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خالصه:
تحلیل یک بعدی غیرخطی پاسخ زمین توصیف دقیق تری از رفتار خاک نسبت به روش خطی معادل ارائه می دهد ،اما کاربرد کدهای غیرخطی بنا
به دالیلی نظیر مستندات ضعیفتر ،نامشخص بودن نحوه انتخاب پارامترها و تعداد بسیار پارامترها محدود شده است .این مقاله یک روش عددی را
معرفی می کند که به صورت وابسته به مدل سازی غیرخطی خاک به همراه یک مدل فشار آب حفره ای می پردازد تا به تحلیل تنش مؤثر دست
یابد .اگرچه روش های بسیار زیادی برای تحلیل تنش مؤثر و مدل سازی روانگرایی دردسترس می باشند ،اما این روش ها غالبا نیازمند پارامترهای
بسیاری می باشند که تعیین برخی از آن ها نیاز به صرف وقت و هزینه دارد .روش عددی ارائه شده در این مقاله ،ساده ،و دارای پارامتر های اندک
و قابل تعیین بوده و در عین سادگی پیش بینی قابل قبولی را نیز ارائه می کند .نتایج مدل سازی نشان می دهد که با وجود این که مدل ارائه شده
اتساع را در نظر نمی گیرد و حد باالی اضافه فشار آب حفره ای را پیش بینی می کند ،اما آغاز روانگرایی را به خوبی پیش بینی کرده و از آن می
توان در تحلیل یک بعدی غیر خطی پاسخ زمین به منظور ارزیابی رخداد روانگرایی استفاده کرد.
کلمات کلیدی :تحلیل پاسخ زمین ،روانگرایی خاک ،فشار آب حفره ای ،مدل غیرخطی

.1

مقدمه

هنگامی که نهشته های خاک اشباع در اثر حرکات لرزه ای به سرعت تحت برش قرار گیرند ،فشار آب در داخل خلل و فرج خاک شروع به افزایش می
نماید .در خاک های غیرچسبنده اشباع سست ،فشار آب حفره ای به سرعت افزایش یافته و ممکن است این مقدار به حدی برسد که ذرات به صورت
مجزا از یکدیگر معلق شوند و برای لحظاتی مقاومت و سختی خاک به طور کامل از بین برود .به این پدیده روانگرایی خاک گفته می شود .روانگرایی
خاک تقریباً در تمام زلزله های ب زرگ دنیا که در آن شرایط اولیه ایجاد روانگرایی یعنی وجود رسوبات دانه ای سست و اشباع مهیا بوده ،مشاهده شده
است که به عنوان مثال می توان به وقوع پدیده روانگرایی در زلزله های  7391نیگاتا 7313 ،لوماپریتا و  7330منجیل اشاره کرد .اگرچه روش های
ساده ای نظیر روش تن ش ،کرنش ،و انرژی برای محاسبه پتانسیل روانگرایی رسوبات خاک و تنش برشی در هر نقطه ای از زمین که در معرض زلزله قرار
گرفته است ،موجود می باشد ،اما این روش ها توانایی پیش بینی فشار آب حفره ای تولید شده ناشی از زلزله را ندارند .بنابراین برای تعیین فشار آب
حفره ای و تنش برشی در خاک به علت بارگذاری زلزله تحلیل پاسخ زمین الزم است [ .]7به طور کلی دو روش تنش کل و تنش مؤثر برای مطالعه
پایداری خاک هایی که در معرض زلزله قرار گرفته است وجود دارد .مهم ترین ضعف تنش کل را می توان در نظر گرفته نشدن کاهش پیش رونده و
مداوم مقاومت خاک در اثر افزایش فشار آب حفره ای دانست که این خود باعث ایجاد خطا در نتایج می شود .همچنین طبیعتاً این روش قادر به محاسبه
تاریخچه فشار آب حفره ای در نقاط مختلف نمی باشند .فقط روش تنش مؤثر قادر به در نظر گرفتن کاهش مقاومت خاک در اثر افزایش فشار آب
حفره ای می باشند.
در این مقاله ،مدل فشار آب حفره ای بر مبنای انرژی کرنشی ارائه شده توسط [ Jafarian et al. ]2را همراه با مدل هایپربولیک [ MKZ ]1و با
3

استفاده از چارچوب اندیس کاهش پیشنهاد شده توسط [ Matasovic and Vucetic ]1ترکیب شده است .با ترکیب این مدل ها ،یک مدل
هایپربولیک جدید ساده که توانایی پیش بینی فشار آب منفذی در هر لحظه را دارد ،برای استفاده در تحلیل تنش مؤثر پاسخ زمین ارائه شده است .از
1دانشجوی کارشناسي ارشد ،دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه سمنان
2عضو هیئت علمي پژوهشکده مهندسي ژئوتکنیک ،پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
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نتایج آزمایش های سیکلی استوانه تو خالی برش ساده کرنش کنترل بر روی ماسه تایورا برای ارزیابی روش عددی پیشنهاد شده استفاده شد .مقایسه
منحنی های تنش -کرنش ،فشار آب حفره ای ،نشان داد که روش عددی پیشنهاد شده به طور نسبتا دقیقی رفتار ماسه ها طی بارگذاری سیکی را
توصیف می کند و می تواند در تحلیل یک بعدی غیر خطی تنش مؤثر پاسخ زمین به منظور ارزیابی رخداد روانگرایی در ماسه ها استفاده گردد.

.2

روش های غیرخطی

به طور کلی مدل های غیر خطی را می توان به دو دسته مدل های غیر خطی پیشرفته و ساده تقسیم بندی کرد .مدل های های پیشرفته با تکیه بر تئوری
پالسیسته تحلیل تنش مؤثر را به خوبی انجام می دهند .اما معموال نیازمند پارامتر های بسیاری می باشند .مدل های غیرخطی ساده ،روش هایی هستند که
به صورت نیمه وابسته یا وابسته یک مدل رفتاری خاک را به همراه فشار آب حفره ای تحلیل می کنند تا به تحلیل تنش مؤثر دست یابد .مدل های
غیرخطی ساده شامل مدل غیرخطی سیکلی ،قوانین باربرداری – بارگذاری ،مدل فشار آب حفره ای و توابع کاهش مقاومت و سختی خاک می باشد.
مدل غیرخطی سیکلی معرف رفتار غیر االستیک و غیرخطی خاک ها بوده که دارای یک منحنی اسکلتی و تعدادی قانون ناظر بر رفتار باربرداری –
بارگذاری خاک ها می باشد .منحنی های اسکلتی معموالً بوسیله توابع ساده ای که منعکس کننده انتقال از سختی اولیه ( کرنش های کم) به مقاومت
نهایی ( کرنش های بزرگ) می باشند ،توصیف می شوند .قوانین باربرداری – بارگذاری کنترل کننده رفتار مدل در خالل برگشت تنش ها بوده و
اطمینان می دهند که خاک به نوعی مشابه آن چه خاک واقعی تحت اثر بارگذاری سیکلی غیرمنظم عمل می کند ،رفتار خواهد نمود .مدل های
غیرخطی سیکلی همچنین می توانند جهت تخمین تغییرات در تنش موثر خالل بارگذاری سیکلی با مدلهای مولد فشار آب حفره ای ترکیب شوند[.]5
جدول  7برخی از کد های کامپیوتری برای تحلیل یک بعدی غیرخطی پاسخ زمین را معرفی می کنند.
جدول  -1کد های کامپیوتری برای تحلیل یک بعدی غیرخطی پاسخ زمین
برنامه

مدل غیرخطی

مرجع

CHARSOIL

Ramberg-Osgood

[ ]9

NONLI3

Iwan-type

[ ]1

DESRA-2

Kondner-Zelasko

[ ]1

MASH

Martin-Davidenkov

[ ]3

DESRAMOD

Kondner-Zelasko

[]70

DYNA1D

Nested yield Surface

[]77

SUMDES

Bounding surface plasticity

[]72

TESS

HDCP

[]71

OpenSees

Multi-yield surface plasticity

[]71

DEEPSOIL
D-MOD_2

Extended Modified KondnerZelasko
Modified Kondner-Zelasko

[]75
[]79

برای توصیف رفتار باربرداری -بارگذاری مجدد روش های مختلفی از جمله قوانین [ ]71[ ،Masing ]71قوانین توسعه یافته  ،Masingروش
پیشنهادی [ Muravskii ]73و  ...موجود می باشند .قوانین  ( Masingقانون  )7-2و قوانین توسعه یافته  Masingقانون ( )7-1به شرح زیر می
باشد:
 .7در بارگذاری اولیه ،تنش – کرنش از منحنی اسکلتی تبعیت می کند
)   fbb (

)(1

 .2اگر بازگشت تنش در نقطه (  revو ) revرخ دهد ،منحنی تنش – کرنش مسیری را تبعیت می کند ،که طبق رابطه زیر بیان می شود
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 .1اگر منحنی باربرداری – بارگذاری مجدد منحنی اسکلتی را قطع نماید ،تا بازگشت تنش بعدی از منحنی اسکلتی پیروی می کند.

2

 .1اگر منحنی باربرداری – بارگذاری مجدد منحنی بارگذاری – باربرداری مجدد سیکل قبلی را قطع کند منحنی تنش – کرنش از سیکل قبلی
پیروی می کند.

.3

روش غیرخطی پیشنهادی

در این مطالعه از مدل غیر خطی [ MKZ ]1استفاده شده است که رابطه ی اصلی این مدل به صورت زیر می باشد:
1

)(3

 .G0

1   ( )S
r



در این معادله  τتنش برشی γ ،کرنش برشی G0 ،بیشینه مدل برشی γr ،کرنش مرجع و  sو  βپارامترهای کالیبراسیون می باشند .برای تعیین کرنش
مرجع دو روش موجود می باشد .روش اول ،که به روش کالسیک معروف است ،این است که کرنش مرجع برابر نسبت مقاومت برشی خاک ) (τfبه
بیشینه مدول برشی ( ) G0می باشد .روش دوم تعیین کرنش مرجع به وسیلۀ منحنی کاهش مدول می باشد .به این صورت که مقدار کرنش متناظر با 0/5
=

را برابر کرنش مرجع انتخاب می کنند .پارامترهای کالیبراسیون  sو  βبه وسیلۀ منحنی اسکلتی خاک یا منحنی کاهش مدول خاک تعیین می

گردند .از [ ]71قوانین توسعه یافته  Masingبرای ارتباط بین منحنی اسکلتی و رفتار باربرداری -بارگذاری مجدد استفاده می شود .برای در نظر
گرفتن کاه ش مقاومت و سختی مصالح در طی بارگذاری سیکلی از توابع نمایی کاهش سختی ) (Gو کاهش مقاومت ( )τاستفاده می شود .توابع
کاهش مورد استفاده برای ماسه ها در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2ضرایب کاهش مقاومت و سختی خاک []1

2

پارامتر

توابع کاهش

ν
G = )7 -ru(0.5

-

τ = )7 -ru(ν

1-5

در تحلیل ارائه شده در این مقاله از مدل ارائه شده توسط [ Jafarian et al. ]2که یک مدل مبتنی بر انرژی کرنشی است استفاده شده است ،که معادله
این مدل به شرح زیر می باشد.
w

 1  ru
)
 1
wliq

)(4



( ru 

که  ،wانرژی تلف شده در واحد حجم خاک است و  ،wliqانرژی الزم برای روانگرایی خاک است (انرژی ظرفیت) و  αو  βruنیز پارامترهای
کالیبراسیون هستند

Modified Kondner-Zelasko
Degradation index functions
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برای شرایط برش ساده زهکشی نشده w ،را می توان از رابطه زیر بدست آورد.

1
)  ( i 1   i )  ( i 1   i
2

)(5

w

که در آن  τiو  τi+1به ترتیب تنش برشی در نمو بار  iو  γi ،i+1و  γi+1به ترتیب کرنش برشی در نمو بار  iو  i+1و  nتعداد نمو بار وارد شده به نمونه
می باشد.
بنابراین روش عددی ارائه شده در این مقاله با ترکیب مدل غیر خطی [ ،MKZ ]1مدل فشار آب حفره ای [ Jafarian et al. ]2و[ ]71قوانین توسعه یافته
1

 Masingو همچنین با استفاده از توابع کاهش سختی و مقاومت ارائه شده توسط [ Matasovic and Vucetic ]1تعریف می شود.
.4

تحلیل و ارزیابی روش عددی

در این بخش نتایج بدست آمده از روش عددی توصیف شده در قسمت قبل با نتایج آزمایش های سیکلی استوانه تو خالی کرنش کنترل مقایسه می-
شود .ماسه تایورا استفاده شده در آزمایش سیکلی استوانه تو خالی برش ساده کرنش کنترل به ترتیب دارای بیشینه و کمینه تخلخل ،قطر متوسط دانه ها و
ضریب یکنواختی برابر  mm 0/2 ،0/16 ،0/89و  6/5می باشد .این آزمایش در تراکم نسبی  55-00درصد و تنش همه جانبه  kPa 611-55انجام
شده است [ .]2روش عددی ارائه شده در این مقاله دارای  4پارامتر کالیبراسیون ( )βru ،α ،S ،βبوده و نیز  0پارامتر بیشینه مدول برشی ( ،)G0کرنش
مرجع ( )γrو انرژی الزم برای روانگرایی ( )Wliqمی باشد .جدول  4پارامتر های مورد نیاز تعیین شده برای تحلیل غیرخطی تنش موثر را معرفی می کند.
جدول  -4پارامترهای تعیین شده برای تحلیل غیرخطی تنش موثر

) wliq ( J / m 3
ماسه تایورا

4145.87


0.0901

 ru

r

S

β

)G0(Pa

0.845

8.33E-04

0.845

1.496

1.03E+08

( Dr=75 ,
)P'=105 kPa

شکل  7مقایسه نتایج مدل سازی عددی و آزمایشگاهی ماسه تایورا با تراکم نسبی  15درصد و فشار همه جانبهه  705کیلوپاسهگال را نمهایش مهی دههد.
شکل (7الف) مقایسه منحنی های تنش برشی آزمایشگاهی و عددی را نشان می دهد .این نمودارهها توانهایی روش عهددی در پهیش بینهی معقوالنهه تهنش
برشی و کاهش مقاومت و سختی خاک طی بارگذاری سیکلی را نشان می دهد .شکل (7ب) مقایسه منحنی های اضافه فشار آب حفره ای آزمایشهگاهی
و عددی را نشان می دهد .با توجه به این نمودارها می توان بیان کرد که روش عددی روند افزایش اضافه فشار آب حفره ای و نیهز هنگهام رخهداد پدیهده
روانگرایی را مناسب پیش بینی می کند ،اما توانایی مدل سازی نوسانات اضافه فشار آب حفره ای را ندارد .شکل (7ج) مقایسه منحنی ههای تهنش برشهی
در برابر کرنش برشی آزمایشگاهی و عددی را نشان می دهد .در این نمودارها تنش برشی در بارگذاری اولیه مناسهب پهیش بینهی شهده سهپس در اواسهط
باربرداری شیب کاهش مقاومت و سختی افزایش می یابد و این روند در سیکل های بعدی کاهش یافته و منحنی های پیش بینی شده و اندازه گیری شهده
نزدیک به یکدیگر می شوند .دلیل این رفتار را می توان در بیش از حد پیش بینی شدن میرایی توسط [ ]71قوانین توسعه یافته  Masingدر کرنش ههای
زیاد و نیز شیب زیاد افزایش اضافه فشار آب حفره ای در ابتدای بارگذاری دانست .شکل (7د) مقایسه منحنی های انرژی کرنشی آزمایشگاهی و عهددی
را نشان می دهد .مقایس ه این نمودار ها توانایی روش عددی در پیش بینی انرژی کرنشی و در ادامه اضافه فشار آب حفره ای را تایید می کند .شهکل (7ه)
مقایسه منحنی های کرنش برشی در برابر تنش مؤثر متوسط را نشان می دهد .همانطور که مشخص است ،منحنی های کرنش برشهی در برابهر تهنش مهؤثر
متوسط به خصوص در هنگام روانگرایی از انطباق قابل قبولی برخوردار هستند .شکل (7و) مقایسه منحنی های تنش برشی در برابر تهنش مهؤثر متوسهط را
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نشان می دهد .مقایسه این منحنی ها نیز توانایی روش عددی در مدل سازی صحیح رفتار خاک طی بارگذاری سیکلی  ،روند کهاهش تهنش مهوثر  ،و نیهز
پیش بینی لحظه رخداد روانگرایی را نشان می دهد.
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.5

خالصه و نتیجه گیری

تحلیل های دینامیکی شامل دو نوع تحلیل تنش کل و تنش موثر می شوند .مهمترین ضعف روش تنش کل را می توان در نظر گرفته نشدن کاهش
پییشرونده و مداوم مقاومت خاک در اثر افزایش فشار آب حفره ای دانست که این خود باعث ایجاد خطا در نتایج شود .همچنین طبیعتا این روش قادر به
محاسبه تاریخچه فشار حفره ای در نقاط مختلف نمی باشد .بنابراین به منظور دست یافتن به نتایج مطلوب ،نیازمند روشی می باشیم که در آن شرایط
واقعی خاک طی بارگذاری سیکلی درنظرگرفته شود .روش تنش موثر ،توانایی پیش بینی تولید ،اتالف و توزیع مجدد فشار آب حفره ای و نیز کاهش
پیشرونده و مداوم مقاومت خاک ،طی بارگذاری سیکلی را دارا می باشد.
در ا ین مطالعه ،روش عددی تنش موثر که از آن می توان در شبیه سازی پدیده روانگرایی خاک استفاده کرد ،معرفی شد .روش عددی ارائه شده از مدل
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غیرخطی [ MKZ1 ]1برای تخمین منحنی اسکلتی خاک ،از [ ]71قوانین توسعه یافته  Masingبه منظهور تعیهین رفتهار بهاربرداری – بارگهذاری مجهدد
خاک ،از مدل فشار آب حفره ای [ Jafarian et al. ]2به منظهور پهیش بینهی اضهافه فشهار آب حفهره ای طهی بارگهذاری سهیکلی ،و از توابهع کهاهش
مقاومت و سختی پیشنهاد شده توسط [ Matasovic and Vucetic ]1به منظور در نظهر گهرفتن کهاهش مقاومهت و سهختی خهاک طهی بارگهذاری
سیکلی استفاده می کند .پارامتر های خاک مورد نیاز برای آنالیز ،بیشینه مدول برشی ،بیشینه مقاومت برشی و انرژی الزم برای روانگرایهی مهی باشهد ،کهه
برای تعیین این پارامتر ها نیازمند تخلخل،تراکم نسبی ،جرم مخصوص و تنش همه جانبه می باشهیم و همچنهین بهه منظهور تعیهین پارامترههای کالیبراسهیون
نیازمند منحنی کاهش مدول خاک می باشیم.
عملکرد روش عددی با مدل سازی نتایج آزمایش سیکلی استوانه تو خالی برش ساده کرنش کنترل بر روی ماسه تایورا مورد مطالعه قرار گرفت .مقایسه
نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی توانایی روش عددی ارائه شده را در شبیه سازی رفتار ماسه ها طی بارگذاری سیکلی را نشان می دهد.
روش عددی ارائه شده ،توانایی مدل سازی روند کاهش سختی و مقاومت خاک طی بارگذاری سیکلی را دارا بوده ،و انرژی کرنشی و متعاقب آن
اضافه فشار آب حفره ای و همچنین لحظه وقوع پدیده روانگرایی را مناسب پیش بینی می کند .با وجود این که در روش عددی ارائه شده از []71
قوانین توسعه یافته  Masingبرای توصیف رفتار باربرداری – بارگذاری مجدد خاک ها استفاده شده و این قوانین میرایی را در کرنش های کوچک و
بزرگ به ترتیب کمتر و بیشتر از واقعیت پیش بینی می کند اما روش عددی رفتار سیکلی ماسه ها تحت بارگذاری سیکلی و اضافه فشار آب حفره ای را
مناسب پیش بینی می کند.
روش عددی ارائه شده در این مقاله ،ساده ،و دارای پارامتر های اندک و قابل تعیین می باشد و نیز یکی از جنبه های مهم مدل ارائه شده این است که بر
اساس اتالف انرژی بوده ،بنابراین می توان از آن برای محاسبه اضافه فشار آب حفره ای در ماسه ها تحت بارگذاری های منظم ،تصادفی ،سیکلی و لرزه
ای استفاده کرد .بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان از این روش عددی ساده در تحلیل غیر خطی پاسخ زمین به منظور ارزیابی رخداد
روانگرایی استفاده کرد.

.6

مراجع

Liyanapathirana DS, Poulos HG. (2002). “Numerical simulation of soil liquefaction due to earthquake
loading. ” Soil Dynamics and Earthquake Engineering 22 6005–1015

1.

Jafarian ,Y., Towhata , I., Baziar , M.H., Noorzad , A., Bahmanpour , A.(2012) '' Strain energy based
evaluation of liquefaction and residual pore water pressure in sands using cyclic torsional shear
experiments '', Soil Dynamics and Earthquake Engineering 35 (2012) 13–28

2.

Matasovic, N. and M. Vucetic (6880a). “Cyclic Characterization of Liquefiable Sands,” J. of Geotech.
Eng., ASCE, 119(11), 1805-1822

3.

Matasovic, N. and M. Vucetic (6880b). “Seismic response of horizontally layered soil deposits,” Report
No. ENG 93-182, School of Engineering and Applied Science, University of California, Los Angeles.

4.

Kramer, S. L. (1996). Geotechnical earthquake engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

5.

Streeter, VL, Wylie, E.B. AND Richart, F.E. (1973). "Soil motion computations by characteristics
methods," Proceedings, ASCE National Structural Engineering Conference, San Francisco.

6.

Joyner, W.B. (1977). "NONLI3: A Fortran program for calculating nonlinear ground response," Open
File Report 77-761, U.S. Geological Survey, Menlo Park, California.

7.

Lee, M.K.W AND Finn, W.D.L. (1978). "DESRA-2, Dynamic effective stress response analysis of soil
deposits with energy transmitting boundary including assessment of liquefaction potential," Soil
Mechanics Series No. 38, University of British Columbia, Vancouver.

8.

Martin, P. P., and Seed, H. B. (1978). "MASH: a computer program for the non-linear analysis of
vertically propagating shear waves in horizontally layered deposits." University of California at
Berkeley, San Francisco.

9.

10. Vucetic, M. and R. Dobry (6891). “Pore pressure buildup and liquefaction at level sandy sites during
earthquakes,” Research report CE-86-3, Dept. Civil Eng., Rensselaer Polytechnic Institute, New York
Modified Kondner-Zelasko



www.SID.ir

1

Archive of SID

 بابل، دانشکده مهندسي عمران،هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران
7131 ارديبهشت ماه71  و71

11. Prevost, J.H. (6898). “DYNA6D - A computer program for nonlinear seismic site response analysis:
Technical documentation,” Rpt. No. NCEER-89-0025, National Center for Earthquake Engineering
Research, Buffalo, N.Y.
12. Li, X.S., Z.L. Wangand C.K. Shen (1992). SUMDES: A nonlinear procedure for response analysis of
horizontally-layered sites subjected to multi-directional earthquake loading, Dept. of Civil Eng., Univ.
of Calif., Davis.
13. Pyke, R. (2000). "TESS: A computer program for nonlinear ground response analyses." TAGA
Engineering Systems and Software, Lafayette, California.
14. McKenna, F. and G.L. Fenves (2006). “The OpenSees command language manual, version 6.2.” Pacific
Earthquake Engrg. Research Center, Univ. of Calif., Berkeley.
15. Hashash, Y.M.A. and D. Park (2002). “Viscous damping formulation and high frequency motion
propagation in nonlinear site response analysis,” Soil Dynamics and Earthquake Engrg., 22(7), 611–624.
16. Matasovic, N. (2001). “D-MOD_2 – A Computer Program for Seismic Response Analysis of
Horizontally Layered Soil Deposits, Earthfill Dams, and Solid Waste Landfills.” User’s Manual,
GeoMotions, LLC, Lacey, Washington, 20 p. (plus Appendices).
17. Masing, G. (6821). “Eigenspannungen and verfertigung beim messing.” Proc. 2nd Int. Congress on
Applied Mech., Zurich, Switzerland
18. Pyke, R.M. (6858). “Nonlinear soil models for irregular cyclic loadings,” J. Geotech. Eng., ASCE,
105(GT6), 715-726.
19. Muravskii G. (2005) On description of hysteretic behaviour of materials. International Journal of Solids
and Structures 2005;42:2625–44.



www.SID.ir

