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 خالصه

 رفته شمار به آنها ارتباطي و حياتي پيوند و كشور هر نقل و حمل شبكه از مهمي بخش هاپل
 جایگاه ساده، نسبتا اي سازه هاي سيستم عنوان به و

 هاي زلزله تحت نتوانستند اي، سازه سادگي رغم علي اما دارد سازه طراحان نزد اي ویژه
. مولفه قائم زلزله یکی از عوامل مهم كنند عمل طراحان توقع سطح در مختلف

فونداسيونها می باشد، که این امر در سازه هایی  درتشدید تنشها در شمع بتنی

با درجه نامعينی کم مانند پلها اهميت بسزایی دارد و بایستی طراحان به آن 

در  پاسخ شمع هانيز  درپلهای با فونداسيون شمعی،  تخریب توجه نمایند، 

 اغلب، ها شمع . موضوعی می باشد که نبایستی از آن غافل ماند  برابر زلزله
که در دارند قرار خمشی لنگر و خاک جانبی نيروهاي اثر تحت قائم بار بر عالوه اوقات

تحت مولفه های قائم زلزله  حين وقوع زمين لرزه در راستاهای متفاوت مخصوصا

 نمی توانند نظر طراح را ارضا نمایند.

مقاوم سازی شده با ایزوالتور  بتنیپلهای  شمع در این مقاله پاسخ لرزه ای  

برای این منظور مدل و ،هسته سربی تحت اثر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است

 ، برای دو حالت اعمال توام مولفه جداسازی شده با ایزوالتور هسته سربی پل

افقی تنها، مورد تحليل قرار گرفته  های افقی و قائم زلزله و مولفه های

براي انجام  فونداسيون پل در برابر زلزله بحث شده است.، وپاسخ شمع های است

استفاده  Newmarkو براي تحليل دیناميكي از روش  Ansys آناليز از نرم افزار

نحوه تاثير مولفه قائم زلزله را بر افزایش پاسخ  ، شده است. نتایج حاصل

شان می مقاوم سازی شده با ایزوالتور هسته سربی را ن پل بتنیشمع  بر لرزه ای

 دهد.

 

، دار شمعفونداسيون جداگر هسته سربی،  ،زلزله مولفه قائم پل،کلمات کليدي: 

 تاريخچه زمانی

 

  مقدمه   .1
 افزایش یا مقاومت افزایش ،ها پل براي زلزله برابر در مقاوم طراحي مرسوم روش    

 .است آن اجزاي (پذیري شكل معرف) انرژي جذب ظرفيت

بهره برداری پس از وقوع زلزله امری  ، پلهای ارتباطیبرای سازه هایی نظير 

، وبایستی طراحی به گونه ای صورت گيرد که تک تک اعضای اصلی پل، ضروری می باشد

 اعضایی ها شمع .قادر باشند تا در حين وقوع زلزله پاسخ الزم را از خود نشان دهد
 زمين باربري ظرفيت نبودن اسبمن صورت در که باشند می چوب و مسلح بتن بتن، فوالد، جنس از

 هاي پی ساخت براي آنها از سطحی، هاي پی براي استفاده از، به دالیل گوناگون مهندسی

 ،عمل در مخارج باال، عليرغم ،گرددمی استفاده (Pile Foundation) شمعی هاي پی یا عميق
 هايپی از دیگر، عوامل و نشست برابر در پلها ایمنی براي که دارد وجود متعددي موارد
. با توجه به باال بودن هزینه اجرا، اهميت حفظ این جز گرددمی استفاده شمعی

 .[3]سازه پل مورد توجه خاصی می باشد

برای سازه هایی نظير پلهای ارتباطی بهره برداری پس از وقوع زلزله امری ضروری 

نوین ترکيب و راه های باید روش سنتی را با روش پل هامی باشد. در طراحی این 

                                                 
 ستاديار گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه محقق اردبيلي ا-  1
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 زلزله _ کارشناس ارشد مهندسي عمران  -

 داشگاه دولتي عمران مسكو روسيهدانشجوي دکتري عمران  -3
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در روش های نوین طراحی، سازه اصلی در برابر  های مناسبی انتخاب نمود.حل

شود و برای مقاومت در برابر زلزله طراحی می بارهای ثقل مانند یک سازه معمولی

وسایل دیگری به آن اضافه می گردد. این وسایل کاهنده و یا تلف کننده انرژی 

ه را برای سازه فراهم می کنند. یکی از چنين وسایل هستند و پاسخ لرزه ای بهين

که در سالهای اخير بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است،  یکاهنده انرژ

استفاده از جدا ساز پی می باشد که اساس آن جدا کردن سازه از زمين به نحوی 

اهش است که حرکات ناشی از زلزله خيلی به آن منتقل نشده و به مقدار زیادی ک

یابد. استفاده از چنين سيستمی باعث می شود که نيروهای اینرسی وارد بر سازه 

که متناسب با شتاب هستند، کاهش یابد. این امر سبب مقاومت بيشتر سازه در 

جدا سازی  بتنیهای پل  ای برابر تحریکات زلزله می گردد. برای ارزیابی لرزه

ازی کاملی برای سيستم پل انجام گرفته هسته سربی الزم است که مدل س جداگرشده با

و تحليل دیناميکی برای مدل صورت گيرد. مناسب ترین روش برای انجام تحليل 

دیناميکی، آناليز در حوزه زمان می باشد که برای فائق آمدن به محدودیت های 

روش طيف پاسخ، محاسبه پاسخ وابسته به زمان سازه و نيز نمایش بهتر اثرات 

ه اصلی با سيستم جداساز به کار می رود. ورودی های زلزله برای اندرکنش ساز

آناليز در حوزه زمان، معموالً به شکل تاریخچه زمانـی شتاب می باشد که نسبت به 

خيلی از مشخصه های حرکت لرزه ای زمـين از قبيل تداوم و فرکانس خيلی دقـيق می 

برای تخمين معيار آسيب  باشد. آناليز تاریخچه زمانی همچنين تنها روش مناسب

است. در این روش، پاسخ در دامنه زمان با استفاده از انتگرال گيری عددی گام 

یکی از موارد مهمی که در تحقيقات گذشته در زمينه [. 4]  به گام محاسبه می شود

تحليل پل های جدا سازی شده خيلی به آن به صورت شفاف پرداخته نشده است، 

ن صرفنظرکرده یا آ، که معموال از زیرین پی می باشد با شمعاندرکنش خاک زیر پی 

به صورت تقریبی به مدل اعمال می کنند. در حاليکه برای دستيابی به پاسخ مطمئن 

الزم است که اثرات زلزله به صورت کامل و با در نظر گرفتن مولفه قائم به مدل 

 مورد نظر تحميل شود.

هسته جداگرجدا سازی شده با بتنیهای ای پلدر این مقاله به بررسی رفتار لرزه 

سازی دقيقی با استفاده  از نرم  سربی پرداخته می شود. برای این منظور مدل

 صورت مدل یبرا زمان وزهح در یکامل تحليل و شده انجام Ansys محدود عناصرافزار 

 و شده اعمال مدل به السنترو هلزلز یها نگاشت شتاب منظور این یبرا. است گرفته

 .است شده استخراجشمع ها  یا لرزه پاسخ بر جداگر تاثير به مربوط نتایج و

 

 و نوع خاک سازه مشخصات و مدل یمعرف  .2

 
 متر 06 یکل طول به دهانهسه  یبتن پل یک تحليل، و یبررس یبرا نظر مورد مدل   

درجا  ودوشمع متر، 9 ارتفاع و متر یسانت 066 قطر به شکل یا دایره یها ستون با

 از پل یروساز. است شده گرفته نظر در متر وشعاع نيم متر 01به عمق  ریخته شده

. است  شده تشکيل متر یسانت 06 ضخامت به یبتن دال و شکل I یبتن شاهتير سه عدد

بوده و طول، عرض و  یغلتک صورت به ها کوله به و گيردار هاستون به عرشه اتصال

مشخصات هندسی مدل مورد نظر در  .متر می باشد 1/0و  3، 00ارتفاع پی به ترتيب 

مصالح استفاده شده در مدل مطابق  مشخصاتو هم چنين ( نشان داده شده است.0شکل )

 :باشدیم (0) جدول
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 ANSYSساخته شده در برنامه نرم افزاری  هندسه مدل -1شکل 
 

 نرم افزاری مصالح استفاده شده در مدل مشخصات -1جدول 

 ضريب پواسون )گيگا پاسکال( مدول االستيسيته )کيلوگرم بر متر مکعب( چگاالی مصالح

 ۱2/0 ۱2 ۱000 بتن

 00/0 ۱1 ۱۱000 سرب

 ۱/0 ۱ ۳8۱ اليه الستيک

 زاویه خاک چسبنده تحليل در و  است شده گرفته نظر در چسبنده خاک تحليل انجام در

 تحليل تمامی درچنين و هم است شده گرفته نظر در درجه 06/30 برابر خاک داخلی اصطکاک

 نظر در 3/6برابر پواسون نسبت و مترمکعب بر کيلونيوتن 09برابر  خاک مخصوص وزن ها

. باشد می کولمب موهر مدل ها تحليل تمامی در استفاده مورد رفتاری مدل .است شده گرفته

خاک  گردد.در نظر گرفته شده و به سازه شمع و پل وارد می 0/0وضریب بستر خاک 

 .باشد می مگاپاسکال  50االستيسيته مدول با کيلو پاسکال کيلوپاسکال 06 چسبندگی دارای

بر اساس مشخصات فيزیکی و مکانيکی بدست آمده از  تحقيق این در استفاده مورد رس خاك

و مشخصات خاک  اهر )استان آذربایجان( می باشد  منطقه در واقع طبيعی خاك آزمایشات

 .می باشد( 0طبق جدول ) نظرمورد 

 
 نرم افزاری در تحليل مورد استفادهخاک فيزيکی و مکانيکی  مشخصات  -2جدول 

 بهينه رطوبت فعاليت خميري نشانه خميري حد روانی حد چگالی خاصيت

 مخصوص وزن

 خشک

 حداکثر

 بندي طبقه

 متحد

 بندي طبقه

 آشتو

 Gs LL PL PI A  γ d UNIFIED AASHTO نشانه

 CH A-7- 6 ۳۱/۱ %17/1 5۳/0 ۳0 ۱2 55 8/۱ مقدار

 

 آناليز مدل .3

 

 این. است شده استفاده ANSYS افزار نرم از نظر مورد مدل یا لرزه آناليز یبرا   

 و ها دامنه نامنظم هندسه گرفتن نظر در با یا لرزه آناليز قابليت افزار نرم

نتيجه تحليل تاثير  اندازه عناصر مسلما در .باشد یم دارا را اندرکنش اثرات

با کوچکتر کردن  مسائلسياری از در ب زیادی دارند، نه به عنوان یک اصل کلی ولی

بزرگ بودن ليکن روشن است که بعنوان مثال  .شوندتر میدقيق نتایج اندازه المان

به کم شدن حجم محاسبات و  اگرچه، شودمیبندی قاعدتا منجر به پاسخ غير دقيق مش

لذا بایستی با توجه به نوع  کند.نيز کمک می تر رسيدن به جوابدر نتيجه سریع

سازه و دقت مورد نظر از تحليل اقدام به مش بندی عناصر نمایيم. بدین منظور 

اندازه عناصر را بعد از چندین بار سعی و خطا و با دقت در خطاهای نرم افزار و 

بندی در عناصر اندازه مشانتخاب شده است،  Solid285 با توجه به نوع عناصر که

متر و  ۳/0 بندی در عناصر تير ورق پل فوالدی پلمتر و اندازه مش 5/0 بتنی پل

 گيریم.در نظر می Tetrahedral متر و به شکل 05/0 بندی عنصر جداگرهااندازه مش

به منظور آناليز دیناميکی مولفه های زلزله السنترو انتخاب شده است. شکل های  

ثانيه اول شتاب نگاشت های زمين لرزه السنترو را که در سال  1(، 4( تا )0)

می باشد.  g ۳9/0رخ داد، نشان می دهد. حداکثر شتاب افقی این زلزله  ۱۳90

استفاده شده که پارامترهای آن به  Newmarkبرای انتگرال گيری عددی از روش 

انتخاب شده است.   ∆= t   0۱/0 و گام زمانی برابر  γ =  05/0 و  β=  ۱5/0  صورت

 بار با اعمال مولفه، مدل تهيه شده یکشمع ها بر پاسخ جداگربرای بررسی تاثير 

افقی  های و بار دیگر با اعمال مولفه بر روی مدل بدون جداگر افقی زلزله های

 مورد تحليل قرار گرفته است. به مدل با جداگر طراحی شده زلزله
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 زمين لرزه السنترو ،جنوب -مولفه امتداد شمال  -2شکل

 
 زمين لرزه السنترو ،غرب -مولفه امتداد شرق -3شکل 

 

 
 زمين لرزه السنترو ،مولفه امتداد قائم  -4شکل 

 

 شتاب اعمال با پل، مکان تغيير و ها تنش یبرا حاصل نتایج مدل، آناليز با

 . است آمده دست به السنترو لرزه زمين غرب -شرق و جنوب -شمال جهت یها نگاشت

 

 طراحی جدا گر هسته سربی  .4

 
 قابل ای جداگرهای لرزه طراحی و تحليل برای را روشهایی و شرایط ها نامه آیين    

-استاتيکی روش ها نامه آیين مورد قبول تحليل اند.روشهای کرده ارائه پلها در استفاده

دوم   و اول باشند.روشهایزمانی می تاریخچه روش و مودال یکنواخت، روش بار یا معادل

 به واقعی های زلزله اعمال شتابنگاشتهای علت به سوم روش ولی دارند هایی محدودیت یک هر

 های نامه آیين بين .اعتمادترند قابل آن از حاصل و جوابهای است روش کاملترین ها، پل

 بزرگراهی های پل طراحی نامه متداول ترین آیين عنوان به،  [3]آشتو نامه آیين مطرح،

 بر کشور شده در طراحی مدل شده که بزرگراهی پل شود. میانتخاب طراحی و تحليل برای

 .[1]زلزله  می باشد برابر در آهن راه و سه شو های پل طرح نامه مبنای آیين

 بر خواص آنها كه ميشوند مدل خطي دو اجزاي صورت به همواره سربي هسته با جداسازهاي

 از پس )سختي    گيريباشد. اندازهمي  (5) شكل مطابق  Qو    ،    پارامتر مبناي سه

ارتجاعي  سختي     از تجربي ضریب یك صورت به معموال دليل همين است. به دشوار تسليم(

 و االستيك برشي مدول روي از مناسب دقت با توان مي را     مقدار شود.مي گرفته  نظر در

 و بوده نيرو محور با پسماند حلقه برخورد محلQ مشخصه مقاومت  دست آورد به جداساز طرح

( 3) جدول که ابعاد ایزوالتور طبق .است تعيين قابل دقت با مساحت هسته سربي مبناي بر

 آید.بدست می
 

 mm واحد ،6 شکل در شده داده نشان ايزوالتور برای شده طراحی ابعاد  -3جدول
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 سربی هسته ارتفاع سرب قطر ضخامت اليه فوالد تعداد اليه فوالد الستيک اليهضخامت الستيک اليه تعداد

31 11 31 3 151 481 

 
 

ارتباط ايده آل سازی شده نيرو   -1شکل

 وتغيير مکان
 

 مدل جداگر ساخته شده در اين تحقيق  -6شکل

 

 

 

 شمعی فونداسيون اساسی گسيختگی هايمکانيزم  .5

 

توضيح داده  شود، شمع تسليمو گسيختگی به منجر است ممکن که اساسی مکانيزم در ادامه 

 :می شود

 اینرسی بارهاي جمله از جانبی بارهاي سبب به است ممکن شمع برشی گسيختگی:برشی گسيختگی
Plateral) )می باشد. بار دو این از ترکيبی یا و سينماتيکی یا 

 بارهاي جمله از جانبی بارهاي سبب به است ممکن هاشمع خمشی گسيختگی:خمشی گسيختگی
 به گسيختگی نوع این.بيافتد اتفاق بار دو این از ترکيبی یا و سينماتيکی یا و اینرسی

 سبب به شمع در خمش و دارد بستگی زلزله از بعد خاك مقاومت بازیابی و زلزله حرکت نوع

 و است شده مالحظه پل زیادي تعداد ، درگسيختگی اصلی عامل عنوان به زمين جانبی گسترش
 مدهاي ميان از. دارد بستگی شمع مصالح ومقاومت قطر طول، به شمع گسيختگی هايمکانيزم

 .است شده در این تحقيق آورده خمشی گسيختگی مد تنها ،CHخاك در شمع گسيختگی

  
 

   مقايسه پاسخ ها  .6

، تاریخچه زمانی تغيير مکان در قسمت بحرانی شمع در مدل قسمتدر این      

 و نتایج آن ثبت شدهمی گردد و بررسی ابتدا تنها با اعمال مولفه افقی زلزله

و هم سپس همزمان با اعمال مولفه افقی، مولفه قائم نيز به مدل اعمال می گردد 

با تاثير  وارده بر اثر اعمال مولفه افقی تنها چنين مقایسه تنشهای موجود

  جداسازی شده بررسی و مقایسه می گردد.  در پل مولفه قائم
 تحت اثر مولفه هایبحرانی ترین قسمت شمع که  ، با مقایسه کانتور تنش ها 

زلزله قرار می گيرد. قسمت ميانی شمع می باشد و باتوجه به این که در گسيختگی 

تنش را نشان می دهد، و این نتيجه بر  نيز قسمت ميانی شمع بيشترین ، خمشی شمع

با توجه به اینکه شمع تحت اثر مولفه های صحت نتایج گرفته شده می افزاید. 

شتاب افقی و قائم قرار می گيرد. الزم هست ميزان تغيير مکان و تاریخچه زمانی 

پاسخ های آن در قسمت دیگر آن از جمله نوک شمع بررسی گردد. که بابررسی پاسخ 

ر قسمت انتهایی آن می توان نتایج واقع بينانه تری را برای طراحی و شمع د

 تحليل شمع در نظر گرفت.  

از تحليل در پل مقاوم سازی شده بعد ار اعمال مولفه  آمدهبدست نتایجبررسی با  

( 0افقی زلزله، بيشترین تغيير مکان نوک شمع در انتهای زیرین طبق نمودار شکل )

 با در نظر گرفتن مولفه قائم توام با مولفه های افقیان شمع بيشترین تغيير مک

سانتی متر  بوده در حالی که در حالت بدون اعمال مولفه قائم طبق شکل  85/8

 .گرددسانتی متر می 8/۱(  در همان المان 8شماره)

و همچنين با توجه به شکل های مزبور بيشترین تغيير مکان ها در بازه بين یک و 

دو ثانيه اول زلزله اتفاق می افتد. که در تمام این بازه ميزان تغيير مکان ها 
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ی قرار می گيرد. و تحت مولفه های افق پل تنهادر صد بيشتر از زمانی هست که  سی

ولی قابل  ، ،  این ميزان در حد نسبتا کمو در کل بازه زمانی اتفاق افتاده نيز

مالحظه می باشد،  بنابراین مولفه قائم اثر غير قابل انکار بر تغيير مکان در 

 شمع فونداسيون را دارا می باشد.  

  
تاريخچه زمانی تغيير مکان نوک    -7شکل

در نظر گرفتن مولفه قائم توام  باشمع پل 

 های افقی با مولفه

تاريخچه زمانی تغيير مکان نوک شمع   -8شکل

 بدون در نظر گرفتن مولفه قائم   پل

 
، ابتدا نمونه را فقط تحت  شمعنوک  برای بررسی کانتور تنش در قسمت      

نوک شمع را با  سپس و داده و آناليز دیناميکی نموده،مولفه افقی زلزله قرار 

نتایج تاریخچه  تحليل می گردد و در نظر گرفتن اثر توام مولفه های قائم وافقی

( ارائه ۱0و شکل شماره) (۳های اصلی کششی طبق نمودار شکل شماره)زمانی تنش

      گردیده است.

      

  
تاريخچه زمانی تنش های کششی اصلی   -9شکل

نوک شمع با در نظر گرفتن اثر توام مولفه 

 های قائم وافقی  

 

تاريخچه زمانی تنش های کششی اصلی   -11شکل

 نوک شمع بدون در نظر گرفتن مولفه قائم 

 

 

 

از روابط مهم در رابطه با سيستم کلی فونداسيون که متشکل از خود پی به همراه 

، نحوه انتقال و توزیع تنش در فونداسيون تحت اثر نيروی زلزله شمع ها می باشد

نيروها منجر به طراحی صحيح پی و عدم  می باشد. چرا که تعين دقيق نحوه توزیع

برای  و وقوع گسيختگی در فونداسيون پی در هنگام زلزله به همراه خواهد داشت.

تععين توزیع تنش در شمع یک بار دیگر پاسخ شمع را در برابر زلزله اعمالی قرار 

تاریخچه زمانی تنش های اصلی فشاری نوک شمع با در نظر گرفتن اثر داده ونتایج 

تاریخچه زمانی تنش ( و نتایج ۱۱) شکل، در نمودار وام مولفه های قائم وافقیت

( ارائه ۱۱) شکلطبق   های اصلی فشاری نوک شمع بدون در نظر گرفتن مولفه قائم

 گردیده است.
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تاريخچه زمانی تنش های اصلی   -11شکل

فشاری نوک شمع با در نظر گرفتن اثر توام 

 مولفه های قائم وافقی  

 

تاريخچه زمانی تنش های اصلی   -12شکل

فشاری نوک شمع بدون در نظر گرفتن مولفه 

 قائم

 
 

زلزله بر پاسخ لرزه ای پل مقاوم سازی شده با  هایبرای بررسی تاثير مولفه    

، السنتروزلزله  های افقی ایزوالتور هسته سربی، مدل با در نظر گرفتن مولفه

به عنوان نقطه بحرانی و  شمعبرای مقایسه تنش ها، نقطه وسط تحليل شده است. 

نتایج حاصل را برای این  (۱9) و (۱۳)شکل های ، انتخاب شده است. آسيب پذیر

 شرایط نمایش می دهند.

 

 
 

تاريخچه زمانی تنش در قسمت  -13شکل     

ميانی شمع تحت اثرهمزمان  مولفه های افقی 

 جداگر(و قائم زلزله )مدل بدون 

 

تاريخچه زمانی تنش در قسمت  -11شکل   

ميانی شمع تحت اثرهمزمان  مولفه های افقی 

 و قائم زلزله )مدل با جداگر(

 

 
 
 

باتوجه به تحليل و اعمال زلزله با مولفه های افقی و قائم در قسمت ميانی شمع 

بطور تاثير مولفه قائم بر افزایش پاسخ سازه  که محل تنش ماکزیمم می باشد،

 ارائه می گردد. (9)که این نتایج در جدول .واضح مشهود می باشد

 

 

 

 
 در حالت های مختلف تنش های حداکثر در قسمت بحرانی شمع فونداسيون  -1جدول
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 ،پل بتنی شمع  قسمت ميانی

 تحت مولفه هاي افقی تنها

868- 425 814 
 پل، قسمت ميانی شمع  بتنی

 تحت مولفه هاي افقی و قائم

 

مولفه قائم نقش باتوجه به نتایج بدست آمده بوضوح می توان دریافت که تاثير 

 .گيرددر طراحی و تحليل مورد توجه قرار نمی کهغير قابل انکاری دارد 

 افزایش ده درصدی تنش اصلی کششی در شمع بتنی که بر مبنای آیين نامه بتن

و این مساله در حين شمع بتنی نا چيز فرض می شود،  بتن ، مقاومت کششیایران

 وقوع زلزله منجر به اثرات مخرب فوق العاده ای می گردد.

 

 

 گيرينتيجه  .7

اين مقاله پلی که با جداگر هسته سربی طراحی گرديده است و يک بار تحت اثر در 

مولفه های افقی زلزله ال سنترو و بار ديگر آن را تحت اثر همزمان مولفه های افقی 

 بعنوان يک معيار بدست آمده است:ايم نتايج زير  و قائم قرار داده

درصد  11مال نيروی قائم زلزله ميزان تنش اصلی در قسمت های ميانی شمع با اع -الف

 .افزايش می يابد که اين امر در روال طراحی پل ناديده گرفته می شود

 .درصد افزايش نشان ميدهد 11تنش های برشی ماکزيمم با اعمال مولفه های قائم  -ب

تنش های فشاری اصلی با در نظر گرفتن مولفه های همزمان افقی و قائم زلزله  -ج

 .را شاهد هستيم درصد 5/11ميزان 

با توجه به نتايج بدست آمده افزايش تنش های ذکر شده در روال طراحی قبلی ناديده 

گرفته می شود که با توجه به افزايش های مشاهده شده تحت مولفه قائم زلزله اهميت 

 موضوع در سازه های با درجه آزادی کم مانند پل بايستی مورد توجه ويژه قرار گيرد

 قيقات و پژوهش های بيشتر را در اين زمينه می طلبد.و نياز به تح
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