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چکیسُ
زض ایي تحقیق ،ضٍضی جْت تْثَز ظطفیت ذوطی ستَى ّای تتٌی زض هعطض ذوص ٍ فطاض تا استفازُ اظ هیلگطزّای
 FRPکِ اصطالحاً ً NSMاهیسُ هی ضَز ،هَضز هطالعِ قطاض گطفتِ است .ایي ضٍش ضاهل قطاض زازى هیلگطزّای  FRPزض
زاذل ضیاضّای ایجاز ضسُ تط ضٍی سطح ستَى تتي هسلح هی تاضس .تحقیقات ظیازی زض ذصَظ تقَیت ذوطی ٍ تطضی
تیطّای تتٌی تا استفازُ اظ ایي اجعا اًجام ضسُ است ٍلی زض ذصَظ تقَیت ستًَْای تتٌی تحقیقات چٌساًی صَضت ًگطفتِ ٍ
سَاالت ظیازی هططح است .یکی اظ هْوتطیي پاضاهتطّا زض استفازُ اظ هیلگطزّای  NSMزض تقَیت ساظّْا ،ضطیة الغطی ٍ
کَتاُ تَزى ستَى ّای تتي آضهِ هی تاضس .زض ایي تحقیق اثط هیلگطزّای  CFRPزض افعایص ظطفیت تاضتطی ستًَْای تتٌی
هَضز تطضسی قطاضگطفتِ است .تطای ایي کاض زٍ ًوًَِ ستَى تتٌی تا هقطع

 ٍ 20×20اضتفاع یک هتط تا ًسثت هیلگطزّای

 %0/12هقطع ستَى ،زض ًطم افعاض آتاکَس تحت تاضگصاضی هحَضی ٍ جاًثی قطاضگطفتِ است کِ یک ستَى یک سطگیطزاض ٍ
زیگطی یک سطگیطزاض یک سط غلطکی هی تاضس کِ ثأثیط ضطیة الغطی زض هیعاى افعایص ظطفیت تاضتطی ستَى تطضسی
گطزیسُ است.
کلوات کلیسی ،NSM ،FRP :ستَى تتي هسلح ،ستَى کَتاُ

 .1هقسهِ
تا اٍاذط قطى تیستن تاضگصاضی لطظُ ای عوستاً زض ططاحی ساذتواى ّای تتي هسللح زض ًرلط گطفتلِ ًولی ضلس یلا
ظهاًی کِ زض ًرط گطفتِ هی ضس ،هوکي تَز ًتایج جعئیات هقاٍم ساظی تا استفازُ اظ اسلتاًساضزّای آیلیي ًاهلِ ّلای
ساظُ ای ضضایت ترص ًثاضس .تِ ّویي زلیل ،هی تَاًس آسیثْای قاتل تلَجْی زض سلاذتواى ّلای قلسیوی حتلی تلا
ٍقَع تاضّای لطظُ ای هتَسط ضخ زّس ،زض اغلة هَاضز ،ستَى ّا ًطاى زٌّلسُ تیطلتطیي عٌاصلط آسلیة پصیطًلس ،اظ
آًجا کِ پس اظ ضکست ذَز هٌجط تِ فطٍضیرتي ساظُ هی ضًَس [.]9
تا اٍایل زِّ  9991استفازُ اظ جکت تتٌی ٍ ًصة صفحات فَالزی کِ زٍغاب سیواى ٍ هَاز هٌثسط ضًَسُ زض
آى تعضیق هی ضس ،زٍ ضٍش ضایج ٍ هتساٍل تطای تقَیت ستًَْای تتٌی ضعیف تَز .ضٍکص فَالزی ًسثت تِ جکت
تتٌی عولکطز تْتطی اظ ذَز ًطاى هی زّس ،چَى جکت کطزى تا استفازُ اظ تتي هسلح ،تاعث افعایص سلطح هقطلع ٍ
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ٍظى ساظُ هی گطزز .اجطای ّط زٍ ضٍش تسیاض زضَاض تَزُ ٍ تا هطلکالت ظیلازی ّولطاُ اسلت ،تلِ ّولیي زلیلل زض

سالْای اذیط هَاز کاهپَظیت ( )FRPتطَض گستطزُ ای تطای تقَیت ستًَْای تتٌی هَضز استفازُ قطاض گطفتِ اًس [.]2
هعایای استفازُ اظ ایي هَاز کاهپَظیت ًسثت تاالی هقاٍهت تِ ٍظى ٍ سرتی تِ ٍظىّ ٍ ،وچٌیي هقاٍهت تاال زض تطاتط
اقساهات ظیست هحیطی ،سثکی ،زٍام ٍ سَْلت اجطا هی تاضس.

 .2ضٍش« ًصة زض ًعزیک سطح(»)NSM
ٍضقِ ّای  FRPعوَهاً تط ضٍی سطح اعضای ساظُ ای کِ الظم است هقاٍم ضًَس ،تِ کاض هی ضًٍس .ایي ضٍش
تا عٌَاى« هسلح ضسُ تا اتصال ذاضجی ( » )EBRضٌاذتِ هی ضَز .تحقیقاتی کِ تاکٌَى اًجام گطفتِ است ،تیاًگط
آى است کِ زض ایي ضٍش ،تِ علت جساضسگی ظٍز ٌّگام ،استفازُ اظ هقاٍهت کاهل ایي هصالح اهکاى پصیط ًوی
تاضس [.]3
اظ آًجایی کِ زض ضٍش  EBRهصالح تقَیت کٌٌسُ زض سطَح ذاضجی ًوایاى ّستٌس ،عولکطز آًْا هی تَاًس
تحت تأثیط اثطات هٌفی سیکل ّای ید ظزى ٍ شٍب ضسى قطاض تگیطز .تطای غلثللِ تط ایي ضعف ّا تالش ّای
هتعلسزی صلَضت گطفتلِ است کِ یکی اظ آًلْا ضٍش « ًصة ًعزیک سطح( »)NSMهی تاضس .هثٌای ضٍش
 NSMقطاض زازى هیلِ یا تسوِ ّای  FRPزض ضیاضّای ایجاز ضسُ زض سطح تتي هی تاضس.
زض ضٍضْای قسیوی چسثاًسى ٍضقِ ّا ضٍی سطح ،الظم است تطای اطویٌاى اظ چسثیسى هٌاسة تتي ٍ
کاهپَظیت ،قثل اظ تِ کاض تطزى چسة ،الیِ ی ذاضجی تتي تطزاضتِ ضسُ ٍ سٌگساًِ ّا ًوایاى ضًَس .زض اکثط هَاضز
ایي کاض تِ کوک هاسِ پاضی صَضت هی گیطز کِ عولیات پیچیسُ ای تِ ضواض ًوی ضٍز .تِ عٌَاى هثال اگط سطح
تتي زاضای اضکاالت اجطایی تاضس ،یا هاسِ پاضی ًتَاًس تأثیط قاتل هالحرِ ای ایجاز کٌس ،تایس اظ ضٍش ساییسى سطح
تتي یا ضٍضْای آهازُ ساظی سطحی قَی تطی استفازُ کطز کِ زض ّط صَضت پطّعیٌِ ٍ ظهاى تط ذَاّس تَز .اها
قطاضزازى هصالح هقاٍم کٌٌسُ زض ضیاضّایی کِ زض تتي تعثیِ ضسُ اًسً ،یاظی تِ ّیچ گًَِ عولیات آهازُ ساظی سطح
تِ جع تویع کطزى ضیاضّا تا فطاض هتَسط آب یا َّا ًساضزّ .وچٌیي تا استفازُ اظ تیغِ اضُ ّای هٌاسة هی تَاى
ضیاضّایی کاهالً هستقین ،حتی زض سطَح ًاّوَاض ایجاز کطز .ایي ضکاف قثالً تا چسة اپَکسی پط ضسُ است.
هعوَالً ًَاض ٍضقِ ٍضقِ ضسُ  CFRPضراهت حسٍز 1/4هیلیوتط ٍ عطض  11هیلیوتط زاضز؛ زض حالی کِ عطض ٍ
عوق ضکاف تِ تطتیة تیي 3تا  5هیلیوتط ٍ 11تا  15هیلیوتط هتغیط است.
اجطای ضٍش  NSMضاهل هطاحل ظیط هی تاضس:
اتتسا ضیاضی زض ضاستای هَضز ًرط زض سطح تتي ایجاز هی ضَز .اًساظُ پاییي ضیاض تایس طَضی تاضس کِ زض اططاف
هسلح کٌٌسُ ّا فضای کافی تطای ایجاز چسثٌسگی هٌاسة ٍجَز زاضتِ تاضس .سپس ضیاض تا ًیوِ تا چسة اپَکسی
پط ضسُ ٍ هصالح هقاٍم کٌٌسُ زضٍى آى قطاض گطفتِ ٍ تِ آّستگی فطاض زازُ هی ضًَس .ایي فطاض تاعث ًفَش چسة
تِ اططاف هصالح هقاٍم کٌٌسُ ٍ گَضِ ّای ضیاض هی ضَز .سپس ضیاض تا چسة تیطتطی پط ضسُ ٍ سطح تا تطزاضتي
هَاز اضافی ّن سطح هی گطزز .ایي هطحلِ ًیاظ تِ هطاقثتْای ذاظ زضجْت اطویٌاى کِ ضکاف تِ طَضکاهل تا
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چسة اپَکسی پطضسُ است ،زاضز ؛زضغیط ایي صَضت اهکاى تطکیل حفطُ ّست .ظهاى تْثَز تا چسة اپَکسی،
ًطاى زازُ ضسُ تَسط تَلیس کٌٌسُ ،تایس هحتطم ضوطزُ ضَز ٍ قثل اظآى اًتراض هی ضٍز تِ طَضکاهل زض زستطس
تاضس [.]4

ضکل  : 9تکٌیک هَضز استفازُ تطای افعایص ظطفیت ذوطی تیط تا استفازُ اظ ضٍش ًصة ًعزیک سطح تا هصالح CFRP

[]4

تطای کاضتطز تِ عٌَاى هسلح کٌٌسُ  FRP ،NSMزاضای هعیت ّایی ًسثت تِ فَالز هی تاضس کِ ضاهل
هقاٍهت تْتط زض تطاتط ذَضزگی ،ضاحتی ٍ سطعت اجطای تاالتط تِ ذاطط سثک ٍظى تَزى ٍ تْیٌِ تَزى عولیات
اجطای ضیاض هی تاضٌس .تِ جْت هقاٍهت کططی تاالی ایي هصالح هی تَاى اظ هیلِ ّای تا قطط کَچک تطای ًیطٍی
کططی ذَاستِ ضسُ استفازُ کطز کِ ایي اهط کاّص اًساظُ ی ضیاضّا ضا زض پی زاضز [.]5

 .3هطٍضی تط تحقیقات اًجام ضسُ
 Blaschko ٍ Zilchچسثٌسگی  NSMکطتي تِ تلَک تتٌی ضا هَضز آظهایص قطاض زازًس .زض ایي آظهایص
هقایسِ ای تیي عولکطز  ٍ NSMالیاف  FRPاًجام گطفتً .تیجِ آظهایص ًطاى زاز کِ چسثٌسگی  NSMتِ تتي
ًسثت تِ الیاف  FRPتیطتط است [.]6
 Gentile ٍ Rizkallaاظ  NSMجْت تقَیت عطضِ یک پل چَتی استفازُ ًوَزًس .ایي پل کِ زض سال
 ٍ 1961زض کاًازا ساذتِ ضسُ تَز پس اظ تقَیت ضَاتط آییي ًاهِ AASHTOضا تطاٍضزُ ًوَز [.]7
 De Lorenzis ٍ Nanniتحقیقاتی تط ضٍی عولکطز تیطّای تتٌی تقَیت ضسُ تا  NSMکطتٌی ٍ ضیطِ ای
اًجام زازًس .تیطّای تقَیت ضسُ تیي  16تا  44زضصس افعایص ظطفیت ذوطی ضا ًطاى زازًسّ .وچٌیي ظطفیت
تطضی ًوًَِ ّای تقَیت ضسُ زض تطش حسٍز  116زضصس افعایص یافت [.]8
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ّ ٍ Nordinوکاضاى اظ هیلگطزّای  NSMتصَضت پیص تٌیسُ جْت تقَیت تیطّای تتٌی استفازُ ًوَزًس.
ًتیجِ آظهایطات ًطاى زاز کِ زض ایي حالت تسٍى تغییط زض حالت ذطاتی ًْایی تیط ،ظطفیت ذوطی تیط افعایص یافتِ
ٍ تیط زیط تطک هی ذَضز [.]9
 De Lorenzis ٍ Nanniتِ تطضسی هقاٍهت چسثٌسگی  NSMتِ تتي پطزاذتٌسً .تیجِ آظهایص ًطاى زاز کِ
هیعاى تأثیط  NSMزض تقَیت تیطّای تتٌی ،تستگی تِ هطرصات ٍ ًحَُ چسثٌسگی  NSMتِ تتي زاضز .زض حیي ایي
آظهایص سِ حالت ذطاتی تَسط هحققیي گعاضش ضس کِ ضاهل تیطٍى آهسى  NSMاظ زاذل تتي ،تطک ذَضزگی
تتي زض اططاف ضیاض هحل ًصة  ٍ NSMضکست چسثٌسگی اتصال  NSMتِ تتي تَزُ است [.]11
 De lorenzis ٍ Tengتِ تطضسی پاضاهتطّای هؤثط زض تْثَز چسثٌسگی  NSMتِ تتي پطزاذتٌس .ایي هحققیي
پیطٌْاز کطزًس کِ حساقل ًسثت طَل تِ عوق ضیاض تطای کاضت  NSMتایس تطاتط  1/5تاضس [.]11
 Hassan ٍ Rizkallaاهکاى استفازُ اظ هیلگطز  NSMزض تقَیت ذوطی تیطّای تتٌی ضا تطضسی ًوَزًس .زض
ایي تحقیق ًطاى زازُ ضسُ کِ تا افعایص طَل هْاضی  NSMزض زاذل تتي ،هی تَاى اظ حساکثط ظطفیت NSM

استفازُ ًوَز [.]11
ّ ٍ Aidooوکاضاى یک تیط عطضی پل ضا تا  NSMتقَیت ًوَزُ ٍ تحت تاضگصاضی قطاض زازًسً .تایج حاصل
اظ آظهایص حاکی اظ افعایص ظطفیت ذوطی تیط تحت تاضّای ٍاضزُ تَزُ است [.]13
ّ ٍ Kishiوکاضاى تِ هقایسِ ضفتاض ذوطی تیطّای تتٌی تقَیت ضسُ تا هیلگطز  NSMاظ جٌس آضاهیس ٍ الیاف
 CFRPپطزاذتٌس کِ ًتایج آظهایص ًطاى اظ افعایص ظطفیت ذوطی تیط تا افعایص طَل هْاضی هیلگطز NSM

زاضت [.]14
ّ ٍ Tengوکاضاى تحقیقات ظیازی تط ضٍی ظطفیت ذوطی تیطّای تتٌی تقَیت ضسُ تا هیلگطز  NSMاًجام
زازًسً .تایج آظهایص ًطاى زاز کِ زض صَضت استفازُ اظ  NSMظطفیت ٍ سرتی ذوطی تیط افعایص هی یاتس ٍ
حالت ذطاتی تیط تِ صَضت ذطاتی تطضی هی تاضس [.]15

 .4هقایسِ هسل آظهایطگاّی ٍ هسلساظی عسزی
زض ایي تحقیق ،اثط ضٍش  NSMزض هقاٍهت ذوطی ستَى ّای تتي هسلح زض هعطض تاضگصاضی چطذِ ای ٍ تاض
هحَضی فطاضی ثاتت اضظیاتی ضس .زض ترص ّای ظیط تحقیق آظهایطگاّی ٍ عسزی تَصیف هی ضَز ٍ ًتایج اصلی
اضائِ ضسُ ٍ هَضز تحث قطاض هی گیطز.
تطای صحت سٌجی ،یک ًوًَِ ستَى تتٌی تَسط چْاض هیلگطز فلَالزی ٍ هیلگطزّلای  NSMهطلاتق ضلکل3
تَسط ّ ٍ Barrosوکاضاى تحت تاض چطذِ ای جاًثی ٍ تاض هحَضی فطاضی زض حسٍز  151کیلَ ًیلَتي هتٌلاظط تلا
ًسثت تاض هحَضی  1/11قطاض هی گیطز .تاضیرچِ جاتجایی ضاهل ّطت سیکل تاضگصاضی -تاضتطزاضی کاهلل 2.5 :
 ±هیلیوتط ±5.1 ،هیلیوتط ± 7.5 ،هیلیوتط ±91.1 ،هیلیوتط 92.5± ،هیلیوتط ± 95 ،هیلیوتلط ±97.5 ،هیلیوتلط21،
 ±هیلیوتط ،تا ًطخ جاتجایی  951هیکطٍهتط تط ثاًیِ است.
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ضکل  :2الگَی تاضگصاضی

ضکل  :3ضٍش تقَیت ذوطی تطای ستَى ّای تتي آضهِ(اتعاز تط حسة هیلیوتط)
 .5ذصَصیات مًاد

 .1.5تتي
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ضفتاض فطاضی تک هحَضُ تتي تا اًجام آظهایص ّای فطاضی تا اسلتَاًِ ای تلِ قطلط  951هیلیوتلط ٍ اضتفلاع 311
هیلیوتط هَضز تطضسی قطاض گطفتً .تایج تِ زست آهسُ زض آظهایص ّای فطاضی ،هقاٍهت فطاضی هتَسط زض  28ضٍظ
ضا  96/7هگاپاسللکال ،تللا اًحللطاف اسللتاًساضز  3/39هگللا پاسللکال ًطللاى زاز .هقاٍهللت کططللی هتَسللط 2/62
هگاپاسکال ،تا اًحطاف استاًساضز هعازل  1/48هگاپاسکال ٍ ،اًطغی ضکسلت هتَسلط 1/18 N mm/mm²زض 28
ضٍظثثت ضس.

 .2.5فَالز
تٌص تسلین (

) ،تٌص ًْایی (

) ٍ ،هسٍل االستیسلیتِ ( ) هیلگلطز  Φ6تلطای اسلتفازُ جْلت ذلاهَت ٍ

هیلگطز  Φ91تطای استفازُ جْت هیلگطز طَلی تِ صَضت جسٍل  9است.
جسٍل  :1جعئیات آضهاتَض ّای استفازُ ضسُ زض آًالیع عسزی
آضهاتَض
Φ6
Φ91

203700
216900

352.4
323.3

0.03
0.03

352.8
456.5

ًَ .3.5اضٍ CFRPضقِ ٍضقِ
ًَاض CFRPکلِ تلِ صلَضت ضٍل اسلتفازُ ضلس ،ضلراهت 9/45 ± 1/115هیلیوتلط ٍ علطض 9/59 ±1/119
هیلیوتط زاضت .هسٍل االستیسیتِ ٍ 959111Mpaهقاٍهلت کططلی  9749Mpaحاصلل اظ آظهایطلات تلطای ایلي
ًَاضّا تسست آهس.

 .4..چسة اپَکسی
چسثی کِ تطای اتصال ًَاضّای  CFRPتِ تتي هَضز استفازُ قطاض گطفت ،اظ زٍ ترلص اپَکسلی ٍ یلک ترلص
سرت ضسگی تطکیل ضس .تا تَجِ تِ تَصلیِ ّلای، ISO527-2هلسٍل االستیسلیتِ  5191 ± 591هگاپاسلکال تلِ
زست آهس.

 .6ذصَصیات الواى ّای هعطفی ضسُ زض ًطم افعاض آتاکَس
 .1.6ذصَصیات الواى هعطفی ضسُ تطای تتي
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تطای هسلساظی تتي تا تَجِ تِ سِ تعسی تَزى هسلساظی ستَى زض ایي پطٍغُ اظ الواى سلِ تعلسی ّطلت گلطُ ای
 C3D81استفازُ ضسُ است.

ضکل  :4هسلساظی تتي زض Abaqus

 .2.6ذصَصیات الواى هعطفی ضسُ تطای ضفتاض آضهاتَضّا
تطای هعطفی آضهاتَضّای طَلی ٍ ذاهَت ّا اظ الواى ّای ذطپایی 2استفازُ هی ضَز .زض ایٌجا تطای هسلساظی
آضهاتَضّای طَلی ٍ عطضی اظ الواى ذطپایی  T3D2کِ یک الواى سِ تعسی زٍ گطّی تا تغییط ضکل ّای ذطی
است استفازُ هی ضَز کِ ایي الواى ّا زض الواى ّای تتي ذَاتاًسُ 3ضسُ ٍ ضفتاضی ّواٌّگ تا آًْا ذَاٌّس زاضت.

ضکل  :5آضهاتَضّای طَلی ٍ ذاهَت ّای هسلساظی ضسُ زض Abaqus
1

node linear brick
Truss elements
3
Embedded
2
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 .6.3ذصَصیات هازٓ هعطفی ضسُ تطای ضفتاض آضهاتَضّای FRP
تطای آضهاتَضّای  FRPضفتاض االستیک ذطی زض ًرط گطفتِ ضسُ است ٍ اظ آًجا کِ هیلگطزّای  FRPتا
استفازُ اظ الواى ذطپایی هسل ضسُ ٍ تٌْا زض یک جْت عول هی کٌٌس ،هسل هازُ االستیک ذطی اظ ًَع
ایعٍتطٍپیک فطض ضسُ است.

ضکل  :6اپَکسی ٍ  FRPهسلساظی ضسُ زض Abaqus

 .7صحت سٌجی ًتایج
ضکل  7صحت سٌجی هسل آظهایطگاّی تا هسل ساظی عسزی ًطاى هی زّس .زض ضکل ظیط پَش حلقِ ّای
ّیستطظیس تِ یکسیگط هتصل ضسُ است ٍ ًتایج تا یکسیگط هقایسِ ضسُ است.

ضکل  :7پَش ًوَزاض تاض -جاتجایی تطای توام چطذِ ّای تاضگصاضی تطای ًوًَِ هقاٍم ضسُ تا CFRP

 هطاّسُ هی ضَز کِ ًتایج حاصل اظ ًطم افعاض آتاکَس هطاتقت ذَتی ضا تا ًتلایج آظهایطلگاّی ًطلاى هلی زّلس .
ًوًَِ هسل ساظی ضسُ زض آتاکَس تیي زٍ ًوًَِ آظهایطگاّی ٍاقع ضلسُ اسلت .ظطفیلت تلاضتطی زض سلتَى ّلای
هقاٍم ضسُ تا هیلگطزّای ً FRPسثت تِ ستَى هقاٍم ًطسُ %66،افعایص یافتِ است .افت هقاٍهت زض ًوًَِ هقلاٍم
ضسُ تا هیلگطزّای ً FRPیع  %6/5تَزُ است .ظطفیت جصب اًطغی ستَى ّای هسلح آظهایص ضلسُ تلا ایلي ضٍش
افعایص چٌساًی(حسٍز ً )%5وی یاتس ،ظیطا هحصَض ضسگی کافی تطای تتي ایجاز ًوی کٌس.
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 .8تقَیت ستَى ّای کَتاُ تِ ضٍش NSM
زض ایي قسوت تِ تطضسی اثط هیلگطزّای تقَیتی ضٍی ستَى ّای کَتاُ هی پطزاظین .تِ ایي هٌرَض ،زض تاالی
ستَى ًوًَِ یک تکِ گاُ غلطکی ایجاز هی کٌین .زض ازاهِ ًتایج تقَیت ایي ستَى ّا تا ستَى ّای الغط هقایسِ هی
ضَز.
ضکل 8پَش هٌحٌی ّیستطظیس ًیطٍ -جاتجایی ضا تطای ستَى شکط ضسُ ،هقاٍم ضسُ تا  ٍ CFRPافعایص ٍ
کاّص فاصلِ ذاهَت ّا ضا ًطاى هی زّس.

ضکل :8پَش ًوَزاض تاض -جاتجایی تطای توام چطذِ ّای تاضگصاضی زض ستَى کَتاُ

تا تَجِ تِ ضکل 8ظطفیت تاضتطی زض ستَى کَتاُ ًسثت تِ ستَى ًوًَِ تلا آضهلاتَض طلَلی  ٍ 01هقلاٍم ضلسُ تلا
 %08 ،CFRPتیطتط است.

ً .9تیجِگیطی
 استفازُ اظ هیلگطزّای تقَیتی  NSMتاعث افعایص ظطفیت تاضتطی جاًثی ٍ ظطفیت ذوطی ستَى ّای تتٌلی هلی
گطزز.
 ظطفیت جصب اًطغی ستَى ّای هسلح آظهایص ضسُ تا ایلي ضٍش افلعایص چٌساًی(حلسٍز ً )%5ولی یاتلس ،ظیلطا
هحصَض ضسگی کافی تطای تتي ایجاز ًوی کٌس.
 ستَى ّای کَتاُ هقاٍم ضسُ ًسثت تِ ستَى ّای الغط تا هقاطع یکساى ظطفیت تاضتطی تیطتطی تحول هی کٌس.
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