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روش بـا   اسـتاتیکی اسـتاتیکی و شـبه   کوبی شده در حالـت  هاي میخ پایداري دیواره حاضر، تحقیقدر  :چکیده

 مصـنوعی  عصـبی  ي سپس نتایج حاصله با اسـتفاده از روش شـبکه   .تعادل حدي مورد بررسی قرار گرفته است
هـا،   مـیخ  و زاویـه  . طـول بینی مقادیر ضرایب اطمینـان صـورت پذیرفتـه اسـت     و پیش توسعه پیدا کرده است

ها از جملـه  میخ ي برداري، ضخامت شاتکریت، فاصله و قطر گمانهشیب گود، يگودبردارخاك، ابعاد مشخصات 
کوبی شده  دیوارهاي میخپایداري بر  این پارامترهااثر هریک از اند و  پارامترهایی هستند که در نظر گرفته شده

ها میخ ي ها، کاهش زاویهاند. بهبود مشخصات ذاتی خاك، افزایش طول میخبه تفکیک مورد بررسی قرار گرفته
عصبی مصنوعی نیز  ي . شبکهگردد یمافزایش ضرایب اطمینان  نسبت به خط افق و کاهش شیب دیواره موجب

عصبی سه الیه با معماري مشخص عملکـرد   ي ضرایب اطمینان به کار گرفته شد که یک شبکه ینیب شیپبراي 
  .مناسبی از خود نشان داد

  

 پایداري ترانشه، ضرایب اطمینان، شبکه عصبی مصنوعی شده،کوبی برداري، دیوارهاي میخگودکلمات کلیدي: 
  

همقدم -1
هاي  شیب يدارسازیپا مفهوم به کوبی خاك، میخ اتیعمل

 خیم نام به هم به کینزد يهاي فوالد میله گذاشتن کار با تند
 کی. شوند میاجرا  نییپا به باال از يدر گودبردارکه  باشدمی

ـ  باشـد،  کشش ي هلیم کیتواند  می ساده صورت به خیم   یول
     قـرار  مانیسـ  دوغـاب  در کـه  اسـت  يا لـه یم متداول طورهب
 بار انتقال زین و شده محافظت یخوردگ مقابل در تا ردیگیم
 مسـلح  کـوبی،  مـیخ  سیستم .دهد انجام يثرترؤم صورت به را

ل حفاري مراح از کی هر در خاك ي توده يساز مقاوم و کردن
 کینزد فواصل با یکشش مهار يسر کی دوختن از استفادهبا 
 شیافـزا  موجـب  روش نیـ ا. باشد می خاك ي هتود در هم به

 يها مکان رییتغ کردن محدود و خاك ي هتود یبرش مقاومت

  .)1شکل ( شود می خاك ي توده یاحتمال
کـوبی  دسین استرالیایی از روش مـیخ مهن بار نیاول يبرا

هـاي سـنگی در تونـل اسـتفاده     براي پایدارسـازي شـیروانی  
 سـال  در خاك در کوبی میخ يکاربردها نیاول از یکیکردند. 
سـایل در فرانسـه   ور کیـ نزد آهـن  خط ضیتعر يبرا 1972

 سـال  در وان،یتـا  کشور در یچ یچ زلزله]. 2صورت گرفت [
 از بعـد  آمـار . نمود واردها  شیب به را يادیز خسارات 1999
 شـده  هاي خـراب  شیب از درصد 96 دهد که می نشان زلزله

ه نسـبت بـه   درج 60 هیزاو با( میمال هايشیب زلزله، اثر در
هـاي   گزارش که است یحال در نیا. اند بوده رمسلحیغ وافق) 

  ،)1989( ایفرنـیکال در داده هاي رخ هـزلـزل از پس شدههیته
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  ].1[ خاك در کوبی شده میخ وارید کی از یمقطع سطح ):1شکل (

  

نشان  واشنگتن، در 2001 سال ي هزلزل و )1995( ژاپن کوبه
 يوارهاید در ياعمده شکل رییتغ ای و یخراب گونهچیه که داد
در  ].3[ نشد مشاهده داده رخ زلزله اثر تحت کوبی شده میخ

کوبی  میخ هاي نگهبان اي سازه زلزله مشاهدات طبق ضمن
 زلزله برابر در ییباال ها مقاومت سازه نیا که شد دهید شده
  ].4[ دارند
ــا ــروژه نیول ــاتیتحق ي پ ــامع یق ــان در ج ــر آلم  يرو ب

ــاید ــیخ يواره ــوبی م ــده ک ــلر  ش ــط گاس ــگاه در توس  دانش
 ].5[ شـد  انجـام  1981 تـا  1975 يهـا  سال نیب شروهه کارل

 يوارهـا ید يرو بـر  شیآزمـا  شـامل  یقاتیتحق ي برنامه نیا
وان بت تا بود مختلف يهااندازه با و یواقع اسیمق با یشیآزما

 کـوبی میخ يوارهاید یطراح وهاي تحلیل  از طریق آن روش
ــ یقــاتیتحق پــروژه کلــوتره ].5[ داد گســترش را شــده  یمل

ــا 1986هــاي ه کــه بــین ســالفرانســ داد و  انجــام 1990 ت
از  1994 سـال  تـا  ].2[ کرد ارائه ی راطراح يهادستورالعمل

هـاي   سـازه  وژ،یفیسـانتر  هـاي  مـدل تحلیل المـان محـدود،   
   یدانیـ م يهـا يریـ گاندازه و یواقع اسیمق با شده يابزاربند

  ].6[ استفاده شد منظور تدوین دستورالعمل طراحیبه
 دو به یکیاستاتشبه یطراح يبرا موجود هاي روش کل

  :شوندیم میتقس ریز ي عمده گروه
 بیضـر  کیـ  فقـط  که ؛یکیاستاتشبه يحد تعادل روش -1

 یانتقـال  ایـ  یچرخش یختگیگس به توجه با یکل نانیاطم
 سـطح  طول در آن، اطراف خاك ای و مسلح خاك ي توده

  .آوردیم وجودهب بالقوه لغزش
از  اسـتفاده  با ؛يبرداربهره تنش یکیاستاتشبه یطراح روش -2

 هاي عددي، براي ارزیـابی روابط تجربی و یا فرضیات تحلیل
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  شود.می ایجاد هاکنندهمسلح درکه  اي لرزه يروهاین
 يحـد  دلاتعـ  لیتعد يمبنا بر که یکیاستاتشبه لیتحل روش

اي  لـرزه  یطراحـ  منظـور  بـه  گسـترده  طـور بـه  باشد،می روهاین
 نظـر  در با. روندیم کارهب یخط دو مسلح ي دارنده نگههاي  سازه

ـ  یختگیگس يالگو با مشابه يالگو کی گرفتن  از آمـده دسـت هب
هـاي   اي سـازه  لـرزه  مقاومـت  زانیـ م ،يسـاز مدل يها آزمایش

 دیـ نمایم یبررس را متفاوت ي هندسه و طول با شده،کوبی  میخ
]7-10[.    

 بـه  کـه  یطراحـ  يهـا  شـنهاد یپ در ]11[ چـل یم و دیس
 هـاي خـاك   سازه يبرا کایآمر راه کوبی وزارت میخ استاندارد

ی افقـی وارد بـر خـاك    کینامید يروین دو هر اند،داده مسلح
 کـه  را یلغزش محرك ي منطقه یافق ینرسیا يروین و مسلح

  .اندآورده حساب به است، شده فرض صلب ي توده کی
 يبارگـذار  کـه  نمودنـد  شنهادیپ ]12[ کیبست و نیسگرست

 محـرك  ي منطقـه  ي هندسـه  بـر  يثرؤم چندان طورهاي ب لرزه
 کـم  احتمـال  علـت  بـه  نیهمچنـ . گـذارد ینم تأثیر یختگیگس
 بیضـر  ،ینرسیا و یکینامید يروین دو مقدار حداکثر یزمان هم

  ].12[ گرفتند نظر در یکینامید يروین يبرا را λ = 6/0 کاهش
یـک آزمـایش بلندمـدت روي دیـوار      ]13[ جول و پدلی

 متري در یک خاك چسبنده انجام دادند 15 ي کوبی شدهمیخ
باالیی سهم زیادي در نیروي  رسیدند که میخ هنتیجاین به  و

نیروي میخ براي مدت کوتاه  .سیستم دیوار ندارد ي نگهدارنده
   بعـد از آن ثابـت   کنـد و تقریبـاً  طی ساخت افزایش پیدا می

  .افتدماکزیمم در باالي دیوار اتفاق می شکل رییتغماند و می
شـده بـا   رفتار یک شیب مسلح ]14[ دیویس و همکاران

دار  رس ي فوالد را با انجام یکسـري آزمـایش بـر روي ماسـه    
ـ  نتایج این آزمایش میاز  بررسی کردند. ثیر أتوان اشاره بـه ت

  .اي کردهاي ماسههاي بلند در شیببیشتر میخ
هـاي  زمـدت شـیب  درا ییکارا و يداریپا یبررس منظور به
 .شـد  انجام يداند دانشگاه در شیآزما نیچند شدهکوبیمیخ

 ب،یش ي هیزاو شامل قیتحق نیا در مطالعه مورد يپارامترها
مورگان به این نتیجه دسـت   .است ها بوده کنندهمسلح تراکم

ـ  فاصله با توانیم را مدت دراز يهامکان رییتغ یافت که  نیب
  .]15[ کرد ها کنترل میخ

 بیشـ  کـوبی و  مـیخ  بـدون  بیشـ  رفتار ي مطالعه جهت
 شـد  انجـام  شیآزمـا  نیچنـد  تـراوش  تحـت  کوبی شده میخ

 و درجه 43/63 ي هیزاو هاي با شیب ها آزمایش نیا در ].16[
انـد. نتـایج   اخته و آزمـایش شـده  سـ  متریسانت 24 ارتفاع به

 و يداریـ پا بـر  يریـ گچشـم  تـأثیر  کوبی میخ که دادند نشان
ن کاهش طـول  یهمچن. دارد تراوش تحت بیش شکل رییتغ

 کـاهش  باعـث  هانآ يعمود و یافق ي فاصله شیافزا و هامیخ
 هـا  شیآزمـا با انجام  ]17[ ژانگ و همکاران .شود می يداریپا

شیب و طول میخ را مـورد   ي بر روي هفت مدل، تأثیر زاویه
هـا مقـدار نشسـت    بررسی قرار دادند. با افزایش طـول مـیخ  

کنـد. بـا   مـی  یابد و مقاومت دیواره افـزایش پیـدا  کاهش می
کـوبی افـزایش    مـیخ  ي شیب مقاومت دیواره ي افزایش زاویه

  کند.پیدا میکند و مقدار نشست کاهش پیدا می
  

    افزارنرم انتخاب -1-1
کـه بـر اسـاس    ] SNAP ]18در تحقیق حاضر از برنامـه  

ــتاندارد   AASHTOو] FHWA-SA-96-069R ]19اســــ

Standard Specifications for Highway Bridges ]20 [
اسـت. ایـن برنامـه بـر اسـاس       گردیـده استفاده آماده شده، 
گسیختگی، ضـریب  هاي مذکور برش پانچ، مدل دستورالعمل

اطمینان کلی، لغزشی و ضریب اطمینان شـاتکریت در برابـر   
 افـزار  نـرم کند. در ایـن  و کشش را محاسبه می خمش، برش

  شوند:اصلی تقسیم می ي ها به سه دستهضریب اطمینان
  ضریب اطمینان داخلی -1
  ضریب اطمینان خارجی -2
 ضریب اطمینان کلی -3

 درونطـور کامـل    بـه  گسـیختگی  سطح ترین ضعیف اگر
 ضـریب  و داخلی را گسیختگی این گیرد قرار ها میخ ي ناحیه

گوینـد.  یمـ  داخلی اطمینان ضریب را آن به مربوط اطمینان
 ي اگر سـطح گسـیختگی خـارج در ناحیـه    صورت  نیبه هم



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مرتضی جیریایی شراهی و مجتبی نظري  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

      1394چهارم، ، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22

ها قرار گیرد این گسیختگی را خرابی خارجی و ضـریب   میخ
گوینـد   اطمینان مربوط به آن را ضریب اطمینان خارجی می

وجود آید ضـریب اطمینـان    بهو اگر ترکیبی از این دو حالت 
نامنـد. اگـر مقـدار     مربوط به این حالت را خرابی ترکیبی می

رابـی  نیروي وارد بر میخ کمتر از ظرفیت مجاز میخ باشـد خ 
تـر از   افتد و ضریب اطمینان داخلی بـزرگ داخلی اتفاق نمی

ضریب اطمینان لغزشی از نوع خـارجی و ضـریب    یک است.
  باشند.اطمینان کلی از نوع ترکیبی می

  

  ضریب اطمینان لغزشی -1-2
 ي دست آوردن ضریب اطمینـان لغزشـی، دیـواره   هبراي ب

کنـیم.   مـی صورت یک واحد سفت مـدل   بهکوبی شده را  میخ
گونـه محاسـبه   بـدین  SLFS ضریب اطمینان در برابر لغزش

∑شود. نسبت نیروهاي مقاومتی افقـی   می R    بـه نیروهـاي
∑افقی محرك  D ) 2شکل:(  

)1                                                  (
∑
∑=

D
RFSSL 

  ضریب اطمینان کلی -1-3
 صورت نسـبت به (FSG)ضریب اطمینان گسیختگی کلی 

صورت شود که به نیروهاي محرك به نیروهاي مقاوم بیان می

  کند: مماسی به سطح بالقوه گسیختگی عمل می

 SLFS= 	نیروهاي		مقاوم		نیروهاي	محرك		)                                          2(

محاسبات دستی بـراي ارزیـابی مقاومـت کلـی سیسـتم      
هـاي  گیـرد و طراحـان از برنامـه   انجام می ندرت بهکوبی  میخ

  کنند.کامپیوتري براي ارزیابی مقاومت کلی استفاده می
افزار تعادل نیروهـا در قطـاع دایـره محاسـبه     در این نرم

ملکـرد را در  تـرین ع گردد و چنـدین قطـاع کـه ضـعیف     می
پایداري ترانشه دارنـد بـا مقـدار ضـریب اطمینـان و شـعاع       

  ).3شکل ( کند مشخص می گسیختگی را
  

  استاتیکی مدلمشخصات و ضرایب شبه -1-4
     یکیاسـتات شـبه  يرویـ ن یافقـ  يلفـه ؤم طیشـرا  نیا در 

                                      :        گردندیم فرض ریز صورتبه
)3                                                  (wkF hhin .)( =  

 ي زلزلـه  ضـریب  kh و خاك ي توده وزن w رابطه، نیا در که
 رخ زلزلـه  حـداکثر  شتاب به وابسته زلزله ضریب .است یافق

 شـتاب  از یتـابع  یافق ي زلزله بیضر .باشدیم محل در داده
ـ  شده بعد بی شتاب و بوده) Am( یافق ي شده بعد بی  ابعی ازت

   ابـشت از یبیضر صورت به که باشدیم نیزمشتاب حداکثر 
  

  
.]19، 1در خاك [ شده يگذار یخمثبات لغزشی دیوار  ):2شکل (
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  ].1[ در حالت کلی شدهکوبی میخ ي ثر بر دیوارهؤنیروهاي م ):3( شکل

  

  : ) داریم4در رابطه ( گردد و می انیب ثقل
)4                                        (   AAAm ).45.1( −=  

ــابع واقــع در ن،یزمــ حــداکثر شــتاب   یاتخصوصــ از یت
 يهـا وارهیـ دبـراي  . باشـد  یمـ  نظـر  موردخیزي منطقه زلزله

وار در یـ د در شـده  جادیا يهاشکل رییتغ به شده، یکوب خیم
در این  يشنهادیپ مقدار نهایت در. گردد توجهباید اثر زلزله 
 Am ي محـدوده  در یافقـ  ي زلزله بیضر نییتع يبراتحقیق 

  .)1(جدول  باشدیم Am 67/0 تا 5/0
  

  .استاتیکیضرایب زلزله در تحلیل شبه :)1جدول (
A Am Kh 

3/0 345/0 165/0 
  

  بررسی و تحلیل نتایج -2
  کـوبی  هـاي مـیخ  متغیرهاي مؤثر بر ضریب اطمینان ترانشه 
   

 و 5/15، 5/9 زیـ ر خـاك ارتفـاع   سهمدل و در  120شده در 
 ازآنجاکـه  متر متفاوت مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت.   5/21

 5/15 زیـ ر خـاك نتایج مشابه هم هستند در این مقاله تنهـا  
ها  مدل. مشخصات کامل است متري مورد بررسی قرار گرفته

  ) ذکر شده است.2در جدول (
  

   .فرضهاي پیشمدل :)2جدول (
  ارتفاع شیب

  (متر)
  طول میخ

  (متر)
زاویه میخ 

  (درجه)
زاویه اصطکاك داخلی 

  خاك (درجه)
5/15 5/13 15 30 

 چسبندگی خاك
  )پاسکال لویک(

زاویه شیب 
  (درجه)

 قطر گمانه
  (متر)

  ها فاصله میخ
  (متر)

20 10 15/0 5/1 

  
 ضرایب اطمینان تأثیر طول میخ بر -2-1

مـدل   6ثیر طول میخ بر ضرایب اطمینان أبراي بررسی ت
سـیر  هاي مختلف میخ را مـدل کـرده و نتـایج آن تف   با طول

هاي با اندیس مثلث براي حالت شود. در این مقاله نمودار می
هـاي بـا انـدیس دایـره بـراي حالـت       استاتیکی و نمودارشبه

  باشند.استاتیکی می
شود  ) مشاهده می4با توجه به شکل ( ضریب اطمینان کلی:

گردد. می میخ باعث افزایش ضریب اطمینان کلی طول افزایش که
باشد. علت صورت خطی و متناسب با طول میخ می بهافزایش  این

گونه بیـان نمـود کـه بـا      توان ایناصلی این روند افزایشی را می
کنـد، یعنـی   مـی  افزایش پیداافزایش طول میخ، طول بارگیري 

  افزایش  باعث عامل این که کرده پیدا افزایش خاك با درگیر مساحت

  
   .یکل نانیاطم بیضری و لغزش نانیاطم بیضر بر خیم طول تأثیر ):4شکل (
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شـود. در نتیجـه افـزایش نیـروي     مقدار نیروي اصطکاك می
  باشد.  اصطکاك به معناي افزایش ضریب اطمینان کلی می

گونـه برداشـت   ) این4از شکل ( ضریب اطمینان لغزشی:
شود که با افزایش طول مـیخ، ضـریب اطمینـان لغزشـی     می

کند. با افزایش طول میخ بلـوك ناپایـداري،   افزایش پیدا می
ي خواهد داشت که ایـن  وزن بیشتر نهایت درحجم بیشتر و 

عامل نیروهاي مقاوم را افزایش داده و منجر به افزایش ضریب 
تـوان بـه بیشـتر    شود. از نتایج دیگر میاطمینان لغزشی می

بودن شیب نمودار در ضریب اطمینان اسـتاتیکی نسـبت بـه    
ضریب اطمینان شبه استاتیکی اشاره کرد که به معنی تـأثیر  

  لت شبه استاتیکی است.کمتر افزایش طول میخ در حا
  

  تأثیر چسبندگی خاك بر ضرایب اطمینان -2-2
در مجموع چهار مدل براي این بخش در نظر گرفتـه شـده   

 یافتـه افزایش  پاسکال لویک 40تا  15است. مقدار چسبندگی از 
  د.شوو تأثیر چسبندگی بر ضرایب اطمینان بررسی می

با افزایش چسبندگی مقدار ضریب  ضریب اطمینان کلی:
کند. این اطمینان کلی متناسب با چسبندگی افزایش پیدا می

توان با دو علت بیان نمود، دلیل اول اینکـه در  افزایش را می
سطح لغزش با افزایش چسبندگی نیـروي چسـبندگی بـین    

 ي یابد، در نتیجه پایـداري دیـواره  هاي خاك افزایش میدانه
کند. دلیل دوم اینکه با افزایش افزایش پیدا میکوبی شده میخ

شود و تر میچسبندگی اتصال میخ و خاك اطراف میخ محکم
کند. منحنی  در نتیجه ضریب اطمینان کلی افزایش پیدا می

  باشد.  هاي موجود خطی میهمگام شده با داده
بـا افـزایش چسـبندگی خـاك      ضریب اطمینان لغزشی:

کنـد. علـت   افزایش پیـدا مـی   مقدار ضریب اطمینان لغزشی
نیـروي مقـاومی کـه از کـف بلـوك       کـه افزایش ایـن اسـت   

شـود از  گسیختگی در جهت ثبات دیواره به خـاك وارد مـی  
باشـد کـه بـا افــزایش    جـنس چسـبندگی و اصـطکاکی مــی   

شـود و همـین امـر موجـب افـزایش      چسبندگی بیشتر مـی 
  .)5شکل ( گرددضریب اطمینان لغزشی می

  

اصطکاك داخلی خاك بر ضـرایب   ي زاویهتأثیر  -2-3
  اطمینان

در مجموع پنج مدل براي این بخش در نظر گرفته شده 
درجه  40تا  20اصطکاك داخلی خاك را بین  ي است. زاویه
  کند.تغییر می

) بـا افـزایش   6بـا توجـه بـه شـکل (     ضریب اطمینان کلی:
اصطکاك داخلی خاك، مقـدار ضـریب اطمینـان کلـی      ي زاویه

باشـد.  کند که ایـن رونـد افزایشـی خطـی مـی      افزایش پیدا می
افزایش ضریب اطمینان کلی خاك به ایـن علـت اسـت کـه در     
سطح گسـیختگی نیـروي مماسـی از دو جـنس چسـبندگی و      

اصطکاك داخلی خاك  ي که با افزایش زاویه باشداصطکاکی می
گـردد و  کند و دیواره پایدارتر مینیروي مماسی افزایش پیدا می

  شود.این امر باعث افزایش ضریب اطمینان کلی می در نهایت
 ي مطـابق شـکل افـزایش زاویـه     ضریب اطمینان لغزشـی: 

اصطکاك داخلی خاك موجب افزایش ضریب اطمینان لغزشـی  
هـاي موجـود درجـه دو    گردد. منحنی همگام شـده بـا داده  می
اصطکاك داخلـی نیـروي مقـاوم در     ي باشد. با افزایش زاویه می

کـه   کنـد برابر لغزش در کف بلوك گسیختگی افزایش پیدا مـی 
  باشد.این عامل علت اصلی افزایش ضریب اطمینان لغزشی می

  
   .یکل نانیاطم بیضرو  یلغزش نانیاطم بیضر برتأثیر چسبندگی خاك  ):5شکل (
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  .یکل نانیاطم بیضرو  یلغزش نانیاطم بیضر بر خاك یداخل اصطکاك ي هیزاو افزایش تأثیر ):6شکل (

  نانیاطم بیضرا برها  میخ ي هیزاو تأثیر -2-4
گرفته شده  در نظرراي این بخش ب مدل شش عمجمو در
  .کندیم رییتغ درجه 30 تاصفر  نیبها  میخ ي هیزاواست. 

وي هـا بـر ر   میخ ي افزایش زاویهضریب اطمینان کلی: 
  گذار است:صورت مستقیم تأثیر بهدو عامل 

هـا در نقـاط    هـا، انتهـاي مـیخ    مـیخ  ي با افزایش زاویه -
یابد، می جانبه افزایشگرفته و تنش همه تر قرارعمیق

که این عامل  یافتهدر نتیجه نیروي اصطکاکی افزایش 
 گردد. موجب افزایش ضریب اطمینان کلی می

گـروه   ي ثر ناحیـه ؤها مساحت ممیخ ي با افزایش زاویه -
کـاهش   ،کنـد ها که با حرکت دیـواره مقابلـه مـی   میخ
 یافتـه در نتیجه وزن گوه گسـیختگی کـاهش    .یابد می

  شود.که موجب کاهش ضریب اطمینان کلی می
کنند. از این دو عامل در جهت عکس یکدیگر عمل می

 درجه عامل اول تأثیرگذارتر اسـت، در  10صفر تا  ي هزاوی
و یا به مقـدار   ماندهنتیجه ضریب اطمینان کلی ثابت باقی 

درجـه عامـل    30تـا   10یابد. از زاویه ناچیزي افزایش می
گردد که ضریب اطمینان  ست و موجب میگذار ادوم تأثیر

  کلی کاهش پیدا کند.
ها از صفر  میخ ي با افزایش زاویه ضریب اطمینان لغزشی:

شـویم و   درجه، با کاهش ضریب اطمینـان مواجـه مـی    30تا 
باشد. این می 2هاي موجود درجه منحنی همگام شده با داده

کاهش به دو عامـل بسـتگی دارد. عامـل اول کـاهش حجـم      
باشد که موجب کاهش وزن و در نتیجـه  بلوك گسیختگی می

گـردد. عامـل دوم، بـا کـاهش ابعـاد      کاهش نیروي مقاوم می
مقابلـه بـا نیـروي     ي بلوك، طول ضلع افقی بلوك که وظیفـه 

کند. در نتیجه نیروي اصـطکاکی  فعال را دارد کاهش پیدا می
  کند.نهایت ضریب اطمینان لغزشی کاهش پیدا می و در

  
  نانیاطم بیضرا بر شیب ي یهزاو تأثیر -2-5

گرفته شده  در نظردر مجموع شش مدل براي این بخش 
کنـد.  درجـه تغییـر مـی    30شیب بین صفر تـا   ي است. زاویه

  

  
   .یکل نانیاطم بیضرو  یلغزش نانیاطم بیضر بر ها افزایش زاویه میخ تأثیر ):7شکل (
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) بـا افـزایش   8مطـابق شـکل (   ضریب اطمینان کلی:
درجـه،   30شیب نسبت به خط قـائم از صـفر تـا     ي زاویه

شیب افزایش پیدا  ي ضریب اطمینان کلی متناسب با زاویه
باشـد.  مـی  2ها درجـه  کند. منحنی همگام شده با دادهمی

شیب در حالـت اسـتاتیکی تـأثیر بیشـتري      ي تغییر زاویه
نسبت به حالـت شـبه اسـتاتیکی دارد و موجـب افـزایش      

شـیب   ي با افزایش زاویه .گرددبیشتر ضریب اطمینان می
یابـد، در نتیجـه نیـروي    حجم گوه گسیختگی کاهش مـی 

کند و در نهایت ضریب اطمینان کلی فعال کاهش پیدا می
  یابد. افزایش می

 شیبـا افـزا  ) 8( مطابق شکل ضریب اطمینان لغزشی:
 لغزشـی  نـان یاطم بینسبت به خط قائم، ضـر  بیش هیزاو
بـا   .اسـت صورت خطـی   بهکه این افزایش  یابدمی شیافزا

حجـم   هـا  شیب و ثابت ماندن طـول مـیخ   ي افزایش زاویه
یابد، می بلوك گسیختگی و طول ضلع افقی بلوك افزایش

در نتیجه نیروي مقاوم در برابر گسیختگی خارجی افزایش 
 شود.و باعث افزایش ضریب اطمینان لغزشی می یافته

  

  نانیاطم بیضرا برها  قطر گمانه میخ تأثیر -2-6
گرفته شده  در نظردر مجموع شش مدل براي این بخش 

  کند.درجه تغییر می 30ها بین صفر تا است. قطر گمانه میخ
) بـا افـزایش   9با توجـه شـکل (   ضریب اطمینان کلی:

صـورت خطـی    بـه ضریب اطمینان کلی  ها قطر گمانه میخ
یابد. مقدار افزایش ضریب اطمینـان در حالـت   افزایش می

استاتیکی بیشتر از حالت شبه استاتیکی است. بـا افـزایش   
 نیـ ازا پـس کند و  قطر گمانه محیط گمانه افزایش پیدا می

یابـد کـه ایـن     مساحت درگیر دوغاب و خاك افزایش مـی 
گردد عامل باعث افزایش نیروي اصطکاکی خاك و میخ می

  شود.افزایش ضریب اطمینان کلی مینهایت موجب  و در
) بـا افـزایش   9مطابق شکل ( ضریب اطمینان لغزشی:

بـه  قطر گمانه ضریب اطمینان لغزشی ثابت مانـده اسـت.   
 هـا  مـیخ  ي اینکه بلوك گسیختگی خارج از محـدوده  لیدل

تـأثیري بـر نیروهـاي     ها افزایش قطر گمانه میخ ،قرار دارد
نهایـت ضـریب اطمینـان    نداشـته و در وارد شده بر بلـوك  

  ماند.لغزشی ثابت باقی می

  
   .یکل نانیاطم بیضری و لغزش نانیاطم بیضر برافزایش زاویه شیب  تأثیر ):8شکل (

  

  
 .یکل نانیاطم بیضرو  یلغزش نانیاطم بیضر برا ه میخ گمانه قطر افزایش تأثیر ):9(شکل 
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  نانیاطم بیضرا ها بر میخ گمانه ي فاصله تأثیر -2-7
گرفتـه شـده    در نظردر مجموع شش مدل براي این بخش 

  کند.متر تغییر می 5/2تا  1ها بین گمانه میخ ي است. فاصله
 ي ) با افزایش فاصله10مطابق شکل ( ضریب اطمینان کلی:

یابـد. منحنـی   مقدار ضریب اطمینان کلـی کـاهش مـی    ها میخ
باشد.  می 2صورت درجه آمده بهدستههاي بهمگام شده با داده

ها در  علت اصلی این کاهش ضریب اطمینان، کاهش تعداد میخ
باشـد. بـا   شـده مـی   کوبی میخ ي یک مساحت مشخص از دیواره

در نتیجـه   یافتـه ها نیروهـاي مقـاوم کـاهش     کاهش تعداد میخ
  یابد.ضریب اطمینان کلی کاهش می

 فاصله شیبا افزا )10( شکل مطابق لغزشی: اطمینان ضریب
. به دلیـل اینکـه   ثابت مانده است یلغزش نانیاطم بیگمانه ضر

قـرار دارد افـزایش    ها میخ ي بلوك گسیختگی خارج از محدوده
ها تأثیري بر نیروهـاي وارد شـده بـر بلـوك      گمانه میخ ي فاصله

  ماند.ثابت باقی مینهایت ضریب اطمینان لغزشی  نداشته و در
هـا، سـطح مقطـع    یل سطح مقطع مـیخ بموارد دیگر از ق

ـ  مش ثیر أها و مقطع والرها نیز مورد بررسی قرار گرفت کـه ت
  پوشی است.قابل چشم وناچیزي بر ضرایب اطمینان داشتند 

  

  عصبی مصنوعی ي شبکه -3
 ي ساده عناصر از ايمجموعه )ANN( مصنوعی عصبی ي شبکه

قابلیت  محاسباتی متصل به هم به نام نورون ساخته شده که
 تا دادهبه سیستم این قابلیت را  آن فرد منحصربهیادگیري 

-غیرخطی را بیاموزد. این یادگیري به استفاده ي پیچیده روابط
  هاي تجربیداده با طور مستقیمبهدهد شبکه را کننده اجازه می

  

ها ذخیره ونروهاي بین نوزن و نتیجه آموزش را در داده آموزش
 تواندمی عصبی ي آموزش، شبکه ي بنابراین پس از مرحله؛ کند

مستقل  متغیرهاي بین ي رابطه مناسب دقت و باال سرعت با
  بینی کند.سازي و پیش(ورودي) و وابسته (خروجی) را مدل

 و عصبی ي شبکه مختلف، بردهايرکا به توجه با امروزه
 .گیرد می قرار استفاده مورد مختلفی هايصورت به مصنوعی هوش

نتایج حاصل از شبکه عصبی، نوع معماري  بر تأثیرگذار عوامل از
 این روشن شدن و بررسی براي تحقیق این در .است شبکه

 گرفته نظر در شبکه معماري براي را مختلفی هايحالت موضوع
هاي  داده روي بر را عصبی شبکه همچنین .شودمی مقایسه هم با و
  .شودمی بررسی نتایج و اعمال SNAPافزار آمده از نرمدستبه

عصبی تابع انتقال  ي مهم در شبکه پارامترهاي از انتقال: تابع
گیرد،  یک نورون را می ورودي هايسیگنال جمع حاصل که است
 عنوان سیگنال خروجی نـورون  بهو  نموده تولید را جدیدي مقدار

 هـاي عصـبی اسـتفاده    مختلفـی در شـبکه  کند. توابع میارسال 
  :)11شکل ( ترین آنها هستند مورد زیر رایج شوند که سهمی

، MATLABافزار هاي نرمتحقیق با توجه به قابلیت این در
اسـت.   شـده  اسـتفاده  آن از عصـبی  ي شبکه کردن ادهیپ براي

هـاي مخفـی، تعـداد    معماري شبکه شامل تعیین تعداد الیه
epoch  هاي مخفی الیه هاي موجود در الیه یانورونها، تعداد

 ي شـبکه  شـود مـی  مشـاهده  .اسـت  انتقال توابع و انتخاب نوع
توابع انتقال مختلـف و تعـداد    عصبی پرسپترون با سه الیه و

توانـد  مخفی روابـط غیرخطـی را مـی    ي کافی نورون در الیه
   تخمین بزند. یخوب به

  
 ی.کل نانیاطم بیضرو  یلغزش نانیاطم بیضر ها بر میخ گمانه فاصله شیافزا ریتأث): 10شکل (
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].21[ عصبی ي انواع توابع انتقال مورد استفاده در شبکه ):11شکل (

 ،افزارنرم هاي حاصل ازاز داده استفاده با شبکه آموزش از پس
 دهید آموزش ي معلوم شود که آیا این شبکه تا شد آزمایش شبکه

بینـی ضـریب اطمینـان کلـی و ضـریب اطمینـان       قابلیت پیش
 12قبـول را دارد یـا خیـر. در ایـن تحقیـق      لغزشی با دقت قابل

هـاي  معمـاري کـه در ایـن حـاالت    حالت در نظر گرفتـه شـده   
گرفته شده اسـت. بـراي اشـاره بـه      در نظرمختلفی براي شبکه 

  مورد استفاده قرار گرفته است. حروف التینها معماري
کـه   هاي انجام شده مشخص گردیدبررسی با اعمال بایاس:

باشـد،   تحریک بسـیار مفیـد مـی    ي اعمال نمودن بایاس به الیه
توان اعمال بایاس را با در نظر گرفتن یک نورون اضـافه کـه   می

ایـن   گونه ورودي بهانجام داد. هیچ ،شودنورون بایاس نامیده می
نورون وجود ندارد و خروجی آن همیشه برابر با یک است. ایـن  

قبلـی مـرتبط گردیـده و     ي هـاي الیـه  نورون به تمامی نـورون 
  بیند.  ها آموزش میبا سایر نورون زمان هم

مترهاي ایکی دیگر از پار عصبی: ي نگاشت برگشتی شبکه

بـازخورد   ي عصبی پس انتشار خطا نحوه ي بسیار مهم در شبکه
ـ     دسـت  هاطالعات از متغیر هدف به متغیرهـاي وابسـته بـراي ب

  از  بــه حــداقل برســد. خطــا تــاب اســت مناســ هــايوزن آوردن
در تحقیـق   trainbr و trainrp, tarainlm, trainscgهـاي  نگاشت

گستردگی و حجم زیاد معادالت  لیدلبهحاضر استفاده شده که 
  شود.   می نظر صرفها ریاضی، از توضیح این روش

  
  شبه استاتیکی یکل نانیاطمبینی ضریب  پیش -3-1

سه الیه  ي بینی ضریب اطمینان کلی از شبکهبراي پیش
کـار  شود. مشخصات شبکه عصبی بـه پرسپترون استفاده می

   ذکر شده است. )3(رفته در جدول 
 در این مقاله فرصت بیان تفصیلی هر یـک با توجه به اینکه 

و شـده  بیـان   هـا شـبکه  از حاصل نتایج تنها نیست هاشبکه از
  .)4 جدول( شودبهترین شبکه معرفی می

  ، نتایجدارد را عملکرد بهترین C-2 ي شبکه اینکه به توجه با

  .استاتیکیبینی ضریب اطمینان کلی شبهعصبی مصنوعی براي پیش ي مشخصات شبکه :)3جدول (
  نگاشت برگشتی شبکه  تابع انتقال الیه پنهان  تابع انتقال الیه اول  حداکثر خطاي مجاز  هاتعداد نورون نماد شبکه

1-A  10 001/0 tansig purelin Trainrp 

2-A 15 001/0 tansig purelin Trainrp 

3-A 20 001/0 tansig purelin trainrp 

1-B 20 0001/0 tansig purelin trainrp 

2-B 20 000001/0 tansig purelin trainrp 

1-C 20 000001/0 tansig purelin trainlm 

2-C 20 000001/0 tansig purelin trainbr 

3-C 20 000001/0 tansig purelin trainscg 

1-D 20 000001/0 purelin purelin trainbr 

2-D 20 000001/0 logsig purelin trainbr 

1-E 20 000001/0 tansig tansig trainbr 

2-E 20 000001/0 tansig logsig trainbr 
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) آمـده  12در شکل (نمودار  صورت بهاز این شبکه  آمده دست به
شـده  گیـري الف) محور افقی مقادیر اندازه  -12( . در شکلاست

پس از یـادگیري   ي شبکه (هدف) و محور قائم مقادیر حاصل از
شود ضـریب همبسـتگی برابـر    گونه که مشاهده میاست. همان

توان گفت شبکه در یادگیري مناسب عمـل  بوده و می 9990/0
گیـري  افقی مقادیر انـدازه  ب) محور -12( کرده است. در شکل

 ي از شـبکه در مرحلـه   حاصل رـشده (هدف) و محور قائم مقادی
  9304/0 برابر همبستگی ضریب شودیـم اهدهـمش ت.ـاس آزمایش

 .استاتیکیبینی ضریب اطمینان کلی شبهنتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی براي پیش :)4جدول (
  هاتعداد گام  شبکه آزمایشرگرسیون   حداقل میانگین مربع خطاي شبکه  رگرسیون آموزش شبکه ماد شبکهن

1-A  9575/0 01/0 36/0 29 
2-A 9572/0 01/0 42/0 41 
3-A 9584/0 01/0 47/0 26 
1-B 9957/0 001/0 5/0 146 
2-B 9996/0 0001/0  63/0 1000 
1-C 9999/0 00001/0 8/0 9 
2-C 999/0 00005/0 93/0 952 
3-C 9999/0 00001/0 61/0 1000 
1-D 9782/0 005/0 92/0 1000 
2-D 9998/0 00005/0 86/0 1000 
1-E 9964/0 001/0 93/0 1000 
2-E 6342/0 12/0 55/0 180 

 

  .شدهبینیمقادیر موجود و پیش و (پ) رگرسیون تست شبکه ، (ب)رگرسیون آموزش شبکه (الف) استاتیکیبینی ضریب اطمینان کلی شبهپیش ):12شکل (
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      1394چهارم، ، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30

توان گفت شبکه در تست نیز مناسب عمـل کـرده   و میبوده 
 بینی شـبکه و بهتر نتایج حاصل از پیش ي است. براي مقایسه

پ) نمایش داده شده کـه در   -12هاي موجود در شکل (داده
نمونه و محـور قـائم مقـادیر ضـریب      ي آن محور افقی شماره

استاتیکی را براي مقادیر موجـود و مقـادیر   اطمینان کلی شبه
گردد می طور که مشاهدهدهد. همانشده نشان میبینیپیش
 بینـی ضـریب اطمینـان کلـی شـبه     عصبی در پیش ي شبکه

 استاتیکی بسیار مناسب عمل کرده است.
  

  استاتیکی بینی ضریب اطمینان کلیپیش -3-2
شده در مبحـث قبلـی در ایـن    با توجه به مراحل انجام

بینـی  اي که بهترین عملکـرد را در پـیش  بخش تنها شبکه
) 5با توجه به جدول ( .شودتوضیح داده می اختصار بهدارد 
عملکرد بسیار مناسبی از خود نشـان   C-2عصبی  ي شبکه

 بینی ضریب اطمینان کلی استاتیکی با رگرسیونداد. پیش
96/0R = تواند تقریب خوبی محسوب گردد. می  

  

 و استاتیکیشبه لغزشی اطمینان ضریب بینیپیش -3-3
  استاتیکی

تنهـا نتـایج   هـاي قبلـی،   ماننـد بخـش  در این بخش نیـز  
 نشان داده شـده اسـت   داشتهاي که بهترین عملکرد را شبکه

  .)7و  6هاي جدول(
  

  .بینی ضریب اطمینان کلی استاتیکینتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی براي پیش :)5جدول (
  هاتعداد گام  رگرسیون تست شبکه  حداقل میانگین مربع خطاي شبکه  رگرسیون آموزش شبکه ماد شبکهن

1-A  96/0 01/0 56/0 19 
2-A 96/0 01/0 65/0 26 
3-A 96/0 01/0 73/0 28 
1-B 9962/0 001/0 77/0 69 
2-B 9992/0 0002/0 83/0 1000 
1-C 9999/0 00001/0 85/0 21 
2-C 9984/0 0003/0 967/0 1000 
3-C 9998/0 00005/0 85/0 1000 
1-D 97/0 005/0 92/0 1000 
2-D 9984/0 0004/0 967/0 1000 
1-E 9962/0 001/0 95/0 1000 
2-E 64/0 26/0 57/0 179 

 
  .استاتیکیبینی ضریب اطمینان لغزشی استاتیکی و شبهعصبی مصنوعی براي پیش ي مشخصات شبکه :)6جدول (

  نگاشت برگشتی شبکه  تابع انتقال الیه پنهان  تابع انتقال الیه اول  حداکثر خطاي مجاز  هاتعداد نورون نماد شبکه
1-A  10 001/0 tansig purelin Trainrp 

2-A 15 001/0 tansig purelin Trainrp 

3-A 20 001/0 tansig purelin trainrp 

1-B 20 0001/0 tansig purelin trainrp 

2-B 20 000001/0 tansig purelin trainrp 

1-C 20 000001/0 tansig purelin trainlm 

2-C 20 000001/0 tansig purelin trainbr 

3-C 20 000001/0  tansig purelin trainscg  

1-D 20 000001/0 purelin purelin trainbr 

2-D 20 000001/0 logsig purelin trainbr 

1-E 20 000001/0 purelin tansig trainbr 

2-E 20 000001/0 purelin logsig trainbr 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي عصبی مصنوعیاستاتیکی به روش شبکهکوبی شده در حالت استاتیکی و شبهمیخهاي پایداري شیبــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

  31  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

  استاتیکی.بینی ضریب اطمینان لغزشی شبهعصبی مصنوعی براي پیش ي نتایج حاصل از شبکه ):7جدول (
  هاتعداد گام  رگرسیون تست شبکه  حداقل میانگین مربع خطاي شبکه  رگرسیون آموزش شبکه شبکهماد ن

1-A  9546/0 01/0 52/0 19 
2-A 953/0 01/0 63/0 25 
3-A 9526/0 01/0 65/0 35 
1-B 9953/0 001/0 68/0 94 
2-B 9983/0 003/0 74/0 1000 
1-C 9999/0 00001/0 35/0 66 
2-C 9981/0 0004/0 8987/0 326 
3-C 9993/0 0001/0 37/0 1000 
1-D 9703/0 006/0 95/0 1000 
2-D 9981/0 0004/0 8984/0 338 
1-E 9828/0 007/0 9875/0  1000 
2-E 73/0 12/0  75/0 317 

  

ضریب اطمینان  بینیدر پیش E-1 ي در این بخش شبکه
      اســتاتیکی بهتــرین عملکــرد را داشــت. نتــایج لغزشــی شــبه

   ونیرگرسـ . نشان داده شـده اسـت  ) 13این شبکه در شکل (
ــیش          باشــد کــه بســیار   مــی = R 987/0 بینــی شــبکه پ

  مناسب است.
 هبهترین عملکرد را داشـت  E-1 ي در این بخش نیز شبکه

بـا تقریـب    لغزشـی اسـتاتیکی  بینی ضریب اطمینـان  پیش و
  ).8جدول ( خوبی حاصل گردید

  
  .شدهبینیپیش و (پ) مقادیر موجود و شبکه (ب) رگرسیون تست ،رگرسیون آموزش شبکه استاتیکی (الف)بینی ضریب اطمینان لغزشی شبهپیش ):13شکل (



ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مرتضی جیریایی شراهی و مجتبی نظري ـ 

      1394چهارم، ، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  32

  استاتیکی.بینی ضریب اطمینان لغزشی شبهعصبی مصنوعی براي پیش ي نتایج حاصل از شبکه ):8جدول (
  هاتعداد گام  رگرسیون تست شبکه  حداقل میانگین مربع خطاي شبکه  رگرسیون آموزش شبکه ماد شبکهن

1-A  9535/0 01/0 66/0 23 
2-A 9555/0 01/0 68/0 25 
3-A 9577/0 01/0 74/0 27 
1-B 9956/0 001/0 76/0 112 
2-B 9993/0 0001/0 86/0 1000 
1-C 9999/0 000006/0 45/0 15 
2-C 999/0 0002/0 95/0 752 
3-C 9997/0 00005/0 61/0 1000 
1-D 9774/0 006/0 97/0 1000 
2-D 9991/0 0002/0 97/0 1000 
1-E 9841/0 001/0 9878/0 1000 
2-E 75/0 11/0 71/0 33 

  
 بنديجمع -4

افزایش طول میخ باعث افزایش ضرایب اطمینان کلـی و  
  گردد. لغزشی می

با افزایش ضریب چسبندگی خاك، ضریب اطمینان کلی 
  یابند. خطی افزایش می صورت بهو لغزشی 

ــا افــزایش زا اصــطکاك داخلــی خــاك ضــرایب  ي ویــهب
. ضـریب اطمینـان   ابنـد ی یماطمینان کلی و لغزشی افزایش 

صـورت   بـه خطی و ضـریب اطمینـان لغزشـی     صورت بهکلی 
  یابند.منحنی درجه دو افزایش می

 ي ها نسبت به افق از زاویـه  تمایل میخ ي با افزایش زاویه
 ؛ ومانددرجه، ضریب اطمینان کلی ثابت باقی می 10صفر تا 

هـا ضـریب اطمینـان     تمایل مـیخ  ي در ادامه با افزایش زاویه
کنـد. در ضـریب اطمینـان لغزشـی بـا      کلی کاهش پیدا مـی 

درجه، با کاهش ضریب  30ها از صفر تا  میخ ي افزایش زاویه
  شویم. اطمینان مواجه می

شیب نسبت به خط قائم ضریب اطمینان  ي افزایش زاویه
ضریب  کنند.کلی و ضریب اطمینان لغزشی افزایش پیدا می

و ضـریب اطمینـان    2منحنی درجه  صورت بهن کلی اطمینا
  .ابندی یمخطی افزایش  صورت بهلغزشی 

ضـریب اطمینـان کلـی     هـا  با افزایش قطـر گمانـه مـیخ   
یابـد. ولـی افـزایش قطـر گمانـه      خطی افزایش می صورت به

  ها تأثیري بر ضریب اطمینان لغزشی ندارد. میخ
ها مقدار ضریب اطمینان کلی بـا   میخ ي با افزایش فاصله

گمانـه   ي فاصـله  شیبا افـزا یابد. کاهش می 2منحنی درجه 
  .ثابت مانده است یلغزش نانیاطم بیضر

متغیرهاي مربوط به خـاك   بیان شده، يرهایمتغدر بین 
هاي کوبی در خاكرا دارند و براي اجراي میخ ریتأثبیشترین 

مختلـف بهسـازي خـاك،     يهـا  روشابتدا از  توان یمضعیف 
افـزایش داد، سـپس بـا     ییجا جابهمقاومت خاك را در برابر 

  یک طرح مناسب دیواره را پایدار کرد.
ضرایب اطمینـان   ینیب شیپکه دیده شد براي  طور همان

عصــبی  ي در حالـت اســتاتیکی و شــبه اســتاتیکی از شــبکه 
کمک گرفته شد و نتایج بسـیار مطلـوبی در پـی داشـت. در     

 ي توان از شـبکه ضرایب اطمینان می ي نتیجه براي محاسبه
ضـرایب اطمینـان    ینـ یب شیپـ عصبی کمـک گرفـت. بـراي    

از کوبی یک شبکه سه الیه عملکـرد مناسـبی   دیوارهاي میخ
  نشان داد. خود
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