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مطالعه آزمایشگاهی تاثیر باز شو بر روی رفتار دیوارهای برشی فوالدی نیمه متصل
3

4

علی اکبر آذرخش ،1بهزاد شکسته بند ،2حسین شوکتی  ،آیدین پاویر
-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ارومیه
-2استادیارسازه ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ارومیه
-3استاد سازه  ،دانشکده فنی دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ارومیه

چکیده
دیوارهای برشی فوالدی ن یمه متصل به عنوان جایگزینی برای دیوارهای برشی فوالدی متداول می باشند .وجه تمایز این دیوار با
سایر دیوارهای برشی فوالدی ،نحوه اجرا وبکارگیری آن درسازه می باشد که ورق جان بصورت مجزا به ستونهای قاب متصل
نشده و با اعضای مرزی فرعی محصور میشود .در این مقاله بر ای بررسی تاثیر ابعاد باز شو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فوالدی
نیمه متصل ،تعداد  4نمونه آزمایشگاهی با مقیاس یک به هفت و با ضخامت ورق  0/8میلیمتر و همچنین بازشوهای دایره ای با
نسبت بازشو  ، 0/4 ،0/ 33 ،0/22 ،0 ،D/dدرمرکز پانل تهیه و تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته است .بر اساس نمودارهای
هیسترزیس بدست آمده ،پارامترهای لرزه ای مانند مقاومت ،شکل پذیری وهمچنین جذب انرژی مدل ها بررسی و مقایسه شده

Abstract

است .نتایج بدست آمده حاکی از رفتار پایدار ومطلوب دیوارهای برشی فوالدی نیمه متصل در تغییرمکانهای بزرگ تا دریفت % 5
می باشد .با افزایش قطر بازشو ،مقاومت و میزان استهالک انرژی سیستم به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد.
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 - 1مقدمه
در سالهای اخیر ،از دیوارهای برشی فوالدی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی می باشد ،در
طراحی و تقویت برخی ساختمانها استفاده شده است  .دیوار برشی فوالدی شامل تعدادی ورق فوالدی است که توسط تیرها و ستونها احاطه
شده اند .به بیان ساده تر ،این دیوار مطابق شکل ، 1شبیه یک تیر ورق طره ای بو ده که ورق ،ستون و تیر آن به ترتیب مشابه جان تیر ،بال تیر
و سخت کننده تیر می باشند .اما بایستی توجه داشت که مقاومت وسختی تیرها وستونها در دیوار برشی فوالدی ،اثرات چشمگیری بر روی
رفتار این سیستم در مقایسه با تیر ورقها دارد].[1

شکل -1مشابهت دیوار برشی فوال دی با تیر ورق طره ای فوالدی ][1

این سیستم ،نیروهای جانبی وارد بر سازه را با استفاده از رفتار پس کمانشی خود به خوبی جذب میکند .به گونه ای که ابتدا کمانش حدی
االستیک در ورق اتفاق افتاده ،سپس میدان کشش قطری در آن تشکیل شده و در نهایت با تسلیم ورق فوالدی ،جذ ب انرژی کامل میگردد.
در سال های اخیر دیوارهای برشی فوالدی دارای باز شو ،مد نظر محققان قرار گرفته است .زیرا در مواردی وجود باز شوها به دالیل معماری و
یا عبور سیستمهای تاسیساتی در دیوار اجتناب ناپذیر می باشد ،وجود باز شو باعث کاهش ظرفیت و سختی سیستم میگردد.
در مطالعهای که  sabouri-ghomiو  Robertsدر سال  1991بر روی  11پانل نازک تقویت نشده در مقیاس کوچک تحت بارگذاری چرخه-
ای انجام داده اند ،مالحظه کرده اند که تمام پانلها دارای شکل پذیری کافی میباشند .همچنین محققین نتیجه گرفتند که مقاومت و سختی به
طور خطی با افزایش در (  )1 -D/dکاهش می یابد که  Dو  dبه ترتیب قطر باز شو و ارتفاع پانل می باشد] .[2
از دیگر مطالعات انجام شده می توان به مطالعات آستانه اصل] [ 4] Elgaaly ،[3 ] Draver ،[ 1و ...اشاره نمود که به بررسی رفتار دیوارهای
برشی فوالدی (  ) SPSWپرداخته اند و نتایج نظر ی و آزمایشگاهی زیادی نیز ارائه دادهاند .همه این مطالعات نشان می دهد دیوارهای برشی
فوالدی متداول به مقاطع بسیار قوی برای ستون های مجاور خود جهت جلوگیری از کمانش و تسلیم نیاز دارند .در نتیجه ستون های قاب دیوار
برشی به مقاطعی غیراقتصادی نیاز پیدا میکنند.
بر ای حل این معضل ،دیوارهای برشی فوالدی نیمه متصل در لبه ها ،جایگزین مناسبی برای دیوارهای برشی متداول بنظر میرسد]  .[5این
نوع سیستم شرایطی را در سازه فراهم می آورد که به وسیله آن سیستم باربر قائم تقریباً از سیستم باربر افقی جدا شده و از غیر اقتصادی
بودن مقاط ع ستون های مجاور دیوار ممانعت میکند .مطابق شکل  ، 2تغییرات ایجاد شده در ساختمان هندسی این دیوارها به صورت عدم
اتصال ورق جان به ستون های باربر قائم واتصال آنها به ستون های فرعی نمود پیدا میکند .ستون های فرعی صرفا ً جهت ایجاد میدان کششی
در ورق دیوار برشی نقش دارد .بدیهی است این ستون ها در باربری قائم سازه هیچگونه نقشی نداشته ،اما در باربری جانبی با ممانعت از
کمانش برون صفحه ای به ورق جان کمک میکنند.
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شکل  -2دیوار برشی فوالدی نیمه متصل در لبهها ][5

 – 2مشخصات نمونه های مورد آزمایش و نصب آزمایشگاهی
در این تحقیق ،چهار نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فوالدی نیمه متصل با مقیاس یک هفتم و به ابعاد پانل  415× 555میلیمتر وقطر بازشو ،5
 155 ،155و  185میلیمتر در آزمایشگاه سازه های جدار نازک دانشگاه ارومیه مورد بررسی قر ار گرفت .متغیر در نظر گرفته شده در نمونهها
نسبت بازشو (  )D/dمیباشد .ضخامت ورق جان  5 /8میلیمتر انتخاب گردید که نسبت الغری  b/tw = 575را بدست میدهد.
درجدول  1مشخصات نمونه های آزمایشگ اهی داده شده است .نمونه های با قطر بازشو  155 ، 155 ، 5و  185میلیمتر ،به ترتیب ،SSSPSW5
 SSSPSW7 ،SSSPSW6و  SSSPSW8نام گذاری شدهاند  .شکل ، 3سیستم های دیوار برشی فوالدی نیمه متصل مورد آزمایش را به طور
شماتیک نشان میدهد .فاصله مرکز تا مرکز تیرها و ستون ها برابر  125 mmبوده که برای اتصال ورق فوالدی به تیرها ،از دو ردیف پیچ
فوالدی به قطر  15 mmاستفاده شده است  .ستون های فرعی به صورت دو عدد قوطی فوالدی  25×35میلیمتر میباشد  .اتصال ستونهای
فرعی به ورق توسط  11عدد پیچ به قطر  5 mmانجام شده است  .اتصال اعضای مرزی به یکدیگر بصورت مفصلی بوده تا از تاثیر قاب در
تحمل نیروی جانبی و پیچیدگی ناشی از آن صرفنظر شود .برای تیرها و ستون ها مقاطعی از نوع  2UNP12با توجه به نیروهای طراحی قاب
انتخاب شده است .با توجه به نیمه متصل بودن دیوار برشی فوالدی ،ابعاد ورق داخلی  415 ×555mmبوده که عرض ورق از هر طرف آن با
توجه به عرض قاب به اندازه  25mmبا ستون ها فاصله دارد.

Secondary Column

شکل  -3نمایش شماتیک نمونه های مورد آزمایش
جدول : 1مشخصات نمونه های آزمایشگاهی
نمونه

ضخامت ورق

ضریب الغری

)(mm
SSSPSW5

www.SID.ir

5/8

قطربازشو

نسبت بازشو

)(mm
575

5

5
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SSSPSW6

5/8

575

155

5 / 22

SSSPSW7

5/8

575

155

5 / 33

SSSPSW8

5/8

575

185

5/4

در شکل ، 4نصب آزمایشگاهی نیز بطور شماتیک نشان داده شده است .همان طوری که مالحظه می شود بارگذاری چرخه ای در تراز باالی تیر
قاب اعمال میشود .برا ی این منظور بعداز برپایی سیستم روی کف صلب آزمایشگاه و مهار جانبی برای جلوگیری از تغییرمکان برون صفحهای
آن ،مفصل باالی تیر توسط بارسنج به جک هیدرولیکی متصل میگردد .برای اندازه گیری تغییرمکان چرخه ای سیستم از پنج عدد تغییرمکان
سنج مطابق شکل  5استفاده گردید  .برای تعیین مقدار کرنش در طی بارگذاری نمونه ها ،دوعدد کرنش سنج روی اقطار اصلی ورق ( SGO
و  )SG1ویک کرنش سنج در مجاورت بازشوها (  )SG2مورد استفاده قرار گرفت (شکل.)5

Secondary Column

شکل  -4نمایش شماتیک تکیه گاه وکف صلب انتقال نیرو و عکس العمل جک بارگذار

شکل  -5محل نصب بار سنج و تغییر مکان سنج ها و کرنش سنج ها در نمونههای SSSPSW
برای تعیین مشخصات مکانیکی مصالح ورق های جان و همچنین تیرها و ستون های قاب ،نمونه های آزمایشگاهی مطابق استاندارد ASTM
تهیه ودر آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی ارومیه مطابق شکل 1تح ت آزمایش تست کشش قرار گرفتند .جدول  ، 2مشخصات
مکانیکی مصالح مورد استفاده را نشان میدهد .
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جدول  -2مشخصات مکانیکی اجزاء ونمونه های دیوار برشی فوالدی

اعضاء

تنش تسلیم Fy
)(Mpa

تنش نهایی Fu
)(Mpa

ورق پانل

135

195

مد ول االستیسیته
E
)(Gpa
202

ستون

240

320

202

تیر

240

320

202

شکل  -2دستگاه و نمونه های تست کشش مطابق استاندارد  ASTMهنگام وبعداز آزمایش

روند بارگذاری طبق پروتکل بارگذاری  SACدر 9سیکل برای بررسی رفتار نمونه ها تا دریفت  % 5تعریف و با س رعت کم و به صورت شبه
استاتیکی به مدل ها اعمال گردید(شکل.)7

شکل  -7پروتکل بارگذاری براساس SAC

 – 3نتایج حاصل از آزمایشات دیوار برشی فوالدی نیمه متصل
 -1 -3رفتار هیسترزیس
شکل ، 8بافتار تغییر شکل یافته مدل فاقد بازشو (  ) SSSPSW5وبا بازشوی  ) SSSPSW7 ( 155mmرا به عنوان نمونه ای از سیستمهای
مورد مطالعه بعد از انجام آزمایش بار گذاری چرخه ای نشان میدهد.
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شکل  -8بافتار تغییر شکل یافته نمونه ها الف -نمونه  SSSPSW5بSSSPSW7 -

در نمونه  SSSPSW5با شروع بارگذاری ،یک موج کمانشی در زیر ستون های فرعی و به موازات تیر تحتانی در دریفت  % 5 /375تشکیل
سپس با افزایش بار و تغییر مکان جانبی ،در دریفت  % 1میدان کششی در امتداد قطر اصلی شروع می گردد و در دریفت های باالتر ،عرض موج
کمتر و تغییر مکان خارج از صفحه ورق جان افزایش یافت .با توسعه میدان کششی وگسترش تسلیم ورق ،موج های ثان وی در ورق گسترش
یافت .زاویه میدان کششی نسبت به محور قائم برای موج های اصلی وفرعی برای دریفت های مختلف در محدوده  25 -32درجه متغیر بود .به
علت توسعه میدان کششی و افزایش تعداد موج های کمانشی در ورق ،تغییر جهت بارگذاری با ایجاد صدا و ضربه بسیار همراه بود  .مالحظه
گردید که بعد از دریفت  3درصد از محل اتصال ورق با قاب بخصوص در محل اتصال به تیر تحتانی ،لهیدگی و برش از محل پیچ ها شروع ودر
نهایت منجر به پارگی ورق از محل پیچ ها مطابق شکل( 9الف ) گردید و مقاومت نمونه مورد آزمایش کاهش یافت .
در نمونه های دارای بازشو مطاب ق شکل( 8ب) با افزایش بار گذاری ،دامنه موج کمانشی افزایش یافت ،که به علت وجود بازشو موج های ثانویه
نمود کمتری پیدا می کند وتغییر مکان در قطر اصلی متمرکز میشود .در نمونه  SSSPSW6زاویه میدان کششی نسبت به محور قائم برای
موج های اصلی وفرعی برای دریفت های مختل ف در محدوده  24 -31درجه متغیر بود .با افزایش قطر باز شو ،به دلیل افزایش شکل پذیری ،از
میزان صدا و ضربه کاسته می شود به گونه ای که در نمونههای  SSSPSW7و  SSSPSW8تقریبا ً هیچ صدا وضربه ای در حین بارگذاری
رفت و برگشتی مشاهده نگردید .در نمونه  ، SSSPSW6در دریفت 2درصد ورق از گوشه های قسمت تحتانی محل پیچ ها دچار لهیدگی
گردید ،که نهایتاً در دریفت  5درصد ورق از گوشه های پایین یعنی زیر ستون های فرعی دچار پارگی وگسیختگی گردید (شکل ( 9ب)).
در نمونه  ، SSSPSW7زاویه میدان کششی نسبت به محور قائم برای موج های اصلی وفرعی برای دریفت های مختلف در محدوده 28 -37
درجه متغیر بود .در این نمونه مالحظه شد که که در دریفت  3درصد ،ورق از چهارگوشه در محل اتصال پیچ ها دچار لهیدگی شده که نهایتا ً در
دریفت  5درصد ،ورق جان از گوشه ها مطابق شکل ( 9پ) دچار گسیختگی شد.
در نمونه  ،SSSPSW8ز اویه میدان کششی نسبت به محور قائم برای موج های اصلی وفرعی در محدوده  29 -38درجه متغیر بود .با ادامه
بارگذاری و افزایش تغییر مکان توسعه میدان کششی در دریفتهای  5 /375درصد تا  3درصد همواره با افزایش موج های کمانشی همراه بوده
که در دریفت  4درصد ،ورق از چهارگوش ه در محل اتصال پیچها دچار لهیدگی شده که این پدیده با افزایش تغییر مکان وبار افزایش یافته و
نهایتاً در دریفت  5درصد ورق ازچهار گوشه انتهای ستون های فرعی مطابق شکل( 9ت ) دچار مچالگی گردید .در جدول  ، 3تغییرات میانگین
زاویۀ تشکیل میدان کششی قطری نسبت به تراز قائم برای مدل های مورد مطالعه نشان داده شده است .همانطوری که مشاهده می شود با
افزایش قطر بازشو ،این زاویه افزایش می یابد .البته این افزایش میزان قابل مالحظه ای ندارد به طوری که برای نمونه چهارم با نسبت قطر بازشو ،%45
نسبت به نمونه اول بدون بازشو ،زاویه تشکیل میدان کششی تنها  14درصد اضافه شده است.
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(ب)

(الف )

(ت)

(پ )

شکل -9گسیختگی ورق فوالدی در نمونهها  :الف -نمونه  ، SSSPEW5ب -نمونه ، SSSPSW6پ -نمونه  ، SSSPSW7ت -نمونه SSSPSW8
جدول – 3میانگین زاویه میدان کشش قطری نمونهها
SSSPSW6
SSSPEW5

SSSPSW7

SSSPSW8

میانگین زاویه میدان کشش
قطری نسبت به تراز
قائم ( درجه)

29

35

32

33

افزایش زاوی ه میدان کششی
نسبت به قطر بازشو ( درصد )

-

3/5

15

14

نمونه

 -2 -3منحنی های هیسترزیس و بحث بر روی رفتار نمونهها
منحنی هیسترزیس بار -تغییر مکان مدل های آزمایشگاهی  SSSPSW8 ،SSSPSW7 ،SSSPSW6 ،SSSPSW5به ترتیب در شکلهای (15الف)( ،ب)،
(پ) و(ت) نشان داده شده است .در این منحنیها اگر چه پدیده باریک شدگی( )Pinchingمشاهده میشود اما رفتار پایداری را به نمایش میگذارند.
وجود این پدیده باریک شدگی دراین منحنیها به دلیل نازک بودن ورق والغری پانلهای دیوار واتصال مفصلی تیر به ستون میباشد .رشد مناسب
حلقهها و یکنواختی آنها در منحنیهای بار -تغییرمکان نشان دهنده شکل پذیری و پایداری نمونهها تحت بارگذاری چرخهای میباشد .از مقایسه شکل
حلقههای هیسترزیس به ازای دریفت یکسان ،مالحظه می شود که بار تحمل شده در چرخه اول بیشتر و در چرخههای بعدی ،اندکی کمتر میباشد.
دلیل این موضوع ،کرنشهای پسماند و همچنین تغییر شکلهای پالستیک ایجاد شده در چرخه اول است .با توجه به شکل ،15در نمونه فاقد بازشو در
دریفت  3درصد ،کاهش مقاومت اتفاق میافتد حال آنکه در نمونههای دارای بازشو ،کاهش مقاومت در کمتر از دریفت  5درصد محسوس نمیباشد .این
موضوع با توجه به شکل پذیری نمونهها و همچنین خرابیهای رخ داده در نمونهها (شکل )9موجه میباشد .بنابراین ،حلقههای هیسترزیس مدل بدون
بازشو تا تراز دریفت  3درصد ،پایدار و بعد از آن به دلیل زوال مقاومت ،ناپایدار میگردد؛ حال آنکه حلقههای هیسترزیس مدلهای دارای بازشو در
دریفتهای باالتر نیز پایداری خود را حفظ میکند .برای بررسی تاثیر بازشوی دایرهای در مرکز پانل بر مقاومت ،مقادیر حداکثر مقاومت نمونهها در
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دریفتهای مختلف آورده شده است .همچنین در جدول ،5مقادیر حداکثر مقاومت برشی مدلها در دریفت  3درصد و همچنین مقادیر تئوری مقاومت
برشی ورق جان که بر اساس روابط ( )1و ( )2به دست میآید ] ،[1نیز داده شده است.
() 1
برای ورق جان بدون بازشو
( )2

برای ورق جان با بازشو

در روابط فوق t ،ضخامت ورق جان α ،زاویه میدان کششی قطری LP ،طول پانل و  LP,effطول موثر پانل بازشو مطابق رابطۀ ( )3میباشد ]:[1
()3
که در آن β=0.88 ،و  Dقطر بازشو است .با توجه به جدول  ،5مقاومت برشی طراحی ورق جان در مدلهای دارای بازشو به مقدار قابل مالحظهای کمتر
از حداکثر مقاومت برشی مدلها می باشد؛ اما در مورد مدل بدون بازشو ،میزان مقاومت برشی طراحی ورق جان به حداکثر مقاومت برشی مدل بسیار
نزدیک میباشد .جدول 4و 5همچنین منحنیهای هیسترزیس شکل 15نشان میدهند که مقاومت نهایی مدل فاقد بازشو بزرگتر از مقاومت مدلهای
دارای بازشو است و درمدلهای دارای بازشو ،با افزایش قطر بازشو ،میزان مقاومت کاهش مییابد.

الف  -نمونه SSSPSW5

SSSPSW6ب – نمونه

پ  -نمونه SSSPSW7
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SSSPSW8ت  -نمونه
شکل -15نمودار هیسترزیس ( بار -تغییرمکان ) نمونهها؛ الف -نمونه  ، SSSPEW5ب -نمونه  ، SSSPSW6پ -نمونه  ، SSSPSW7ت -نمونه SSSPSW8

جدول -4بارگذاری در نمونه ها دردریفتهای  5/ 375تا  5درصد
دریفت

5 / 375

5/5

5 / 75

1

1/5

2

3

4

5

مدل
SSSPSW5

14 / 2

11 / 1

11/ 1

11 / 9

17 / 9

18 / 4

21

18 / 3

-

SSSPSW6

14 / 9

15 / 4

11 / 4

11 / 9

17 / 9

18 / 4

25 / 3

22 / 3

21 / 8

SSSPSW7

15 / 2

11

12 / 2

13

14 / 2

15

17

18 / 1

17 / 1

SSSPSW8

7/1

9/5

11 / 9

12 / 4

13 / 9

14 / 4

15 / 4

11 / 1

11 / 1

جدول -5مقادیر حداکثر مقاومت برشی مدلها در دریفت  3درصد و همچنین مقادیر تئوری مقاومت برشی ورق جان
SSSPSW8
SSSPSW7
SSSPSW6
SSSPSW5
نمونه
مقاومت برشی مدل ()kN

21

25/3

17

15/4

مقاومت برشی ورق جان بر اساس روابط تئوری
()kN

21

11/75

14/75

13/4

یکی از ویژگیهای بارز منحنی های هیسترزیس ،قابلیت آن برای محاسبه میزان انرژی مستهلک شده میباشد .میزان انرژی مستهلک شده در نمونهها،
مطابق شکل  ،11از سطح محصور شده در منحنی پوش استخراج میگردد که مقایسه آنها در جدول  1داده شده است .همان طوری که مالحظه میشود
با افزایش قطر بازشو ،میزان استهالک انرژی کاهش مییابد .بنابراین میزان بازشو ،نقش کلیدی در میزان استهالک انرژی نمونهها دارد.

شکل -11انرژی مستهلک شده در نمونهها

SSSPSW5

جدول -1میزان انرژی جذب شده برای نمونهها
SSSPSW6

SSSPSW7

SSSPSW8

انرژی جذب شده()J

1433/1

1552/2

1219/2

1515/4

نسبت بازشو

5

5/22

5/33

5/39

نمونه
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کاهش جذب انرژی(درصد)

-

-4/8

15

29/5

 -4نتیجه گیری
موارد ذیل نتایج حاصل از این مطالعه را نشان میدهد.
 انتظار میرفت که مقدار بار نهایی در نمونه فاقد باز شو ،حداکثر مقدار را داشته باشد ولی بدلیل گسیختگی ورق جان ،این مقدار با افت مقاومت مواجهبوده ولی در نمونههای با بازشو ،مقدار مقاومت با افزایش قطر بازشو کاهش پیدا میکند.
 وجود بازشو در مرکز پانل ،کمانش ورق را در قطر اصلی متمرکز میکند و با افزایش قطر بازشو ،این عملکرد مشهودتر است. با توجه به مستطیل شکل بودن ورق پانل در نمونهها ،ونسبت ( )b/d>1زاویه میدان کششی در ورق کوچکتر از  45درجه بوده است. توسعه میدان کشش و موجهای کمانشی با یک موج در قطر اصلی آغاز شده و با افزایش تغییرمکان جانبی نمونه ،موجهای فرعی همسو با موج اصلیایجاد گردیده است.
 با قرار گرفتن بازشو در پانل از ایجاد ضربه و صدا در هنگام کمانش ورق کاسته میشود ،بطوریکه در نمونه دارای بزرگترین نسبت بازشو کامالً حذفمیگردد.
 نمونه بدون بازشو با توجه به مقاومت باال وتسلیم ورق فوالدی دارای مد شکست لهیدگی و برش در اتصاالت پیچی ورق به اعضای مرزی بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از نمونهها ،در نمونه فاقد بازشو بدلیل گسیختگی ورق از محل پیچها مقدار انرژی جذب شده با افت مواجه بوده ولی درسایر نمونهها همانطوری که انتظار میرفت با افزایش قطر بازشو در ورق جان مقدار انرژی مستهلک شده کاهش مییابد.
 با ایجاد باز شو در ورق جان وافزایش قطر آن ،پارامترهایی چون مقاومت و انرژی کاهش یافته ،ولی شکل پذیری افزایش مییابد. باتوجه به نتایج آزمایشگاهی ،در موارد عدم خرابی اتصال ورق جان با قاب ،دیوارهای برشی فوالدی رفتار پایدار و شکل پذیری را تا دریفت  5درصد ازخود نشان میدهند.
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