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 خالصه

روش کار با استفاده از روابط تحليلی ـ تئوریک و عددی از جمله نرم      

و ساخت مدلهای آزمایشگاهی شيروانيهای خاکی مقيدشده از کف  PLAXISافزار 

)مدل دیمانسيونی کوچک( انجام شده و در نهایت از نتایج خروجی مدل 

تغيرهای آزمایشگاهی و تحليل تئوریک و روش های عددی، بررسی های پارامتري، م

اجرایی ارائه، و نتيجه گيری کلی به دست آمده است. بر اساس آناليز عددی 

های افزار و با حضور مصالح تسليح كننده مانند ژئوتكستایل در الیهتوسط نرم

مختلف و مرزهای گسيختگی شرایط تحليلی مدل را به صورت مرکب )خاك+ 

حاالت بدون وجود تسليح ژئوتكستایل( بررسی نموده و شرایط مقایسه ای بين 

كننده و با وجود آن ارائه می گردد که در این حاالت می توان به اهميت روش 

فوق پی برد و همچنين پارچه های پليمری یا مصنوعی مانند ژئوتکستایل به 

دليل سختی نسبتا کم، از نظر تغييرشکل پذیری با خاک سازگارتر می باشند. در 

گانه در 11تحليل نتایج کيفی مدلهای پارامتری پایان به بررسی ـ آناليز و 

 روش های عددی و آزمایشگاهی و نيز مقایسه آن ها پرداخته 

 مي شود. 

 

واژه های کليدی: شيروانی خاکی، مدل های پارامتری، ژئوتکستایل، ظرفيت 

 باربری

 

 مقدمه  .1

 
مسائل بررسی شرایط پایداری و ناپایداری شيب های شيروانی خاکی، یکی از 

مرتبط با رشته تخصصی خاک و پی بشمار می آید و در کمتر جایی است که بحث شرایط 

هدف مقاله  .زوال و ضرایب اطمينان بحرانی این گونه سازه های خاکی مطرح نباشد

بررسی دقيق آزمایشگاهی، عددی و پارامتری مدل های موجود با حضور مصالح مسلح 

شد که نقش مسلح سازی مناسبی در برابر كننده از جمله  ژئوتكستایل می با

این تحقيق به دليل عمليات های فراوان اجرایی اعم  نيروهای محرک وارده دارد.

از گودبرداری در بخش ابنيه، حفاری در بخش تونل و شفت ـ شيروانی های خاکی 

یکطرفه ـ ترانشه های خاکی و سدهای خاکی در بخش جاده سازی با اختالف سطح در 

ی عبوری و تپه ها و کوه ها و ... همگی نياز موضوع فوق را جهت تحقيق به مسيرها

شيروانی های خاکی که به صورت یکطرفه و مشابه  [.4[ و ]3اثبات می رسانند ]

سازه های خاکی از جمله ترانشه های کنار جاده ها و کوهها و به طور کلی شيب 

رجه مطرح هستند، همگی مستعد د 53هایی که احتمال ریزش آن ها با زوایای بيش از 

[ و الزم است تا در 1لغزش و ناپایداری بر روی سطوح گسيختگی پای شيروانی بوده ]

  وهله اول مصالح موجود در آزمایشگاه به درستی تست و آناليز شوند.

در مرحله دوم با کمک روش های عددی مدلسازی انجام پذیرفته و خروجيهای 

عملکرد و نحوه رفتار مدل به ما ارائه دهد که تا در نرم افزار، دورنمایی از 

مراحل بعدی کار تحقيق در آزمایشگاه بتوانيم با کمترین خطاهای مجاز به نتایج 

                                                 
 دانشجوي دکترای خاك 1
 عضو هيات علمي 2
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مطلوب و دارای صحت قابل قبول از باب مقایسه بين دو روش فوق، شرایط پایداری 

 [.1شيروانيهای خاکی را با و بدون ژئوتكستایل بررسی و کنترل نمایيم ]

الزم به ذکر است که شيروانی های مدلسازی شده در این تحقيق به شکلی است 

که در بررسی و مقایسه سنجی با مدل های مقياس واقعي که شرایط مقيد شده از کف 

شرح مي این قسمتهای اصلی تحقيق به  [.1را دارا می باشند قابل ارزیابی است ]

ح دوبعدی مساله و طر -2 عاد کوچکای آزمایشگاهی با اببررسی مدل ه -1باشد: 

 قایسه نتایج تحليل هاي عددی و آزمایشات آزمایشگاهیم -3تحليل عددی آن 

 

 

 آناليز آزمایشگاهی تحقيق  .2

 
همانطوری که در بخش مقدمه ذکر شد در ابتدای کار : الف ـ آزمایش مصالح

بایستی مشخصات و خصوصيات فيزیکی و پارامترهای مصالح خاکی شيب شيروانی مورد 

نظر توسط آزمایشات استاندارد شده بررسی می شد. برای این منظور انواع آزمایش 

دانه ها از جمله: وزن مخصوص ظاهری ـ وزن مخصوص حقيقی ـ درصد جذب رطوبت ـ 

بندی ـ حدود اتربرگ ـ درصد تراكم ـ برش مستقيم ـ مقاومت کششی  ژئوتكستایل، 

صورت پذیرفت و از روی نتایج بدست آمده  (sand + 20% clay %80)بر روی مصالح مدل 

( پيش بينی های الزم برای انتخاب مدل رفتاری مناسب برای 1مطابق جدول شماره )

با توجه به اینکه بخش حداکثری  [.1جام گردد ]ان PLAXISمدلسازی در نرم افزار 

مصالح، ماسه اي بودند در آناليزهای عددی و آزمایشگاهی که بر روی نرم افزار و 

خروجی های آن و نيز بارگذاری استاتيکی  و دیناميکی روی مدل های آزمایشگاهی 

انتخاب   soil  Hardeningانجام پذیرفت مشخص شد که مدل رفتاری می تواند از نوع

 شود. 

 

 

 شخصات مصالح مصرفي در مدل سازيم -1جدول 
 مقدار پارامتر کيفی ردیف

 1.68gr/cmdγ=3 وزن مخصوص خشك مصالح 1

 1.79gr/cmwetγ=3 وزن مخصوص مرطوب مصالح  2

 2.6gr/cmsG=3 وزن مخصوص حقيقي مصالح  3

 3gr/cm22.= d(max)γ وزن مخصوص خشك حداكثر مصالح 4

 opt(ω(=7.5% رطوبت بهينهدرصد  5

 material(ω( =%7 درصد رطوبت در نظر گرفته شده 6

 1.65cCu=9.9, C= ضریب یکنواختی و انحنا مصالح 7

 LL=33% حد روانی  8

 PL=18% حد خميری 9

 PI=15% دامنه خميري  10

 2C=0.10kg/cm چسبندگی مصالح 11

 oφ=28 زاویه اصطکاک داخلی مصالح 12

 2KN/m410×E=2 یانگ مصالحمدول  13

 ν=0.3 ضریب پوآسون 14

 0ψ= زاویه اتساع  15

 Dr=80% درصد تراکم مصالح 16

 EA=10KN/m سختی کششی ژئوتکستایل 17

 t=0.8mm ضخامت ژئوتکستایل 18

 103gr/m(Geo)γ=2  وزن مخصوص ژئوتکستایل 19

 m/s3-10×K=125  ژئوتکستایلضریب نفوذپذیری  20

 

در این مرحله مدل های پارامتری به لحاظ ب ـ ساخت مدلهای پارامتری: 

انجام و  PLAXISابعادی انتخاب شدند و در ادامه مدلسازي هاي عددی با نرم افزار

( 1متعاقب آن مدلهای آزمایشگاهی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. شکل شماره )

( به 1گانه تحقيق را نشان می دهد که مدل شماره ) 11تصاویر مدل های پارامتری 

دليل نداشتن ژئوتکستایل مدل مبنا قرار گرفته و در مدل های بعدی با توجه به 

به صورت موازی و مورب نسبت به افق مورد بررسی  عمق و شکل قرارگيری ژئوتکستایل

الزم به توضيح است كه مدل هاي پارامتري ارائه شده به لحاظ   قرار گرفته است.

شكل قرارگيري آن ها صرفا به جهت مقایسه بين نتایج خروجي روش هاي عددي و 

ه آزمایشگاهي به لحاظ عملكرد ژئوتكستایل در سطوح تنش و كرنش پایين بيان شد
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است. فلذا شكل مرسوم آنها معموال بصورت پيچيده در اجرا كاربرد دارند )كليه  

 [.8و 7و2واحدها بر حسب متر هستند( ]

 

 
 گانه 11تري مدل هاي پارام -1شكل 

 
پس از ساخت مدل : ج ـ ساخت مدل آزمایشگاهی و بارگذاری استاتيکی

و به  25cm×25cmفوقانی و مقطع  50cm×25cmآزمایشگاهی با ابعاد مقطع تحتانی  

از جنس شيشه فشرده نشکن شفاف با  2:1به صورت شيبدار با شيب  cm 50ارتفاع 

که بتوان سطوح لغزش و تغيير مکان های قائم و افقی را مشاهده  6mmضخامت 

نمود، اقدام به مدلسازی از مصالح تركيبي ماسه و رس  نموده و همزمان با کنترل 

روش عددی برای پيش بينی مقادیر بارگذاری مدل ها قبل از فروریختن شيروانی، 

ا را با در نظر گرفتن شروع به بارگذاری نموده و پس از آن قرائت تغيير مکان ه

 حداكثر ظرفيت باربری مدل ها ثبت گردید. 

 

  
 حله مدلسازیمر -3شکل  رحله ساخت مدلم -2شکل 
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رحله بارگذاری و قرائت پارامترهاي كيفي مدل هاي مقيد م -4شکل 

 شده از كف

  
 رحله بروز ترك ها و روند گسيختگي مدلم -5شکل 

      

مراحل ساخت ـ مدلسازی ـ بارگذاری و قرائت تغيير مكان  5 تا 2اشکال شماره

 ها و بروز ترك ها و روند گسيختگي را نشان می دهند.

بستن سطوح  ( در این تحقيق یعنيEnd- Restrainedاصطالح مقيد شده از كف )     

تحتاني مرزي مدل ها بطوري كه بتوان كف آن ها را صلب در نظر گرفت و با شرایط 

 ل هاي واقعي مقایسه نمود. مرزي مد

 

 

 مشخصات دستگاه بار دیناميكي  . 3

 
جهت مدلسازي بارهاي دیناميكي بر روي مدل هاي پارامتري، الزم بود تا 

استاتيكي به همراه موتوري با فركانس، سرعت و زمان مشخص  دستگاهي با بار مشخص

شود. عملكرد آن با بار هارمونيك معادل و مساوي مدل شده در نرم افزار ساخته 

بر اساس حالت غير تعادلی سيستم بوده، بطوریکه با تغيير محل قرارگيري دیودها 

و تعداد آن ها در مدل، فركانس تغيير می یابد و در مرحله بعد ثبت پارامترهای 

دیناميکی از جمله سرعت، شتاب و دامنه نوسان توسط دستگاه شيک انجام پذیرفت 

[6.] 

 دیناميكي مدل هاالف( مشخصات بار 

         f=  3/23فرکانس ) هرتز (                                2KN/m036/0 = F    بار دیناميكي  

ضریب دامنه                                         )2KN/m    1/0  =) Bبار استاتيكي اوليه موتور 

1 =  m 
                                                                                  

043/0  T= 

                                                                                

5t =   

 

 ب( محاسبه بار دیناميکی 

  2KN/m 1/0  =fبار استاتيكي     

                                                                                                                                                                               (            1رابطه )

)sin(.. 00   tfmF 

 2KN/m 036/0 ( =0  +5  ×32/146 )sin  ×1/0  ×1  =0Fبار معادل دیناميكي  

هرتز بر روي مدل هاي  3/23مقایسه اي از فركانسبه عنوان فرض محاسباتي و 

مشخصات بارهای دیناميکی دستگاه در  [.6گانه استفاده شده است ] 11پارامتري 

( نمایش داده شده و همچنين مدار سيستم دیناميكي در شكل شماره 2جدول شماره )

ضمنًا مراحل مراحل ساخت دستگاه و بارگذاری دیناميکی  ( ترسيم شده است.6)

 [.6( نمایش داده شده است] 7شيروانی ها در شکل شماره )

 مشخصات بارهای  دیناميكي دستگاه  -2جدول 
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ردی
 ف

فركان
 س 
)هرتز
) 

ضریب 
دامن
 ه

 دامنه
)ميليمت

 ر(

بار 
 دیناميكي

)0(F 2KN/m 

تعداد 
پل 
)دیود

) 

سرعت 
موتور 
)ميليمت
ر بر 
 ثانيه(

زمان 
اعمال 
بار 
)ثانيه

) 

تغيير مكان 
 استاتيكي
 )ميليمتر(

 1 44 1 01/29  064/0 کل  

دیوده

 ا

45 5 13/0  

 2 38 1 18/22  056/0  3  39 5 17/0  

 3 5/31  1 38/15  048/0  2 32 5 25/0  

 4 3/23  1 15/9  036/0  1 24 5 46/0  

 5 66/16  1 9/21  1/0  0 22 5 89/0  

66/16 6 ماكزیمم  1 9/21  1/0  0 22 5 89/0  

3/23 7 مينيمم  1 15/9  036/0  1 24 5 46/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار سيستم دستگاه بارگذاری دیناميکیم - 6شكل 

 

                                

 ارگذاری دیناميکی شيروانی هاب مراحل ساخت دستگاه و -7شکل 
 

 
  نتایج آزمایش های استاتيکی . 4

 

 -2يير مکان افقی، تغ -1در نتيجه سه پارامتر در آزمایشات ثبت گردید: 

 داکثر ظرفيت باربری مدلها قبل از گسيختگي ح -3، تغيير مکان قائم

آزمایشگاهی ( مقادیر بدست آمده حاصل از نتایج قرائت های 3جدول شماره )

 را نشان می دهد.

 
 

 تایج مقادیر ثبت شده در پایان آزمایشاتن -3جدول
شماره 

 مدل
حداکثر تغيير 

 (mm)مکان افقی 
حداکثر تغييرمکان 

 (mm)قائم 
حداکثر ظرفيت 

 (KN)باربری 
1 8 15 85/3 
2 5 15 915/3 
3 10 5/15 03/4 
4 10 5/15 87/3 
5 10 5/15 86/3 
6 8 15 95/3 
7 10 5/5 10/4 
8 10 5/5 0/4 
9 10 5/5 0/4 

منبع 

 تغذیه

 تایمر

 

+ 
 ولت ( 5) 

 

- 

 

 آرميچر  
1 

 آرميچر  
2 

دیو

 دها
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10 10 5/5 30/4 
11 10 5/5 37/4 

 

 آناليز عددي تحقيق .5

 
روش های عددی در آناليز مدل های پارامتری شيروانی های خاکی از جهت صحت 

ي حاصل از آزمایشات مصالح نتایج خروجی بستگی به صحت خصوصيات فيزیکی بدست آمده

آزمایشگاه داشته و نيز یكي دیگر از فاکتورهای اساسی در مدلسازی مصرفی مدل در 

های کامپيوتری استفاده از مدل رفتاری مناسب منطبق بر رفتار خاک و مصالح 

در همين راستا پس از انجام آزمایش های موثر اطالعات  آزمایشگاهي می باشد.

پس از طی مراحل به  نرم افزار معرفي شدكه  1ورودی و مدل رفتاری سخت شوندگي

آناليز در قسمت ورودی خصوصيات مصالح مسلح کننده پارامترهای فيزیکی واقعی 

ژئوتکستایل به نرم افزار بر اساس آزمایشات کششی انجام یافته معرفي شد و در 

نهایت پس از آناليزهای متعدد بر روی مدل های پارامتری نتایج مطابق جدول 

 [.3] ,[4( بدست آمد ]4شماره)

 

 ـ  نتایج خروجی تحليل عددی مدلهای پارامتری استاتيکی 4جدول 

شماره 
 مدل

حداكثر 
تغيير مكان 

 (mmافقي )

حداكثر 
تغيير مكان 

 قائم 

(mm) 

حداكثر تنش 

  yyكارتزین در جهت 
(2KN/m) 

حداكثر ظرفيت 
باربري قبل از 

 (KN) گسيختگي

ضریب 
 اطمينان

1 65/6 06/10 47/75 65 985/0 
2 44/6 12/10 18/75 67 971/0 
3 97/7 56/10 49/78 64 982/0 
4 29/6 57/9 60/69 63 969/0 
5 72/7 43/12 31/83 63 943/0 
6 64/6 02/10 78/76 66 978/0 
7 67/4 71/7 96/64 60 039/1 
8 51/5 65/8 11/67 62 016/1 
9 13/5 36/8 08/72 62 015/1 
10 21/5 71/8 12/88 63 014/1 
11 86/4 40/8 09/88 65 009/1 

 

پس از تحليل نتایج حاصل از نرم افزار  و آزمایشگاه كه مبناي تحليل هاي 

در ادامه با  درصد تفاوت دیده مي شود. 5عددي محسوب مي شوند در حدود كمتر از 

توجه به آناليز كيفي مدل هاي پارامتري  تاثير عمق ژئوتکستایل بر روی مدل های 

مورب بيشتر از مدل های موازی می باشد که در این ميان تاثير آن بر روی مدل 

( از همه بيشتر مي باشد و همچنين در مدل های موازی دارای نوسانات 7شماره )

( دارای بيشترین تاثير می باشد. از روی 4ماره )بسيار زیادی بوده که در مدل ش

نتایج بدست آمده می توان نتيجه گرفت که عمق بهينه قرارگيری ژئوتکستایل در 

مدل های پارامتری برای کنترل تغيير مکان افقی عمقی است که ژئوتکستایل مسير 

موازی مستعد گسيختگی در مدل را قطع می کند. همانطوري که مشخص است در مدل های 

دار مدل ها و محل قطع به دليل مسير گسيختگی محتمل در محدوده وسط سطح شيب

می تواند بهترین کنترل کننده تغييرات مکانی  m 3/0ژئوتکستایل مياني در عمق 

در آن راستا باشدكه در مدلهای پارامتری با ژئوتکستایل مورب در قسمت پایين 

حرانی با وضعيت مورب بودن ژئوتکستایل شيروانی به دليل اهميت منطقه گسيختگی ب

در آن محدوده و کمک كردن به جلوگيری از تغيير مکان می تواند بهترین مدل 

همچنين می توان تغير مکان هاي  قائم را در مدل  پارامتری از این نظر باشد.

تغير مکان هاي افقی در این گونه مدل ها ای پارامتری مورب تقریبا مشابه ه

( در این حالت نيز بهترین مدل پارامتری به جهت 7ه مدل شماره )دانست چرا ک

کنترل حجم فراوان مصالح در مدل پس از بارگذاری استاتيکی می باشد و پيش بيني 

 مي شود كه بهينه ترین مدل در شرایط واقعي در محل باشد. 

 

 

 خروجی های عددی و آزمایشگاهی دیناميکی .6

                                                 
1- Hardening 
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بدست آمده حاصل از آناليز عددی و آزمایشگاهی ( نتایج 5در جدول شماره )

ثانيه  به قرار  5و زمان اعمال بار  2KN/m  036/0در اثر اعمال بار دیناميکی

 [.3زیر می باشند ]

 يکینتایج عددی در اثر بارگذاری دینام -5جدول 

 
 :آناليز نهایي بهينه ترین مدل هاي پارامتري  دیناميکی به لحاظ جميع جهات

 
 

 

 

 

 

 بهينه ترین مدل هاي پارامتري دیناميکی -8شكل 

 نتيجه گيری  .7

 
با توجه به نتایج حاصل از روش های عددی و آزمایشگاهی به دست آمده و 

تحليل کليه نتایج آماری و متغيرهاي مدلسازی پارامتری می توان موارد ذیل 

 الذکر را جهت بررسي فاکتورهای موثر بر موضوعيت این تحقيق بيان نمود: 

 هينه تر سطوح تاثير ژئوتکستایل در مدل های پارامتری مورب به دليل قطع ب

 محتمل گسيختگی مدل ها بدست آمده است. 

  ميزان حداکثر ظرفيت بـاربری مـدل هـا قبـل از گسـيختگي متـاثر از عمـق

قرارگيری ژئوتکستایل ها می باشد به طوری که باال بـودن مقاومـت و سـختی 

محوری کششی ژئوتکستایل و پایين بودن سطح تنش هـای مـدل هـای پـارامتری 

ظرفيت باربری کششی محدودی از ژئوتکسـتایل هـا را تحـت  کوچک آزمایشگاهی

تاثير قـرار داده و ایـن تـاثيرات حـداقلی، نقـش خـود را در مـدل هـای 

( مـی باشـند 2و  10پارامتری که در سطوح باالیی مانند مدل شـماره هـای )

بيشتر نشان می دهند.  كه توصيه می شود حتي المقدور پيمانکاران اجرایـي 

ه به این گونه سازهاي خاكي براي رسيدن به حداكثر ظرفيـت و محققان مربوط

و  7و  3باربري اقدام به اجراي مسلح كننده ها در سطوح فوقاني نماینـد ]

8. ] 

  بر اساس آناليزهای انجام یافته بر روی المـان هـاي مسـلح در مـدل هـای

پارامتری مشخص گردید که اگر ژئوتکستایل ها بر روی سطوح فوقانی و نزدیک 

به محل بارگذاری قرار بگيرند درصد تاثير ظرفيت کششی فعال آن ها بيشـتر 

شده به طوری که این روند در مدل های کوچـک آزمایشـگاهی بـه دليـل سـطح 

 [.3] پایين تنش های اعمال شده به خوبي مشهود نيست

 نکته مهم این است که چون پارامترهای  وC  و  در یك نوع مصالح مشخص

ثابت مي باشد، تنها عامل تعيين کننده پایداري بحراني شيروانيها خصوصا 

 شرایط اعمال بار خروجي هاي آزمایشگاه خروجي هاي عددي

شما
ره 
 مدل

حداكثر 
تغيير 
 مكان
 افقي

)ميليمت
 ر(

حداكثر 
تغيير 
مكان 
 قائم

)ميليمت
 ر(

حداكثر تنش 
كارتزین در 

 (yy)جهت 
2KN/m 

حداكثر 
تغيير 
 مكان افقي
 )ميليمتر(

حداكثر 
تغيير 
 مكان قائم
 )ميليمتر(

بار 
دیناميك

 ي
2KN/m 

زمان كل 
اعمال 

 بار
 )ثانيه(

1 13/0  25/0  - 66/8  1/0  2/0  036/0  5 
2 05/0  81/1  - 38/8  03/0  7/1  036/0 5 

3 048/0  75/1  - 38/8  03/0  6/1  036/0 5 

4 048/0  72/1  - 38/8  03/0  6/1  036/0 5 

5 046/0  61/1  - 38/8  02/0  5/1  036/0 5 

6 052/0  73/1  - 38/8  03/0  6/1  036/0 5 

7 054/0  20/1  - 40/8  03/0  2/1  036/0 5 

8 055/0  33/1  - 40/8  03/0  3/1  036/0 5 

9 056/0  40/1  - 40/8  03/0  3/1  036/0 5 

10 056/0  41/1  - 40/8  03/0  4/1  036/0 5 

11 082/0  41/1  - 41/8  03/0  4/1  036/0 5 

0.5 m 

)2q    (KN/m 

مدل  1

 مبناء
5 

0.4 

7 

0.16 
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، ارتفاع شيرواني خواهد بود.  )رابطه (2( در رابطه ) (hدر ابعاد واقعي 

2)                                     

qh

c
m




.
        

  تاثير ژئوتکستایل برای کنترل و کاهش تغيير مکان های افقی در مدل های

 پارامتری بسيار مناسب می باشد.

  به دليل انعطاف پذیری زیاد و سختی کم ژئوتکستایل ها در سطوح تنش پایين

مدل های پارامتری، باعث افزایش چند برابری و شرائط تشدید یافته 

 گردیده است.تغييرمکانهای قائم 

  با توجه به آناليزهای انجام یافته عددی و آزمایشگاهی مدل های پارامتری

به لحاظ شرائط قرارگيری در برابر بارهای دیناميکی از جهت کمترین  5،7،1

شرائط تشدید یافته شده فرکانس سيستم اعمال بار، بهينه ترین مدلها 

ش های کم و بارهای شناخته شده اند و همچنين،  ژئوتکستایل ها در تن

دیناميکی، هر چه قدر که از منبع تحریک دورتر باشند دارای عکس العمل 

 های مناسب تری هستند. 

  قابل توجه کليه دست اندرکاران اجرائی اعم از محققين،کارشناسان،مشاورین

و پيمانکاران که استفاده از ژئوتکستایل برای بارگذاری های دیناميکی و 

ب در الیه های زیرین و روئين سازه های خاکی برای کنترل استاتيکی به ترتي

 [.6ضرائب اطمينان مجاز آنها توصيه می گردد ]
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