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قس ٍ ططح ؾاظُ تایس تگًَِ ای تاقس کِ ؾاظُ تتَاًس زض طی ظلعلِ اًطغی
تیكتطی ضا خصب کٌس ضوي ایٌکِ تایس تَخِ زاقت کِ حتوا خصب اًطغی
هٌاؾة تاقس ٍ ًثایس تغییطات ًاگْاًی زاقتِ تاقس چطاکِ تَظیغ ًاهٌاؾة
هٌدط تِ ٍاغگًَی ؾاظُ ذَاّس قس]3[.

چكیدُ
زض ایي هقالِ ،ضفتاض قاتْای ذوكی تتي هؿلح  8طثقِ تا ؾِ قکل ٌّسؾی
هتفاٍت ٍ تا تی ًظوی ّای پلِ ای هرتلف هَضز تطضؾی قطاض هی گیطز ٍ
پاؾد ؾاظُ زض زٍ حَظُ تغییط هکاى ًؿثی طثقات ،حساکثط تغییط هکاى تام
هسًظط قطاض هی گیطز .تطای تحلیل ؾاظُ اظ ضٍقْای ذطی ٍ غیط ذطی
اؾتفازُ قسُ اؾت .تطای اضظیاتی اٍلیِ اظ ٍضؼیت ؾاظُ اظ تحلیل ذطی
اؾتفازُ هیگطزز ٍ زض ًْایت تطای اضظیاتی زقیقتط ضفتاض ؾاظُ زض طی ظلعلِ اظ
ضٍقْای غیط ذطی اؾتفازُ هیكَز .تؼس اظ هسل ؾاظی ٍ اػوال اًَع ًاهٌظوی
ّای ثقلی شکط قسُ ،هكرم قس زض قاتْای ذوكی هٌظن ٌّسؾی ٍ
ًاهٌظن ٌّسؾیً،اهٌظوی ّای ثقلی کِ زض طثقات تاال ضخ هی زّس تحطاًیتط
هی تاقس .انَال تطای ایي قاتْا تایس تقَیت زض کل طثقات ؾاظُ اًدام قَز
هٌتْا تقَیت زض طثقات تاال تا قست تیكتطی اًدام قَز.

بیاى هسألِ
ضفتاض ؾاذتواًْای ًاهٌظن زضظلعلِ ّای گصقتًِ ،كاى هی زّس کِ ضفتاض
هطلَت ی ًؿثت تِ ؾاذتواًْای هٌظن ًساقتِ اًس .تٌاتطایي تِ اضظیاتی هٌاؾثتط
خْت قٌاذت ضفتاض ٍاقؼی ؾاظُ ًیاظ هی تاقس تا تتَاى ؾاظُ ای ططاحی ًوَز
کِ زض هقاتل تاضّای ثقلی ٍ خاًثی ٍاضزُ ،ضفتاض هٌاؾة ٍ ایوي اظ ذَز ًكاى
زّس.ؾاذتواًْای تاخطم ٌٍّسؾِ پلِ ای هتفاٍت زضطثقات هرتلف(تاضگصاضی
هتفاٍت زضطثقات تا ٌّسؾِ پلِ ای هرتلف)خعء ؾاذتواًْای ًاهٌظن ذال
زض اضتفاع اظ ًظط خطم ٍؾرتی ّؿتٌس کِ تطضؾی ضفتاض چٌیي ؾاظُ ّایی تا
ضٍـ اؾتاتیکی ذطی تِ خَاب ٍاقؼی هٌدط ًوی قَز .هَضَع هَقؼی
ٍذیوتط هیكَز کِ تؼساز طثقات چٌیي ؾاظُ ّایی تاالتط هی ضٍز.
تطضؾی ػولکطز ایٌگًَِ ؾاظُ ّا تاکاضتطی ّای هتفاٍت کِ هٌدط تِ ایداز
خطم ّای ًاهٌظن زض اضتفاع ؾاظُ ّؿتٌس ،نطفا تا تحلیل ّای غیطذطی
اهکاى پصیط اؾت .
تِ ّط حال هٌظَض اظ اًدام ایي تحقیق ،اًدام آًالیع تط ضٍی هسلْای هرتلفی
اؾت کِ زضًظطگطفتِ قسُ ،تا تتَاى اظتیي ایي هسلْا ،اقتهازی تطیي ،ایوي
تطیي ٍ کاضتطزی تطیي هسل ضا اًتراب کطز ،تگًَِ ای کِ پاؾرگَی هٌاؾة
تطای ًیاظّای خاهؼِ تاقس] 3[.

کلوات کلیدیً 2اهٌظوی خطم ٍ ٌّسؾِ ،قاب ّای تتٌی پلِ ای ،تغییط
هکاى ًؿثی ،تحلیل غیط ذطی
هقدهِ
تاضید ظلعلِ ّای گصقتِ ٍ ٍیطاًی ّای حانلِ ًكاى هیسّس کِ ؾاذتواًْای
ًاهٌظن زاضای پتاًؿیل آؾیة پصیطی تیكتطی ًؿثت تِ تقیِ ؾاذتواًْا
هیثاقٌس .ػلت انلی آى ،تَظیغ ًاهٌاؾة اًطغی آظاز قسُ تط ضٍی ؾاذتواى ٍ
تِ زًثال آى ایداز توطکع تٌف زض اخعای ؾاظُ ای هی تاقس .اکثط ًاهٌظوی
ّا تِ ػلت هؿائل فٌی زض ؾاظُ ایداز هیكَز .تا تطضؾی آییي ًاهِ ّای هؼتثط
ظلعلِ زًیا ،هكرم هیكَز کِ ایي آییي ًاهِ ّا ،ؾاظُ ّای ًاهٌظن ضا تِ زٍ
زؾتِ ًاهٌظن زض پالى ٍ ًاهٌظن زض اضتفاع تقؿین تٌسی هیکٌٌس [.]1
اظ زیگط اًَاع ؾاظُ ّای ًاهٌظن ،هی تَاى تِ ؾاظُ ّا ًاهٌظن ٌّسؾی زض
اضتفاع (کاّف اتؼاز خاًثی ؾاذتواى زض اضتفاع) اقاضُ ًوَز .ایي ًَع
ؾاذتواى ّا ضا زض ایي تحقیق ؾاذتواى "پلِ ای"هی ًاهین .ایي ًَع
ؾاذتواى ّا تِ زلیل هؼواضی کاضتطزی ٍ ظیثا قٌاذتی قاى زض ؾاذت ٍ ؾاظ
ّای هسضى قْطی هكَْض قسُ اًس .تِ ذهَل چٌیي ؾاذتواى ّایی زض
قْط ّای زاضای ؾاذتواى ّای تلٌس  ،تِ خْت تاهیي ًَض ٍ تَْیِ کافی تِ
ٍخَز آهسُ اًسّ .وچٌیي ایي گًَِ تٌا ّا تِ ذاطط هحسٍزیت قاًَى ؾایِ
اًساظی تِ هلک هداٍض ،کِ"تِ ًؿثت هؿاحت کف"هطتثط اؾت تِ ٍخَز
آهسُ اًس .
ٍیػگی ؾاذتواى ّای پلِ ای ،کاّف هکطض هؿاحت کف زض اضتفاع ؾاذتواى
هی تاقس کِ هٌدط تِ کاّف خطم ،هقاٍهت ٍ ؾرتی تا تطتیة هٌتقی(ًِ
لعٍها)هی قَز]2[ .
تِ ذاطط هالحظات اقتهازی ،ؾاظُ ّا تایس زض طی حطکات ظهیٌی زض ٌّگام
ظلعلِ ٍاضز قؿوت غیطذطی قًَس ٍ تا تَخِ تِ حطکات ضفت ٍ تطگكتی ظهیي
هٌحٌی ّای ؾیکلی ًیطٍ -تغییط هکاى ؾاظُ ٍ اػضای آًطا قاّس ذَاّین تَز
کِ زض ًْایت هٌدط تِ خصت اًطغی ظلعلِ تِ ذاطط ضفتاض غیطاالؾتیک ذَاّس

تؼاریف ًاهٌظوی درآییي ًاهِ ٍ UBC97استاًدارد  7022ایزاى
تؼاریف ًاهٌظوی در UBC97
ً-1اهٌظوی زض خطم  :خطم هَثط زض یکی اظ طثقات تیف اظ  %150تعضگتط اظ
طثقِ هداٍض تاقس.
ً-2اهٌظوی زض ؾرتی :یک طثقِ ًطم کِ ؾرتی آى کوتط اظ  %70طثقِ تااال
یا کوتط اظ  %80هتَؾط ؾِ طثقِ تاال تاقس.
ً-3اپیَؾتگی زض ظطفیت ( طثقِ ضؼیف )  :هقاٍهت آى طثقِ کوتط اظ %80
طثقِ تاال تاقس]4[.
ًاهٌظوی اس دیدگاُ آییي ًاهِ 7022
ًاهٌظوی زض پالى اظ زیسگاُ آییي ًاهِ 2800
زض نَضتی کِ ؾاذتواى یک یا چٌس ٍیػگی ظیط ضا ًساقتِ تاقس خعٍ
ؾاذتواى ًاهٌظن زض پالى هحؿَب هی قَز.
-1پالى ؾاذتواى زاضای قکل هتقاضى ٍیا تقطیثا هتقاضى ًؿثت تِ هحَضّای
انلی ؾاذتواى،کِ هؼوَال ػٌانط هقاٍم زض تطاتطظلعلِ،زضاهتساز آًْا قطاضزاضًس
تاقسّ .وچٌیي ،زض نَضت ٍخَز فطٍضفتگی یا پیف آهسگی زضپالى،اًساضُ آى
زضّط اهتساز اظ  %25تؼس ذاضخی ؾاذتواى زض آى اهتساز .تداٍظًٌوایس
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-2زض ّط طثقِ فانلِ تیي هطکع خطم ٍ هطکع ؾرتی زض ّط یک اظ زٍ اهتساز
هتؼاهس ؾاذتواى کوتط اظ  %20تؼس ذاضخی ؾاذتواى تاقس ( تَنیِ کوتط اظ
 )%50تاقس .
-3تغییطات ًاگْاًی زض ؾرتی زیافطاگن ّط طثقات ًؿثت تِ طثقِ هداٍض اظ
 %50تیكتط ًثَزُ ٍ هدوَع ؾطح تاظقَ زض آى اظ  %50کل زیافطاگن تداٍظ
ًٌوایس .
-4زض هؿیط اًتقال ًیطٍی خاًثی تِ ظهیي ،اًقطاػی هاًٌس تغییط نفحِ اخعای
تاضتط خاًثی زض طثقات ٍخَز ًساقتِ تاقس.
 -5زض ّط طثقِ حساکثط تغییطهکاى ًؿثی زض اًتْای ؾاذتواى ،تا احتؿاب
پیچف تهازفی ،تیكتط اظ  %20تا هتَؾط تغییطهکاى ًؿثی زٍ اًتْای
ؾاذتواى زض آى طثقِ اذتالف ًساقتِ تاقس]5[.

قکل  :1هسل ّای تکاض ضفتِ

تطای تاضگصاضی ثقلی قاتْا هثحث6هقطضات هلی ٍتطای تاضگصاضی لطظُ ای اظ
اؾتاًساضز ٍ( 2800یطایف  )3اؾتفازُ قسُ اؾتّ .وچٌیي زض ّط ًَع اظ
هسل ّا تِ نَضتْای ظیط ًاهٌظوی اػوال هی قَز]6[:
الف ً -اهٌظوی زض یکی اظ طثقات پاییي)(case1
ب ً -اهٌظوی زض یکی اظ طثقات هیاًی)(case2
ج ً -اهٌظوی زض یکی اظ طثقات تاال)(case3
ز ً -اهٌظوی زض طثقِ ی پلِ اٍل)(step1
ٍ ً -اهٌظوی زض طثقِ ی پلِ زٍم)(step2
ی ً -اهٌظوی زض طثقِ ی پلِ ؾَم)(step3
زض خسٍل 1هقازیط تاضّای هطزُ ٍ ظًسُ هكرم قسُ اؾت:

ًاهٌظوی زض اضتفاع اظ زیسگاُ آییي ًاهِ 2800
زض نَضتی کِ ؾاذتواى یک یا چٌس ٍیػگی ظیط ضا ًساقتِ تاقس خعٍ
ؾاذتواى ًاهٌظن زض اضتفاع هحؿَب هی قَز:
 -1تَظیغ خطم زض اضتفاع ؾاذتواى ،تقطیثا یکٌَاذت تاقس تِ طَضی کِ خطم
ّیچ طثقِ ای ،تِ اؾتثٌای تام ٍ ذطپكتِ تام ًؿثت تِ خطم طثقِ ظیط ذَز
تیكتط اظ  %50تغییط ًکطزُ تاقس.
-2ؾرتی خاًثی زض ّیچ طثقِ ای کوتط اظ  %70ؾرتی خاًثی طثقِ ضٍی
ذَز ٍیا کوتط اظ  %80هتَؾط ؾرتی ؾِ طثقِ ضٍی ذَز ًثاقس .طثقِ ای
کِ ؾرتی خاًثی آى کوتط اظ هحسٍزُ ػٌَاى قسُ زض ایي تٌس تاقس ،اًؼطاف
پصیط تلقی قسُ ٍ طثقِ ًطم ًاهیسُ هیكَز.
 -3هقاٍهت خاًثی ّیچ طثقِ ای کوتط اظ  %80هقاٍهت خاًثی طثقِ ضٍی
ذَز ًثاقس .هقاٍهت ّط طثقِ تطاتط تا هدوَع هقاٍهت خاًثی کلیِ اخعای
هقاٍهی اؾت کِ تطـ طثقِ ضا زض خْت هَضز ًظط تحول هی ًوایس .طثقِ
ای کِ هقاٍهت خاًثی آى کوتط اظ حسٍز ػٌَاى قسُ زض ایي تٌس تاقس،
ضؼیف تلقی قسُ ٍ طثقِ ضؼیف ًاهیسُ هی قَز]5[.

خسٍل :1تاضّای ظًسُ ٍهطزُ

خسٍل :2تاضگصاضی ٍ ًحَُ اػوال ًاهٌظوی زض قاب  8طثقِ

هدلساسی
زض ایي تحقیق اظ ؾِ قاب ذوكی تتٌی  8طثقِ ،کِ ّط کسام تا ؾِ قکل
ٌّسؾی هتفاٍت ،تا تی ًظوی ّای پلِ ای هرتلف،تِ زلیل کاّف یک زّاًِ
ٍ یک پلِ اضتفاػی زض یک طثقِ)، (s-1زٍطثقِ )، (s-2ؾِ طقِ)ً ٍ(s-3یع
قاب هٌظن )(Rتسٍى ّیچ گًَِ پلِ کِ زض قکلً1كاى زازُ قسُ،زضًظطگطفتِ
قسُ اؾت ،خْت اضظیاتی ٍ تطضؾی:
الف -اثط ًاهٌظوی ٌّسؾی (پلِ ای)زض اضتفاع
ب -اثط تَام ًاهٌظن ٌّسؾی(پلِ ای)ٍثقلی زض اضتفاع ؾاظُ
اؾتفازُ قسُ اؾت .اضتفاع طثقات زض ّط ؾِ هسل  3/2هتط هی تاقس ٍ ّوگی
آًْا زاضای چْاض زّاًِ تِ طَل  5هتط هی تاقٌس]6[.
تایس گفتِ قَز کِ زّاًِ زاضای ػطو 4-هتط تِ ذهَل زضکاض اضٍپایی هَضز
ًطهال ٍ هؼوَلی هی تاقس .زض ّط حال ،ایي ًتایح زض هَضز اؾکلت ّای زاضای
هقساض هتفاٍت زّاًِ تطضؾی قسُ ٍ هكرم گطزیسُ اؾت کِ تؼساز زّاًِ ّا
تط پاؾد ؾاظُ تاثیط چٌساًی ًوی گصاضز .زض تحلیل ّا اظ اثط پیچف نطفٌظط
قسُ اؾت ٍ .پی ّا ًیع نلة هی تاقٌس]2[.
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خسٍل :3هكرهات قتاتٌگاقتْای تکاض ضفتِ

ًحَُ بارگذاری ٍ اػوال ًاهٌظوی در قابْای28-S-3 ,8-S-2 ,8-S-1،
اػوال ًاهٌظوی ثقلی زض قاتْای  8-S-3 ,8-S-2,8-S-1حاالت,Case1
Case3 ,Case2هطاتق خسٍل 2هی تاقس  ،تاایي تفاٍت کِ زض ایي قاتْا تِ
زلیل کاّف زّاًِ ّا زض طثقات ،اػوال ًاهٌظوی زض زّاًِ ّای کوتطی
اًدام هی گیطز .
تِ تطتیة زض  Step3, Step2, Step1اػوال ًاهٌظوی ثقلی زض قاتْای
هحلْای پلِ اٍل ،زٍم ،ؾَم قاتْا ،هكاتِ  case2خسٍل 2هی تاقس]6[.
تحلیل ٍ طزاحی
تطای تحلیل ٍ ططاحی قاتْا اظ ًطم افعاضETABSاؾتفازُ هی قَز .ؾپؽ
توام هسلْا تِ ًطم افعاض SAP 2000تطزُ قسُ ٍ زض ایي ًطم افعاض تط ضٍی
ّوِ ی هسلْا ،ؾِ ًَع تحلیل ّن اًدام هی قَز:
ب -اؾتاتیکی غیطذطی
الف -زیٌاهیکی ذطی
ج -زیٌاهیکی غیطذطی(تاضیرچِ ظهاًی غیطذطی)
تطکیثات تاضگصاضی تط اؾاؼ آییي ًاهِ تاضگصاضی ٍUBC 97تِ نَضت ظیط
هی تاقس]6[:
a)1.4DL
b)1.4DL+1.7LL
c)1.05DL+1.275LL±1.4SX
d)0.9DL±1.43SX
تحلیل دیٌاهیكی غیز خطی
زض ایي تحقیق تطای اضظیاتی زقیق ػولکطز هسلْا هَضز تطضؾی اظ تحلیل
تاضیرچِ ظهاًی غیط ذطی تا اؾتفازُ اظ ؾِ قتاب ًگاقت اؾتفازُ قسُ
اؾت.تط اؾاؼ زؾتَضالؼول تْؿاظی ؾاظُ ّای هَخَز ٍ ّوچٌیي" فیوا273
فیوا "356چٌاًچِ زض تحلیل زیٌاهیکی غیط ذطی ؾاظُ ّا اظ اظ ؾِ قتاب
ًگاقت اؾتفازُ قَز هی تَاى تیكتطیي ًتایح تسؾت آهسُ ضا اؾتفازُ کطز.
الظم تِ تصکط اؾت کِ تطای اًدام تحلیل ّای غیطذطی ًیاظ تِ زاقتي
هٌحٌی ضفتاضی اػضا هی تاقس .کِ زض ایي پایاى ًاهِ اظ هفانل پالؾتیک
هَخَز زض زؾتَضالؼول"فیما  "653اؾتفازُ قسُ اؾت]6[.

قکل :4ضکَضزّای ظلعلِ اؾتفازُ قسُ تطای تحلیل پؽ اظ ًطهال قسى

هؼزفی رکَرد ّای بكار رفتِ[]6
خْت اًدام تحلیل ّاای زیٌااهیکی غیطذطای قاتْاا اظ ؾاِ قاتاب ًگاقات
هَضگاى ّیل (  )Morghan hillچی چی (ًَ )Chichiضثطیچ )(Northridg
تِ ػٌَاى تاضیرچِ ظهاًی حطکت قسیس ظهیي اؾتفازُ قسُ اؾت .الظم اؾات
کِ ایي قتاب ًگاقت ّا ّوپایِ قًَس کِ زض ایي هطالؼِ ّوگی آًْا تا طیاف
ططح آییي ًاهِ  2800تطای ذاک ًَع ّ IIIوپایِ قسُ اًس ٍ .طیف ایي ظلعلِ
ّا زض قکل ّای  3تا ً 5وایف زازُ قسُ اًس.

قکل :5طیف ظلعلِ ّا پؽ اظ ًطهال قسى

ًتایج ٍ ًوَدارّای بدست آهدُ
ًتایح تحلیل ٍ آًالیع قاتْای هَضز هطالؼِ زض ظهیٌِ ّای ظیط اضائِ هیگطزز:
الف -اثط ًاهٌظوی ٌّسؾی (پلِ ای)زض اضتفاع
ب -اثط تَام ًاهٌظن ٌّسؾی(پلِ ای)ٍثقلی زض اضتفاع ؾاظُ

قکل  :3طیف ططح اؾتاًساضز ایطاى تطای ذاک ًَع III
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الف-اثز ًاهٌظوی ٌّدسی (پلِ ای)در ارتفاع

قکل :6هقایؿِ هكاضکت هسّای  1تا 10

قکل :11هقایؿِ قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی ًؿثی حانل اظ تحلیل
زیٌاهیکی غیط ذطی

اثزتَام ًاهٌظوی ٌّدسی (پلِ ای)ٍ ثقلی در ارتفاع

قکل :7هقایؿِ ظهاى تٌاٍب انلی هسّای  1تا 10

قکل :12قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی حانل اظ تحلیل زیٌاهیکی
غیطذطی ؾِ حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قاب 8-R

قکل:8هقایؿِ تغییط هکاى خاًثی حاالت ًا هٌظن ٍ هٌظن

قکل :13قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی ًؿثی حانل اظ تحلیل زیٌاهیکی
غیطذطی ؾِ حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قاب 8-R

قکل:9هقایؿِ تغییط هکاى خاًثی ًؿثی حاالت ًا هٌظن ٍهٌظن

قکل :14قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی حانل اظ تحلیل زیٌاهیکی
غیطذطی پٌح حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قابs-1

قکل :10هقایؿِ قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی حانل اظ تحلیل زیٌاهیکی
غیط ذطی
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ًتیجِ گیزی
 -1هطالؼِ ی ؾاذتواى ّای هٌظن ًكاى هی زّس کِ هكاضکت هس اٍل
غالة اؾت ،زض ؾاذتواًْای ًاهٌظن ،تا افعایف تی ًظوی هكاضکت هس اٍل
کاّف هی یاتس ،ایي زض حالی اؾت کِ هكاضکت تطذی اظ هس ّای تاالتط
افعایف هی یاتس (ًِ ذیلی ظیاز) ،زض ضوي پطیَزانلی تا افعایف ًاهٌظوی ،تا
ٍخَز ػسم تغییط زض اضتفاع ؾاظُ ،کاّف هی یاتس
-2زض قاتْای ًا هٌظن ٌّسؾی (هَضز هطالؼِ) ،تحلیل زیٌاهیکی تاضیرچِ
ظهاًی غیط ذطی زقت کافی ضا زاقتِ ٍ ًتایح حانل اظ ایي تحلیل زض تٌس
تؼسی آٍضزُ قسُ اؾت
 -3زض تواهی قاتْای  8طثقِ هَضز هطالؼِ تِ غیط اظقاب(s-3کاّف  3طثقِ
زض ّط زّاًِ تِ نَضت پلِ ای) تغییط هکاى خاًثی ٍ تغییط هکاى خاًثی
ًؿثی زض حالت ّای ًاهٌظن ثقلی زض هقایؿِ تا حالت هٌظن ،افعایف هی
یاتس ٍزض تیي حالتْای ًاهٌظن ،حالتْایی کِ ًاهٌظوی ثقلی زض اضتفاع تاالتطی
اظ ؾاظُ ضخ زازُ ،تحطاًیتط هی تاقسٍ .زض قاب ( s-3کاّف  3طثقِ زض ّط
زّاًِ تِ نَضت پلِ ای)  8طثقِ تِ ػلت ًَع قکل ٌّسؾی ؾاظُ ً ،اهٌظوی
ًَع اٍل  ،تحطاًیتطیي حالت هی تاقس.

قکل :15قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی ًؿثی حانل اظتحلیل زیٌاهیکی
غیطذطی پٌح حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قابs-1

قکل :16قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی حانل اظ تحلیل زیٌاهیکی
غیطذطی چْاض حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قابs-2
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غیطذطی پٌح حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قابs-3

قکل :19قسض هطلق هاگعیون تغییط هکاى خاًثی ًؿثی حانل اظ تحلیل زیٌاهیکی
غیطذطی چْاض حالت ًاهٌظن ٍ هٌظن قابs-3
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