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  مقدمه مترجمین
 سریع پیشرفت این. است تکامل و پیشرفت حال در سرعت به فناوري، پیشرفت با همگام ساختمان صنعت امروزه
 هاي تالش اخیر سال چند در نیز ایران کشور. باشد می ساختمان فنی معیارهاي و ضوابط و ها نامه آیین تکامل نیازمند

 سال در. است نموده ساختمان ملی مقررات عنوان تحت ساختمانی مقررات و هاي نامه آیین تدوین هزمین در بسیاري
 و زلزله زمینه در جدید هاي نامه آیین از استفاده ضرورت ایران، کشور در سازي بلندمرتبه فناوري توسعه با و اخیر هاي

 گنجانده 2800 استاندارد و ملی مقررات ششم ثمبح در زلزله و باد به مربوط ضوابط. گردد می احساس شدت به باد
 باشد، طراحی در مهندسین براي مناسبی راهنماي تواند نمی تنهایی به نامه آیین تدوین که آنجایی از ولی است شده

 احساس شدت به طراحی زمینه در گرامی مهندسین به کمک جهت نامه آیین بر منطبق و جامع منبعی وجود ضرورت
  . گردد می

فانه آیین نامه ها در ایران تفسیر به راي و نفس می شود و در انتهاي آن آیین نامه ها حتی مراجع نیز وجود ندارد! متاس
متولی ارائه تفسیر هر آیین نامه اي در جهان همان انجمن یا انستیتو تحقیقاتی می باشد که همزمان با انتشار خود آیین 

آمریکایی، ژاپنی ، کانادایی و غیره. امید است که در سال هاي آتی این نامه منتشر میگردد، مانند آیین نامه هاي 
مشکل در ایران نیز ریشه کن گردد. پس از انتشار آیین نامه، نظرات جمع آوري می گردد و سواالت متداول به همراه 

در دست طراحان قرار مسائلی که در آن ابهام، ایهام یا سوء تفاهم پیش می آید باز از طرف خود ناشر به صورت کتبی 
-ASCE 7نویسنده کتاب حاضر ( William L. Coulbourneو  Kishor C. Mehtaمیگیرد. پروفسور 

10 Wind Loads Guide to the Wind Load Provisions نیز در همان کمیته تدوین استاندارد (
یف و در دسترس مهندسین عمران و بارگذاري آمریکا می باشند و این کتاب را پس از هر سري از نشر آیین نامه تال

معماري قرار می دهند. متاسفانه به واسطه تحریم ها، این کتاب به صورت چاپ شده فیزیکی موجود نمی باشد و یا 
بارگذاري به  6درصدي مبحث  95تعداد قلیلی وجود دارد. بنابراین بر آن شدیم که جهت رفع ابهامات، بواسطه نزدیکی 

ASCE7 جمه نموده تا مهندسین کشور ما نیز از آن استفاده ببرند.این کتاب را تر  

 و باد هاي بخش اول شامل به مقدمه، ضوابط بارگذاري و سرعت 3فصل اصلی تشکیل میگردد.  14از  کتاباین 
آن می باشند. در بخش بعدي مثال هاي کاربردي اورده شده تا هر چه بهتر بتوانید از کتاب به  با مرتبط هاي ریسک

 با فلزي ساختمان: مثال 5 ، فصل ft 160 ارتفاع با اداري مثال: ساختمان 4 عملی و کاربردي استفاده نمایید. فصلطور 
 بام با تجاري ساختمان: مثال 7 بتنی ، فصل بنایی دیوارهاي با تجاري ساختمان: مثال 6 انبار، فصل/  تجاري کاربرد

 ساختمان: مثال 9 شیب، فصل دو شیروانی بام با شکل - L خانه: مثال 8 اي، فصل طره زدگی بیرون و شیب تک
 12 گنبدي، فصل بام با ساختمان: مثال 11 شیروانی، فصل بام با باز ساختمان: مثال 10 شکل، فصل - U آپارتمانی

ت پذیر. در قسم انعطاف هاي پایه روي بر گرفته قرار تبلیغاتی تابلوي: مثال 13 نامتعارف، فصل شکل با ساختمان: مثال
  متداول بیان گردیده است. سواالت ،14 آخر و مهمترین قسمت فصل

در انتهاي کتاب دیکشنري تخصصی لغات معادلسازي شده و ترجمه شده موجود میباشد که خوانندگان محترم می 
  لغت تخصصی در رابطه با این کتاب می باشد. 200توانند بدان مراجعه نمایند. این دیکشنري حاوي بیش از 
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این کتاب با همکاري جناب مهندس مسعود غیاث الدین میسر گردید، از صبر، بردباري و همکاري مثال زدنی و ترجمه 
همچنین ترجمه روان و تسلط باالي ایشان کمال تشکر را دارم. از انتشارات فرهمند به خصوص جناب علیرضا فرهمند 

، نیز از صمیم قلب تشکر خویش را ابراز می که همیشه در چاپ کتب اینچنینی و خط شکن ما را یاري می نمایند
  نمایم.

با وجود تالش هاي فراوان، مطمئناً هیچ اثري خالی از اشکاالت نگارشی نخواهد بود، بنابراین پیشاپیش از حضور تک 
منتشر  تک خوانندگان کتاب عذرخواهی می نماییم. لطفاً براي ارائه نظرات و انتقادات با ما، و همیچنینی خرید سایر آثار

(نشر دانشگاهی فرهمند) تماس  021-66953774و شماره تماس  www.Farbook.irشده در وب سایت 
 حاصل فرمایید.

  

  

  الدین غیاث علیرضا صالحین و مسعود
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  1فصل 
  مقدمه

ساختمان ها و سایر سازه ها توسط انجمن  وارده بربارهاي طراحی  حداقلتحت عنوان  ASCE 7-10استاندارد 
و زمانی که موسسه ي  ١٩٧٢ل این استاندارد از سا. ، منتشر می شود)ASCE(مهندسین عمران آمریکا 
را منتشر نمود، آغاز به کار ) ANSI, A58.1-1972(، استانداردي با نام مشابه )ANSI(استانداردهاي ملی آمریکا 

سال مورد بازبینی قرار گرفت و رویکرد مبتکرانه اي  ١٠، پس از ١٩٧٢استاندارد منتشر شده در سال . نموده است
بار باد  ضابطه). ANSI A58.1-1982(ضاي سازه اي و نماي ساختمان، در پیش گرفت براي بارگذاري بار باد در اع

بر پایه ي فهم نحوه ي تاثیر آیرودینامیک فشار باد در نواحی گوشه، لبه و پیش آمدگی و همچنین تاثیرات میانگین 
رهاي حداقل طراحی مسئولیت کمیته ي استاندارد با ASCE، ١٩٨٠در اواسط دهه ي . سطوح بر فشار ها می باشد

سند منتشر شده . براي ساختمان ها و سایر سازه ها را که نهادي براي تهیه ي بارهاي طراحی است، بر عهده گرفت
ضوابط بار طراحی براي بارهاي زنده، برف، باد، زلزله و سایر بارهاي محیطی و ) ASCE )ASCE 7-88توسط 

  .ترکیبات بارگذاري را شامل می شد
، ١٩٩۶در سال  .می باشد ANSI A58.1-1982مشابه  کامالً ASCE 7-88 (ASCE,1990)د در بار با ضابطه

ASCE  اقدام به انتشارASCE 7-95 (ASCE,1996) این ویرایش شامل تغییرات عمده و مهمی در بار . نمود
ر معناداري در سبب تغیی ،این چرخش. ثانیه جهشی تغییر پیدا نمود ٣زمان متوسط سرعت مبناي باد به . باد بود

راهنماي استفاده از آیین نامه . و تعدادي از ضرایب فشار گردید ضریب وزش شدیدپارامترهاي پروفیل الیه ي مرزي، 
و براي استفاده ي مهندسین در بار  ASCEتوسط ) ASCE 7-95 )Mehta and Marshall, 1997ي بار باد 

  .، منتشر گردیدASCE 7-95باد 
این سند تحت . با بروزرسانی آیین نامه ي باد نمود ASCE 7-95ام به انتشار ویرایش اقد ASCE، ٢٠٠١در سال 
 ICC(آیین نامه ي بین المللی ساختمان . منتشر گردید) ASCE, 2001(و نام مشابه  ASCE 7-98عنوان 
 ضابطهیک  این امر یک گام بزرگ براي استقرار. تطبیق داد ASCE 7-98ضوابط خود را با ضوابط بار باد ) 2000

راهنماي استفاده از . بار واحد براي طراحی تمامی ساختمان ها و سازه ها در سراسر ایاالت متحده محسوب می شد
منتشر  ASCE 7-98به سرعت پس از انتشار ) ASCE 7-98 )Kishor and Perry, 2001آیین نامه ي بار باد 

، راهنماي استفاده از آیین نامه ي ٢٠٠۵و  ٢٠٠٢در سال هاي  ASCE/SEIاز هر ویرایش استاندارد  پس. گردید
  . منتشر گردید) ASCE )Mehta and Delahay, 2003, Mehta and Coulbourne, 2010بار باد توسط 

این ویرایش از . منتشر گردید) ASCE )ASCE, 2010توسط  ASCE/SEI 7-10استاندارد ویرایش شده ي 
تفسیر این سند . سرعت باد، ضرایب بار و شکل مقررات بار باد می شود استاندارد شامل تغییرات مهمی در نقشه هاي

، شامل توضیحات و راهنمایی در زمینه ي تغییرات ASCE 7-2010راهنمایی بر آیین نامه ي بار باد : تحت عنوان
، این متداول مثال ها و سواالت: دو مورد در ویرایش راهنما به خوبی بررسی می شود. بار باد در آیین نامه می باشد

تا  ASCE 7-2016آیین نامه جدید ( .رسانی گردیده است موارد در ویرایش جدید مورد بازنگري قرار گرفته و بروز
 )مترجم. زمان ترجمه این کتاب تدوین نشده است
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  اهداف راهنما ١.١
-ASCE 7ي بار باد  آماده سازي مهندسین در استفاده از آیین نامه جهتهدف این راهنما فراهم سازي بستري در 

شامل یک پیش زمینه و بستر مناسب و همچنین ) C31الی  C26 فصول( ASCE 7-10تفسیر . می باشد 10
این راهنما  ١٣الی  ۴ فصول .گرددکه این اطالعات در این راهنما تکرار نمی بوده بحث هایی در زمینه ضوابط بار باد 

ایی با روش هاي مختلف محاسبه ي بارهاي باد مختلف ارائه مثال هاي متعدد به آشن. مثال عملی است ١۴شامل 
جزئیات کافی محاسبات بارهاي باد به خواننده در درك بهتر مفاهیم بار باد . نماید کمک می ASCE 7-10شده در 

ه بخش هاي استاندارد، همچنین شکل ها و جداول استاندارد، در مثال ها ب. ارائه شده در آیین نامه کمک خواهد نمود
شماره ي روابط داده شده در مثال ها، منطبق بر شماره هاي ارائه شده در . صورت آزادانه مرجع گذاري شده است

به همین دلیل براي حل مثال ها و کار با این . استاندارد بوده تا به خواننده در دنبال نمودن گام هاي حل کمک نماید
  .می باشد ASCE 7-10راهنما، نیاز به آیین نامه ي 

  تغییرات مهم و جدید ١.٢
می  پیشین خودمتفاوت از ویرایش هاي  کامالًبه علت تغییرات عمده در نگارش،  ASCE 7-10آیین نامه ي بار باد 

 ٣١الی  ٢۶ارائه می گردید، به چهار فصل ) ۶فصل (ضوابط بار باد که در ویرایش هاي قبلی در یک فصل . باشد
درك آسان و بهتر مفاهیم آیین نامه توسط خوانندگان محترم آیین نامه این بسط در جهت . بسط داده شده است
ضوابط، مطابق با نوع ساختمان یا سازه ي در دست بررسی دسته بندي شده و روابط و جداول . طراحی گردیده است

  .در جهت فراهم نمودن کلیه موارد الزم و درك بهتر در همان محل یا فصل ارائه شده اند
رات نگارشی، سایر تغییرات مهم شامل نقشه هاي سرعت باد که مرتبط با حاالت حدي بارها است، یک عالوه بر تغیی

ویرایش دسته بندي /، و شفاف سازي50mروش ساده شده براي ساختمان هاي محصور با ارتفاع کوچکتر یا مساوي 
رویکرد مبنا در ارزیابی بار  .ی باشدو بارهاي حداقل م نواحی تحت تاثیر برخورد اشیاء حامل توسط بادسطوح نمایان، 

  .باد بدون تغییر باقی مانده است
ت کلی براي تمامی سازه ها و ساختمان ها شامل سرعت الزاماً. ت کلی تعیین بار باد می باشدالزاماًشامل  ٢۶فصل 

نواحی ي محصورشدگی، ، دسته بندتندبادباد، دسته بندي سطوح نمایان، تاثیر توپوگرافی، ضریب اثر  راستا پذیريباد، 
ت بر الزاماًتوجه به این . ، ضریب فشار داخلی، نمادها و تعاریف می شودباد توسط حامل اشیاء برخورد تاثیر تحت

  .محاسبه ي بار باد سطوح ساختمان و سازه مقدم است
ه روش جهتی ساختمان ها ب) MWFRS(بار باد براي سیستم اصلی مقاوم در برابر نیروي باد  ضابطهشامل  ٢٧فصل 

بارهاي  ضابطه. مورد استفاده قرار می گیرد ANSI A58.1-1972این روش یک روش سنتی بوده که از . می باشد
بخش  ضابطه. در کلیه ي ساختمان هاي محصور، نیمه محصور یا باز با هر ارتفاعی، قابل استفاده است ١باد در بخش 

و به باد، پشت به باد و دیوارهاي کناري و سقف شامل فشارهاي در صورتی که بخواهیم بارهاي باد را براي سمت ر ١
براي ساختمان  يساده شده جدید یشامل روش ٢بخش . تعیین نماییم، ضروري می باشد MWFRSداخلی براي 

این روش محدود به ساختمان هاي محصور با دیافراگم ساده می . است 50mهاي با ارتفاع سقف کوچکتر یا مساوي 
  . شود

ساختمان هاي با ارتفاع از سقف (در ساختمان هاي کوتاه مرتبه  MWFRSبارهاي باد براي  ضابطهشامل  ٢٨فصل 
این فصل روابطی براي فشارهاي مبناي باد و فشارهاي طراحی براي رو به  ١بخش . است) 18mکوچکتر یا مساوي 
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یک روش ساده شده بوده که فشارهاي  ٢بخش . باد، پشت به باد و دیوارهاي کناري و سقف ساختمان ارائه می نماید
  . طراحی قائم و افقی را در جدولی ارائه داده است

مانند ، و تجهیزات ملحق شده به ساختمان، سازه ها  در سایر MWFRSبارهاي باد براي  ضابطهشامل  ٢٩فصل 
. شت بام محدود می گرددوسیله هاي نصب شده در ساختمان ها به پ. غیره می باشند، دیوار، برج و تابلوهادودکش، 

  .ر سایر فصول ارجاع داده شده اندبارهاي باد جان پناه و برآمدگی ها به بخش هاي مناسب دیگري د
به دلیل اینکه بارهاي باد بر روي . می باشد) C&C(و پوسته ي نما  ءبارهاي باد براي اجزا ضابطهشامل  ٣٠فصل 

کال متفاوتی داده شده، این فصل به شش بخش زیر تقسیم و پوسته ي نماي ساختمان هاي مختلف در اش ءاجزا
  :بندي شده است

 .مربوط به ساختمان هاي کوتاه مرتبه است ١بخش  •
 .یک روش ساده شده براي ساختمان هاي کوتاه مرتبه می باشد ٢بخش  •
 .با هر ارتفاعی است اختمان هامربوط به س ٣بخش  •
 .می باشد 50mرتفاع سقف کوچکتر یا مساوي یک روش ساده شده براي ساختمان هاي با ا ۴بخش  •
 .مربوط به ساختمان هاي باز است ۵بخش  •
 .مربوط به ساختمان هایی با وسیله اي بر روي پشت بام، ساختمان هاي داراي جان پناه و برآمدگی می شود ۶بخش  •

در آن اي بارهاي باد شرایط آزمایش تونل باد و محدودیت ه بوده کهشامل ضابطه اي براي روش تونل باد  ٣١فصل 
  .ارائه می گردد

  محدودیت هاي استاندارد ٣.١
از استاندارد منوط به داشتن دانش کافی از پارامترها و ضرایب استفاده شده در الگوریتم هایی است که  صحیحاستفاده 

  .ده شده استمحدودیت هاي بعضی از پارامترها در زیر آور. بار باد را براي کاربردهاي طراحی تشریح می نماید
  ارزیابی شرایط جوي باد

شاید جدي . ویرایش پیش رو یک دید واقع بینانه تر نسبت به ویرایش هاي قبلی، از سرعت هاي باد ارائه می نماید
ترین محدودیت این باشد که سرعت هاي طراحی به جهت وزش باد ارجاع داده نشده و برخالف همیشه، پتانسیل 

این مناطق با باد ویژه شامل نواحی کوهستانی، تنگه ها و . باد ویژه تعریف شده است سرعت باد به صورت منطقه با
بادهاي معمولی به علت اثرات توپوگرافی یا به علت هدایت باد، ممکن است به این مناطق . دره هاي رودخانه می باشد

با مشاوره ي یک مهندس باد یا این استاندارد اجازه استفاده از مطالعات و داده هاي هواشناسی . برخورد نماید
  .می دهد را خبره هواشناس

به علت اینکه در منطقه اي به ) استاندارد 1-26.5شکل (در نقشه هاي سرعت مبناي باد  تند بادبادهاي طوفان 
هاي شدید می تواند در سطح زمین داراي سرعت بادي در محدوده ي تند باد. ندرت رخ می دهند، آورده نشده است

150-200 mph )1سرعت کمتر از  گرچه که احتمال وجود این محدودهباشد، ا) مایل بر ساعت × دوره (   10
سازه هاي ویژه و پناه گاه هاي زمان طوفان را می توان در صورت نیاز بر . است) سال 100,000ي بازگشت باالي 

  .طراحی نمود تند بادمبناي بادهاي 
  محدودیت هاي ارزیابی پاسخ سازه اي 

ارائه  وزش شدیدآنجایی که اکثر ساختمان ها و سایر سازه ها داراي رفتاري مشابه سازه هاي صلب است، ضریب  از
براي . شده در این استاندارد براي طراحی هاي کفایت می کند و نیازي به در نظر گرفتن ضرایب دیگري نمی باشد
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فرمول بندي . داده شده است   ، زش شدیدضریب وساختمان هاي حساس با رفتار دینامیکی و سایر سازه ها، 
باید توجه نمود که . براي ساختمان ها بوده و با سایر سازه ها قابل انطباق نمی باشد اصوالً )   ( ضریب وزش شدید
  .بر پایه ي پاسخ باد می باشد) Gf(  ضریب وزش شدید

این کار زمانی مشکل ساز است که فرکانس آن به . نمود تشبیهاثر گردبادي را می توان به شکل جسم استوانه اي 
ارتفاع به عرض یا طول به (شدت تحریک به نسبت . فرکانس مود انتقالی اول یا دوم سازه نزدیک یا مساوي باشد

یا بیشتر مستعد خسارت  ٨سازه هاي با میرایی کم و نسبت . افزایش و با افزایش میرایی سازه کاهش می یابد) عرض
اگر احتمال وقوع باد یا تحریک پیچشی وجود داشته باشند، متخصصین توصیه می . ردبادي هستنددر تحریک گ

  .گردداثر گردبادي محاسبه  که نمایند
کننده اي براي خدمت رسانی مشخص نکرده است، بحث در مورد خدمت رسانی  اگرچه که استاندارد مقادیر محدود

تغییرمکان نسبی اد می شود خواننده به منظور راهنمایی در مورد پیشنه. استاندارد آورده شده است Cدر پیوست 
  .دیوارها و قاب ها و ارتعاشات، مروري بر این پیوست داشته باشد طبقات

  محدودیت در شکل ساختمان ها و سایر سازه ها
یا ) Lو  Y,T اشکال(ضرایب نیرو و فشار داده شده در استاندارد، محدود می باشد و بسیاري از اشکال ساختمان 

). 3-30.4به جز مورد نشان داده شده در شکل (در ارتفاع را شامل نمی شود  شکل شدگیهاي داراي پله  نساختما
  ).را مشاهده نمایید G1-1جدول (خوشبختانه، این اطالعات ممکن است از منابع دیگري قابل دریافت باشد 

، بهتر است که طراح از مقادیر درونیابی شده استفاده زمانی که ضرایب یک شکل خاص در استاندارد داده نشده باشد
را مشاهده  راي ساختمان هاي با اشکال نادرب ١٢شکل و فصل  Uبراي  ٩شکل، فصل  Lبراي  ٨فصل (نماید 
اگرچه، توصیه می شود از قضاوت . ضرایب فشار موجود در متن استاندارد را نیز می توان استفاده نمود). نمایید

  :بمانند محفوظاستفاده شود و بهتر آن است که پیش بینی هایی محافظه کارانه زیر نیز  محافظه کارانه
 .استخراج گردد) BLWT(بهتر است که ضرایب از الیه ي مرزي آشفته ي مناسبی در آزمایش تونل باد  .١
الح از آن ها بعد از ویرایش و اص چه ضرایب به طور مستقیم در ارزیابی بارهاي طراحی قابل استفاده باشد و چه .٢

 .بهتر است که زمان متوسط و میانگین مورد استفاده قرار بگیرد الزاماًاستفاده شود، 
و دسته ...) ثانیه اي باد و  ٣دقیقه، جهش  ١٠سریع ترین سرعت، میانگین ساعتی، میانگین ( مرجعسرعت باد  .٣

، مورد استفاده قرار )q(ار مبناي باد بندي سطوح نمایان تحت داده هاي تولید شده، باید براي محاسبه ي صحیح فش
 .بگیرد
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 ادبیات فنی

  )بخش منابع این راهنما را مشاهده نمایید(منابع انتخاب شده  موضوع

  اثرات باد بر ساختمان ها و سازه ها
Newberry and Eaton (1974); Lawson, vols. 1 and 2 

(1980); Cook, parts 1 and 2 (1985); Holmes, Melbourne, 
and Walker (1990); Liu (1991); Simiu and Scanlan 
(1996); Dyrbye and Hansen (1997); Holmes (2007) 

 استانداردها و آیین نامه ها
NRCC (2010); British Standard BS 6399  
(1997); Eurocode 1 (2005); ISO (1997);  

Australian/New Zealand Standard AS/NZS  
1170.2 (2002); Stafford (2010) 

 Reinhold (1982); ASCE (2012) آزمایش تونل باد

 تحقیقات کلی در مورد باد
ASCE (1961); Cermak (1977); Davenport,  

Surry, and Stathopoulos (1977, 1978);  
Simiu (1981) 

 ASCE (1961, 1997); Hoerner (1965) ضرایب نیرو و فشار

 ،جان پناهتند بادطوفان هاي  طراحی

Minor, McDonald, and Mehta (1993); FEMA  
TR83-A (1980); Minor (1982); McDonald  
(1983); Coulbourne, Tezak, and McAllister  

(2002); FEMA 320 (2008); FEMA 361 (2008);  
ICC 500 (2008) 

 پروتوکل هاي مقاومت در برابر فشار
SBCCI (1999); ASTM E1886-05 (2005), ASTM  

E1996-09 (2009); Miami/Dade County  
Building Code Compliance Office Protocol  

PA 201-94 and PA 203-94 (1994) 
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اگر، . اگر از روش پوشش دهنده در همه جهات استفاده شود، ضرایب بهتر است متناسب با تمام جهت هاي باد باشند .۴

محدودیت . استفاده شود، در آن صورت ضرایب به عنوان تابعی از جهت باد در نظر گرفته می شوندروش جهتی از 
 .استفاده از ضرایب جهتی کفایت آن ها به لحاظ عدم مطابقت با جهات دیگر باد می باشد

  ادبیات فنی ١.۴
بیشتر آن ها در قالب مقاله . سی باد در طول چهار دهه گذشته بسیار زیاد بوده استدشر شده در زمینه مهنتمتون من

، سی باددر مهن، مجله مهندسی سازه کنفرانس هاي بین المللی دمجله صنعت هواشناسی و مهندسی بادو در 
، سی باددر آسیا و اقیانوسیه در مهنسی باد ، کنفرانس هاي برگزار شده ددهاي برگزار شده در آمریکا در مهن کنفرانس

تحقیقات منتشر شده بسیار گسترده می باشد، اگرچه . دسی باداروپا در مهن- ریقاکنفرانس هاي برگزار شده در آف
  .همواره نمی توان از این تحقیقات در کارهاي عملی و حرفه اي استفاده نمود

، استاندارد و آیین نامه، گزارش و مقاالت مرتبط را می توان در محاسبه نیروهاي باد مورد دستنامهتعداد زیادي کتاب، 
آیتم ها به جهت شناسایی بهتر با عنوان در . مشخص شده است G1-1آیتم هاي انتخابی در جدول . ده قرار داداستفا

  .مراجع استفاده شده نیز در بخش مراجع این راهنما آورده شده است. جدول لیست شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 




