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چکیده
در بسیاری از تحلیل های دینامیكي به علت نامحدود بودن محیط و پیچیدگي های رفتاری ،خاک مدل نمي شود و از اثرات مهم آن
صرفنظر مي شود حال آنكه هنگام وقوع زلزله ،رفتار خاک زیر سازه نقش مهمي در پاسخ سازه ایفا مي کند .در واقع محیط خاک زیرین
سازه ها و پدیده اندرکنش خاک و سازه در هنگام وقوع زلزله ،نیروهای لرزه ای وارد به سازه را افزایش مي دهد که این موضوع تاکنون با
استفاده از روش های مختلفي ارزیابي شده است .در این تحقیق تاثیر لحاظ نمودن اثرات اندرکنش خاک-پي-سازه بر سازه فوالدی بلند
مرتبه در تحلیل های دینامیكي غیرخطي به روش اجزا محدود مستقیم با در نظرگرفتن شرایط مرزی نیمه بي نهایت برای محیط خاک و
مدل تقریبي مخروط با استفاده از نرم افزار آباکوس استفاده شده است .در روش مستقیم ،محیط خاک به همراه سازه و پي مدلسازی شده
و در مدل مخروط ضرایب سختي دینامیكي به جای مدلسازی محیط خاک مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشان مي دهند که با در
نظرگرفتن اندرکنش خاک-پي-سازه  ،حداکثر جابجایي جانبي سازه افزایش یافته و ضرایب اصطكاک میان سطح خاک-پي در پاسخ ها
تاثیرگذار خواهند بود .همچنین مشاهده مي شود که نتایج تحلیل به روش های تقریبي برای اظهار نظرهای مهندسي تا حدودی قابل قبول
مي باشند.
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 -1مقدمه
در هنگام وقوع زلزله ،پاسخ سازه (نیروها و تغییر مكان ها) و پاسخ زمین(جابجایي و شتاب حرکت) به یكدیگر وابسته هستند .بارهای
انتقال یافته از سازه به پي ،بر شالوده بتني و خاک زیر شالوده و حتي خاک اطراف شالوده نیز تاثیر گذاشته و باعث ایجاد تنش ها و تغییرشكل
هایي در آنها مي شوند ،به طوری که حتي وجود یک سازه مي تواند نحوه ارتعاش زمین اطراف خود را نسبت به حالتي که سازه ای روی خاک
قرار ندارد ( یعني حالت میدان آزاد )1تغییر دهد .از طرف دیگر باید گفت که تغییرشكل های شالوده و خاک باعث مي شوند تا خصوصیات و
پاسخ دینامیكي سازه نیز تغییر کند .بنابراین در مجموع مي توان نتیجه گرفت که سازه ،شالوده و خاک زیر( و اطراف ) شالوده جمعا به عنوان
یک سیستم واحد رفتار مي کنند که ویژگي های هریک بر دیگری نیز تاثیر گذاشته و در اصطالح روی همدیگر اثر متقابل یا اندرکنش دارند.
این مفاهیم موجب شده تا در علم ژئوتكنیک لرزه ای ،شاخه ای نوین به نام اندرکنش خاک–پي-سازه2ایجاد شود که سعي مي کند تاثیر این
عوامل را به طور همزمان در تحلیل و طراحي سازه در نظر بگیرد ،شكل .1به بیان دیگر ،اندرکنش خاک-پي-سازه تفاوت بین پاسخ واقعي
سازه و پاسخ تئوریک سازه (حالت سازه با پای صلب) را آشكار ميکند [.]1

شکل : 1طرح شماتیک سیستم خاک – پی -سازه.

توجه به اثر خاک در عملكرد سازه حین زلزله موضوعي است که اخیرا مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است .خاک عاملي
است که مي تواند به طرز چشمگیری بر عملكرد سازه تاثیرگذار باشد .مطالعات انجام شده در مورد اثر خاک در عملكرد سازه ها بیشتر در
حوزه اثر ساختگاه3انجام گرفته و به پدیده اندرکنش خاک-سازه کمتر توجه شده است [ .]2اعمال رکورد زلزله به پای سازه با فرض قرارگیری
آن بر بستر صلب روشي است که معموال برای ارزیابي پاسخ سازه و بررسي عملكرد آن به کار مي رود .گرچه فرض صلبیت خاک تغییر عمده
ای در عملكرد سازه های واقع بر بستر سنگي ایجاد نمي کند ولي با افزایش انعطاف پذیری خاک ،تغییرات غیرقابل چشم پوشي در اثر
اندرکنش خاک-سازه در این رفتار حاصل مي گردد [.]3
ارزیابي پاسخ دینامیكي سازه با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک-سازه دارای دو قسمت است :قسمت اول ،اصالح زلزله ثبت شده
در میدان آزاد خاک که بدین ترتیب تحریک ورودی به پي محاسبه مي شود؛ قسمت دوم ،جایگزیني سازه با یک سیستم خاک-سازه است
که اثر وجود خاک را در تحلیل دینامیكي در نظر مي گیرد .سپس این سیستم خاک-سازه تحت تحریک ورودی به پي تحلیل مي گردد .در
این حالت ،پاسخ لرزه ای سازه متاثر از اموج لرزه ای منتشر شده در محیط خاک ،برخورد آنها به سازه و سرانجام بازگشت مجدد این امواج به
محیط خاک خواهد بود [ .]4ولستاس و میک در سال  1974بیان کردند که در نظر گرفتن مجموعه خاک-پي-سازه در مقایسه با سازه با پای
1 Free Field
)2 Soil-Foundation-structure interaction (SFSI
3 Site Effect
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صلب ،دو تاثیر عمده بر پاسخ های سازه دارد  :اول ،افزایش درجات آزادی و تغییر در مشخصات دینامیكي سیستم؛ دوم ،استهالک بخش عمده
ای از انرژی لرزه ای سیستم خاک -سازه با انتشار امواج بازگشتي یا میرایي هیسترزیس مصالح خاک .این بدان معناست که سیستم خاک-
سازه در مقایسه با مدل معادل و مدل با پای صلب ،با افزایش پریود سازه مواجه خواهد شد .بنابراین فرض اتصال صلب سازه به زمین فرضي
ساده کننده است که همواره صحیح نمي باشد [ .]5گزتاس و مایلوناکیز در سال  1998نشان دادند که در نظر گرفتن اندرکنش خاک-پي-
سازه موجب بروز رفتار واقعي تری از سازه مي گردد .در واقع وجود خاک نرم در زیر سازه موجب کاهش سختي و افزایش پریود طبیعي در
کل سیستم شده و سازه رفتار نرم تری از خود نشان مي دهد [ .]6محققاني چون اسبارتای در سال  ،2015صامتي و قناد در سال  2014و
چن در سال  2015به بررسي اندرکنش دینامیكي خاک-پي-سازه و تاثیر آن بر پاسخ لرزه ای سازه ها پرداخته و همچنین به مقایسه روش
های زیرسازه با روش های عددی پرداخته اند [.]7-9
در تحقیق پیش رو سعي مي شود تا با مدلسازی شرایط نسبتا واقعي برای محیط خاک زیر سازه(محیط نیمه بي نهایت) و لحاظ
نمودن اصطكاک در سطوح تماس بین شالوده و خاک ،یک سازه فوالدی  20طبقه با قاب خمشي مدلسازی و تحلیل تاریخچه زماني با استفاده
از نرم افزار آباکوس انجام گردد .در ادامه تالش مي شود میزان اثرات در نظرگرفتن اندرکنش خاک-پي -سازه بر سازه های فوالدی در ارتباط
با پاسخ لرزه ای سازه و خاک شامل دریفت طبقات ،حداکثر جابجایي طبقات ،فشار تماسي و نیروهای برشي سطوح تماس مورد بررسي قرار
گرفته و نتایج با روش تقریبي مدل مخروط مقایسه خواهد شد.

 – 2تئوری و روش حل مسئله
به منظور بررسي اندرکنش خاک-پي-سازه دو روش کلي وجود دارد؛ روش زیرسازه4و روش مستقیم 5.در روش زیر سازه ،سیستم
خاک  -سازه به دو قسمت تقسیم مي گردد :قسمت اول سازه مستقر بر پي است و قسمت دوم خاک که دارای یک مرز مشترک با پي سازه
مي باشد .ابتدا رابطه نیرو – تغییر مكان خاک (سختي دینامیكي) برای گره های موجود در مرز مشترک تعیین مي شود که مي توان آن را
به صورت فیزیكي با تعدادی فنر و میراگر که ضرایبشان به فرکانس تحریک وابسته است ،بیان نمود .سپس سازه موجود بر روی این فنرها و
میراگرها با اعمال تحریک به تكیه گاه فنر و میراگرها تحلیل مي گردد ،شكل .]10[ 2لذا با این روش پیچیده ترین سیستم خاک  -سازه به
دو قسمت قابل کنترل شكسته مي شود و با هزینه کمتری تحلیل صورت مي گیرد .این روش ها عموما شامل روش های تقریبي بوده و در
این میان مدل مخروط جدیدتر و استفاده از آن نیز آسان تر مي باشد.

شکل : 2طرح شماتیک از روش زیر سازه.

4 Sub Structure Method
5 Direct Method
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در مدل مخروط ،خاک زیر پي به صورت یک مخروط واگرا فرض مي شود و جابجایي در خاک از طریق فونداسیون بدون جرم و
صلب اعمال مي گردد ،شكل -3الف .اصول بكار گرفته در بدست آوردن معادالت حاکم بر این مخروط ها بر پایه تئوری تیرها در مقاومت مصالح
است که صفحه عمود بر تار خنثي بعد از تغییر شكل به صورت صفحه باقي مي ماند .با استفاده از این اصل ضرایب فنر و میراگر محاسبه مي
گردد [ .]4برای جز کوچک 𝑧𝑑 در فاصله  𝑧0از راس مخروط ،اگر  ρچگالي خاک 𝐴0 ،سطح مقطع پي و 𝐴 سطح مقطع در فاصله 𝑧 از راس
مخروط باشد؛ معادله تعادل دینامیكي مطابق رابطه  1برقرار مي گردد:

شکل : 3مدل مخروط و معادالت حاکم بر مسئله در حرکت انتقالی.

() 1

𝑁𝜕
̈𝑢𝐴𝜌 =
𝑧𝜕

𝑁𝜕
𝑧𝑑 ̈𝑢𝐴𝜌 = 𝑁 𝑑 −
𝑧 𝑧𝜕

⇒

𝑁+

با استفاده از اصل صفحه باقي ماندن سطح در اعماق مختلف بعد از تغییرشكل ،رابطه  2به صورت زیر بدست مي آید:
() 2

𝑢𝜕
𝑧𝜕

𝐴 𝑁 = 𝜌𝑐𝑝 2

𝑢𝜕
𝐴
𝑧𝜕

⇒

𝐸 = 𝐴𝜀𝐸 = 𝑁

که در آن 𝑝𝑐 سرعت موج در خاک و 𝐸 نماینده مدول االستیسیته خاک است .در نهایت معادله انتشار موج به صورت رابطه  3و 4
بدست مي آید:
() 3

𝑢𝜕 𝜕 2 𝑢 2
̈𝑢
+
= 2
2
𝑧𝜕
𝑧𝜕 𝑧
𝑝𝑐

() 4

)𝑧𝑢( 𝜕 2
)𝑧𝑢( 1 𝜕 2
=
𝜕𝑧 2
𝑐𝑝2 𝜕𝑡 2

با حل معادله  4رابطه میان نیرو  ،𝑃0تغییرمكان  𝑢0و سرعت در سطح  𝑢̇ 0در فاصله  𝑧0از راس مخروط به صورت رابطه  5خواهد
بود:
() 5

)𝑡( 𝑃0 (𝑡) = K 𝑢0 (𝑡) + C 𝑢̇ 0

𝜌𝑐𝑝2 𝐴0
)𝑡( 𝑢0 (𝑡) + 𝜌𝑐𝑝 𝐴0 𝑢̇ 0
𝑧0

⇒

= )𝑡( 𝑃0

و ضرایب فنر و میراگر در درجه آزادی انتقالي قائم مطابق رابطه  6خواهد بود ،شكل-3ب :
() 6
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با توجه به نوع جابجایي های ایجاد شده ،مدل های مخروطي متفاوتي تعریف مي گردند .به طور کلي مدل های مخروطي را به دو
دسته انتقالي و چرخشي تقسیم بندی مي کنند ،شكل.4

شکل : 4مدل مخروط برای انواع حرکات انتقالی و چرخشی.

جدول  1اطالعات مدلسازی برای یک پي واقع بر روی سطح یک نیم فضای همگن برای تمام مولفه های حرکت را به طور خالصه
بیان مي کند .مدل مخروط به دلیل وضوح مفهومي همراه با درک فیزیكي ،سادگي در فیزیک و پاسخ ریاضي دقیق ،کاربرد عملي ،عمومیت
کافي با در نظر گرفتن الیه بندی مدفون بودن برای تمام درجات آزادی و تمام فرکانس ها و دقت مهندسي کافي ،نسبت به سایر روش های
تقریبي نتایج قابل قبول تری را ارائه مي دهد .جهت مطالعه و مباحث تكمیلي این مدل به مراجع مربوطه مراجعه گردد [.]12 ,11 ,4

جدول : 1مدل مخروط و مدل فنر-میراگر-جرم برای پی واقع بر روی سطح نیم فضای همگن []4
نوع حرکت

افقی
𝐴0
𝜋

شعاع معادل 𝟎𝒓

نسبت ابعاد

𝟎𝒛
𝟎𝒓

ضریب پواسون 𝝂

مقادیر 𝝂

سرعت موج

𝑠𝑐

جرم محبوس 𝝑𝑴∆ و 𝑴∆

0

مدل پارامتر متمرکز

𝐴0
𝜋

√

𝜋
)𝜈 (2 −
8

تمام

قائم
√

𝜋
𝑐
(1 − 𝜈)( )2
4
𝑠𝑐
1
1
1
≤𝜈
≤𝜈<
3
3
2
𝑝𝑐
𝑠𝑐2
1
0
2.4(𝜈 − )𝜌𝐴0 𝑟0
3
2

𝐾 = 𝜌𝑐 𝐴0 ⁄𝑧0
𝐶 = 𝜌𝑐𝐴0

دورانی
4𝐼0
𝜋

4

√

پیچشی
2𝐼0
𝜋

4

√

𝜋9
𝑐
(1 − 𝜈)( )2
32
𝑠𝑐
1
1
1
تمام مقادیر 𝜈
≤𝜈
≤𝜈<
3
3
2
𝑝𝑐
𝑠𝑐
𝑠𝑐2
1
0
0
1.2(𝜈 − )𝜌𝐼0 𝑟0
3
2 ⁄
𝐾𝜗 = 3𝜌𝑐 𝐼0 𝑧0
𝐶𝜗 = 𝜌𝑐𝐼0
𝑀𝜗 = 𝜌𝐼0 𝑧0
𝜋9
32

در روش مستقیم ،قسمتي از خاک همراه با سازه مدل مي شود .حرکت میدان آزاد خاک بر روی مرزهای مصنوعي خاک اعمال مي
گردد .معرفي مرزهای مصنوعي یک امر اجتناب ناپذیر مي باشد ،زیراکه نمي توان خاک نامحدود ( فضای نیمه بي نهایت ) را با تعدادی المان
محدود مدل کرد و از طرف دیگر مرزهای مجازی اگر به صورت ساده و بدون انجام تمهیداتي استفاده شوند ،باید به اندازه کافي دور باشند تا
از انعكاس امواجي که انرژی ارتعاشي را به صورت تشعشعي دور مي کنند ،جلوگیری شود [ .]13این روش ها ،روش های دقیق نامیده مي
شوند .در میان این روش ها ،روش اجزا محدود مستقیم کاربردی بوده و تعمیم آن به مسائل اندرکنش خاک-پي-سازه ساده تر است.

 -3مدلسازی
در این تحقیق سه مدل اصلي سازه با پای صلب ،سازه به همراه مدل مخروط و سیستم خاک-پي-سازه در نرم افزار آباکوس []14
مدلسازی شده است .سازه  20طبقه با سیستم قاب خمشي فوالدی به عنوان نماینده ای از سازه های بلندمرتبه به صورت سه بعدی مدلسازی
شده است .پالن سازه به صورت سه دهانه در هر راستا انتخاب شده است .الزم به ذکر است که سازه ذکر شده ،در طي آنالیز استاتیک و
110

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1396

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

دینامیكي در نرم افزار  ]15[ Etabsو مطابق با آیین نامه  2800ایران [ ]16و مبحث دهم مقرارت ملي ساختمان طراحي شده است .مشخصات
مصالح و سطح مقطع اعضای سازه در جدول  2ارائه شده است .رفتار غیراالستیک المان های سازه ای با استفاده از رفتار االستوپالستیک
مصالح و اختصاص تنش تسلیم درنظر گرفته شده است .بنابراین در این مدل برای تحلیل و طراحي غیراالستیک مصالح ،فرض شده که المان
های سازه ای به صورت االستیک رفتار کرده تا به تنش تسلیم مشخصي ( در این تحقیق  ) 400MPaبرسند ،سپس تغییرشكل المان بدون
اضافه شدن تنشها ادامه ميیابد .شكل 5رفتار االستوپالستیک المانهای سازهای استفاده شده در این تحقیق را نشان ميدهد [.]17
جدول : 2مشخصات مصالح و مقاطع مورد استفاده برای سازه
مقاطع (متر)
طبقات 5 - 1

𝐵𝑜𝑥 0.52 × 0.52 × 0.04

طبقات 10 - 6

𝐵𝑜𝑥 0.48 × 0.48 × 0.04

طبقات 20 -11

𝐵𝑜𝑥 0.42 × 0.42 × 0.04

سقف ها

0.15 × 0.21 × 0.3

مدول االستیسیته

نسبت پواسون

دانسیته

( 𝟐𝑵𝒎 )

(𝝂)

𝒈𝑲

( 𝟑𝒎 )

2/1 E11

0/3

7850

1/22E12

0/2

2550

شکل : 5رفتار االستوپالستیک در نظر گرفته شده برای المان های سازه ای.

ابعاد محیط خاک  30×200×200متر در نظر گرفته شده است .محل سازه در منطقه ای با خطر لرزه خیزی زیاد و خاک نوع 3
فرض شده است .خاک مورد استفاده ماسه متراکم بوده و مشخصات آن به دو صورت خطي و غیر خطي در نظر گرفته شده تا تاثیر غیرخطي
بودن مصالح خاک در پاسخ لرزه ای اندرکنش خاک-سازه نیز مورد بررسي قرار گیرد ،جدول  .3ضرایب سختي دینامیكي ( فنر و میراگر)
معادل خاک نیز با استفاده از روابط ارائه شده در بخش  2برای تمام درجات آزادی محاسبه شده و در آنالیز ها مورد بررسي قرار گرفته است.
الزم به ذکر است که تمامي این ضرایب با نمودارهای مرجع کتاب ولف صحت سنجي شده اند [.]4
پي های بتني به صورت های سطحي ،مدفون ،صلب و انعطاف پذیر بررسي شده اند .المان های  shell ،beamو  solidبه ترتیب برای مدلسازی
ستون ها ،پي و خاک در نرم افزار آباکوس مورد استفاده قرار گرفته است .به منظور جلوگیری از بازگشت امواج لرزه ای از مرزهای جانبي مدل
محیط خاک به درون محیط خاک ،همچنین در نظر گیری فضای نیمه بي نهایت خاک در مرزهای دور ،مرزهای جانبي با استفاده از المان
های نامحدود مدلسازی شده تا امواج لرزه ای موجود در مرزها را جذب کرده و از بازگشت موج نیز جلوگیری نماید .نمونه المان های نامحدود
و المان های محدود محیط خاک ،محدوده های اختصاص یافته این المان ها ،مدل سه بعدی خاک-پي-سازه به همراه مش بندی کل سیستم
در نرم افزار آباکوس ،در شكل  6نشان داده شده است .تمامي مدل ها تحت اثر رکورد زلزله طبس قرار گرفته اند.
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جدول : 3مشخصات و الیه بندی خاک

شکل : 6مدل سه بعدی خاک-پی-سازه در نرم افزار آباکوس.

با توجه به اینكه در هنگام وقوع زلزله میان سطوح مشترک خاک-پي احتمال وقوع لغزش6و یا بلندشدگي7وجود خواهد داشت ،به
منظور مدلسازی سطوح تماس خاک-پي در نرم افزار آباکوس ،این دو سطح را مي توان به صورت المان ها یا سطوح تماسي مدلسازی
نمود[ .]14برای مدل اندرکنش خاک-پي -سازه در این تحقیق ،سطوح تماسي به این صورت معرفي شدند که سطح باالیي خاک (درمحل
تماس) به عنوان سطح پایه8و سطح پاییني پي(در محل تماس) به عنوان سطح پیرو9باشند .خصوصیات مكانیكي سطوح تماس با معرفي
اصطكاک به صورت مولفه قائم اصطكاک (عمود بر سطح خاک-پي) و مولفه افقي اصطكاک (به صورت برشي و موازی سطح خاک-پي) در نظر
6 Sliding
7 Uplift
8 Master
9 Slave
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گرفته شده و در نهایت مدل اصطكاک کولمب برای محاسبه اصطكاک میان سطوح به کار گرفته شده است [ .]18با توجه به شكل  ،7به
منظور ساده سازی روابط ،با رسم دیاگرام آزاد نیروهای وارد بر یک جرم فرضي در سطح مشترک خاک-پي و نوشتن رابطه تعادل نیروها،
ضریب اصطكاک سطوح ( 𝑠𝜇) بدست خواهد آمد .به همین ترتیب در ن رم افزار آباکوس ارتباط میان تنش های برشي و نرمال وارد بر سطوح
تماس را مي توان مطابق شكل  8نیز نشان داد [ .]14لذا در این تحقیق با توجه به سه بعدی بودن مدل برای محاسبه اصطكاک میان سطوح
تماس خاک-پي ،تنش های برشي در هر دو راستای افقي (  𝜏1و  ) 𝜏2محاسبه شده و سپس تنش برشي معادل مطابق رابطه  7محاسبه مي
گردد .همچنین 𝑙𝑎𝑐𝑖𝑡𝑖𝑟𝑐𝜏 مطابق رابطه  ،8بدست مي آید که در این رابطه  pتنش فشاری تماسي و 𝜇 ضریب اصطكاک مي باشد .بنابراین مي
توان نتیجه گرفت که اگر تنش اصطكاکي معادل کمتر از تنش اصطكاکي بحراني باشد ،هیچگونه حرکت و لغزشي در سطوح مشترک رخ
نخواهد داد .در این تحقیق ،ضرایب اصطكاک مطابق با زاویه اصطكاک الیه اول خاک و در محدوده  13 ≤ ∅ ≤ 23در نظرگرفته شده است .ضرایب
اصطكاک  0/58 ،0/47 ،0/36 ،0/27 ،0/18و همچنین دو حالت بدون اصطكاک و متصل کامل نیز در کنار سایر مدل ها مورد بررسي قرار
گرفته است.
𝜏𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡 = √𝜏12 + 𝜏22

() 7

() 8

𝜏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝜇p

شکل : 7طرح شماتیک از مدل ساده سازی شده کولمب جهت اعمال اندرکنش میان سطوح تماس خاک-پی.

شکل : 8ارتباط میان تنش های برشی و نرمال وارد بر سطوح مشترک تماس در نرم افزار آباکوس [.]14
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به منظور اعمال میرایي به سیستم از ضرایب میرایي رایلي استفاده شده است [ .]19ماتریس میرایي به صورت رابطه  9تعریف
ميگردد:
] 𝐾[ 𝛽 [𝐶 ] = 𝛼 [𝑀 ] +

() 9

که در آن ] 𝐶[ [𝑀] ،و ] 𝐾[ به ترتیب ماتریس میرایي ،جرم و سختي 𝛼 ،و 𝛽 ضرایب میرایي رایلي ميباشند .همچنین برای تعیین
نسبت میرایي مدل 𝜉 از دو مد از آنالیز مودال استفاده مي شود .با فرض نسبت میرایي مشابه ( 𝜉) برای دو مد با فرکانس های 𝑖𝑓 و 𝑗𝑓 ضرایب
𝛼 و 𝛽 مطابق رابطه  10محاسبه مي گردند :
2
𝑗𝑓 𝑓𝑖 +

()10

𝜉=𝛽

𝑗𝑓 𝑖𝑓2
𝑗𝑓 𝑓𝑖 +

;

𝜉=𝛼

همچنین نسبت میرایي 𝜉 در هر مد ارتعاشي با فرکانس 𝑛𝑓 با استفاده از معادله  11بدست مي آید :
𝛼
𝑛𝑓𝛽
+
𝑛𝑓2
2

()11

= 𝑛𝜉

در این تحقیق نسبت میرایي  5درصد و به این ترتیب ضرایب میرایي 𝛼 و 𝛽 براساس مدهای اول و دوم حاصل از آنالیز مودال
بدست آمده اند .بنابراین به منظور تحلیل مسئله ابتدا مدل ها تحت آنالیز مودال قرار گرفته و ضرایب میرایي رایلي بدست آمده و سپس به
تحلیل مسئله تحت بار لرزه ای پرداخته شده است .جدول  4راهنمای نام گذاری مدل های مورد بررسي در این تحقیق را برای تعدادی از
مدل ها مي باشد .در این جدول حروف  Sپي سطحي E ،پي مدفون D ،پي انعطاف پذیر R ،پي صلب NL ،رفتار غیر خطي خاک L ،رفتار
خطي خاک Tie ،اندرکنش بسته کامل و  Frcاندرکنش اصطكاکي را بیان مي کنند.
جدول : 4راهنمای نام گذاری مدل ها
نام مدل

شرح مدل

Structure

سازه با تكیه گاه صلب

S-Cone

مدل مخروط  -پي سطحي

E-Cone

مدل مخروط  -پي مدفون

Frc(0.18)-DS-NL

مدل اندرکنش اصطكاکي(ضریب اصطكاک  -)0/18پي تغییرشكل پذیر و سطحي -رفتار غیرخطي خاک

Frcless-DS-NL

مدل اندرکنش بدون اصطكاک -پي تغییرشكل پذیر و سطحي -رفتار غیرخطي خاک

Tie-DE-L

مدل اندرکنش متصل کامل -پي تغییرشكل پذیر و مدفون  -رفتار خطي خاک

Tie-RE-NL

مدل اندرکنش متصل کامل -پي صلب و مدفون-رفتار غیرخطي خاک

Frc-RS-L

مدل اندرکنش اصطكاکي -پي صلب و سطحي -رفتار خطي خاک

 -4تفسیر نتایج
نتایج آنالیز مودال در جدول  5ارائه شده است .با توجه به مقادیر بدست آمده مالحظه مي گردد که با در نظر گرفتن اندرکنش چه
به صورت مدل مخروط و چه روش مستقیم ،پریود سازه ها نسبت به حالت سازه با اتصال صلب افزایش یافته است .در یک دید کلي مي توان
گفت که در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه باعث مي شود تا رفتار سازه به رفتار واقعي اش نزدیكتر شود .پس با توجه به وجود خاک
زیرسازه ،سازه در مقایسه با فرض اتصال صلب به زمین رفتار نرم تری را از خود نشان خواهد داد .همچنین به دلیل میرایي خاک ،میرایي کلي
سیستم نیز بیشتر خواهد شد .شكل  9و  10حداکثر جابجایي جانبي طبقات اول ،دهم و آخر را برای مدل های سازه با پای صلب ،مخروط و
اندرکنشي و به ترتیب در مدل های خاک غیرخطي و خاک خطي نشان مي دهند .همانطور که مشخص است با در نظر گرفتن اندرکنش
خاک-پي-سازه ،حداکثر جابجایي جانبي طبقات ،افزایش یافته است .به عنوان مثال با توجه به شكل  ،9حداکثر جابجایي جانبي در طبقه آخر
برای مدل سازه با پای صلب  0/354متر و در مدل  Frc-DS-NLبه  0/538متر (حدود  50درصد) افزایش داشته است.
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جدول : 5نتایج آنالیز مودال
نام مدل
structure
S-Cone
E-Cone
Tie-DS
Frc-DS
Tie-RS
Frc-RS
Tie-DE
Tie-RE

پریود (𝟏𝑻 )

فرکانس (𝟏𝒇 )

بر حسب () s

بر حسب ( ) Hz

2/5104
2/7414
2/7414
2/6202
2/6491
2/8354
2/8746
2/6145
2/8235

0/3983
0/3648
0/3648
0/3817
0/3775
0/3527
0/3479
0/3825
0/3542

در یک روند کلي ،در هر مدل با افزایش ارتفاع طبقه ،سا زه جابجایي جانبي بیشتری را تحمل ميکند .همچنین مدل مخروط تطابق
مناسبي را با مدل های اندرکنشي و به خصوص مدل های دارای پي صلب و رفتار غیرخطي خاک نشان ميدهد .از طرفي ،صلبیت پي جابجایي
جانبي طبقات را افزایش ميدهد .به عنوان مثال ،حداکثر جابجایي جانبي طبقه میاني مدل  Tie-RS-NLو  Tie-DS-NLبه ترتیب  0/458و
 0/351متر ميباشد .با توجه به شكل  10نیز مي توان بیان کرد که با در نظر گرفتن رفتار خطي خاک ،حداکثر جابجایي جانبي طبقات نسبت
به مدل های دارای خاک غیرخطي کاهش مي یابد اما روند افزایش مقادیر جابجایي جانبي طبقات نسبت به سازه با پای صلب ،همچنان
روندی صعودی دارد.
شكل  11کانتورهای جابجایي حداکثر و روند تغییرشكل جانبي را برای دو مدل مخروط و اندرکنشي نشان مي دهد .مطابقت میان
روند این نمودارها بیانگر دقت مناسب مدل مخروط در مقایسه با مدل اندرکنشي مي باشد .به همین ترتیب نتایج مشابهي برای مدل های با
فونداسیون مدفون نیز بدست آمده است .نمودارهای شكل  12ارتباط میان جابجایي جانبي حداکثر در حالت سازه با پای صلب و اندرکنشي
را برای مدلهای دارای پي سطحي و پي مدفون نشان مي دهد .در این نمودارها 𝐼𝑆𝐹𝑆 𝑜𝑁𝑢 جابجایي جانبي حداکثر در حالت سازه با اتصال
صلب 𝑢𝑆𝐹𝑆𝐼 ،جابجایي جانبي حداکثر در حالت اندرکنشي است که برای دو مدل مخروط و اندرکنشي مقایسه شده اند .مطابق این نمودارها
برای سازه  20طبقه مورد نظر در این تحقیق با داشتن مقادیر جابجایي طبقات سازه با پای صلب و استفاده از نمودارهای ارائه شده ،جابجایي
طبقات در حالت اندرکنشي بدست مي آید .الزم به ذکر است که روند نمودارهای ارائه شده برای مدل مخروط و اندرکنشي تطابق مناسبي به
خصوص در مدل دارای پي های سطحي دارد و اختالفي در حدود  6تا  10درصد در نتایج حاصل از نمودارها مشاهده مي شود .بنابراین میزان
دقت مدل مخروط به عنوان روشي تقریبي و با توجه به راحتي و سادگي در کاربرد آن ،از نظر مهندسي قابل قبول مي باشد .همچنین با توجه
به نمودارها ( محور قائم ) مشاهده مي شود که با در نظر گرفتن اندرکنش ( مدل مخروط یا مدل اندرکنشي) ،جابجایي ها نسبت به حالت
سازه با پای صلب افزایشي در حدود  15تا  50درصد خواهند داشت .شكل  13دریفت طبقات مختلف سازه در مدل های اندرکنشي با ضرایب
اصطكاک مختلف را نشان ميدهد .این مقادیر با استفاده از رابطه  12بدست آمده است:
()12

𝑖𝑑 𝑑𝑖+1 −
ℎ

= 𝑡𝑓𝑖𝑟𝐷

که در آن  𝑑𝑖+1جابجایي طبقه ()i+1ام 𝑑𝑖 ،جابجایي طبقه ()iام و  hارتفاع طبقه مورد نظر ميباشد .مطابق شكل مشخص است که
با افزایش ضرایب اصطكاک میان سطوح خاک-پي ،حداکثر دریفت طبقات سازه در حال کاهش ميباشد .به عنوان مثال ،افزایش ضرایب
اصطكاک از  0/18تا حالت متصل کامل ،موجب کاهشي در حدود  44درصد در دریفت طبقات شده است .همچنین کمترین و بیشترین
مقادیر دریفت بدست آمده به ترتیب مربوط به مدل  Tie-DS-NLو  Frc(0.18)-DS-NLميباشند.
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شكل  14مقادیر شتاب و بزرگ نمایي آن را از تراز سنگ بستر تا طبقه آخر سازه در مدل اندرکنشي و در حالت اصطكاکي ،نشان
ميدهد .با توجه به نمودار شتاب نگاشتهای بدست آمده و به دلیل اثر خاک در مسئله اندرکنش خاک و سازه ،شتابها افزایش یافتهاند.
بنابراین شتاب روی سطح خاک نسبت به شتاب ورودی از سنگ بستر افزایش داشته و در ادامه به پي و سپس به سازه منتقل مي گردد .این
شتاب در طبقه آخر سازه به حداکثر مقدار خود مي رسد .در اثر بزرگنمایي شتاب ،پاسخ های سازه در طبقات و با افزایش ارتفاع طبقات
افزایش ميیابد .همچنین روند بزرگنمایي شتاب در بررسي طیف پاسخ شتاب ها نیز مالحظه ميگردد .لذا کمترین مقادیر طیف پاسخ در تراز
روی سنگ بستر و بیشترین آن در تراز طبقه آخر سازه بدست آمده است.

شکل : 9حداکثر جابجایی جانبی طبقات در مدل های اندرکنشی دارای خاک غیرخطی و مقایسه با مدل مخروط و سازه با پای صلب.
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شکل : 10حداکثر جابجایی جانبی طبقات در مدل های اندرکنشی دارای خاک خطی و مقایسه با مدل مخروط و سازه با پای صلب.

شکل : 11نمایش کانتورهای جابجایی طبقات؛ الف) مدل مخروط پی سطحی ،ب) مدل اندرکنشی.
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شکل : 12ارتباط میان جابجایی جانبی حداکثر در حالت سازه با پای صلب و اندرکنشی؛ الف) مدلهای دارای پی سطحی ،ب) مدلهای دارای پی مدفون.

شکل : 13دریفت طبقات در سازه  20طبقه برای حالت های مختلف اندرکنشی.
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شکل : 14مقایسه شتاب ،طیف پاسخ شتاب و بزرگ نمایی شتاب در نقاط مختلف سیستم خاک-پی-سازه.

شكل  15سطح لغزش خاک و پي را در لحظه شتاب حداکثر برای مدل های اندرکنشي با ضرایب اصطكاک مختلف نشان ميدهد.
نواحي لغزش یافته با رنگ سبز و نواحي متصل(بدون لغزش) با رنگ قرمز نشان داده شده است .همانطور که در شكل ها مشاهده مي گردد،
سطح لغزش از حالت بدون اصطكاک تا حالت بسته کامل ،روند متفاوتي را طي ميکند .مدل با سطح لغزش بدون اصطكاک بیشترین لغزش
و مدل بسته کامل کمترین لغزش را در سطح مشترک خاک-پي نشان ميدهند .همچنین با در نظر گرفتن ضریب اصطكاک از  0/18تا 0/58
برای سطوح مشترک خاک-پي ،سطح لغزش مقادیر کمتری را تجربه مي کند تا در نهایت به حالت تماس کامل برسد و در این حالت هیچگونه
لغزشي مشاهده نميگردد .بنابراین ميتوان بیان کرد که در نظر گرفتن شرایط بدون اصطكاک و بسته کامل هرکدام به نحوی منجر به نتایج
غیرواقعي ميگردند زیرا در واقعیت نیز میان سطوح اصطكاک وجود خواهد داشت .این موضوع اهمیت در نظر گرفتن نوع اندرکنش و اصطكاک
میان سطوح مشترک خاک-پي و تاثیر آن بر پاسخهای سازه را نشان ميدهد.

شکل : 15بررسی تاثیر ضرایب اصطکاک میان سطح خاک-پی؛ نواحی لغزش یافت ه سبزرنگ و نواحی بدون لغزش قرمزرنگ.

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1396

119

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

شكل -16الف نمودار تاریخچه زماني تنش برشي اصطكاکي در سطح تماس خاک و پي ( )CSHEARرا برحسب  KNنشان ميدهد.
مقادیر این تنش ها در هر دوجهت  xو  yبررسي شده و مقدار حداکثر آنها که درجهت محور  xمي باشد ،مورد ارزیابي قرار گرفته است .مطابق
نمودار ارائه شده به تدریج با افزایش ضریب اصطكاک میان سطح خاک و پي در مدل های اصطكاکي بر میزان تنش برشي اصطكاکي نیز
افزوده ميگردد .در شكل -16ب مقادیر قدرمطلق حداکثر این تنش ها با یكدیگر مقایسه شده اند .به عنوان مثال ،حداکثر نیروی برشي از
مقدار  184/68 KPaدر مدل  Frc(0.18)-DS-NLبه مقدار  263/24 KPaدر مدل  Frc(0.58)-DS-NLافزایش یافته است .در حالت بدون
اصطكاک نیز هیچگونه تنش برشي اصطكاکي در سطح تماس خاک و پي ایجاد نشده و در واقع لغزش پي بر روی سطح خاک اتفاق افتاده
است.

شکل : 16الف) نمودار تاریخچه زمانی  ،ب) قدرمطلق حداکثر تنش برشی اصطکاکی در سطح مشترک خاک-پی.

شكل  17کانتورهای فشار در سطح تماس خاک و پي ( )CPRESSرا بر حسب  𝑁⁄𝑚2نشان مي دهد .در حالت بدون اصطكاک
فشار یكنواختي به دلیل وزن سازه بر سطح مشترک خاک-پي وجود دارد و در نقاط گوشه پي بیشترین تماس رخ داده است .از طرفي حرکت
گهواره ای هنگامي اتفاق مي افتد که نیروهای اینرسي ایجاد شده در سازه موجب ایجاد فشار در یک سمت و کشش در سمت دیگر گردد ،در
واقع در یک سمت نشست و در سمت دیگر بلندشدگیرخ ميدهد .بنابراین در مدل  Frc(0.58)-DS-NLبه دلیل وجود ضریب اصطكاک و
حرکت گهواره ای حین زلزله ،در نقاطي با بلندشدگي پي ،فشار تماسي به صفر رسیده و در نقاط نزدیک گوشه پي به مقدار حداکثر خود مي
رسد که نسبت به حالت بدون اصطكاک مقدار بیشتری خواهد داشت .در واقع وجود اصطكاک میان سطوح با بلندشدگي پي از روی سطح
خاک مقابله ميکند .اما در مدل  Tie-DS-NLبه دلیل شرایط اتصال کامل میان سطح خاک-پي ،مقادیر فشار در تمام سطح وجود دارد و
کانتورها مقادیر حداکثر و حداقل بیشتری را نسبت به حاالت قبل نشان مي دهند .به هر حال در حالت  ،Tieبه دلیل در نظر گرفتن تماس
کامل مشاهده چنین رفتاری دور از انتظار نیست ،چراکه در این حالت عالوه بر وزن سازه ،اصطكاک میان سطوح موجب افزایش مقادیر فشار
تماسي مي گردد .همچنین در حالت بسته بلندشدگي پي (جداشدگي پي از روی سطح خاک) اتفاق نمي افتد .در جدول  6مقادیر حداکثر
تنش فشاری در سطح مشترک خاک -پي برای مدل های اصطكاکي ،در دو حالت پي صلب و انعطاف پذیر نشان داده شده است .نتایج بیانگر
آن است که مدل های دارای پي صلب موجب بروز تنشهای فشاری کمتری نسبت به پي انعطاف پذیر شده است.
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شکل : 17کانتورهای فشار تماسی در محل سطح مشترک خاک-پی.

جدول : 6مقادیر حداکثر تنش فشاری برای مدل های دارای پی صلب و انعطاف پذیر
)CPRESS (MPa
Frc(0.18)-RS-NL

Frc(0.27)-RS-NL

Frc(0.36)-RS-NL

Frc(0.47)-RS-NL

Frc(0.58)-RS-NL

1/166 E6

1/156 E6

1/148 E6

1/142 E6

1/138 E6

Frc(0.18)-DS-NL

Frc(0.27)-DS-NL

Frc(0.36)-DS-NL

Frc(0.47)-DS-NL

Frc(0.58)-DS-NL

1/177 E6

1/203 E6

1/201 E6

1/202 E6

1/142E6

 -5نتیجه گیری
همانطور که در بخش تفسیر نتایج مشاهده شد در تحلیل های دینامیكي متداول از انعطاف پذیری خاک زیر شالوده صرف نظر مي
شود که صرفا برای سازه های مسقر بر بستر های سنگي صحیح مي باشد در حالي که پاسخ دینامیكي سازه متاثر از حرکت الیه های خاک
زیرین بوده و با قرار گرفتن سازه بر خاک نرم ،وضعیت کامال متفاوت است .در چنین شرایطي به هنگام وقوع زلزله ،رفتار غیرخطي خاک
زیرین و وقوع پدیده اندرکنش خاک و سازه در پاسخ لرزه ای سازه به صورتي نتیجه ميدهد که مي تواند کامال متفاوت از پاسخ یک سازه با
پای صلب قرار گرفته تحت اثر حرکت میدان آزاد باشد .بنابراین فرض اتصال صلب سازه به زمین فرضي ساده کننده است اما همواره صحیح
نمي باشد .نتایج این تحقیق برای سازه فوالدی 20طبقه با درنظرگرفتن مرزهای بي نهایت به عنوان مرزهایي که از بازگشت امواج لرزه ای به
داخل محیط خاک جلوگیری مي کنند و ضرایب اصطكاک میان سطح خاک-پي به عنوان پارامتری تاثیر گذار در پاسخ های سازه ،نشان مي
دهد که :
 )1در نظر گرفتن اندرکنش خاک-پي-س ازه ،باعث افزایش پریود طبیعي سیستم نسبت به حالت اندرکنش سازه با پای صلب
ميشود که با توجه به نوع خاک و سختي سازه مقدار افزایش پریود متفاوت است .هر چه سختي سازه نسبت به خاک بیشتر
شود ،میزان افزایش پریود نیز بیشتر مي گردد .بنابراین در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه باعث ميگردد تا رفتار سازه به
رفتار واقعي نزدیكتر شود .پس با توجه به وجود خاک زیرسازه ،سازه در مقایسه با فرض اتصال صلب به زمین رفتار نرم تری را
از خود نشان خواهد داد.
 )2مدلسازی رفتار واقعي و محیط نیمه بي نهایت برای خاک و درنظرگرفتن اندرکنش تحت بارهای دینامیكي منجر به وقوع جابجایي
های بیشتری در سازه (تا حدود  50درصد بیشتر) مي شود .با بررسي حداکثر جابجایي جانبي در طبقات اول ،دهم و بیستم سازه مشاهده
مي شود که با افزایش ارتفاع طبقه میزان جابجایي افزایش ميیابد.
 )3در نظرگرفتن رفتار غیرخطي برای خاک ،صلبیت پي و لحاظ اصطكاک میان سطح خاک-پي ،موجب ایجاد مقادیر جابجایي
بیشتر شده و مدفون بودن پي مقادیر جابجایي های جانبي طبقات را کاهش ميدهد .به هر ترتیب در نظر گرفتن اندرکنش به روش مستقیم
و یا با استفاده از مدل مخروط ،جابجایي جانبي طبقات را نسبت به حالت سازه با پای صلب افزایش ميدهد.
 ) 4بررسي طیف پاسخ شتاب در حوزه فرکانس بیانگر بزرگنمایي شتاب زلزله ورودی سنگ بستر ،در عبور از الیه های خاک ميباشد.
بنابراین شتاب بیشتری به پي و درنهایت به سازه مي رسد و طبیعتا پاسخ های سازه نیز افزایش مي یابند.
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سازه-پي-پي در پاسخ ها بیانگر اهمیت در نظر گرفتن این پارامتر در مطالعات اندرکنش خاک-) تاثیر اصطكاک میان سطح خاک5
 نتایج نشان مي دهند که افزایش مقادیر ضریب اصطكاک موجب کاهش دریفت طبقات و افزایش تنش برشي اصطكاکي در محل سطح.است
. در واقع وجود اصطكاک با بلندشدگي پي از روی سطح خاک مقابله مي کند.پي ميگردند-مشترک خاک
. ) درنظرگرفتن شرایط بدون اصطكاک و یا بسته کامل(اصطكاک کامل) هر کدام به نحوی منجر به نتایج غیر واقعي مي گردند6
.بنابراین انتخاب ضریب اصطكاک واقعي بین سطوح تماس بسیار حائز اهمیت است
 در صورت حذف اثر.سازه در تحلیل های دینامیكي سازه های بلند ضروری ميباشد-پي-) در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک7
 استفاده از مدل مخروط در تخمین اولیه به مهندسان طراح کمک. امكان بروز نتایج غیر واقعي و خطرات احتمالي وجود خواهد داشت،خاک
 ضمن اینكه با دقت مناسب این روش در مسائل روزمره مهندسي و در دفاتر طراحي برای سازه های معمول قابل.شایان توجهي مينماید
 البته در مسائل حساس و پر اهمیت نقش مدلسازی دقیق محیط خاک و اصطكاک میان سطوح مشترک به منظور بررسي.استفاده خواهد بود
.جزئیات ضروری است

مراجع
[1] Lou M..Wang H..Chen X., and Zhai Y. (2011). Structure–soil–structure interaction: literature review. Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 31 (12), 1724-1731.
[2] Tabatabaiefar S.H.R..Fatahi B., and Samali B. (2012). Seismic behavior of building frames considering dynamic soilstructure interaction. International Journal of Geomechanics, 13 (4), 409-420.
[3] Tyapin A. (2012). Soil-Structure Interaction. INTECH Open Access Publisher.
[4] Wolf J.P. and Deeks A.J. (2004). Foundation vibration analysis: A strength of materials approach. ButterworthHeinemann. 240.
[5] Veletsos A.S. and Meek J.W. (1974). Dynamic behaviour of building‐foundation systems. Earthquake Engineering &
Structural Dynamics, 3 (2), 121-138.
[6] Gazetas G. and Mylonakis G. (1998). Seismic soil-structure interaction: new evidence and emerging issues. Geotechnical
Special Publication, 75 (II), 1119-1174.
[7] Sameti A.R. and Ghannad M.A. (2014). Equivalent Linear Model for Existing Soil-Structure Systems. International
Journal of Structural Stability and Dynamics.1450099.
[8] Chen L. (2015). Dynamic interaction between rigid surface foundations on multi-layered half space. International Journal
of Structural Stability and Dynamics.1550004.
[9] Sbartai B. (2015). Dynamic interaction of two adjacent foundations embedded in a viscoelastic soil. International Journal
of Structural Stability and Dynamics.1450110.
[10] Yang J..Li J., and Lin G. (2006). A simple approach to integration of acceleration data for dynamic soil–structure
interaction analysis. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 26 (8), 725-734.
[11] Wolf J.P. and Deeks A.J. (2004). Cones to model foundation vibrations: incompressible soil and axi-symmetric
embedment of arbitrary shape. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24 (12), 963-978.
[12] Meek J.W. and Wolf J.P. (1993). Why cone models can represent the elastic half‐space. Earthquake Engineering &
Structural Dynamics, 22 (9), 759-771.
[13] Tabatabaiefar H.R. and Massumi A. (2010). A simplified method to determine seismic responses of reinforced concrete
moment resisting building frames under influence of soil–structure interaction. Soil Dynamics and Earthquake Engineering,
30 (11), 1259-1267.
[14] Manual A.U.s. (2004). Version 6.5, hibbitt, karlsson and sorensen. Inc., Pawtucket, RI.
[15] Ver E.N. (2006). 9, Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems. Computers and Structures Inc. Berkeley,
CA USA.
[16] Standard I. Seismic Resistant Design of Buildings—code of practice (2800).(4),
[17] Bjarnason J.Ö. (2008). Pushover analysis of an existing reinforced concrete structure. Unpublished master’s thesis).
School of science and engineering, Reykjavik University, Iceland.
[18] Weißenfels C. and Wriggers P. (2015). Methods to project plasticity models onto the contact surface applied to soil
structure interactions. Computers and Geotechnics, 65 187-198.
[19] Ryan K.L. and Polanco J. (2008). Problems with Rayleigh damping in base-isolated buildings. Journal of Structural
Engineering, 134 (11), 1780-1784.

1396  تابستان،2  شماره،سال چهارم

122

