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چىیذُ
آًالیشّای اعتاتیىی تِ ػلت ػذم تَاًایی در تزرعی رفتار ٍالؼی عاسُ پظ اس آغاس تغلین هٌاعة ًیغتٌذ ٍ اًدام آًالیشّای غیز
خغی تزای هؾخـ عاختي ؽىلْای ؽىغت عاسُ ٍ فزٍریشػ آى ضزٍری تِ ًظز هیرعذ .اگزچِ تحلیل ٍ ارسیاتی خغی
دیذ خَتی اس ظزفیت االعتیه عاسُ فزاّن هی ًوایذ ٍ هَلؼیت اٍلیي ًمغة تغلین را در اختیار هحمك لزار هی دّذ اها تا ایي
حال لادر تِ پیؼ تیٌی هىاًیشم ؽىغت عاسُ ٍ چگًَگی تاس تَسیغ ًیزٍّا در حیي تغلینّای پیدرپی ًثَدُ ٍ ًتایح لاتل
اعویٌاًی در راتغِ تا هیشاى تغییزؽىلّای پالعتیه ٍ در ًتیدِ هیشاى آعیةّای عاسُای در اختیار ها ًویگذارد.اس عزفی تزای
یه عاختواى آعیة دیذُ وِ خقَفیات دیٌاهیىی آى تؼذ اس سلشلِ تغییزات لاتل تَخْی یافتِ اعت ٍ ّن چٌیي تزای
عاختواىّایی وِ لزار اعت تا تىٌیهّای خذیذی تمَیت لزسُای گزدًذ ،تزرعی رفتار غیزخغی عاسُ ضزٍری اعت.تِ ّویي
دلیل در ایي همالِ تِ تزرعی اثزات الگَّای هختلف تارگذاری خاًثی در تحلیل پَػآٍر هیپزداسین ،سیزا ایي هَضَع
تیؾتزیي تاثیز را در ًتایح تحلیل هیگذارد ٍ ایي اّویت هَضَع را هیرعاًذ.
ٍاصُّای ولیذی :عیغتن لزسُتز فَالدی لاب خوؾی  ،رٍػ تحلیل تارافشٍى عٌتی ،رٍػ تحلیل تارافشٍى هذال افالح ؽذُ،

رٍػ تحلیل دیٌاهیىی غیزخغی

 .1همذهِ
ػلیزغن ایٌىِ اعتفادُ اس رٍػ آًالیش اعتاتیىی غیزخغی وِ آًالیش پَػآٍر ًاهیذُ هیؽَد ،تِ عال 9971
تاس هیگزدد  ،ایي ًَع تحلیل در  21عال اخیز تَعؼِ تغیار چؾوگیزی داؽتِ اعت .اهزٍسُ تیؾتز هٌْذعیي ایي
رٍػ را تِ ػلت عَْلت تِ ػٌَاى یه رٍػ تزخیحی تىار هی تزًذ .تا ایي حال ایي رٍػ ًیش هاًٌذ عایز رٍػّا
تا تماریة ٍ عادُ عاسیْایی ّوزاُ اعت وِ تاػث تَخَد آهذى ػذم لغؼیتّایی در ًتایح هیؽَد.تا ایٌىِ ایي
رٍػ ظاّزا تِ ػٌَاى تْتزیي رٍػ عاسُّا وارتزد گغتزدُ پیذا وزدُ اعت ،اها ٌَّس تحث ٍ تزرعی در هَرد دلت
ٍ فحت ًتایح ایي رٍػ ٍ تالػ تزای عادُعاسی ٍ وارتزدی وزدى آى اداهِ دارد  .اهزٍسُ تَعؼِ رٍػ پَػآٍر
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ٍ عؼی در غلثِ تز هحذٍدیتّای ایي رٍػ تِ فَرت یه ػولىزد تداری در آهذُ اعت  ،سیزا تِ ػلت پیچیذگی
ٍ سهاىتز تَدى عایز رٍػّای دلیكتز اعتفادُ اس آًْا در هٌْذعی حزفِای یا در آئیيًاهِّا هٌغمی تِ ًظز ًویرعذ.
تَفیِ تیؾتز آئیيًاهِّای اخیز اعتفادُ اس رٍػ تحلیل پَػآٍر در تزرعی ارسیاتی لزسُای عاسُّا هیتاؽذ.در ایي
رٍػ ّز عاختواى عَری عزاحی هیؽَد وِ دارای ػولىزد هَرد ًیاس در هماتل سهیيلزسُّایی تا ؽذتّای
هختلف تاؽذ.تزای هثال یه عاختواى هیتَاًذ تزای ػولىزد لاتلیت اعتفادُ تیٍلفِ تزای یه سهیيلزسُ هؾخـ
عزاحی ؽَد ٍ تزای سهیيلزسُّای تا ؽذت تاالتز فمظ ػولىزد ػذم فزٍریشػ اس آى اًتظار رٍد .تزای رعیذى تِ
ایي ّذف هٌْذعیي ًیاس تِ اعالػاتی درتارُ تَسیغ ًیزٍّای داخلی ٍ تغییز ؽىلْای الواىّای عاسُ در عی هذت
سهیيلزسُ دارًذ .در عَل چٌذ دِّ اخیز هماالت هتؼذدی در خقَؿ ایي رٍػ هٌتؾز ؽذُ اعت .تحث ػوذُ تیؾتز
ایي هماالت تز رٍی هحذٍدُ وارتزد  ،هشایا ٍ هؼایة ایي رٍػ ٍ همایغِ آى تا رٍػّای دیٌاهیىی خغی ٍ
غیزخغی اختقاؿ داؽتِ اعت.ایي ارسیاتی تز پایِ تخویي پاراهتزّای عاسُای هْوی چَى خاتدائی ًغثی عثمات،
خاتدائی ول ،تغییز ؽىلّا ٍ ًیزٍّای داخلی اػضا اعتَار تَدُ ٍ پاراهتزّای هختلفی چَى رفتار غیزخغی هقالح،
ٌّذعِ غیزخغی عاسُ ٍ ّوچٌیي تَسیغ ًیزٍّای داخلی هَرد تَخِ هحممیي تَدُ اعت .در پضٍّؼّای اٍلیِ تاویذ
ػوذُ تز اعتفادُ اس ًَع تارگذاری یىٌَاخت یا هثلثی تَدٍ ،لی تا اًدام تزرعیّای تیؾتز ٍ هؾاّذُ ووثَدّا ،اًَاع
دیگزی اس تارگذاری تَعظ هحممیي هختلف پیؾٌْاد گزدیذ.

ّ .2ذف تحمیك
 .9اًتخاب یه رٍػ هٌاعة هؼادل اس تیي رٍػّای وارتزدی هَخَد خْت تخویي ًیاسّای لزسُای
عیغتن لزسُتز لاب خوؾی
 .2اًتخاب الگَّای تَسیغ تار هٌاعة در تحلیل تارافشٍى ٍ هشایای اعتفادُ اس رٍػّای تارافشٍى چٌذ هَدی

 .3هزٍری تز هٌاتغ
ّوَارُ ایي تاٍر ٍخَد داؽت وِ ٍلتی عاسُ در هؼزك یه سهیي لزسُ ؽذیذ لزار هیگیزد تقَرت غیزخغی تغییز
ؽىل هییاتذ ،تٌاتزایي در ارسیاتی ػولىزدی عاسُّا ایي ػمیذُ ٍخَد داؽت وِ تایذ لغوت پظ اس تغلین ّن
ارسیاتی ؽَد .پظ اس آى تالػ در رفتار غیزخغی عاسُ تَعیلِ تحلیلّای غیزخغی هَضَع افلی پضٍّؼّای
هختلف گزدیذ ،سیزا آًالیشّای اعتاتیىی رفتار عاسُ را تٌْا تا اٍلیي ًمغِ تغلین ًؾاى هیدادًذ.ػالٍُ تز ایي
هاوشیون خاتدائی غیزخغی تزای تزرعی ػولىزد لزسُای عاسُّا ضزٍری هیًوَد.تِ ػلت ػاللِ ؽذیذ هٌْذعیي
تِ آًالیش غیزخغی عاسُّا ٍ خذاتیت آًالیش پَػآٍر تِ ػلت عادگی ،ایي رٍػ تحلیل هَرد تَخِ لزار
گزفت.اهزٍسُ ًمؼ رٍػ ػولىزدی در ارسیاتی لزسُای ٍ عزاحی عاسُّا اًىارًاپذیز اعت .ػولىزد هتفاٍت
عاختواىّا در تزاتز سلشلِ تا تَخِ تِ ًَع وارتزی آًْا در دِّ  71تا هؼزفی ضزیة اّویت ( )Iدر هحاعثِ ًیزٍّای
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سلشلِ ٍارد گزدیذ .ایي ضزیة تزای عاختواى ٍ تا وارتزیّای هتفاٍت ٍ تا اّویت آًْا هتغیز اًتخاب گزدیذ .در
ایزاى ًیش پظ اس رخذاد سلشلِ تٌذرػثاط در عال  ٍ9355سلشلِ عثظ در عال ً 9357یاس ؽذیذی تزای تذٍیي
ضَاتظ هحاعثِ ٍ عزاحی عاختواىدر تزاتز سلشلِ احغاط گزدیذ .تذیي هٌظَر فقل ّؾتن اعتاًذارد  599تزای
هحاعثِ ًیزٍّای حافل اس سلشلِ پیؾٌْاد ؽذ .در ایي اعتاًذارد ًیش تا هؼزفی ضزیة اّویت اًتظار هیرفت وِ
عاختواىّا تا وارتزیّای هتفاٍت عغح ػولىزد هتفاٍتی را در هماتل سلشلِ اس خَد ًؾاى دٌّذ .در
دعتَرالؼولّای یادؽذُ ضزیة اّویت تا ّذف تغییز عغح ػولىزد عاختواىّا تا وارتزیّای هتفاٍت هؼزفی
ؽذُ اعت .در حالیىِ تغییز در همذار ًیزٍی عزاحی اػوال ؽذُ ًویتَاًغت عغح ػولىزد هَردًظز ٍ خَاعت
عزاح را تاهیي ًوایذ .در ّز فَرت ضزیة اّویتً ،مؼ تأهیيوٌٌذُ عغح ػولىزد تاالتز در عاختواى را ایفا
هیًوَد.عاسُّایی وِ تزاعاط ضَاتظ آئیيًاهِّای لذیوی عزاحی هیؽذًذ ،هثتٌی تز تىارگیزی هماٍهت ًْائی
اػضاء عاسُاًذ وِ ًیزٍی سلشلِ تا فزك رفتار خغی عاسُ ٍ تا ضزیة رفتار  Rواّؼ دادُ هیؽَد .چِ در رٍػ
ضزیة تار ٍ ضزیة هماٍهت ٍ چِ در رٍػ تٌؼ هداس عزاحی در تاسُ رفتار خغی اػضاء ٍ تقَرت ًیزٍئی اًدام
هیگزدد هفْوَم آى ایٌغت وِ اػضائی ًظیز تیزّا در عیغتن لاب خوؾی ٍ یا تیز پیًَذ در عیغتن تزٍى هزوش وِ
دارای رفتار تغییزؽىلیاًذ در عزاحی تا اػضاء ًیزٍئی تغَر یىغاى دیذُ هیؽًَذ .ایي ًىتِ یىی اس هؾىالت
ریؾِای ایٌگًَِ رٍػّای عزاحی اعت .تِ تیاى دیگز ارتثاط ًیزٍّای عزاحی ٍ عغح ػولىزد تٌْا تا ضزیة رفتار
( )Rاًدام هیؽَد وِ همذار آى تا اعتفادُ اس خذاٍل آئیيًاهِ اختیار هیگزدد .خَؽثختاًِ تا آسهایؾات گغتزدُای
وِ رٍی عاسُّا تا همیاط ٍالؼی اًدام ؽذُ اعت ( ، )FEMA355ایي واعتی تا ارائِ رٍػّای ًَ تا حذ سیادی
رفغ ؽذُ ٍ در دعت پضٍّؼ هیتاؽذ .تأهیي عِ پاراهتز لزسُای افلی عاسُ ؽاهل هماٍهت ،عختی ٍ ؽىلپذیزی
هتٌاعة ّذف افلی ًغل خذیذ آئیيًاهِّا ٍ دعتَرالؼولّای ارسیاتی لزسُای هیتاؽذّ .ذف اس عزاحی لزسُای
تزاعاط ػولىزد ایي اعت وِ عزاحاى را لادر عاسد تا عاسُّایی را عزاحی وٌٌذ وِ ػولىزدؽاى هغاتك تا ًظز
وارفزها لاتل پیؼتیٌی تاؽذ .اس خولِ هزاوشی وِ در سهیٌة عزاحی تزاعاط ػولىزد تحمیمات گغتزدُای اًدام
دادُاًذ ،هیتَاى تِ اًدوي تىٌَلَصی وارتزدی آهزیىا  ، ATCخاهؼة هٌْذعیي آهزیىا  ٍ ASCE/SEIاًدوي
ایوٌی لزسُای عاختواى  BSSCهیتاؽٌذ .سیزتٌای تذٍیي آییيًاهِ عاختواًی تز هثٌای ارسیاتی لزسُای تزاعاط
عغَح ػولىزدی در عال  9992هیالدی تَعظ گزٍُ اًدوي هٌْذعاى عاسُ والیفزًیا تٌا ًْادُ ؽذ ٍ عی وویتِای
همزر گزدیذ تا ایي وار لثل اس عال  2111اًدام ؽَد ٍلی تِ خش فؼالیتّای هحذٍد الذام خافی در ایي تارُ
فَرت ًگزفت .ػلت تؾىیل ایي وویتِ خغارت  8هیلیارد دالری ًاؽی اس سلشلِ  9989لَهاپزیتا تَد .در صاًَیِ
 9994سلشلِ ًَتزیح تا تشرگی  6/7ریؾتز تِ ٍلَع پیَعت ٍ خغارتی در حذٍد  21هیلیارد دالر تِ خای گذاؽت.
هتؼالة آى عی هذت یه عال پیؾٌْادّایی تزای عزاحی تزاعاط ػولىزدی ارائِ گزدیذ .گشارػ ایي وویتِ در
عال  9995وِ حاٍی هثاحث هفقل هٌْذعی سلشلِ در سهیٌِ عزاحی تِ رٍػ ػولىزدی تَد ،هٌتؾز گزدیذ .در
عال  9997دعتَرالؼولّای  NEHRP ٍ SEAOCتزای عاختواًْای خذیذ ٍ تزای تْغاسی لزسُای
عاختواًْای هَخَد ،دعتَرالؼولّای  FEMA 273هَرد تاسًگزی لزار گزفت .تذیي تزتیة ًتایح گامّای
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ًخغت در راتغِ تا عزاحی تِ رٍػ ػولىزدی در اختیار لزار گزفت وِ هؾتول تز پیؾٌْادّا ٍ راٌّواییّایی خْت
عزاحی عاختواًْای خذیذ ٍ تْغاسی عاختواًْای هَخَد هیتاؽذ .دعتَرالؼول تْغاسی لزسُای ایزاى (ًؾزیِ 361
عاسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِریشی) ٍ تفغیز آى در عال 9389تؼٌَاى یىی اس فؼالیتّای ارسًذُ تْغاسی لزسُایغت وِ
اس عَی عاسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِریشی وؾَر تذٍیي ٍ اًتؾار یافتِ ٍ هثٌای تْغاسی لزسُای عاختواىّای هَخَد
لزار گزفتِ اعت.

 .4رٍػ ػولىزدی در ارسیاتی لزسُای عاسُّا
 افَل ارسیاتی لزسُای تِ رٍػ ػولىزدی
 اًتخاب عغح خغز ٍ عغح ػولىزد هَرد اًتظار عاسُ
 تحلیل ٍ تزآٍرد ظزفیت عاسُ
 هشایای تحلیل پَػآٍر
 -9هؾخـ وزدى همذار ًیاس خاتدائی در الواىّای ؽىلپذیز
ً -2تیدِ واّؼ عختی اخشاء تز رفتار ولی عاسُ
 -3هؾخـ وزدى هَلؼیت تؾىیل هفافل خویزی در عاسُ
 -4تؼییي تالػّای داخلی اػضاء خْت ارسیاتی تَاى تحول آًْا
 واعتیّای تحلیل پَػآٍر
خاتدائی ّذف (ًمغِ ػولىزد )1ػثارتغت اس همذار خاتدایی وِ پیؼتیٌی هیؽَد هزوش خزم تام در تزاتز
سلشلِ تا عغح خغز هؾخـ ٍ عغح ػولىزد هؾخـ خَاّذ داؽت .تزوٌؼ پی عاسُ ،اثزات پیچؼ ٍ ٍخَد
دیافزاگن ًیوِفلة در همذار خاتدائی ّذف تأثیز سیادی دارًذ .اس واعتیّای ایي رٍػ هیتَاى تِ تؼییي دلیك
همذار خاتدائی ّذف ،اًتخاب ؽىل تَسیغ تار خاًثی ،لحاػ ًىزدى هذت سهاى دٍام سلشلِ ،اعتاتیىی ٍارد وزدى
تار ٍ ّل دادى عاسُ (تزخالف سلشلِ ٍالؼی وِ عاسُ ّن ّل دادُ هیؽَد ٍ ّن وؾیذُ هیؽَد) اؽارُ وزدّ .وچٌیي
ایي رٍػ تزای تحلیل عاسُّای ًشدیه تِ گغل وِ در آًْا ًیزٍی سلشلِ تقَرت ضزتِای ٍ یىثارُ تِ عاسُ ٍارد
هیؽَد هٌاعة ًیغت.
 اًَاع الگَی تارگذاری خاًثی
 الگَّایی تَسیغ تارثاتت در ارتفاع عاسُ
 .9تَسیغ یىٌَاخت
 .2تَسیغ هثلثی ٍارًٍِ
 .3تَسیغ هتٌاعة تا هَد اٍل
 .4تَسیغ آئیيًاهِای
Performance Point

1
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 .5تَسیغ ًاؽی اس تحلیل دیٌاهیىی عیفی
 رٍػّای تَسیغ تار خاًثی تا الگَی هتغیز
 .9تَسیغ تار تز پایِ ؽىل هَدی وِ اس عختی ؽؼاػی(عىاًتی) در ّز
گام (ّز لحظِ) عزچؾوِ هیگیزد.
 .2تَسیؼی وِ هتٌاعة تا هماٍهت تزؽی عثمِ در ّز گام(ّز لحظِ) اعت.

 .5هؼزفی عاختواىّای هذلغاسی ؽذُ
در ایي لغوت اتتذا فزضیات اٍلیِ در هذلغاسی ،پیىزتٌذی ،تارگذاری ٍ ٌّذعِ هذلّا ٍ عپظ ًحَُ
عزاحی هذلّا تا تَخِ تِ ضَاتظ اعتاًذارد  ٍ 2811آئیيًاهِ  ASCE/SEI 7-05ارائِ ؽذُ اعت.
 فزضیات هذلغاسی
ػلت اًتخاب عاختواىّای عِ تؼذی ٍ ّوچٌیي اعتفادُ اس عیغتن لزسُتز لاب خوؾی در ایي تحمیك،
هتذاٍل تَدى ایي عیغتنّا در اهَر اخزایی ٍ ّوچٌیي تزرعی دلت رٍػّای تخویي ًیاسّای لزسُای در خقَؿ
عاسُّای ٍالؼی عِ تؼذی ،هیتاؽذ.
خْت رعیذى تِ ّذف پایاىًاهِ اس چْار هذل تا تؼذاد عثمات  96 ٍ 92 ،8 ،4اعتفادُ ؽذُ اعت.
ٌّ ذعِ ٍ پیىزتٌذی
» هذلّا تقَرت  3تؼذی تحلیل ٍ عزاحی ؽذُ ٍ در پالى ٍ ارتفاع واهالً هٌظن هیتاؽٌذ.
» ارتفاع هزوش تِ هزوش توام عثمات  3هتز اعت.
» آئیيًاهِّای هَرد اعتفادُ :هثحث ؽؾن ،اعتاًذارد ( 2811ؽاهل پاراهتزّای ٍاتغتِ تِ هٌغمِ ؽاهل عیف،
راتغِ تزػ پایِ ٍ ًَع خان)  ASCE/SEI 7-05 ،ؽاهل پاراهتزّای هغتمل اس هٌغمِ ؽاهل راتغِ پزیَد تدزتی،

ضزیة رفتار  ،Rراتغِ تَسیغ تزػ پایِ در ارتفاع ،ضزیة اضافِ هماٍهت (  ٍ )  0آئیيًاهِ عزاحی عاسُّای
فَالدی AISC2005

» ًزمافشار هَرد اعتفادُ خْت عزاحی ٍ تحلیل هذلّا  SAP2000 V14.00هیتاؽذ.
» در تحلیل هذلّا اس خزٍج هزوشیت تقادفی  %5در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

ً .6تایح ٍ تفغیز آًْا
خْت ارسیاتی دلت ًتایح تحلیلّای پَػآٍر اس وویتّای پاعخ سیز خْت همایغِ اعتفادُ ؽذُ اعت:
 خاتِخایی ولی عثمات ٍ تام
 خاتِخایی ًغثی عثمات تقَرت درفذی اس ارتفاع عثمِ
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 تزػ عثمات
 لٌگز ٍاصگًَی عثمات
ً تایح حافل اس تحلیل هذل چْار عثمِ

ؽىل(ً : )9تایح حافل اس تحلیل هذل چْار عثمِ تزاعاط رٍػّای ضزائة  ٍ FEMA-356عیف ظزفیت آییيًاهِ
ATC-40

ً تایح حافل اس تحلیل هذل ّؾت عثمِ

ؽىل(ً : )2تایح حافل اس تحلیل هذل ّؾت عثمِ تزاعاط رٍػّای ضزائة  ٍ FEMA-356عیف ظزفیت آییيًاهِ
ATC-40

ً تایح حافل اس تحلیل هذل دٍاسدُ عثمِ
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ؽىل(ً : )3تایح حافل اس تحلیل هذل دٍاسدُ عثمِ تزاعاط رٍػّای ضزائة  ٍ FEMA-356عیف ظزفیت آییيًاهِ
ATC-40

ً تایح حافل اس تحلیل هذل ؽاًشدُ عثمِ
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ؽىل(ً : )4تایح حافل اس تحلیل هذل ؽاًشدُ عثمِ تزاعاط رٍػّای ضزائة  ٍ FEMA-356عیف ظزفیت آییيًاهِ
ATC-40

 تفغیز ًتیدة تذعت آهذُ در راتغِ تا هیشاى خاتِخایی ولی عثمات
 .9در عاختواى  4عثمِ رٍػ  FEMA-356تخویي هٌاعثی اس خاتدائی ولی ارائِ هیدّذ ٍ دارای درفذ خغای
 %5تا ّ %99غتٌذ وِ تیاىگز لاتل لثَل تَدى ًتایح اعت .ایي در حالی اعت وِ رٍػ  ATC-40تا حذٍدی ًؾاى
اس دعت تاال تَدى ًتایح دارد.
 .2در عاختواىّای  92 ٍ 8عثمِ ًیش رٍػ  FEMA-356تخویي تْتزی را ًغثت تِ رٍػ  ATC-40ارائِ هی-
دّذ.
 .3در عاختواى  96عثمِ رٍػ  ATC-40تا درفذ خغای تخویي هٌاعثی اس هیشاى تغییزهىاى ّذف ارائِ دادُاًذ.
ایي در حالی اعت وِ رٍػ ً FEMA-356تایح دعت تاالیی را ارائِ دادُاًذ.
 .4رٍػ تارافشٍى هذال افالح ؽذُ ( )MMPAدر عاختواى  96عثمِ ٍ تا حذٍدی  92عثمِ ًتایح لاتل لثَلی را
ارائِ دادًُذ .درول تا تزرعیّای تِ ػول آهذُ هیتَاى تِ ایي ًتیدِ رعیذ وِ رٍػ ً MMPAغثت تِ الگَّای
تار هَخَد در رٍػ تارافشٍى ته هَدی ًتایح تْتزی را ارائِ دادُاًذ .ایي هغلة در راتغِ تا الگَّای تارافشٍى تِ
رٍػ  ATC-40تزای عاختواى  96عثمِ ٍ الگَّای تارافشٍى تِ رٍػ  FEMA 356تزای عاختواى  4عثمِ
اعتثٌاء اعت.
 تفغیز ًتیدة تذعت آهذُ در راتغِ تا هیشاى خاتِخایی ًغثی عثمات
 .9در عاختواى  4عثمِ رٍػ  FEMA 356تخویي هٌاعثی اس خاتدائی ًغثی عثمات ارائِ هیدّذوِ تیاىگز لاتل
لثَل تَدى ًتایح اعت .ایي درحالی اعت وِ رٍػ  ATC-40دارای درفذ خغای تاالتزی هیتاؽذ.
 .2در عاختواى  96عثمِ رٍػ  ATC-40تخویي تْتزی را ًغثت تِ رٍػ  FEMA-356ارائِ هیدّذ.
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 .3رٍػ تارافشٍى هذال افالح ؽذُ ( )MMPAدر عاختواى  8 ٍ 92عثمِ ًتایح ًغثتا لاتل لثَلی را ًغثت تِ دٍ
رٍػ دیگز ارائِ دادُاًذ.
 .4الگَّای تَسیغ تار در رٍػ تارافشٍى ته هَدی دارای خَابّای ًشدیه تِ ّن تَدُ ٍ ًویتَاى فزق چٌذاًی
را تیي آًْا لائل ؽذ.
 تفغیز ًتیدة تذعت آهذُ در راتغِ تا هیشاى تزػ عثمات
 .9در تواهی عاختواىّا رٍػ  FEMA 356تخویي هٌاعثی اس تزػ عثمات ارائِ دادُاًذوِ تیاىگز لاتل لثَل
تَدى ًتایح اعت .ایي در حالی اعت وِ رٍػ  ATC-40دارای درفذ خغای تاالتزی هیتاؽذ.
 .2رٍػ تارافشٍى هذال افالح ؽذُ ( )MMPAدر عاختواىّای  96 ٍ 92 ،4عثمِ ًتایح لاتل لثَلی را ارائِ
دادًُذ .ایي در حالی اعت وِ در عاختواى  8عثمِ تخویي ًاهٌاعثی اس تغییزهىاى ّذف ارائِ دادُ اعت .درول تا
تزرعیّای تِ ػول آهذُ هیتَاى تِ ایي ًتیدِ رعیذ وِ رٍػ  MMPAتزای عاختواىّای  96عثمِ ًغثت تِ
تواهی الگَّای تَسیغ تار در رٍػّای تارافشٍى ته هذی ٍ تزای عاختواىّای  92 ٍ 4عثمِ ًغثت تِ الگَّای
تَسیغ تار اًدام ؽذُ تا رٍػ  ATC-40تخویيّای تْتزی را ًؾاى دادُ اعت.
 .3الگَّای تَسیغ تار در رٍػ تارافشٍى ته هَدی دارای خَابّای ًشدیه تِ ّن تَدُ ٍ ًویتَاى فزق چٌذاًی
را تیي آًْا لائل ؽذ.
 تفغیز ًتیدة تذعت آهذُ در راتغِ تا هیشاى لٌگز ٍاصگًَی عثمات
 .9در تواهی عاختواىّا رٍػ  FEMA 356تخویي هٌاعثی اس لٌگز ٍاصگًَی ارائِ دادُاًذ وِ تیاىگز لاتل لثَل
تَدى ًتایح اعت .ایي درحالی اعت وِ رٍػّای  ATC-40دارای درفذ خغای تاالتزی هیتاؽٌذ.
 .2رٍػ تارافشٍى هذال افالح ؽذُ ( )MMPAدر عاختواىّای  96 ٍ 8 ،4عثمِ ًتایح لاتل لثَلی را ارائِ
دادُاًذ .ایي در حالی اعت وِ در عاختواى  92عثمِ تخویي ًاهٌاعثی اس تغییزهىاى ّذف ارائِ دادُ اعت .درول تا
تزرعیّای تِ ػول آهذُ هیتَاى تِ ایي ًتیدِ رعیذ وِ رٍػ  MMPAتزای عاختواىّای  96عثمِ ًغثت تِ
تواهی الگَّای تَسیغ تار در رٍػّای تارافشٍى ته هذی ٍ تزای عاختواىّای  4عثمِ ًغثت تِ الگَّای تَسیغ
تار اًدام ؽذُ تا رٍػّای  ATC-40تخویيّای تْتزی را ًؾاى دادُ اعت.
 .3الگَّای تَسیغ تار در رٍػ تارافشٍى ته هَدی دارای خَابّای ًشدیه تِ ّن تَدُ ٍ ًویتَاى فزق چٌذاًی
را تیي آًْا لائل ؽذ.

 .8تمذیز ٍ تؾىز
در اًتْا خا دارد وِ اس سحوات تی دریغ اعتاد ارخوٌذ خٌاب آلای دوتز احوذ ًیهًام وِ در تْیِ ٍ تِ ثوز
رعیذى ایي تحمیك ًمؼ تِ عشایی را داؽتٌذ ووال تمذیز ٍ تؾىز را تٌواین.
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