٍی  62تي در ًظز گزفتِ ضذ.

ضىل ( : )8تار لغشش تْیٌِ
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ً )7تایح تحلیل غیزخغی تاریخچِ سهاًی
در ایي تخص ًتایح حاصل اس تحلیل تاریخچِ سهاًی تیاى هی ضَد .خْت تزرسی ػولىزد صحیح هیزاگز سِ
هَرد اّویت دارد :
-3

تز آٍردُ ضذى سغح ػولىزدی هَرد ًظز

-4

خذب اًزصی تاالی هیزاگز ًسثت تِ سایز اػضای ساسُ

-5

حلمِ ی ّیستزسیس پایذار ٍ تا حذاوثز خذب اًزصی

در اداهِ ًتایح فَق ٍ ّوچٌیي همایسِ ساختواى در ٍضؼیت هَخَد ٍ تْساسی ضذُ تا ارائِ ًوَدار پَش
آٍر  ،سغَح ػولىزد  ،پاراهتز  ،خذب اًزصی الواى ّای ساسُ ٍ حذاوثز خاتِ خایی تام اًدام ضذُ است.
در ضىل ; ًوَدار پَش آٍر ساسُ هَخَد ٍ تْساسی ضذُ تحت تارگذاری یىٌَاخت همایسِ ضذُ
اًذّ.واًغَر وِ هطاّذُ هی ضَد خاتِ خایی ّذف تِ ٍضَح واّص یافتِ است .

ضىل(ً : )9وَدار پَش آٍر ساسُ هَخَد ٍ تْساسی ضذُ تحت الگَی تار یىٌَاخت

یىی اس لاتلیت ّای ًزم افشار ً PERFORMوایص گزاف ًسثت وارتزد هی تاضذ.یه گزاف وارتزدی
ًطاى دٌّذُ تغییزات ًسثت وارتزدی تا ضزیة تار  ،خاتِ خایی ًسثی یا سهاى تستِ تِ ًَع تحلیل است.در یه
تحلیل تاریخچِ سهاًی هی تَاًین سغَح ػولىزد ساسُ را تِ صَرت ًسثت تماضا تِ ظزفیت (ً )DCRسثت تِ سهاى
هطاّذُ وٌین.اس هشایای ایي گزاف ایي است وِ هی تَاًین تثیٌین وذام الواى ّای ساسُ سغح ػولىزد هفزٍض را
ارضا ًىزدُ اًذّ.واًغَر وِ در ضىل  32هی تیٌیذ توام الواى ّای ساسُ هَخَد سغح ػولىزد  LSرا در سلشلِ
وَتِ ارضا وزدُ اًذ اها تزای سغح ػولىزد  IOتؼذادی اس الواى ّا ًسثت تیطتز اس یه داضتِ ٍ پاسخگَی ایي
سغح ػولىزد ًثَدُ اًذ.
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ضىل (ً : )01وایص ًوَدار ًسثت وارتزدی تزای سغَح  LS ٍ IOتزای ساختواى هَخَد تحت سلشلِ وَتِ

ضىل ً 33وَدار فَق را تزای ساسُ تْساسی ضذُ ًطاى هی دّذّ.واًغَر وِ هطخص است ًسثت DCR
تزای تواهی الواى ّا سغَح ػولىزد  LS ٍ IOرا ارضا وزدُ اًذ .ضىل  33ایي سغَح ػولىزد را تزای ساسُ
هَخَد ٍ تْساسی ضذُ همایسِ وزدُ استّ.واًغَر وِ هطخص است سغَح ػولىزد تِ ٍضَح تْثَد یافتِ است.

ضىل (ً : )00وایص ًوَدار ًسثت وارتزدی تزای سغَح  LS ٍ IOتزای ساختواى تْساسی ضذُ تحت سلشلِ وَتِ

ضىل ( : )01همایسِ سغَح ػولىزد  LS ٍ IOتزای ساختواى هَخَد ٍ تْساسی ضذُ تحت سلشلِ وَتِ
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تٌاتزایي ًتایح فَق ًطاى هی دّذ  ،الحاق هیزاگز پال تِ ساسُ تِ خَتی تَاًستِ است سغَح ػولىزد را تْثَد تخطذ.
یىی دیگز اس لاتلیت ّای ًزم افشار پزفَرم ًوایص هیشاى خذب اًزصی ساسُ ٍ سْن غیزخغی ضذى ساسُ اس
آى ٍ ًیش سْن خذب ّز یه اس گزٍُ ّای الواًی تِ ػلت غیزخغی ضذى آًْا است.ضىل  35هیشاى خذب اًزصی
الواى ّای ساسُ را تزای سلشلِ وَتِ هطاّذُ هی وٌیذّ.واًغَر وِ هطاّذُ هی ضَد هیزاگز تیطیٌِ خذب اًزصی را
داضتِ است ً ،تیدِ ایي اهز ایي است وِ هىاًیشم خزاتی اس تیز ٍ ستَى تِ هیزاگز اًتفال یافتِ ٍ اس تخزیة ساسُ
خلَگیزی هی ضَدّ.ویي عَر هطاّذُ هی ضَد تا اضافِ ضذى هیزاگز هدوَع اًزصی تیطتزی در ساسُ تلف ضذُ
است.
یىی اس پاراهتزّای ارسیاتی یه الواى ساسُ  ،حلمِ ی ّیستزسیس هی تاضذ.یه حلمِ ی ّیستزسیس پایذار
ًطاى دٌّذُ تَاى اداهِ فؼالیت الواى است ٍ ّز چِ سغح هحصَر آى تیطتز تاضذ  ،هیشاى اًزصی وِ تِ ٍسیلِ آى
الواى هستْله ضذُ است تیطتز هی تاضذ.ضىل  36حلمِ ی ّیستزسیس هیزاگز را در سلشلِ وَتِ ًطاى هی
دّذّ.واًغَر وِ هی تیٌیذ هیزاگز دارای یه حلمِ ی پایذار است.

ضىل ( : )02هیشاى خذب اًزصی الواى ّا در سلشلِ وَتِ

ضىل ( : )03حلمِ ی ّیستزسیس هیزاگز  IPFDدر سلشلِ وَتِ

ضىل(  : ) 04همایسِ حذاوثز خاتِ خایی تام تزای ساختواى هَخَد ٍ تْساسی ضذُ
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خْت ارسیاتی رفتار ساسُ در سلشلِ ّای هختلف  ،تیطیٌِ خاتِ خایی تام تزای ساسُ هَخَد ٍ تْساسی ضذُ
همایسِ ضذُ اًذ ّ .واًغَر وِ درضىل  37هی تیٌیذ ً ،تایح ًطاى هی دّذ وِ هیزاگز در سلشلِ ّای تشرگتز هثل
وَتِ ٍ عثس وارایی تیطتزی داضتِ است ؛ تِ ایي هؼٌی وِ تاثیز تیطتزی تز واّص خاتِ خایی تام داضتِ است.

 )8خالصِ ٍ ًتیدِ گیزی
 )3استفادُ اس هیزاگز  IPFDهی تَاًذ سغح ػولىزدی تْزُ تزداری تی ٍلفِ را ارضا وٌذ.
 )4خذب اًزصی هیزاگز  IPFDتسیار تاال هی تاضذ ٍ تا وارتزد آى در ساسُ خذب اًزصی در تیز ٍ ستَى تیسار
واّص هی یاتذ.در ًتیدِ
هىاًیشم خزاتی اس الواى ّا تِ هیزاگز اًتمال هی یاد.
 )5حلمِ ی پایذار ّیستزسیس هیزاگز ًطاى هی دّذ وِ هیزاگز تَاًایی خَتی تزای اداهِ فؼالیت دارد.در ضوي
اهىاى تؼویز هیزاگز پس اس سلشلِ وارایی آى را افشٍى هی وٌذ.
 )6تا همایسِ سلشلِ ّای هختلف هطخص ضذ وِ هیزاگز در سلشلِ ّای تشرگتز وارایی تیطتزی دارد.در سلشلِ ّای
وَچه هیزاگز هاًٌذ تادتٌذ ػول وزدُ ٍ در تارتزی خاًثی هطاروت هی وٌذ.
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