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 خالصھ

 زمین قیمت شدید وافزایش سو یک وسکونت از کار فضاھای بھ نیازشدیدافزایش جمعیت و 
 ھای ساختمان احداث باعث دیگر سوی استفاده حداکثری از زمین از شھرھا و ضرورت در

 از زمین شده است. یکی زیر در متعدد طبقات با و مسکونی اداری، تجاری مرتفع
 از حفاظت ھا، سازه احداث مھندسین ساخت و ساز در ھای دغدغھ و مشکالت مھمترین

میباشد. متاسفانھ ھر روزه بدلیل  آن مجاورت در موجود ھای ساختمان و گودبرداری
انجام گود برداري ھاي غیراصولي در موارد متعددي شاھد فروریختن دیواره ھاي 
گود و یا ساختمانھاي جانبي مي باشیم كھ باعث جان باختن انسانھاي بي گناه 

یدارسازی گودھا و گردیده است. در این مقالھ میخ کوبی کھ یکی از روشھای پا
ترانشھ ھا میباشد مورد مطالعھ و تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ است. در این 

برای فواصل افقی، عمودی وزوایای مختلف میخ ھا وھمچنین سیستم ترکیبی راستا 
متر با استفاده از نرم  7.5انکراژ و نیلینگ بھ مطالعھ موردی گودی با عمق 

 ضریبپرداختھ شده است. نتایج نشان داده است کھ  SLOPE/W (Geo-Slope)افزار 
قائم و  فاصلھ با معکوس نسبت ،افق با مھاري زاویھ گرفتن نظر در ثابت با ،گود اطمینان

مھاری  بین قائم و یا افقی فاصلھ باافزایش بدین معنی کھ دارد. مھاری ھا بین افقی
استفاده از روش ترکیبی انکراژ یابد. ھمچنین  می کاھش گود اطمینان ضریب میزان ھا

انکر  و کوبی میخ اطمینان نسبت بھ ھریک از روش ھای ضریب افزایش و نیلینگ باعث
 شده است.

 SLOPE/W ، ، پایدارسازی گودمیخ کوبی، گودبرداري، تسلیح : کلمات کلیدي
 
 

  مقدمھ  .1

 بدلیلھمچنین  جمعیت و تراکم افزایش ،شھرنشیني افزون روز گسترشبھ  توجھ با امروزه

 یافتھ افزایش گودبرداری عمق و زیرزمین طبقات تعداد مدرن معماری و شھرسازی ضوابط

 ھنگام در مناسب پایداري ایجاد شھري، سازھاي و ساخت در مھم مسائل از یكي .است

 ایمني و فني مسائل رعایت است. متاسفانھ عدم نگھبان ي سازه اجراي و تخریب،گودبرداري

 مجاور ھاي ساختمان برخي تخریب باعث نگھبان ھاي سازه ساخت و گودبرداري درتخریب،

شده  وسازھاي شھري درساخت مردم بیگناهھمچنین جان باختن بسیاری از  گودبرداري و

 قرار استفاده مورد شھري ھاي محیط در امروزه کھ پایدارسازينوین روشھاي  از یکی است.

بھ  )مھار( anchorو  )میخ( nailاستفاده از  است. نیلینگ ھمان یا کوبی میخ روش میگیرد
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در این  .ھای زیر زمینی بھ اواسط دھھ شصت میالدی باز می گردد سازهمنظور حفاظت 

) ، تسلیح فوالدی در سنگ ھا NATMزمان با توسعھ روش نوین تونل سازی اتریشی (

دی برای میال 1972بھ ھمراه شاتکریت مسلح مورد استفاده قرار گرفت. در سال 

بھ ھمراه دیوار بتنی مسلح برای حفاظت  نیلینگاولین بار استفاده از روش 

شیروانی ھای خاکی پروژه توسعھ خط آھن ورسای فرانسھ مورد استفاده قرار گرفت. 

با سایر روشھای حفاظت جانبی شیروانی ایمن بودن فوق العاده این روش در مقایسھ 

 میخکوبیھا باعث استفاده فراوان از این روش در پروژه ھای ساختمانی گردید. 

 توسط زمین نمودن مقاوم و تسلیحشامل  میباشدکھ خاك درجاي سازي مسلح براي روشی

 سبب ترتیب بدین و بوده منسجم ثقلی سازه ایجاد منظور بھ ھم، نزدیک و غیرفعال المانھاي

 میتواند روش این .کند می محدود را آن جابجایی و شده محل خاك کلی برشی مقاومت افزایش

 قائم بارھاي شده میخکوبی ھاي دیواره .گردد استفاده دائمی و موقت سازي پایدار جھت

. می کنند تحمل اندازه از بیش جابجایی ھاي شدن متحمل بدون را دینامیکی و استاتیکی

 .کنند می تحمل را خمشی ممان و برشی کششی، تنشھاي کھ ھستند فوالدي میلگرد شامل ھا میخ

 بین خاك موضعی پایداري نسبتا�  اما نبوده توجھی قابل باربر المان میخکوبی نماي و رویھ

 انتقال مكانیسم می کنند. جلوگیري سطح وھوازدگی فرسایش از و تأمین را مسلح ھاي الیھ

 بھ میخھا )شكست( گسیختگي یا و نھائي درآمدگيِ  جا از ظرفیت حد تا وخاك میخھا بین بار

 مسلح شكل و اندازه فشارتزریق، وحفاري، تزریق روش نصب، روش نظیر بسیاري پارامترھاي

 بستگي خاك برشي مقاومت ھاي مشخصھ و خاك نفوذپذیري محل، خاك و ھندسي مشخصات كننده،

 .دارد

 )nailingروش اجرای نیلینگ ( 2.     
 

مشتمل بر مراحل حفاری، نصب انکر، تزریق دوغاب سیمان  )NAILINGنیلینگ (اجرای 

) می باشد.دستگاه حفاری می بایست عالوه بر NAIL HEADو در نھایت نصب ھد نیل (

قابلیت حفاری افقی با سرعت باال از ابعاد کوچک نیز برخوردار باشد تا امکان 

استفاده از چندین دستگاه حفاری در یک جبھھ کاری فراھم گردد. استفاده از 

مرسوم می  نیلینگروشھای حفاری دورانی و دورانی ضربھ ای در اجرای عملیات 

پس از انجام حفاری تا عمق طراحی شده، انکر فوالدی کھ در سرتاسر طول خود  باشد.

متصل بھ شیلنگ رفت دوغاب و در قسمت انتھایی متصل بھ شیلنگ برگشت می باشد، در 

داخل گمانھ حفاری شده قرار می گیرد و سپس دھانھ گمانھ مسدود می گردد. پس از 

داخل گمانھ از شیلنگ رفت آغاز می این مرحلھ، عملیات تزریق دوغاب سیمان در 

گردد و تا زمان خروج دوغاب از شیلنگ برگشت ادامھ می یابد، در این مرحلھ 

دھانھ شیلنگ برگشت مسدود می شود و عملیات تزریق تا رسیدن بھ فشار مورد نیاز 

) FACING( رویھ )، NAIL HEADانجام می گردد، در پایان پس از اجرای ھد نیل (

در زیر ھریک از مراحل میخ و در صورت لزوم تحت تنش قرار می گیرد. نصب می گردد

 کوبی  بھ اختصار ذکر گردیده است :
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 خاکبرداری     1.2

متر با توجھ بھ توانایی خاک درپایدار ماندن بدون مھار برای  2الی  1با عمق 

ساعت می باشد . پھنای خاکبرداری باید بھ حدی باشد کھ  48تا  24مدت زمان 

 براحتی بتوان تجھیزات الزم جھت حفاری را نصب نمود.

 حفاری سوراخ ھا جھت قرار گیری میخ     2.2

جھت و فواصل معیـــنی بر اساس مراحل تعیین شده ، قطر ،سوراخ ھا باید بھ طول 

 ایجاد گردند

 نصب میخ ھا و اجرای دوغاب ریزی     3. 2

میخ ھا بھ طور رایج تو پر می  میخ ھا در سوراخ ھای حفر شده جای می گیرند .

باشند، اگرچھ میخ ھای توخالی فوالدی نیز اجرا می گردند. برای آنکھ میخ ھا بھ 

خوبی توسط دوغاب احاطھ شوند قطعاتی جھت نگھ داری فواصل بین میخھا و دیواره 

داخلی سوراخ ھا بر روی میخھا تعبیھ گشتھ است. لولھ ھای تزریق نیز در ھمین 

خل سوراخ ھا ھدایت می شوند. زمانی کھ محافظت در برابر خورندگی و زمان بھ دا

فرسایش ضروری باشد از پوششھای موج دار پالستیکی استفاده می شود کھ از خورندگی 

بیشتر میخ ھا می کاھد. سپس سوراخ ھا توسط لولھ ھای تزریق با مالت پر می گردد. 

ھای  ی اجرا می گردد. اگر میلھدوغاب ریزی توسط فشار جاذبھ و یا با فشار اندک

ھای موقت) حفاری و تزریق در یک توخالی خود حفار بھ کار روند (فقط برای سازه

 مرحلھ از عملیات صورت میگیرد.

 ) Shotcrete Facingاجرای پوستھ موقت (      4.2

سطح خاکبرداری قبل از مراحل بعدی   پوستھ موقت برای ایجاد تکیھ گاه و مھار

حفاری اجرا می گردد. رایج ترین دیواره موقتی کھ اجرا می شود شامل یک الیھ 

میلیمتر  می باشد. مسلح  100مسلح کننده سبک بھ ھمراه الیھ شاتکریت بھ ضخامت 

) می باشند کھ تقریبا در WWMکننده شامل شبکھ ای از سیم ھای جوشداده شده (

ای باید باشد کھ حداقل یک  بھ گونھ WWMشاتکریت اجرا می شوند. طول  وسط ضخامت

ھم پوشانی برقرار کند. در طی مرحلھ بعدی  WWMچشمھ کامل شبکھ با پانل بعدی 

صفحات باربر بر روی سر میخ ھا بر آمده از سوراخ ھا نصب می گردند. سپس میخ ھا 

پرس می شوند. مھره شش وجھی  بھ آرامی وبا فشار کمی بھ الیھ تازه بتن ریزی شده

 و واشرھا متعاقبا بر روی سر میخ ھا بر صفحھ باربر محکم نصب می گردند.

 احداث تراز ھای بعدی خاکبرداری       5.2
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گام ھای اول تا چھارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود. در ھر مرحلھ از 

دامھ پیدا می کنند. خاکبرداری نـــوارھای عمودی زھکشی تا پایین خاکـــریز ا

ھمپوشانی کامل اجرا می گردد. متعاقبا برای یک الیـــھ  WWMپانل جدیدی از 

کریت ھای موقــت اجرا شده بھ وسیلھ اتصاالت سرد بھ شاتکریت قبلی شات

خاکبــرداری شده متصـــل می گــردد. در انتھای خاکبرداری نوارھـــای زھکشی 

 و پاشنھ زھکــش دیـــواره را تشکیل می دھند. در پاشنھ خاکریز جمـــع می شوند

 احداث پوستھ دائمی و نھایی (در صورت نیاز)       6.2

پس از انکھ خاکبـــرداری بھ تراز مورد نظر رسید و میــخ ھا نصب گشتند و 

تستھای بارگذاری صورت پذیرفت پوستــھ و نمای نھایـــی احداث می گردد . پوستھ 

) مسلح ، شاتکریت مسلح و یا پانلھای CIPشامل بتن درجای (نھایی ممکــن است 

ھمان میلگردھای معمولی یا شبکھ  ،آرماتورھای روکش دائم .بتنی پیش ساختھ باشد

WWM  میباشد .گام ھای مختلف دیگری نیز ممکن است با توجھ بھ نوع و شرایط

کبرداری پروژه ضروری باشند. برای مثال در حالتیکھ پایداری شیب در اثر خا

ناپایدار و بحرانی گردد شاتکریت ممکن است بال فاصلھ بعد از ھر مرحلھ 

 خاکبرداری و قبل از حفر سوراخ ھا و نصب میخ ھا اجرا گردد.

 

 [] مراحل اجرای میخ کوبی -1شکل 

 موردي مطالعھ    . 6
در سیستم ھای پایداری گود  موثر پارامترھاي تغییر اثرات بررسی ارزیابی و منظور بھ

بھ مطالعھ موردی گودی با مشخصات  SLOPE/W (Geo-Slope) ھا با استفاده از نرم افزار
 شده است. ھندسی وفیزیکی زیر پرداختھ

 مشخصات ھندسی :

  20mو عرض ساختمان مجاور 15m گود  ، عرضm 7.5 گود ارتفاع
 مشخصات فیزیکی:

γ=18kN /m3  γ sat =   19/2 kN /m3  ɸ =35.2   c=9.8 
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در این مقالھ سعی شده بھ منظور راھکار ی برای ارائھ مدل ھای بھینھ و کار برد 
ی، پارامتر ھای اساسی دخیل  در سیستم میخ کوبی با استفاده از نرم افزار مدل 

، در جھت قائم برای فواصل   m 7.5شود در این راستا برای عمق گودبرداری ثابت 
 (Geo-Slope)  در نرم افزار  2و1 5.،1وھمچنین فاصلھ افقی  1،1.5،2،2.5مھارھای  

SLOPE/Wحالتھاي  در نیز افق با زاویھ مھاریھامدل شد.   گودی با مشخصات فروض
 مورد کھ ھا سازه این در موثر ھاي پارامتر شد. سایر گرفتھ نظر در درجھ 30و2 0،10،0

 بدست نتایج در آن اثرات تا شوند فرض ثابت گردید سعی مدلھا ھمھ در نگرفت بررسی قرار
 بھ شکل زیر فرض شد: ھا  مشخصات  میخ ھا برای تمامی مدل. نگردد گذار تاثیر آمده

  رابرای ھرنیلینگ 5kNحالت بارثابت  
 kN/m2 106مقداراصطکاک پوستھ ی ناحیھ گیرداری برابربا

 mm 150گیرداری برابرقطرناحیھ 

 1 با ضریب اطمینان ناحیھ گیرداری برابر
 
 افزار نرم از آمده بدست نتایج     . 7
 

بھ منظور ارائھ روشی در جھت اطمینان برای مدل سازی کلیھ روش ھای موجود در 
باتوجھ بھ جدول نرم افزار در دو حالت خشک واشباع مورد بررسی قرار گرفتھ شد 

) می توان بھ این نتیجھ رسید کھ روش جانبو کمترین میزان ضریب 1شماره (
اطمینان وھچنین روش مورگان اشترن وجی ال ای مقادیر بیشتری رادر مقایسھ 
باسایر روش ھا ارائھ می دھد.می توانیم در جھت اطمینان برای مدل کردن در نرم 

بگیریم وروشی کھ کمترین ضریب اطمینان را ندین روش بھره چاز  Geo-slopافزار 
نسبت بھ سایر روش ھا می دھد استفاده کنیم دراین مقالھ از روش جانبو برای 

 .تحلیل وآنالیز استفاده شده است
 

مقادیرعددی ضرائب اطمینان محاسبھ شده ازروش ھای مختلف موجود در  :1جدول شماره
 نرم افزار

 
را برای فواصل افقی و قائم  گود اطمینان ضریب نتایج وسریع دقیق بررسی منظور بھ

مختلف برای ھریک از زوایا ذکر شده بدست آوردیم وسپس با استفاده از سیستم 
مقداراصطکاک پوستھ ی ناحیھ گیرداری  ، 5kNانکراژ با مشخصات بار ثابت 

، ضریب اطمینان ناحیھ گیرداری mm150 قطرناحیھ گیرداری برابر ، 106kN/m2برابربا
متر ضریب 1برای فاصلھ افقی وقائم  0.5 با ناحیھ گیرداری برابر، طول  1برابربا

شد در انتھا بھ ضرائب اطمینان ناشی از سیستم ترکیبی  بدست آورده اطمینان 
 این برانکر ونیلینگ و ھمچنین سیستم نیلینگ با طول غیر یکنواخت پرداختھ شد 

 .گردید زیرارائھ اشکال اساس
 

درحالت  (ضریب اطمینان 
 ) اشباع

درحالت (ضریب اطمینان 
 )خشک

 روش آنالیز برنامھ

0.981 1.103 Morgenstern-price 
0.858 1.005 ordinary 
0.941 1.080 bishop 
0.745 0.993 Janbu 
0.788 0.998 Janbu generalized 
0.987 1.123 GlE 



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 
 

  درجھ 0 ثابت زاویھ با متغییر وافقی قائم فواصل با گود اطمینان ضریب -2 شکل
  

 
  

  درجھ 10 ثابت زاویھ با متغییر وافقی قائم فواصل با گود اطمینان ضریب -3 شکل
 

 
  

  درجھ 20 ثابت زاویھ با متغییر وافقی قائم فواصل با گود اطمینان ضریب -4 شکل
 



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 
  

  درجھ 30 ثابت زاویھ با متغییر وافقی قائم فواصل با گود اطمینان ضریب -5 شکل
 
 

 
  

  درجھ) 0 ثابت (زاویھ ژمھار بندی گود بااستفاده از سیستم انکرا -6 شکل
 

با توجھ بھ اینکھ تمامی شرایط برای سیتسم انکر با سیستم نیلنگ برابر در نظر 
) 1.166حاصل شد کھ تقریبا با سیستم نیلینگ(  1.17گرفتھ شد ضریب اطمینان انکراژ 

 برابر است.
    

 
 

 درجھ) 0 ثابت بااستفاده از سیستم ترکیبی انکرونیلینگ (زاویھ متغییر افقی فواصل با گود اطمینان ضریب-7 شکل
 



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 
  

 درجھ) 0 ثابت و سیستم نیلینگ (زاویھ ضریب اطمینان گود با استفاده ازسیستم ترکیبی (انکر ونیلینگ)-8 شکل
 

برای ارائھ مدلی بھینھ سیستم نیلینگ را باشرایط یکسان برای فاصلھ افقی وقائم 
).در این حالت 9متر با توجھ بھ سطح گسیختگی با طول غیر یکنواخت مدل شد (شکل 1

گردید کھ ضریب اطمینانی نزدیک بھ حالت مھار با  1.156ضریب اطمینان برابر با 
ایج نشان می دھند کھ با توجھ بھ سطح نت) 1.166متر می دھد (5طول یکنواخت 

 گسیختگی می توان مدلی بھینھ واقتصادی طراحی کنیم .
 

 
  

 درجھ) 0 ثابت مھار بندی گود بااستفاده از سیستم نیلینگ با طول غیریکنواخت (زاویھ-9 شکل
 
 نتیجھ گیری      .7
 

 می زیادي فضاي گل، تصفیھ کارگاه و حفار دستگاه آببند، دیوارھايبا توجھ بھ اینکھ 
 ھم متقابل بود، مھار خواھد مشکل بسیار یا ناممکن اجرا امکان شھري مناطق در و خواھند
 بدلیل شھري مناطق در سپرکوبی، شود می واقع مؤثر گود دیواره در بودن نزدیک درصورت
 کوچک ھاي گودبرداري در فلزي وخرپاي شود می مواجھ مشکل با صدا و سر و لرزش ایجاد

روش نیلینگ وانکراژ ویا ترکیبی از این دو در مناطق شھری . میدھد نشان کارآمد
 و بوده کوبی میخ روش از بیشتر اطمینان ضریب انکراژ روش در. بسیار کار آمد است

با  .است کوبی میخ روش روش از کمتر بسیار انکراژ روش در نیز افقی جابجایی ھمچنین
 مکان در بنابراین بوده، تر گران کوبی میخ وش ر بھ نسبت انکراژ روش توجھ بھ اینکھ 

 نباشد برخوردار چندانی اھمیت از گود پایداري کل در و افقی ھاي جابجایی کھ ھایی
 سازي پایدار روش در کھ است این توجھ قابل نکتھ. کرد استفاده کوبی میخ روش از میتوان

 جایجایی بیشترین انکراژ روش در و گود باالي قسمت در جابجایی بیشترین کوبی میخ روش بھ
 ھاي دردھھ کھ است روشی نیز شمع با انکر ترکیبی روش .شود می ایجاد گود پایین قسمت در

 کھ بوده نوین روشی انکر با کوبی میخ ترکیبی روش ولی است گرفتھ قرار استفاده مورد اخیر



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

نتایج نشان میدھند کھ استفاده از روش ترکیبی . است گرفتھ قرار استفاده مورد کمتر

 میخ روش از استفاده حالت در 1.166 از اطمینان ضریب افزایش باعث انکراژ ونیلینگ 

بنابراین میتوانیم با  .می شودانکر و کوبی میخ ترکیبی حالت در 1.475 بھ کوبی
نسبت بھ ھریک انکر ضریب اطمینان مطلوب تری  و کوبی میخبکارگیری سیستم ترکیبی 
 ،افق با مھاري زاویھ گرفتن نظر در ثابت با ،گود اطمینان از روش ھا بگیریم .ضریب

قائم ویا  فاصلھ باافزایش یعنی دارد مھاریھا بین قائم و افقی فاصلھ با معکوس نسبت
 .یابد می کاھش گود اطمینان ضریب میزان مھاریھا بین افقی 
 منظور بھ مناسبی و کاربردي روش تواند می آمده بدست ونمودارھاي نتایج این نھایت در
 وبھ گیرد انجام شده بندي تیپ خاکھاي و گودھا انواع براي کھ باشد پیمانکاران بھ ارائھ
 کامل آگاھی بھ نیاز بدون کھ گیرد قرار آنان اختیار در محاسباتی کامل دفترچھ یک صورت

 وزوایاي فواصل ترین بھینھ ممکن زمان ترین کوتاه در بتوانند موضوع جزئیات بھ
 نمایند طراحی نگھبان ھاي سازه مدل این در مھاریھارا
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 روش دو بھ عمیق گودھاي پایداري اطمینان ضریب بررسی"، دوبخشري م صالحی ، بقایی ا [8] 
 ملی کنفرانس اولین"عددي  تحلیل از استفاده با بتنی ھاي بلوك با مھاري و میخکوبی

 .1390  اسفند ایران، زیباکنار، توسعھ، و عمران

 ھاي گودبرداري پایدارسازي عددي تحلیل "،م دقیق ، ی دقیق عطرچیان م، س ،  پوردمحمي [9]
 12 تا11،ایران خاك مکانیک و ژئوتکنیک المللی بین ھمایش چھارمین "شھري مناطق در عمیق
 ایران تھران، ، 1389 آبان

 توسط گود دیواره پایداري بررسی "،میردمحمصادقی م م، وفائیان بزا ز د، زاده ھادي [10] 
 و عمران ملی کنفرانس اولین " plaxis افزار نرم در انکر و کوبی میخ ترکیب نوین روش

 1390 اسفند ایران، زیباکنار، توسعھ،

 میخ روش دو عددي بررسی و مقایسھ "میردمحمصادقی م، م، وفائیان بزا ز د، زاده ھادي [11]
 ملی کنفرانس اولین"گودھا  بمنظور پایدارسازي plaxis افزار نرم در انکراژ و کوبی

 1390 اسفند ایران، زیباکنار، توسعھ، و عمران

 "حدي تعادل روشبNailing)  میخ خاك سیستم طراحی"، مھدي نیکزاد ،ا محبوبی ،و تائبی [12]
 1390 اسفند ایران، زیباکنار، توسعھ، و عمران ملی کنفرانس اولین

 روش بھ گود پایدارسازي" ،ع اولیائی میردمحمصادقی م، م، وفائیان بزا ز د، زاده ھادي [13]
 اولین "دوبعدي سازي مدل از استفاده با آن در موثر پارامترھاي عددي بررسی و کوبی میخ

 1390 اسفند ایران، زیباکنار، توسعھ، و عمران ملی کنفرانس

 در انکرھا طراحی موثردر پارامترھاي تغییرات بررسی "،ج بزاز بلورى م، فر واحدي [14]
 و ژئوتکنیک المللی بین ھمایش چھارمین آنھا "بھینھ طرح و گودبرداریھا پایدارسازي

   ایران تھران، ، 1389 آبان 12 تا 11ایران خاك مکانیک


