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چکیذُ
دیَار ثزؽی فَالدی یک عیغتن کبرا در ثزاثز ثبرّبی خبًجی اعت کِ اس عختی ٍ ؽکل پذیزی ثبالیی ثزخَردار اعت .پظ اس کوبًؼ ثزؽی
ٍرق فَالدی ،رفتبر پظ کوبًؾی ایي عیغتن ؽزٍع ؽذُ ٍ لبدر اعت ثبرّبی ثغیبر ثشرگی را پظ اس کوبًؼ تحول کٌذ .ایي کوبًؼ ّزچٌذ،
رفتبر پظ کوبًؾی را ثْجَد هی ثخؾذ اهب هَخت افت اًز صی ّیغتزتیک هی گزدد .در ایي همبلِ تمَیت دیَار ثب اعتفبدُ اس الیبف پلیوزی ثِ
ػٌَاى یک تحمیك ًَ هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعتً .تبیح ًؾبى هی دّذ کِ الیبف پلیوزی ػالٍُ ثز خلَگیزی اس کوبًؼ در ًبحیِ االعتیک،
ثبػث ثْجَد پبراهتزّبی لزسُ ای ًیش هی گزدد .ثزرعی ّب ًؾبى هی دّذ کِ تبثیز الیبف پلیوزی ثز دیَار الغزتز ثغیبر هغلَة تز اعتّ .وچٌیي
ثب افشایؼ عَل دیَار اثز الیبف هؾَْدتز هی گزدد.

کلوبت کلیذی :دیَار ثزؽی فَالدی ،الیبف پلیوزی کزثي ،تحلیل غیز خغی ،اخشا هحذٍد

 .1هقذهِ
ثب تَخِ ثِ لزارگزفتي کؾَر ایزاى در کوزثٌذ سلشلِ خیش آلپّ -یوبلیب گبّی ؽبّذ ٍلَع سلشلِ ّبی ؽذیذ در عغح کؾَر ٍ ٍهتؼبلت آى ثزٍس خغبرتْبیی
خَاّین ثَد ،لذا اّویت عزاحی همبٍم عبسُ ّب در ثزاثز ًیزٍّبی خبًجی اهزی حیبتی ثزای آیٌذُ ٍ تَعؼِ ایزاى پبیذار اعت .هؾبّذُ ػولکزد عبختوبًْب در سلشلِ
اّویت ثٌیبدی در تکَیي ػلن هٌْذعی سلشلِ داؽتِ اعت ،اٍلیي ضَاثظ عزاحی لزسُ ای ثِ دًجبل ثبسدیذ ّیئت هٌْذعبى ایتبلیبیی اس عبختوبًْبی آعیت دیذُ
در سلشلِ هخزة هغیٌب رخیَ در عبل  1908ؽکل گزفت [ . ]1ثب تالػ هحممبى ٍ هٌْذعبى ٍ ًیش پیؾزفت ػلن ٍ آهذى ًزم افشارّبی پیؾزفتِ در ایي سهیٌِ
ثبػث ثذعت آٍردى اعالػبت فزاٍاًی در راثغِ ثب رفتبر اًَاع عبرُ ّب در ثزاثز سلشلِ ٍ ثیزٍّب ی خبًجی ؽذُ اعت ٍ ،ایي خَدثخَد ثبػث افالحبتی در ضَاثظ لزسُ
ای ؽذُ اعت اهب ثزای ثذعت آٍردى ًتبیح ٍالؼی ثبیغتی ًتبیح ػلوی هَرد تأییذ ًتبیح تدزثی ؽَد تمزیت فزاٍاى در رٍؽْبی ریبضی ،هذلْب ٍ ًیش خَاؿ
هقبلح ،اتقبالت ٍ عبسُ ّب هی تَاًذ ثِ ًتبیح ثی رثظ ٍ ػکظ هٌدز ؽ َد ثِ ّویي دلیل ثزای تأییذ ٍ کبلیجزُ کزدى رٍاثظ ٍ ضزایت ثبیذ در ػول هَرد آسهبیؼ
لزار گیزًذ ،دیَار ثزؽی فَالدی یک عیغتن کبرا در ثزاثز ثبرّبی خبًجی اعت کِ اس عختی ٍ ؽکل پذیزی ثبالیی ثزخَردار اعت .پظ اس کوبًؼ ثزؽی ٍرق
فَالدی ،رفتبر پظ کوبًؾی ایي عیغتن ؽزٍع ؽذ ُ ٍ لبدر اعت ثبرّبی ثغیبر ثشرگی را پظ اس کوبًؼ تحول کٌذ .ایي کوبًؼ ّزچٌذ ،رفتبر پظ کوبًؾی را
ثْجَد هی ثخؾذ اهب هَخت افت اًزصی ّیغتزتیک هی گزدد .چٌذیي رٍػ ثزای خلَگیزی اس کوبًؼ در ًبحیِ االعتیک ففحِ فَالدی اس خولِ اعتفبدُ اس
عخت کٌٌذُ ّب ،پَؽؼ ثتٌی ٍ ًیش پَؽؼ الیبف پلیوزی کزثي اعتفبدُ هی ؽَد.
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 .2رفتبر هکبًیکی کبهپَسیتْب
در دِّ ّؾتبد هیالدی ،پضٍّؾگزاًی ثزای اٍلیي ثبر در ارٍپب ٍ آهزیکب چغجبًیذى کبهپَسیت ّب ثِ ثتي ٍ عمف را آسهبیؼ کزدًذ ً .تبیح هثجت آسهبیؾْب ،
خبهؼِ ػلوی را راغت کزد تب عبیز لغوت ّبی عبسُ را ًیش ثب کبهپَسیتْب پَؽؼ دادُ ٍ هَرد هغبلؼِ لزار دٌّذ  .پظ اس آى در صاپي دریبفتٌذ کِ ایي رٍػ
هیتَاًذ ،پبعخی هٌبعت ثزای سلشلِ ّبی ؽذیذی کِ آى کؾَر را تْذیذ هی کٌذ ،ثبؽذ .صاپٌی ّب ثزای اٍلیي ثبر کبهپَسیتْب را ثقَرت تدبری ثزای تؼویز ٍ
ثْغبسی عبسُ ّب در خْبى هَرد اعتفبدُ لزار دادًذ[ .]2عبل  2003در داًؾگبُ فٌؼتی اهیز کجیز ،هغبلؼبت ػذدی ٍ آسهبیؾگبّی ثز رٍی دیَار ثزؽی فَالدی،
ًغل عَم ایي ًَع دیَار را ثقَرت تمَیت دیَار ثزؽی فَالدی ثب الیبف پلیوزی هؼزفی ًوَد]3[.
رّبیی ٍ ػلیپَر ][3هغبلؼبتی را ثز رٍی عیغتن دیَار تمَیت ؽذُ ثب  FRPاًدبم دادًذً .تبیح آًْب ًؾبى داد کِ کِ ظزفیت ثزؽی عیغتن را هی تَاى اس
 %7/5تب  %20در همبیغِ ثب فَالد لخت افشایؼ داد .الیِ  FRPتَسیغ تٌؼ در ٍرق فَالدی را ثِ عَر لبثل تَخْی تغییز ًذاد .آعیت ثِ الیبفْب در گَؽِ ّبی
ففحِ ٍ در خْت هیذاى تٌؼ ثِ ػلت توزکش تٌؼ ٍ گغتزػ تٌؼ کؾؾی ثِ لغز ففحِ اًتظبر هی رٍدّ .وچٌیي ًبعمی ٍ خزاسی ][2رفتبر غیز خغی دیَار
ثزؽی فَالدی هزکت ثب اعتفبدُ اس الیبف ؽیؾِ پلیوز تمَیت ؽذُ ) ،(GFRPالیِ ثٌذی ثِ عَر تحلیلی هَرد ثزرعی لزار دادًذً .تبیح ًؾبى داد کِ ظزفیت
ثزؽی ًْبیی ٍ عختی ثزؽی ،دیَار ثزؽی تمَیت ؽذُ ثَعیلِ الیِ ً GFRPغجت ثِ  SPSWsتمَیت ًؾذُ افشایؼ هی یبثذ .اگز خْت افلی الیِ ثٌذی
 GFRPدر خْت خظ هیذاى تٌؼ ثبؽذ ظزفیت ثزؽی ٍ عختی عیغتن افشایؼ خَاّذ یبفت .خْتْبی افلی الیِ ثٌذی  GFRPرٍی ففحِ پز کٌٌذُ اثز
ًبچیش در هیذاى اًزصی تلف ؽذُ تدوؼی دارد .خذیذتزیي تحمیك ثز رٍی عیغتن هزکت در عبل  2014در داًؾگبُ فٌؼتی اهیزکجیز اًدبم گزفت] .[4در ایي
تحمیك ثزای ثزرعی اثز ساٍیِ الیبف در  LYPخَاؿ دیَار ثزؽی فَالدی ثِ فَرت ػذدی ٍ تدزثی هَرد هغبلؼِ لزار گزفتِ اعت .هغبلؼبت در عِ هزحلِ
اًدبم ؽذُ اعت؛ ًخغت  LYPخبیگشیي دیَار ثزؽی فَالدی هؼوَلی ؽذً ،تبیح ًؾبى هی دّذ کِ فَالد  LYPعختی ٍ همبٍهت ٍ ؽکل پذیزی ٍ خذة
اًزصی ٍ ضزیت اضبفِ همبٍهت افشایؼ هی یبثذ .در هزحلِ دٍم  LYPدیَار ثزؽی فَالدی  LSثب  CFRP ،CLSتمَیت ؽذُ اعتً ،تبیح ًؾبى هی دّذ
عختی ٍ همبٍهت ٍ خذة اًزصی ٍ ضزیت اضبفِ همبٍهت افشایؼ هی یبثذ ثب ایي حبل ؽکل پذیزی کبّؼ هی یبثذ CLS .تٌؼ کوتزی را ثِ لبة هزس ٍ SS
 LSاًتمبل هی دّذ .در ًْبیت اثز ساٍیِ الیبف  CFRPهَرد هغبلؼِ لزار گزفتِ اعت.
رفتبر هکبًیکی الیِ ّبی هزکت  ،ثِ خقَفیبت ٍ درفذ خوؼی الیبف ٍ رسیي ٍ ًیش خْت الیبف ثغتگی دارد  ،ثخؼ ّبی هختلف یک عبسُ هزکت هی
تَاًذ اس چٌذ الیِ ثب خْبت هختلف الیبف حبفل گزدد  .اس ًمغِ ًظز عبسُ ای رفتبر تک الیِ در همیبط هبکزٍ هکبًیک حبئش اّویت ثَدُ ٍ ثزرعی رٍاثظ عبسُ
ای در ایي همیبط کبرثزد سیبدی دارد .پظ اس اًتخبة ًغجت هَاد تؾکیل دٌّذُ کبهپَسیت در عغح هیکزٍ هکبًیک هی تَاى ثِ ثزرعی رفتبر هبدُ در عغح
هبکزٍ هکبًیک پزداخت .در همیبط هبکزٍهکبًیک ؽٌبعبیی اخشا هَرد ثحث لزار ًوی گیزد ٍ ارتجبط تٌؼ – کزًؼ ثَعیلِ هبتزیظ عختی هؾخـ هی ؽَد
کِ اخشا تؾکیل دٌّذُ آى ثَعیلِ آسهبیؼ کؾؼ هؾخـ ؽذُ اًذ.
 .3الیبف کزثي
الیبف کزثي اس هْن تزیي تمَیت ّبی هَرد اعتفبدُ در هَاد هزکت پیؾزفتِ ثَدُ ٍ ثب تَلیذ آى تحَلی در فٌبٍری هَاد هزکت ایدبد ؽذُ اعت .اس لحبػ
فٌؼت ،الیبف گزافیت هْن تزیي ؽکل عبختبر کزثي اعت .اهب ثغَر کلی کزثي دٍ عبختبر ثلَریي کبهال ؽٌبختِ ؽذُ داؽتِ (الوبط ٍ گزافیت ) ٍ ثِ حبلتْبی
ًیوِ ثلَریي ٍ ؽیؾِ ای ًیش یبفت هی ؽَد .عبختبر گزافیت ؽبهل الیِ ّبی ؽؼ ضلؼی ثب پیًَذ هحکن اؽتزاکی اعت .ایي الیِ ّب ثب تزتیت چیذهبى ؽکل()1
رٍی ّن لزار گزفتِ کِ اتقبل ثیي الیِ ّب اس ًَع ضؼیف ٍاًذرٍالظ اعت .
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شکل( :)1پیًَذ صفحات کزتي ][6,5
ثِ دلیل تفبٍت فبحؼ پیًَذّبی درٍى ففحِ ای ٍ ثیي ففحِ ای خَاؿ گزافیت ثغیبر ًبّوغبًگزد اعت ثِ ًحَی کِ خْت هذٍل کؾغبًی در ففحِ
ی ثٌیبدیي ثِ فَرت ًظزی  ٍ Gpa1000در اهتذاد ػوَد ثز ایي ففحِ فمظ  Gpa30اعت  .ثب تَخِ ثِ داًغیتِ کن ایي هَاد در ًْبیت الیبفی ثب هذٍل ثبال
حبفل هی ؽَد .

 .4هذلغبسی ػذدی
ثزای همبیغِ رفتبر دیَار ثزؽی فَالدی ٍ هزکت ثب پَؽؼ الیبف پلیوزی کزثي  ،چْبر ًوًَِ دیَار ثزؽی فَالدی ٍ چْبر ًوًَِ دیَار ثزؽی هزکت ثب الیبف
پلیوزی کزثي هذلغبسی ٍ ثقَرت غیز خغی ٌّذعی ٍ هقبلح تحلیل ؽذُ اًذ .در هذلْبی دیَار ثزؽی هزکتً ،وًَِ ّبی ثب الیبف پلیوزی کزثي ثِ فَرت
دٍعزفِ(هذلْبی  )CS-3x2.5, CS-3x3, CS-3x5, CS-3x6ثب دیَار ثزؽی فَالدی همبیغِ ؽذُ ،ضخبهت الیبف  2mmثِ رٍػ اخشا هحذٍد هذلغبسی
ٍ تحلیل غیز خغی ٌّذعی ٍ هقبلح فَرت گزفت .ضخبهت ففحِ فَالدی ثزای توبم ًوًَِ ّب  ٍ 7mmاثؼبد لبة ثقَرت  3mارتفبع ٍ ػزك دّبًِ ثِ
فَرت هتغیز( آکظ ثِ آکظ) هی ثبؽذ .هؾخقبت ٌّذعی تیز ٍ عتَى لبة هحیغی در ؽکل (ً )2ؾبى دادُ ؽذُ اعت.
جذٍل ( )1هعزفی ًوًَِ ّا
عزض دّاًِ
----

5.6

ارتفاع

ًوًَِ

3

Ssw-3x5.6

---

3

3

Ssw-3x3

---

6

3

Ssw-3x6

---

5

Ssw-3x5

3

دٍعزفِ

2.5

3

CS-3x5.6

دٍعزفِ

3

3

CS-3x3

دٍعزفِ
دٍعزفِ

5
6

3
3

CS-3x6

3

CS-3x5

شکل ( :)5هقطع تیز ٍ ستَى قاب هحیطی

 .5ثزرعی فحت هذلغبسی
ثزای اعویٌبى اس فحت هذلغبسی الوبى هحذٍد دیَار ثزؽی هزکت ثب الیبف پلیوزی ،هذل آسهبیؾگبّی هزخغ ] [3,4هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت .در
ایي هذل آسهبیؾگبّی در ؽکل (ً )3ؾبى دادُ ؽذُ ثقَرت الوبى هحذٍد هذلغبسی ؽکل ( ٍ )4آًبلیش ؽذُ اعت  .لبة هحیغی اس  2IPE200ثب پلیت
 12mmثز رٍی ثبل آًْب  ،تؾکیل ؽذُ اعت .در هذل عبسی ٍ ؽجکِ ثٌذی (هؼ ثٌذی) اخشا ،تؼذاد هؼ ّب ثِ ًحَی اًتخبة گزدیذ تب گزُ ّبی تیز ،عتَى ٍ
ٍرق فَالدی ٍ ّوچٌیي الیبف پلیوزی کزثي در یک ًمغِ ثِ ّن ثزعٌذ .عپظ ایي ًمبط ثب ّن هوشٍج گزدیذ تب تؾکیل یک عیغتن یکپبرچِ ثذّذ .ثب ایي
تکٌیک ،اتقبل تیز ثِ عتَى ًیش خوؾی در ًظز گزفتِ هی ؽَد .در ؽکل (ً )6وبی هذل پظ اس تحلیل ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت.

d=1.0m

b=2.0m
شکل (ٌّ :)3ذسِ هذل آسهایشگاّی ][3,3
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شکل ( :)3هذلساسی اجشا هحذٍد

شکل ( :)6تغییز هکاى خارج صفحِ
در هذلغبسی الوبى هحذٍد اس ًزم افشار لذرتوٌذ  ANSYSاعتفبدُ گزدیذ کِ لبثلیت رفتبر االعتیک ٍ پالعتیک را داراعت .ثزای هذلغبسی الوبى
هحذٍدی اخشای فَالدی اس الوبى  shellثب لبثلیت هذل کزدى تغییز ؽکلْبی ثشرگ ،کزًؼ هحذٍد،پالعتیغیتِ ،رفتبر غیز خغی ،کوبًؼ خبرج ففحِ ٍ ،ثزای
هذلغبسی  FRPاس الوبى  Solidثب  6درخِ آسادی در ّز گزُ اعتفبدُ ؽذُ اعت .اعتفبدُ اس ایي الوبى ّب ،در هزخغ ]ً [4یش پؾٌْبد ؽذُ اعت .در ؽکل ()6
ًتبیح تحلیل الوبى هحذٍد ٍ آسهبیؾگبّی ثب ّن همبیغِ ؽذُ اعت کِ ّوگزایی ثبالی ًتبیح را ًؾبى هی دّذ .ثٌبثزایي هی تَاى ثب اعویٌبى اس ًتبیح ANSYS
عبیز هذلْب را ثب اثؼبد ٍالؼی تحلیل ًوَد کِ در ثخؼ ّبی ثؼذ آٍردُ خَاّذ ؽذ.
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شکل( :)5هقایسِ ًتایج اجشا هحذٍد& آسهایشگاّی

 .5هقایسِ دیَار تزشی فَالدی ٍهزکة
ثزای همبیغِ رفتبر دیَار ثزؽی فَالدی ثب ًظیز هزکت ،دیَار ثزؽی فَالدی هذلغبسی ٍ آًبلیش ؽذُ اعت عپظ پَؽؼ الیبف پلیوزی دٍ عزفِ ثِ عغح
ٍرق فَالدی چغجبًذُ ؽذُ ٍ آًبلیش ؽذُ اًذ .در ؽکل ّبی (ً )10ٍ8،9،7وَدار ًیزٍ – تغییز هکبى دیَار ثزؽی فَالدی ثب ًظیز هزکت ثب پَؽؼ الیبف پلیوزی
کزثي دٍ عزفِ ثِ ضخبهت  2هیلیوتز همیبط ؽذُ اعت .اس ایي ًوَدار اعالػبت ارسؽوٌذی لبثل اعتٌتبج اعت .
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7

شکل ( : )9شکل تار – تغییز هکاى
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شکل (ً : )11وَدار تار – تغییز هکاى
ثب ثزرعی ایي ًوَدارّب هؾبّذُ هی ؽَد در فَرتیکِ هحذٍدیت تغییز هکبى خبًجی ٍخَد ًذاؽتِ ثبؽذ ظزفیت دیَار ثزؽی هزکت عیز فؼَدی خَاّذ
داؽت اهب دیَار ثزؽی فَالدی ثقَرت االعتَ پالعتیک کبهل رفتبر هی کٌذّ .وچٌیي ثِ ٍضَح آؽکبر اعت کِ الیبف پلیوزی کزثي ثبػث افشایؼ همبٍهت ٍ
خذة اًزصی هی گزدد .ثب افشایؼ دّبًِ پبًل الغزی پبًل افشایؼ هی یبثذ  .رفتبر دیَار ثزؽی فَالدی ٍ هزکت ًیش هتبثز ایي ًغجت الغزی اعت  .ثب اعتفبدُ اس
رٍؽْبی تَفیف ؽذُ در ثخؼ ّبی لجل پبراهتزّبی لزسُ ای دیَار ثزؽی فَالدی ٍ هزکت هحبعجِ ؽذُ کِ ثِ ثزرعی آًْب خَاّین پزداخت.

 .7تزرسی جذب اًزصی
ثذلیل عختی ٍ همبٍهت ثبالی ففحِ فَالدی ثبیذ اعویٌبى حبفل ؽَد کِ ففحِ فَالدی لجل اس لبة هحیغی تغلین ؽَد .لغوت اػظن اًزصی ٍرٍدی
ثِ عبسُ ثذلیل تغییز ؽکل غیز االعتیک ففحِ فَالدی هغتْلک هی ؽَد .در خذٍل ( ٍ )2ؽکل ( ) 11خذة اًزصی دیَار ثزؽی فَالدی ٍ هزکت هحبعجِ
ؽذُ اعتً .تبیح ایي خذٍل ًؾبى هی دّذ ثب افشایؼ عَل دّبًِ خذة اًزصی در ّز دٍ عیغتن دیَار ثزؽی فَالدی ٍ هزکت افشایؼ هی یبثذ اهب ًزخ افشایؼ
آًْب هتفبٍت اعتّ .وچٌیي هؾبّذُ هی ؽَد ثب الغزتز ؽذى ٍرق ،الیبف پلیوزی تبثیز ثیؾتزی در خذة اًزصی عیغتن دارد .ػالٍُ ثز آى هؾبّذُ هی ؽَد کِ
الیبف پلیوزی ثبػث افشایؼ لبثلیت خذة اًزصی عیغتن هی ؽَد کِ ایي افشایؼ خذة اًزصی ثیي  1.84تب  2.45هتغییز اعت .ثٌبثزایي ثب ایي اػذاد هی تَاى
کبرایی ٍ ثْجَد رفتبر عیغتن را در اثز افشٍدى الیبف پلیوزی کزثي هؾبّذُ ًوَد.
جذٍل ( :)5جذب اًزصی ًوًَِ ّا
5111

6111

3111

5611

عزض دیَار )(mm

731351.11

651199.66

615531.61

333151.5

S.S.W

1791361.11

1351636.11

1167577.11

813781.11

C.S.S.W

5.36

5.35

5.15

1.83

C.S.S.W/S.S.W
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شکل ( :)11دیاگزام هیلِ ای جذب اًزصی

 .8تزرسی سختی ٍ هقاٍهت
عختی ٍ همبٍهت دٍ پبراهتز لزسُ ای ثغیبر هْن در خقَؿ عیغتن ّبی همبٍم در ثزاثز ثبرّبی خبًجی ّغتٌذ .کِ کٌتزل تغییز هکبى خبًجی ٍ ًیزٍّبی لزسُ
ای ثب اعتفبدُ اس ایي دٍ پبراهتز ا ًدبم هی ؽَد .لذا ّز عیغتوی کِ دارای عختی ٍ همبٍهت ثبالتزی ثبؽذ ،ثبلغجغ عیغتن التقبدی تزی خَاّذ ثَد .در ؽکل
(ً ) 13( ٍ )12وَدار هیلِ ای ایي دٍ پبراهتزّب ثزای عیغتن ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت .ثب رخَع ثِ ایي دٍ ؽکل ٍهمبیغِ همذار آًْب در خذٍل ( )3ثزاحتی هی
تَاى دریبف ت کِ پَؽؼ الیبف پلیوزی ثبػث افشایؼ عختی االعتیک ٍ همبٍهت ًْبیی هی ؽَد .اهب تبثیز آى ثز عختی االعتیک ثیؾتز اس افشایؼ همبٍهت اعت.
افشایؼ عَل دّبًِ ثبػث افشایؼ عختی ٍ همبٍهت هی گزدد کِ در دیَار ثزؽی هزکت ایي ًزخ ؽذیذتز اعت یؼٌی ّز چِ دیَار الغزتز ثبؽذ افشایؼ عختی
ٍهمبٍهت آى ًبؽی اس الیبف پلیوزی کزثي ثیؾتز خَاّذ ثَد.
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جذٍل ( :)3سختی ٍ هقاٍهت
(CS/S)-35

(CS/S)-36

(CS/S)-33

(CS/S)-35.6

1.55

1.2

1.7

1.36

3.1

2.25

3.25

2.47

شکل ( :)15سختی االستیک سیستن ّا
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Capacity

شکل ( :)13ظزفیت تزشی سیستن ّا

ً .9تیجِ گیزی
ًتبیح ًؾبى هی دّذ کِ الیبف پلیوزی ػالٍُ ثز خلَگیزی اس کوبًؼ در ًبحیِ االعتیک ،ثبػث ثْجَد پبراهتزّبی لزسُ ای ًیش هی گزدد .ثزرعی ّب ًؾبى
هی دّذ کِ تبثیز الیبف پلیوزی ثز دیَار الغزتز ثغیبر هغلَة تز اعتّ .وچٌیي ثب افشایؼ عَل دیَار اثز الیبف هؾَْدتز هی گزدد .در فَرتیکِ هحذٍدیت
تغییز هکبى خبًجی ٍخَد ًذاؽتِ ثبؽذ ظزفیت دیَار ثزؽی هزکت عیز فؼَدی خَاّذ داؽت اهب دیَار ثزؽی فَالدی ثقَرت االعتَ پالعتیک کبهل رفتبر هی
کٌذّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثزرعی خذة اًزصی ثب افشایؼ عَل دّب ًِ خذة اًزصی در ّز دٍ عیغتن دیَار ثزؽی فَالدی ٍ هزکت افشایؼ هی یبثذ اهب ًزخ
افشایؼ آًْب هتفبٍت اعتّ .وچٌیي هؾبّذُ هی ؽَد ثب الغزتز ؽذى ٍرق ،الیبف پلیوزی تبثیز ثیؾتزی در خذة اًزصی عیغتن دارد .ػالٍُ ثز آى هؾبّذُ هی
ؽَد کِ الیبف پلیوزی ثبػث افشایؼ لبثلیت خذة اًزصی عیغتن هی ؽَد کِ ایي افشایؼ خذة اًزصی ثیي  1.84تب  2.45هتغییز اعت .ثٌبثزایي ثب ایي اػذاد
هی تَاى کبرایی ٍ ثْجَد رفتبر عیغتن را در اثز افشٍدى الیبف پلیوزی کزثي هؾبّذُ ًوَد .پَؽؼ الیبف پلیوزی کزثي ثبػث افشایؼ عختی االعتیک ٍ همبٍهت
ًْبیی هی ؽَد .اهب تبثی ز آى ثز عختی االعتیک ثیؾتز اس افشایؼ همبٍهت اعت .ثب افشایؼ دّبًِ پبًل الغزی پبًل افشایؼ هی یبثذ  .رفتبر دیَار ثزؽی فَالدی ٍ
هزکت ًیش هتبثز ایي ًغجت الغزی اعت  .افشایؼ عَل دّبًِ ثبػث افشایؼ عختی ٍ همبٍهت هی گزدد کِ در دیَار ثزؽی هزکت ایي ًزخ ؽذیذتز اعت یؼٌی
ّز چِ دیَار الغزتز ثبؽذ افشایؼ عختی ٍهمبٍهت آى ًبؽی اس الیبف پلیوزی کزثي ثیؾتز خَاّذ ثَد.
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