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 خالصه
 نييتعاست. جهت  يضرور يامر يعمران يک در پروژه هايانجام مطالعات ژئوتکن

 يها هيال يبررس بمنظورکه عمق مورد نظر  يخاک در مطالعات يمهندس يپارامتر ها
استفاده از  يجا به توان يم يراحت و ها¬نهيکاهش هز يخاک کم باشد، برا

( در DPLسبک ) يکينامينفوذسنج د آزمايشاز (،SPTنفوذ استاندارد) آزمايش
به سه  يکيناميد يها . نفوذسنجاستفاده کردمعتبر  يصورت وجود رابطه همبستگ

م يتقس سبک يکيناميد لي( و مDCP) يکينامينفوذ مخروط د ،يفرانسو ينوع پاندا
مختلف تابع هندسه  يها حاصل از نفوذ سنج جينتا نيب روابط ازآنجاکه. شوند يم

و رفتار  اتي(، خصوص...اندازه نوک، و ل،ابزار مورد استفاده ) شک يساختار
 يبررس به قيتحق نيا در لذا باشد، يو روش استفاده م يخاک مورد مطالعه، انرژ

سبک  يکيناميحاصل از نفوذسنج استاندارد و نفوذسنج دج ين نتايب يرابطه تجرب
زان تکرار يسپس م و پرداخته شده استاز شهر کرمان  يانتخاب تيدر دو سا

 يرابطه همبستگ تيو در نها نييتع آزمايشاز هر  هج به دست آمدينتا يريپذ
سبک در خاک  يکينامينفوذسنج د آزمايشنفوذ استاندارد با  آزمايش جينتا نيب

 ارائه شده است. رس کرمان
 

(، خاک SPTنفوذ استاندارد) آزمايش(، DPLسبک) يکينامي: کاوشکر ديديکلمات کل
 يرابطه همبستگرس کرمان، 

 
 

 مقدمه .1
باشد يبرخوردار م ياديار زيت بسين مقاومت خاک از اهمييتع يعمران يدر پروژه ها

 آزمايش نيا . دراست يعيامر کامالً طب کي ينفوذسنج يات درجاآزمايشو استفاده از 
کند ينفوذ م ضربه، داخل خاك ايفشار  رثادر گريشکل د ايمخروط  کي هيشب يها جسم

 .شود ينفوذ ، به مشخصات خاك ارتباط داده م مقابلو مقاومت آن در
دسته اول از نوع  :شوند يم ميتقس يبه دو دسته کل ينفوذ سنج يهاآزمايش

 که در اناست (  CPT) نفوذ مخروط آزمايشآن ها نيبوده که متداول تر يکياستات
ضربه  است که از يکيناميشود. دسته دوم از نوع د ياستفاده م يکياز فشار استات

)  يکيناميکاوشگر د و(SPT)  استاندارد نفوذ آزمايششود و  ينفوذ استفاده م يبرا
Dynamic Probing ) 1 [.دسته است نيا يها آزمايش نياز متداول تر[ 
 يهاآزمايش نيو پرکاربردتر نياز موثرتر يکي استاندارد نفوذ آزمايش

، نتايج حاصل از ط متفاوت خاکياما با توجه به شرا ،روديشمار مموجود به ييصحرا
حفر گمانه  آزمايشن يا باشد. دريمورد قبول نم در برخی از موارد آزمايشاين 
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 آزمايشاين وجود دارد.  ير قاشقيامکان اخذ نمونه با نمونه گ ضروريست و همچنين
و  ASTM D1586زمايش در آجزئيات و روش انجام  مناسب است، يخاک دانه ا يبرا

 يورد پارامترهاآبر يج حاصله براياز نتا ذکر شده است. 8446استاندارد ملی 
 شود. يرمکان خاک استفاده ميي، وزن مخصوص و تغيبرش

بر روی نهشته های ريزدانه دوران کواترنر بنا شده است. اليه  شهر کرمان
های سطحی عمدتاً از نوع خاکهای ريزدانه با پالستيسيته کم می باشند که در سيستم 

. تا کنون برای ]3و 2 [گيرندجای می ML-CLيا  CL ،MLهای طيقه بندی متحد در رده
ون نفوذ سنجی ديناميکی سبک ارتباط نتايج آزمون نفوذ استاندارد با نتايج آزم

 شده است.استفاده می DIN 4094از رابطه پيشنهادی 
نفوذ  انواعبا  آزمايش زاتيتجه يهايژگيوو د يفوا انيمقاله حاضر ضمن ب در

 2انجام شده در  يها آزمايش جينتابا استفاده از ،DPLبخصوص  يکيناميد يسنج
 آزمايشنفوذ استاندارد با  آزمايش جينتا نيب يتجرب رابطه کرمانمختلف در  تيسا

-با توجه به نوع خاک سايت .شده است ها تعيينبرای اين نهشته سبک يکينامينفوذسنج د
های مطالعه شده، رابطه همبستگی حاصله تطابق خوبی با روابط پيشنهادی 

 دهد.نشان می DIN 4094استاندارد 
 
 
 يکيناميد يهانفوذ سنج .2.
 

  يکيناميد يها نفوذ سنجانواع –الف 
جهان آغاز  ياز کشورها ياريبس است که درا هسال يکيناميد ياز کاوشگرها استفاده

اما در کشور  ،است افتهي يآلمان و ژاپن توسعه خوب مانند کشورها يشده و در برخ
 يندرت استفاده م به و افتهين يتوسعه چندان يکيناميد ياز کاوشگرها استفاده ما

 شود.
 يهالهيمخروط نفوذ و م چکش، به نام ياز سه قسمت اصل يکيناميد يکاوشگرها

 به حفر گمانه ازينفوذ استاندارد معموالً ن آزمايشبرخالف  اند وشده ليرابط تشک
ضربه از سقوط  نيشود. ا يم نينفوذ در خاك با ضربه تأم يالزم برا ي. انرژستين

کار با توجه به اندازه و  نيشود. ا يم يناش مشخص ياز ارتفاع نيمع يوزنه ا
شود. در  انجام به کمک موتور ايو  يآن ممکن است به صورت دست سقوط ارتفاع

 شود.  يم نييتع مشخص مقدار نفوذ يتعداد ضربه الزم برا تينها
ساخته شده و  يمختلف ياهدر ابعاد و اندازه يکيناميد يرهاتاکنون کاوشگ

موتوردار  اوشگرها بصورتکاند. آمده درBS و  DINنها تحت استاندارد آاز  يتعداد
ط دشوار يشرا و يدست يف چاههاکاستفاده در  يبرا يباشند. انواع دستيم يا دستي

 كه دريط خاك دارد بطوريبه شرا ياوشگر بستگک. انتخاب نوع باشدميمناسب  يدسترس
را  يج بهترينتان يسه با انواع سنگينرم استفاده از چكش سبكتر در مقا يهاکخا

 .خواهد داد
 .آورده شده است  DIN4094ن آنها بر اساس استاندارديمشخصات مهمتر 1در جدول 

] 4[ 
 

 يکيناميد يکاوشگرها متعارف انواع مشخصات -1جدول 
Super Heavy 

(DPSH) 
Heavy 

DPH 
Meduim 

DPM 

Light 

DPL 
 نوع

 (kg)وزن چکش  10+ 1/0 3/0+30 5/0+50 5/0+5/63

02/0 +75/0 02/0+75/0 01/0+5/0 01/0+5/0 
 ارتفاع سقوط

 (m) چکش

 (mm)قطر مخروط 3/0+7/35 3/0+7/35 3/0+7/43 5/0+5/50

 )2cm(سطح مخروط  10 10 15 20

 (mm)قطر راد 2/0+22 2/0+32 2/0+32 2/0+32

 (mm)ضخامت راد  2/0+6 9+ 2/0 2/0+9 -

 ي)برا 100-5
 (cm20 نفوذ

 ي)برا 50-3
 (cm 10نفوذ

 ي)برا 50-3
 (cm 10نفوذ

 ي)برا 50-3
 (cm 10نفوذ

محدوده 
استاندارد 

 جينتا
 

سبک  يکيناميد يک نوع نفوذ سنج مخروطيز ين FrenchPanda)) يفرانسو يپاندا
ن ابزار موتوردار مجهز به يساخته شده است. ا  Sol Soluttionکه توسط شرکتوزن است 

از به يحاصله ن يو داده هاباشد يگنال ميافت کننده سيکرنش سنج و ابزار در
و کنترل تراکم  ين دستگاه در بررسيکاربرد ا .دارد يکيژئوتکن يل هايه وتحليتجز

 مت است.ين دستگاه نادر و گران قيالزم بذکر است که ا باشد.يخاک م
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 (Dynamic Cone Penetrometr) DCPاست و سبک بوده  يکيناميد ياز انواع کاوشگرها
به دست  جينتا ،شترياعماق ب در و باشديمتر م 1/2تا  ١کاوشگر  نيعمق کاوش ا

 گردد. استفاده رابط اصالح و سپس يله هاين خاک و مياصطکاک ب يبرا يستيآمده با
راه ها  يابين جهت ارزيات تراکم و همچنيکنترل عمل يشتر برايبن ابزار يو از ا

 .دارد   CBRبا تست يو ارتباط خوب شود ياستفاده م بزرگراه ها و
 BSاستاندارد  است که مشخصات آن بر اساس DPL ک نوع ي زين نتاشيابزار مک

باشدکه در صورت لزوم يز مير کوچک نيگک نمونهي يله داراين وسين شده است. اييتع
 يذکر است هنگامالزم ب کرد. يريگله آن نمونهيبوس، توان از اعماق مختلف خاکيم

آن  يتوان چکش را باز کرده و بجايخاک نفوذ کرد، مله بطور کامل در يک ميکه 
 يله فوقانيم يشود و چکش مجدداً رويگر بسته ميله ديک ميله قطعات اتصال يبوس

 British)ابزار  نيااز  .ابديين عمل تا عمق مورد نظر ادامه ميا گردد وينصب م

Standard) شود. با ياستفاده مرچسبنده يغ يو هم در خاکها چسبنده يهم در خاکها
دانه نرم زير ي، عمدتأ تنها در آبرفتهانوع کاوشگر نياچکش  اندک توجه به وزن

 گردد.  ياستفاده م يو باتالق يتورب يهانيزم نيو همچن نرم يليتا خ
 

 بيا و معايمزا ييکارا–ب 
و  ايمزا يکيناميد يکاوشگرهااده ازبا استف يها و مطالعات محل يبررس انجام

 :]5 [شود يها اشاره م آن دارد که به ياژهيو يهاازيامت
 با استفاده از ابزار که يبطورابزار  نيسرعت باال در استفاده از اDPL 

 .شوديل ميمتر در سه روز تحل 100ش از يب

 دشوار  يابزار در مناطق با دسترس نيو سهولت استفاده از ا يريانعطاف پذ
. 

 کاربرد آن  نيو همچن هيابزار از نظر ساخت اول نيبودن ا ياقتصاد. 

 با ضخامت کم  فيضع يها هيال ييآن و امکان شناسا جيبودن نتا وستهيپ. 

 آزمايشانجام  ينداشتن به حفر گمانه برا ازين. 

 ار کم خاکيبس يدستخوردگ. 

 نداشتن به افراد با تخصص ازيو ن يانسان يرويکاهش ن. 

 و آب ياز به انرژيت بدون نيقابل استفاده در سا. 

 جينتا يريتکرارپذو  اعتماد قابل. 

 خاكر مکان ييوتغ مقاومتن ييتعن و يل زمين پروفييتع. 

  سبک يسازه ا يون هايخاک فونداس يت باربرين ظرفييتع. 

 ژئوتکنيک ير پارامترهايساارتباط با  يبرا حاصلهج ينتا يريانعطاف پذ  (
 .و ... ( يتراکم نسب، وزن مخصوص، يه اصطکاک، چسبندگيزاو

 شمع  يت باربرين ظرفيتخم. 

  

 مرتبط DPLچش مخروط ابزار ياز پ يناش يمقاومت اصطکاکعالوه بر موارد ذکر شده 
که قابل ذکر  يانکته .باشديم يسه محور Cu آزمايشاز  يناش US يبا مقاومت برش

متداول  اتآزمايشتعداد  نه و زمان،يهز يت هاياست آنست که با توجه به محدود
باشد يخاک کم و اندک م يکييژئوتکن ياز پارامترها ياريمورد نظر جهت برآورد بس

وسته يتوان بطور پيم يبا دقت قابل قبولDPL که با استفاده از ابزار  يدر حال
نشده و ... ( را با عمق  يزهکش ين پارامترها ) مانند چسبندگيرات اييتغ يمنحن

 نيهمچن ز مشخص کرد.يف با ضخامت کم را نيضع يه هايجه الين نمود و در نتييرا تع
-امکان اندازه است SPT آزمايشار سبکتر از چکش يبس DPLنکه وزن چکش يل ايبه دل

 .]1 [وجود دارد يشتريت بينرم با حساس يهاهيمقاومت ال يريگ
 نآنتايج که  کرد استناد آن جيتوان به نتا يم يدرصورت يکيژئوتکن آزمايشدر هر 

نرم و حساس،  يبه خصوص در رس ها باشندو نسبتاً ثابت  ريتکرارپذ مشابه طيشرادر 
که در دارد ياديز تياهم يکيناميکاوشگر د يها آزمايش جينتا يريتکرارپذ يبررس
 يريکرارپذت يکيناميکاوشگر د يها آزمايش جينتانشان داده اند قات گذشته يتحق

 .]6و  5 [دارد يقابل قبول
 

 ر اشاره کرد:يتوان به موارد زيم يکيناميد ينفوذ سنجها بيمعان ياز مهمتر
 ياز خاك در حالت استفاده در خارج از چاهك دست يريعدم امكان نمونه گ  

 شن و قلوه  ار درشت دانه ماننديبس يهاکخا يعدم استفاده از آن برا
 م کار مترايبس يهاکسنگ و خا

 اد ياعماق ز يعدم استفاده از آن برا 

 آزمايشج ينتا يريمورد تكرار پذد در يترد 
 رابط يله هاين خاک و ميبج در صورت وجود اصطکاک ياز به اصالح نتاين 
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 يکيناميد يکاوشگرها در مورد انواع متداولگذشته  يروابط تجربقات و يتحق -ج 
ازانواع مختلف نفوذ سنج با خود و  يا تعداد ضربات ناشي ين انرژيب ياديروابط ز

جاها اصطکاک  ي. در بعضارائه شده است يکيژئوتکن يپارامترها ات وآزمايشگر يد
منتقل  يواقع يگردد اما انرژيا اصالح ميشود يحذف م يا بطور کليله يدر طول م
 SPTن ضربات حاصل از يان رابطه بيب يبرا يبطور کل شود.يج جا ضبط نميشده در ه

 دو روش وجود دارد: DPL و
 ،30Nدر عمق معادل سانتيمتر نفوذ ( 10سه  )تعداد ضربات DPL وستهيپ 10Nاز سه  -1

SPT  ن گرفته شود.يانگيمسانتي متر دوم و سوم ( 15) مجموع 
 متر دوم و سوم ( سانتي 15) مجموع  30N، SPTدر عمق معادل  DPL وستهيپ 10Nسه  -2

 ]1و 3 [جمع گردد.

ب آسطح  مختلف طيها و شراخاکبا توجه به نوع  DIN 4094براساس استاندارد 
گر وجود يکديج انواع نفوذسنج ها به يل نتايتبد يبرا يمتفاوت روابط ،ينيرزميز

 ]4 [انددارد که ذيالً ذکر گرديده
 ينيرزميزسطح آب  يرس باال يبرا -1 
(1)     (30 >DPL(10N > )2 )   DPL (10N  )6/0 
=SPT (30N) 
 
  ينيرزميسطح آب ز يماسه نرم باالبرای  -2
(2)     (50 >DPL(10N > )3 )                  DPL (
10N  )34/0 =DPH (30N) 
(3)     (50 >DPH(10N > )3 )                       
.DPH (10N  )4/1 =SPT (30N) 
 
  ينيرزمين سطح آب زيير باالو پاين مقاديدر ماسه نرم روابط ب -3
(4)      (50 N >3 )                   5 +نييپا (
30N  )1/1  =باال(30N) 
(5)     (50 N >3 )            نييپاDPL (10N )×20 

 DPL(10N)باال= 
باشد؛ با عنايت به وضعيت عمومی خاک شهر کرمان که از نوع ريزدانه چسبيده می

 قييق دارد.درسد و نياز به تقابل استفاده به نظر می 1رابطه شماره 
 
 

 ييمطالعات صحرا .3

 

 در شهر کرمان مورد مطالعه يت هايسا موقعيت -3-1
ساختمان سايت و  (I)ساختمان دانشکده سماء محل احداث  تيسادو در حاضر  يمطالعه

انجام شده  شهرستان کرمان ، واقع در جنوب (II)يمنطقه هفت دانشگاه آزاد اسالم
ن ينسبت به سطح زم ينيرزميتراز آب زانتخابی ت يهر دو سادر در حال حاضر است. 

باشد و يمشهود م يحفرات کارستت ها يباشد و در خاک سايممتر  30ش از يب يعيطب
 .وجود استماخذ شده  يهاار در نمونهيبس يمنفذهامنطقه هفت ت يدر سان يهمچن

 

 آزمايشروش انجام  -3-2
 DPL(Dynamic Penetrometerسبک  يکيناميق کاوشگر ديابزار مورد استفاده در تحق

Light)  بکارينوک م باشد.يم 1با مشخصات ذکر شده در جدول شمار  يله از جنس فوالد آّ
ه قطعات چکش خور يض چکش است و بقيباشد که تنها قسمت قابل تعويم H.R.C 55شده 

کوچک )هر  يمتر با بسته بند 08/1مجموعاً  يدر اجزا يلوگرميک 55ن ابزار ياست. ا
 يلين خياگر زم .(1) شکل  شوديقه برپا ميدق 5( در کمتر از  kg 10جز کمتر از 

قابل انجام  يمتر 12 يال 8ن ابزار حدوداً تا اعماق  يبا ا آزمايشمتراکم نباشد 
 .است
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 SPTو  DPLروش انجام آزمايشات صحرايی . 1شکل 

 
متر  6عمق  قطر يک متر و به يدست يگمانه ها در هر دو سايت آزمايشجهت انجام 

نفوذ استاندارد انجام شد و  آزمايشد و در اعماق با فواصل يک متر يگرد يارحف
د. سپس يادداشت گردي يمتر يسانت 15سه نفوذ  يدر هر تراز تعداد ضربات الزم برا

سبک با  يکينامينفوذ د آزمايش، SPT آزمايشن از تراز انجام ييمتر پا يسانت 15
انجام شده و تعداد ضربات الزم  SPTاز محل آزمون   يمتريسانت 40 يفاصله افق

 مختلف اعماق ين مراحل برايده است. ايادداشت گردي يمتر يسانت 10سه نفوذ  يبرا
 تکرار شده است.ها گمانه

 SPT آزمايش جينتا نشان داده شده است، 3و  2همانطورکه در جدول  تيدر نها
 30سوم ) جمعاً  متر دوم ويسانت 15نفوذ  يبصورت مجموع تعداد ضربات الزم برا

 و مجموع )10N(ن يانگيبصورت م DPL آزمايش جينتامتر ( و در عمق معادل آن  يسانت

 )30N(متر ( در هر  يسانت 30) جمعاً متر  يسانت 10سه نفوذ  يتعداد ضربات الزم برا
های مورد مطالعه در جدول ساير اطالعات ژئوتکنيکی گمانه. ان شده استيبتراز 

 و )01N( DPLنسبت به  )SPT )30Nتغييرات  4و  3در اشکال  .اندگرديدهارائه  4شماره 
DPL )30N(  برای دو سايت مطالعه شده نشان داده شده است. روابط همبستگی مطابق روش

DIN 4094  بر حسبDPL )10N( در ادامه ارائه گرديده است. 
 

 . داده هاي بدست آمده از عمليات صحرايي 2جدول 

 IIسایت شماره 

Depth 

(m) 

 (N30) 

SPT 

SUM=(N30) 

DPL  

Ave=(N10)ave 

DPL 

0/85 18 106 53 

1/85 21 96 48 

3/95 26 144 72 

5/35 42 227 114 

6/55 60 413 207 
 

 

 Iسایت شماره 

Depth 

(m) 

 

(N30) 

SPT 

SUM=(N30) 

DPL  

Ave=(N10)ave 

DPL 

1 5 40 13 

1/65 18 78 26 

2/65 16 95 31 

3/65 19 64 21 

4/65 13 78 26 

5/65 25 95 31 
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 ارائه شده توسط شرکت زيما راز پارسلوگ گمانه  .3جدول 
 

 

 

 

 
 

 
 Iسايت شماره ت يدر سا )10N( DPLنسبت به   )SPT )30N راتييتغ. 3شکل
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 Iسایت شماره  نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک

ی
یع

طب
ت 

وب
رط

 
W

% 

ی
وان

د ر
 ح

L
L

 

ی
یر

خم
ه 

شان
 ن

P
I 

جم
 ح

حد
 وا

ن
وز

 
γ
 (

g
r/

cm
3
) 

ک
خا

ف 
صی

تو
 

قه
طب

ی
ند

ب
 

U
.S

.C
.S

 

ق
عم

 
m

 

12/67 - - 1/64 

غر
 ال

س
 ر

CL 

0/±0  

 

0/2-  

10/11 26/02 7/87 1/88 

س 
ر

غر
 CL ال

0/4-  

17/12 
35/1

4 
14/24 1/75 

س 
ر

غر
 CL ال

0/6-  

17/89 - - 1/82 

غر
 ال

س
 ر

CL 

0/8-  

 IIسایت شماره   کینام پروژه: مطالعات ژئوتکن
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 IIسايت شماره در سايت  )10N( DPLنسبت به   )SPT )30N تغييرات .3شکل

 
 
 جيل نتايتحل -3-2
 

همبستگی خطی بين دست آوردن رابطه ب يبرا يآمار يزهاينالآ از  قين تحقيدر ا
 ين خط برازش برايکه بهتر يبطور شده استاستفاده  SPTو   DPLهای نتايج آزمون

ت ي. و در نهاآيدبدست میابزار مختلف با  نتايج آزمايش ن دويب يخط ن رابطهييتع
 گرديده است.سه يمقا موجودگر روابط يبا د آزمايش طيبا توجه به شرا

بدست مورد مطالعه ت يدو سا يبرا 7و 6روابط مشهود است  3شکل همانطور که در 
 .آمده است

 
 تيسات يساروابط همبستگی در    (                      6)

 I  DPL (10N  )546/0 =SPT (30N)شماره 
 
 تيساسايت روابط همبستگی در    (                      7) 

 II  DPL (10N  )319/0 =SPT (30N)شماره 
 

 يمناسب يهمخوان مطالعه نيدرا آمده بدست جينتاکه  دده يداده ها نشان م ليتحل
دارد و تفاوت  يرس يخاک ها يبرا يشده توسط استاندارد آلمان ارائه روابط با

تاثير شرايط باشد. يم آزمايشط انجام يتراکم خاک و شرا ميزانز آنها در يناچ
 DPLو   SPTآزمايش همچون رعايت ارتفاع کامل سقوط آزاد وزنه در آزمونانجام 

شاغولی بودن کامل راد و هدايت کننده وزنه از درجه اهميت بااليی برخوردار است. 
شود در خاک رس کرمان يشنهاد ميپ ط فوق و برازش کلی اطالعات موجودببر اساس روا

 استفاده گردد. 6/0تا  35/0ب ياضر محدوده از SPT (30N)به  DPL (10N )ل يتبد يبرا
 
روابط همبستگی پيشنهادی برای خاک                        (                8) 

 DPL (10N )× (6/0 - 35/0= )SPT (30N)                        رس کرمان
 

 

 يريگجهينتو جمع بندی  .4
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در خاک رس  DPLبا  SPTابطه همبستگی بين نتايج آزمونهای به منظور دستيابی به ر
متر حفاری و در  6دو سايت انتخاب و در هر يک گمانه های دستی به اعماق  ؛کرمان

به طور هم تراز انجام شد .سپس رابطه  DPLو  SPTاعماق گمانه اکتشافی آزمونهای 
همبستگی بين نتايج در هر سايت تعيين و نيز رابطه همبستگی برای رس کرمان 

 :صل گرديده اندعالوه نتايج زير نيز از اين تحقيق حا بهپيشنهاد گرديد 
 با صرف هزينه کمتری در آزمونDPL   نسبت به آزمون نفوذ استاندارد عدد

SPT مشخصات مکانيکی سايت مورد مطالعه با دقت قابل قبولی تبع آن به  و
 قابل تعيين است.

  دقت حين آزمونDPL  نقش اساس در قابليت اعتماد به پارامترهای مکانيکی
 بدست آمده را دارد.

 آزمايشDPL  ه نازک يخاک و ال يه هايال ينه بندير چييت نسبت به تغينهايب
 شود.يافت نمي SPTات آزمايشف حساس است که عموماً در يضع

 
 
 تقدير وتشکر -5

م های همه جانبه در انجااز شرکت مهندسين مشاور زيماراز پارس به واسطه حمايت
 گذاری می گردد.اين تحقيق سپاس
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