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  چکیذٌ
 

پی ّبی هتکی ثط قوغ زض ؾبلْبی اذیط زض اجطای ؾبظُ ّبی ػظین ٍ هٌبعق حؿبؼ هرهَنب ظلعلِ ذیع ضًٍق فطاٍاًی زاقتِ ٍ ػلت 

ثبالثطزى ظطفیت ثبضثطی ٍ زض ًْبیت ایجبز ایوٌی ثیكتط  انلی ایي اهط ػولکطز ثؿیبض هٌبؾت ایي ًَع پی ّب زض هقبثل ًكؿت ٍ ٍاغگًَی ٍ

 ضا ٍاضزُ ثبضّبی ثطاثط زض کبفی هقبٍهت هیتَاًس تٌْبیی ثِ ضازیِ کِ اؾت ظهبًی ضازیِ - قوغ ّبی پی کبضثطز ثبقس. ثیكتطیي ثطای ؾبظُ هی

قَز. ثطآٍضز  هی اؾتفبزُ آى ظیط زض قوغ گطٍُ اظ فًَساؾیَى هجبظ حس اظ ثیف تفبضلی یب کلی ّبی اظ ًكؿت اجتٌبة ثطای ٍلی کٌس تبهیي

ّب  زض عطاحی ٍ  عَض کلی هغبلؼِ پبضاهتطّبی هَثط زض ضفتبض ایي پی ّبی هتکی ثط قوغ ٍ ثطآٍضز زقیق هیعاى ًكؿت ٍ ثِ ظطفیت ثبضثطی پی

ساؾیَى زض ذبک ّبی آثطفتی پطزاذتِ این ثبقس. زض ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی ٍ تبثیط قوغ ّب ثط هیعاى ًكؿت فًَ ّب تبثیطگصاض هی اجطای ؾبظُ

ضا نحت ؾٌجی ًوَزُ این ٍ ؾپؽ ثِ هسلؿبظی ًوًَِ ّبی پیكٌْبزی  ABAQUSثِ ایي نَضت کِ اثتسا ًطم افعاض الوبى هحسٍز 

 این . زض ًْبیت هكرم گطزیس کِ اؾتفبزُ اظ قوغ هی تَاًس اظ ًكؿت ّبی ظیبز زض ذبک ّبی آثطفتی جلَگیطی ًوبیس. پطزاذتِ

 

  ABAQUSفًَساؾیَى ، ذبک ّبی آثطفتی ، ًكؿت پی ،  –قوغ  کلیذی:َای  ياصٌ

 

 

 مقذمٍ   -1

کِ ثط  ّبیی ّبی ًطم،ؾبظُ ّبی ذبک ّبی اذیط توطکع ثؿیبض ظیبزی ثط ضٍی ذبک ًطم چٌس الیِ قسُ اؾت. ثبتَجِ ثِ ٍیػگی زض ؾبل

ّبی ثْؿبظی قسُ ثِ  اظ ضاّْبی کبّف ًكؿت، اؾتفبزُ اظپیثبقس. یکی  ّبی هتفبٍتی هی گطزز زاضای ًكؿت ضٍی آًْب ثٌب هی

تَاًٌس ّوطاُ ثب  ّب هی ثبقس. گطچِ ػسم تؼبزل ظطفیت ثبضثطی هوکي اؾت هٌجط ثِ ًكؿت ثیف اظ حس قَز. قوغ ٍؾیلِ قوغ هی

 قَز. ّبی گؿتطزُ ثْؿبظی قسُ ثب قوغ گفتِ هی ّبی گؿتطزُ اؾتفبزُ قًَس کِ زض ایي نَضت ثِ ایي ؾیؿتن،پی پی

 

                                                 
1.  peyman_effati@yahoo.com 
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 فًوذاعیًن ي خاک چىذ الیٍ –مذل صئًمتزی شمع  -1شکل 

 

اًس.  ّبی گؿتطزُ ٍ قوغ ثِ ٍجَزُ آهسُ ٍ گؿتطـ پیسا کطزُ ّبی تطکیجی قوغ ٍ پی جْت زاقتي ّط زٍ ٍیػگی پی ؾیؿتن

ثِ اًساظُ پی اضائِ ثبقٌس ٍ هقیبؼ هتفبٍتی اظ ًكؿت ضا ثب تَجِ  ثبض، قوغ ٍ پی ّط زٍ ثِ نَضت غیط ذغی هی-هٌحٌی ًكؿت

 زٌّس. هی

 ػوطاى ثبقس . هٌْسؾیي هی غئَتکٌیك هٌْسؾیي هكکالت اظ یکی الیِ چٌس ّبی ذبک ضٍی ؾغحی پی ّبی ثبضثطی ظطفیت

 ؾبظی ؾبزُ عطیق اظ ضا ّب آى تَاى هی اهب ًیؿتٌس، ّوگي عجیؼی عَض ثِ کِ ّؿتٌس هَاجِ ای الیِ ّبی ذبک ثب اغلت ػول زض

 ٍ ضربهت ثِ ای الیِ ّبی ذبک قکؿت هکبًیعم. گطفت ًظط زض هٌْسؾی ّبی اؾتفبزُ ثطای هجعا ّوگي ّبی الیِ نَضت ثِ

 هکبًیعم اؾت، ضؼیف ذبک قبهل ٍلی ضرین ًؿجتبً ثبالیی، الیِ کِ هَاضز ثطذی زض .زاضز ثؿتگی ذبک اظ الیِ ّط ذَال

 زیگط هَاضز اظ ثؿیبضی زض .ثبقس ًساقتِ بثیطیت ّیچ پبییٌی الیِ هقبٍهت ٍ قَز هحسٍز الیِ ّویي ثِ اؾت هوکي قکؿت

ّب  لصا زض ضاؾتبی تؼطیف هؿئلِ اثتسا ثِ تؼطیف ضفتبض ایي پی  .ثبقس ثیكتط یب ٍ الیِ زٍ قبهل اؾت هوکي قکؿت هکبًیعم

ّب ، هقساض ظطفیت ثبضثطی  پطزاظین کِ ػجبضت اؾت اظ ًكؿت ّط قوغ، ًكؿت هجوَع پی ٍ قوغ ، کطًف عَلی قوغ هی

پطزاظین کِ ػجبضت اؾت اظ هقساض تبثیطگصاضی پبضاهتطّبی ذبک ٍ قوغ )هبًٌس  ّب ٍ ... ؾپؽ ثِ تؼطیف هجَْالت هؿئلِ هی قوغ

ّبٍ ّوچٌیي  ّبی ذبک ٍ ....( زض ضفتبضایي ًَع پی ّب ّوچٌیي ضربهت الیِ ٍ اقجبع ٍغیطاقجبع ثَزى ًْكتِ قغط ٍ عَل  قوغ

ي ؾیؿتن اظ لحبػ ثبضثطی ، هیعاى ًكؿت ٍ اًسضکٌف ذبک ـ ضازیِ ٍ قوغ ّب.  اظ اثطات فكبض آة هٌفصی ثط ضٍی ػولکطز ای

ّبی ذبک زض  ّب ، ػوق ٍ جٌؽ الیِ تَاى ثِ تبثیط قغؼی تؼساز ٍ ذهَنیبت فیعیکی قوغ ّبی هؼلَم ایي هؿئلِ هی جٌجِ

چٌسالیِ ثب حضَض آة ٍ فكبض هٌفصی ّبی ًطم  ّبی هتکی ثط قوغ زض ًْكتِ ّب اقبضُ کطز. زض تحقیق پیكطٍ پی ػولکطز ایي پی

ضٍز زض ایي پطٍغُ  آیس. اًتظبض هی حؿبة هی ّبی جسیس ایي تحقیق ثِ گیطز کِ اظ جٌجِ نَضت پبضاهتطیك هَضز هغبلؼِ قطاض هی ثِ

 ّبی هتکی ثِ قوغ قٌبؾبیی قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هسلؿبظی ػسزی ثِ هغبلؼِ هیعاى ػَاهل هطتجظ ٍ تبثیطگصاض زض ضفتبض پی

ّبی هتکی ثط قوغ ٍ ثطآٍضز زقیق هیعاى ًكؿت ٍ  تبثیطگصاضی ّطیك اظ ایي پبضاهتطّب پطزاذتِ قَز. ثطآٍضز ظطفیت ثبضثطی پی

ضؾس  ثبقس. چٌیي ثِ ًظط هی ّب تبثیطگصاض هی ّب  زض عطاحی ٍ اجطای ؾبظُ عَض کلی هغبلؼِ پبضاهتطّبی هَثط زض ضفتبض ایي پی ثِ

ذَضز  ّب ضطٍضی اؾت .ایي ضطٍضت ظهبًی ثیكتط ثِ چكن هی پبضاهتطّبی ضفتبضی ایي ًَع قبلَزُپطزاذتي ثِ هغبلؼِ ٍ ثطضؾی 

کِ زض یك هسلؿبظی ثطای یك عطاحی زقیق هججَض ثِ زض ًظط گطفتي ذهَنیبت ذبک ٍ ظهیي عجیؼی هحل اجطا ثب توبم 



 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسالم

 (8102تبریس)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی –ایران 

 

 3 

ّبی ذبکی هٌبعق ؾبحلی ٍ کٌبض  ی زض الیِای ذبک ٍحضَض ؾغح آة ظیطظهیٌ جعئیبت آى قَین ٍ ثب زض ًظط زاقتي ؾبذتبض الیِ

ّبی هتکی ثط قوغ قَین.  هؼوَال زض هَاجِْ ثب  ثبقس اقسام ثِ ؾبذت پی ّبی ًطم ذبک هی ّب کِ اًجبقتِ اظ ًْكتِ ضٍزذبًِ

زُ اظ ًْكتِ ّبی ًطم ذبک ، ذَال هکبًیکی ذبک ثِ تٌْبیی جَاثگَی ظطفیت ثبضثطی هَضز ًیبظ هب ًیؿت ٍ هب هججَضین ثب اؾتفب

 قوغ کَثی ًقیهِ هکبًیکی ایي ًَع ذبکْب ّب ضا هطتفغ ًوبیین.
 

 

 پیشیىٍ پضيَش  -2
ّب ضا اضبفِ ًوَز.  تَاى تؼساز قوغ هی  یبثی ثِ ًكؿت قبثل قجَل ًتبیج،یبفتٌس جْت زؾت ٍٍالًسض ٍ ّوکبضاى زض ثطضؾی          

ّب ضا افعایف زاز اهب اظ یك تؼساز هؼیي ثِ ثؼس  اى تؼساز قوغتَ ثبتَجِ ثِ ًتبیج حبنلِ تب ظهبى ضؾیسى ثِ ًتیجِ هغلَة هی

ّب تبثیطی ثط هیعاى ًكؿت ًساضز. ایي ًکتِ ثؿیبض هْن اؾت کِ ثطای  هیعاى ًكؿت ثبثت ذَاّس ثَز ٍ افعایف تؼساز قوغ

ّبی  کِ غئَؾلاًس ُ . زاٍؾَى ٍ ّوکبضاى ، ًكبى زاز]1[ّب زضًظط گطفتِ قَز ضؾیسى ثِ ًكؿت هتؼبضف تؼساز هؼقَلی اظ قوغ

زض   افعایف انغکبکثبقٌس. ایي ػول ثبػث ّبی پیبپی هَثط هی تقَیت قسُ ثؿیبض زض ٍاضزقسى ثبضّبی اؾتبتیکی ٍ ثبضگصاضی

. کعى ثبخ ٍ ّوکبضاى ،ثیبى ]2[گطزز ای ٍ قٌی ٍ ّوچٌیي ثبال ثطزى ظطفیت ثبضثطی آًْب زض ظیط ثؿتط پی هی ّبی هبؾِ  ذبک

قوغ، ثب ّسف تحول ثبض تَؾظ قوغ ٍ کبّف ًكؿت ثِ ٍؾیلِ آى عطاحی  –ّبی تطکیجی پی گؿتطزُ  تنکطزًسکِ اکثط ؾیؿ

ّب ثبض تحول قسُ ؾبظُ، تَؾظ قوغ  ؾبظُ اثط زضکِ زاٍیسظ ًیع زض تبییس ایي اهط ثیبى ًوَزکِ  گطزیسُ اؾت. ٍ ایي زض حبلی اؾت

یٌی ٍ ّوکبضاى تحقیقبت اًجبم قسُ زض ظهیٌِ ظطفیت ثبضثطی . ثٌب ثِ پػٍّف فرطز]3[%  اظ کل ثبض هی ثبقس80% تب 50ثیي 

ذبک )ثبٍلع( ضٍـ  گیطی اظ پبضاهتطّبی هقبٍهتی تَاى ثِ ضٍـ هیبًگیي ای، کبهال گؿتطزُ اؾت کِ اظ آى جولِ هی ّبی الیِ ذبک

هبیطَّف ٍ ّبًب (  َف،ّبی ًیوِ تجطثی ثط هجٌبی هغبلؼبت آظهبیكگبّی )ثطٍى ٍ هبیطّ حسی )ثَتَى هبیطَّفطزی(ضٍـ تؼبزل

 قبیٍَ ٍ الیویي ٍ اؾلَى , ثَضز هي یس ٍ فط ( ٍ ضٍقْبی آًبلیع حسی زقیق )چي ٍ زیَیسؾَى ّبی ػسزی )گطیفیتؽ ضٍـ

ّبی ضؾی زٍ  ( اقبضُ کطز، لیکي تحقیقبت اًجبم قسُ زض ایي ظهیٌِ ثیكتط هحسٍز ثِ ذبک هیچبلَؾکی ٍ قیهطیفیلس ٍ اؾلَى ,

ّبی هطکت آظهبیكی ضا تحت ػٌَاى آظهبیف  . لی ٍ ّوکبضاى، زض اضتجبط ثب ضفتبض پی]4[ثبقس ضؾی هیای  الیِ ٍ ذبک هبؾِ

ؾبظی ثبض اًجبم زازًس. زض ایي آظهبیف آًْب  فیَغ ثط ضٍی زٍ ًَع ذبک ؾؿت ٍ غیط چؿجٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ هسل پبؾد ًطهبل ؾبًتطی

ثبض پبیِ، اؾتفبزُ قسُ زض ؾیؿتن  –هطکت  اػوبل کطزًس.هسل ًكؿت ًتبیج ضا ثطای ّط ؾِ حبلت قبلَزُ گؿتطزُ، قوغ  ٍ پی 

قبلَزُ، زض ًظط گطفتِ  –ثبض، غیطذغی ثب زضًظط گطفتي اًسضکٌف هیبى قوغ  –ؾبظی ًكؿت  ّبی هطکت ثب اؾتفبزُ اظ ًطهبل پی

 .]5[قسُ اؾت 

 

 اعتبارعىجی-3
(اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ایي پػٍّف یك پی 2014ٍض ٍ ّوکبضاى ) جْت اػتجبضؾٌجی اظ هغبلؼبت آظهبیكگبّی آًؽ          

ای قطاض گطفتِ ٍ تحت ثبضگصاضی قطاض گطفتِ اؾت. جْت هسلؿبظی  ؾبظی قسُ اؾت زض ذبک زاًِ ؾغحی کِ ثب ؾِ قوغ هقبٍم

این. ثبیس اقبضُ قَز کِ ذبک  ُ ضا زض آثبکَؼ هسلؿبظی کطزًُوًَِ تحت آظهبیف اثتسا غئَهتطی اجعای هرتلف ذبک ٍ قبلَز

هتط زاضز، ّوچٌیي  ؾبًتی 53هتط ثَزُ اؾت ٍ ایي ذبک ػوقی ثطاثط ثب  ؾبًتی 40×80هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف زاضای اثؼبز 

زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت  ای کِ ثطای اػوبل ثبض ثطضٍی آى ؾبًتی هتط ثَزُ اؾت. قبلَزُ 5/25ّب زض ایي ذبک  ػوق ًفَش قوغ

 5/25هتط ٍ اضتفبع  ؾبًتی 2ّبیی ثِ قغط  هتط ثَزُ اؾت ٍ قوغ ؾبًتی 3هتط ثَزُ ٍ ضربهت آى  ؾبًتی 8×5/24زاضای اثؼبز 

        .[6هتط اؾت] ؾبًتی 8ّب  هتط زض هطکع قبلَزُ قطاض گطفتِ اؾت کِ فبنلِ هطکع ثِ هطکع ایي قوغ ؾبًتی
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 .[Unsever et al,(2015)ير ي َمکاران] صئًمتزی مذل آسمایشگاَی آوظ مذلغاسی -2شکل 

 

ٍض ّوکبضاى  ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازین، عجق هسل آظهبیكگبّی آًؽ Yثب اًجبم تحلیل هسل ؾبذتِ قسُ ًكؿت ذبم زض جْت 

ضؾیسُ اؾت کِ ًتبیج  هیلی هتط 3/3ًیَتي ثِ حسٍز  6000قوغ تقَیت قسُ اؾت تحت ثبض  3ًكؿت ًْبیی ایي ذبک کِ ثب 

هیلی هتط قسُ اؾت ٍ  182/3تحلیل هب ًكبى اظ ّورَاًی هٌبؾت ایي زٍ آًبلیع ثب ّن زاضًس. ًكؿت ًْبیی هسل اجعاء هحسٍز هب 

% ثب هسل آظهبیكگبّی تفبٍت زاضز. اظ ًظط ثبضگصاضی ًْبیی ّن ثبیس اقبضُ قَز کِ هسل تحت آظهبیف ثب 5ایي ًتیجِ تٌْب 

ثبقس ٍ زض ایي  ًیَتي هی 6000ًیَتي ثِ حس ًْبیی ضؾیسُ اؾت ٍ ایي هؿبلِ زض آًبلیع اجعاء هحسٍز هب  5500 حسٍز  ثبضگصاضی

ثِ ذَثی زقت هحبؾجبت هب ضا ًكبى  3ثبقس. ًوَزاض اضائِ قسُ زض قکل  % ذغب هَجِ ّؿتین کِ ذغبی ظیبزی ًوی10ظهیٌِ ثب 

یع اجعاء هحسٍز هب ضا ًكبى هی زّس ٍ ذظ قطهع ًكبى زٌّسُ ًتیجِ زّس، زض ایي ًوَزاض ذظ ثٌفف ًتیجِ حبنل اظ آًبل هی

       .[Unsever et al,(2015)ٍض ٍ ّوکبضاى اؾت] حبنل اظ آظهبیف آًؽ

   

 
 میشان وشغت خاک تحت آوالیش ي مقایغٍ آن با ومًوٍ تحت آسمایش -3شکل 
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 مذلغاسی-4
بظی توبم قطایظ آظهبیف ثبثت ًگْساقتِ قسُ اؾت  ٍ تٌْب جٌؽ ذبک ضا ثِ ًَع ذبک آثطفتی ضؼ ٍ زض ایي هسلؿ           

زّین تب ثتَاًین تبثیط اؾتفبزُ اظ ایي ذبک ضؼیف ضا زض افعایف ًكؿت هكبّسُ ًوبیین. ؾرتی ذبک  ؾیلت هبؾِ زاض تغییط هی

ٍض ٍ ّوکبضاى کبّف یبفتِ  هَضز اؾتفبزُ زض آظهبیف آًؽای ذكك  زضنس ًؿجت ثِ ذبک هبؾِ 70هَضز اؾتفبزُ زض ایي آًبلیع 

ّبی نَضت گطفتِ ّوبًغَض کِ  اؾت ٍ ثِ ّویي زلیل اًتظبض افعایف چكوگیط ًكؿت زض ذبک ضا ذَاّین زاقت. عجق ثطضؾی

ف % ًؿجت ثِ آظهبی116هیلی هتط ضؾیسُ اؾت کِ ایي هیعاى  7ًیع هكرم اؾت هیعاى ًْبیی ًكؿت ثِ حسٍز  8-4زض قکل 

 ٍض ٍ ّوکبضاى افعایف یبفتِ اؾت.  آًؽ

 

 

 

 مذل تحت آوالیش ي کاوتًرَای تىش  وشغت حاصل اس آن -4شکل

 

تَاى ثساى اقبضُ ًوَز ایي اؾت کِ هغبثق ایي قکل ًكؿت ثِ نَضت هَضؼی نَضت  هی 4اظ ًتبیج زیگطی کِ هغبثق قکل 

ّبی ثؿتط ذبک  ت ثیكتطیي ًكؿت ضا زاقتِ اؾت ٍ زض کٌبضُگطفتِ اؾت ٍ ًبحیِ هطکعی ذبک کِ ثبض ضٍی آى اػوبل قسُ اؾ

ّبی آثطفتی ًطم اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ  ًكؿت تقطیجب ثِ نفط ضؾیسُ اؾت کِ زلیل ایي اهط ًیع ثؿیبض ٍاضح اؾت ظیطا اظ ًْكتِ

ضز ثطضؾی قطاض گطفتِ اؾت ثبقس. اظ زیگط ًتبیجی کِ پؽ اظ ایي تحلیل هَ ایي ًَع ذبک قبزض ثِ اًتقبل ثبض ثِ ًَاحی کٌبضی ًوی

ًیطٍ ثب ًوَزاض هسل اػتجبض ؾٌجی هقبیؿِ قسُ اؾت تب تبثیط -ثبقس ٍ ًوَزاض ًكؿت ًیطٍ هی-ظهبى ٍ ًكؿت-ًوَزاضّبی ًكؿت

 .ّبی ًطم زض افعایف ًكؿت هكرم گطزز اؾتفبزُ اظ ًْكتِ
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 آبزفتی رط ي عیلت ماعٍ دارومًدار وشغت خاک با گذشت سمان درخاک  -5شکل 

 

 
 ویزي خاک آبزفتی رط ي عیلت ماعٍ دار ي مقایغٍ آن با ومًوٍ ايلیٍ-ومًدار وشغت -6شکل

 

هتط ًكؿت کطزُ اؾت.  هیلی 7ًیَتي ثِ قبلَزُ، ذبک ظیط آى  6000ثبًیِ ٍ ثب اػوبل ثبض  10هكرم اؾت کِ زضلحظِ ًْبیی 

ًكؿت ثیف اظ زٍ ثطاثط، ثِ زلیل اثط تَاهبى کبّف ؾرتی ذبک ٍ ظیبز ثَزى ٍظى هرهَل ذبک ثِ زلیل ٍجَز ایي افعایف 

زاض  ّبی ثیكتط زض هسل زٍم ذَز ثِ زًجبل هكبّسُ ًكؿت زض ذبک آثطفتی هبؾِ ضؼ ای اؾت.جْت ثطضؾی فكبض آة حفطُ

 کطزین. ّبی قجلی هكرهبت هکبًیکی آى ضا هكرم ّبی ثرف ّؿتین کِ زض ثطضؾی
 

 

 جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی  -5
ّبی هتؼسز زض ظهیٌِ اًسضکٌف ذبک ٍ قبلَزُ کِ زض ایي پػٍّف ًیع ثساى اقبضُ قسُ اؾت تهوین ثِ  پؽ اظ ثطضؾی          

ّبی آثطفتی تحت ثبضّبی ػوَزی گطفتین. آًچِ کِ ثِ ػٌَاى یك هؿبلِ زض پػٍّف حبضط هَضز آًبلیع قطاض گطفتِ  آًبلیع ذبک
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ای ثَزُ اؾت ٍ زض پػٍّف قهس زاقتین  ّب زض ذبک آثطفتی ثب زض ًظط گطفتي فكبض آة حفطُ اؾت هیعاى ًكؿت قبلَزُ

 ّبی هرتلفی ضا زض کٌتطل ایي ًكؿت ثطضؾی ًوبیین. ًتبیج حبنلِ ثِ قطح ظیط اؾت : ضٍـ

ّب زاقتِ  ًكؿت ظیط ذبک قبلَزُ ّب زض کٌتطل ّبی هحققیي هرتلف ًكبى اظ تبثیط ثؿیبض ثبالی اؾتفبزُ اظ قوغ ثطضؾی .1

 اؾت ٍ ایي ػبهل ثِ ػٌَاى یکی اظ اّساف ایي پػٍّف هكرم قس.

تَاى ثِ ؾغح ثبضگیط آًْب اقبضُ ًوَز کِ ایي هؿئلِ  اظ زیگط پبضاهتطّبی هَثط زض کٌتطل ًكؿت ذبک ظیط قبلَزُ هی .2

زض اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ کوتط ثساى تَجِ ّبی هَجَز  ًیع هَضز ًظط ایي پػٍّف قطاض گطفتِ اؾت ٍلی ثسلیل هحسٍزیت

 قسُ ثَز.

کِ زضایي پػٍّف هَضز آًبلیع قطاض گطفت ذبک ّبی آثطفتی اقجبع ثَزًس کِ کوتط هَضز تَجِ هحققیي  پبضاهتط زیگطی .3

ّبی آثطفتی هرتلف زض زٍالیِ هجعا  قطاض گطفتِ ثَز . آًچِ کِ اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض هی ثبقس اؾتفبزُ اظ ذبک

 زُ اؾت.ثَ

قوغ هَضز آًبلیع قطاض گطفت، هكرم گطزیس  3ظهبًی کِ یك ذبک هؼوَلی زض اًسضکٌف ثب قبلَزُ ثْؿبظی قسُ ثب  .4

 هیلی هتط ًكؿت زاقتِ اؾت. 3کِ ذبک ظیط قبلَزُ زض حسٍز 

 هگبپبؾکبل 10ثِ  29زاض ٍ کبّف هسٍل االؾتیؿیتِ آى اظ  ثب تغییط ًَع ذبک ثِ ذبک آثطفتی ضؼ ٍ ؾیلت هبؾِ .5

هتط ثَزین، ثبیس اقبضُ قَز کِ زض ایي حبلت ٍظى هرهَل  هیلی 7هیلی هتط ثِ  3قبّس افعایف ًكؿت ذبک اظ 

ای ًیع زض ایي  اقجبع ذبک ثِ جبی ٍظى هرهَل ذكك ذبک ثِ ًطم افعاض اػوبل قسُ اؾت تب تبثیط فكبض آة حفطُ

 ذبک لحبػ گطزز.
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