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  دهچکي
مايه گذار  ها  کالن در اين منطقه از مشهد در اين راستا و نيز مسائلي با توجه به ساخت و ساز و سر. منطقه بررسي شده در غرب مشهد قرار دارد

برا  انجام اين خوشه بند  ابتدا اطالعات . مانند خطر پذير  اين قسمت از شهر شناخت ساختگاه امر  بسيار ضرور  و اجتناب ناپذير ميباشد
اين  دقت مناسب، هر کدام از با بند  طبقه به يافتن دست برا  .ژئوتکنيکي از مناطق مختلف بخش غربي شهر مشهد جمع آور  گرديده است

با  مختلف ها  بند  طبقه از مقايسه پس .گرفت قرار مقايسه مورد خاك تعداد زياد  كالس آموزشي با معرفي  MATLABنرم افزار  در روشها
ميانگين   Kبر اين اساس از روش تحليل خوشه ا  .اب گرديدباال انتخ دقت بند  با طبقه بهترين خطا جدول ماتريس با تشكيل آنها دقت ارزيابي

در دو محدوده متفاوت از نظر  بر اساس اين روش خاکها .به منظور طبقه بند  خاک و ارائه ويژگيها  فيزيکي مشابه هر طبقه استفاده شده است
.بيشترين درجه شباهت به يکديگر خوشه بند  شده است با   مختلف خوشه ۴در )۰-۵( عمق

  .ن، خوشه بندی سلسله مراتبیميانگي Kخوشه بندی، خاکهای غرب مشهد، خوشه بندی :  دیواژه های کلي
  

  مقدمه
از آنجائي که داشتن اطالعات کافي در مورد و  امروزه مطالعات ژئوتکنيکي جزء جدائي ناپذير در هر پروژه عمراني مي باشد

، تشکيل مقدور نيست گمانه ها  حفرشده به دست مي آيد، تعداد زياد  جزء با اطالعات ژئوتکنيکي که ازخاک اعماق مختلف 
اطالعات جا  گرفته در اين . بانکها  اطالعاتي يکي از بهترين روش ها برا  جا نمايي داده ها  خام حاصل از اين مطالعات ميباشد

داده ها  موجود . از گمانه ها بدست آمده اندحفر تعداد  زياد   بانک ها  اطالعاتي در وحله نخست داده ها  خامي هستند که از 
. در اين بانک ها اگرچه مقادير زياد  از اطالعات را در اختيار مهندسين طراح قرار ميدهد اما سبب نوعي سردرگمي نيز خواهد شد

ست را در خود جا  داده برا  مثال بانک داده ا  را در نظر بگيريد که چندين هزار داده خام را که حاصل فعاليت ها  چندين شرکت ا
برا  حل اين مشکل بي شک بهترين روش قرار دادن اطالعات مشابه در طبقات شبيه يکديگر ميباشد که به اصطالح آنرا خوشه . باشد

 با توجه به اينکه حفر گمانه و انجام مطالعات الزم برا  يک). Webster and Burrough, 1972; Raynr, 1996.(بند  اطالعات مينامند
لذا در اين  و اغلب کارفرمايان از انجام اين قسمت از پروژه امتناع مي ورزند، پروژه کوچک از لحاظ اقتصاد  مقرون به صرفه نمي باشد

فيزيکي تقريب قابل قبولي از پارمتر ها  حفر شده در بخش غربي مشهد  گمانه  ۵۰ استفاده از اطالعاتتحقيق سعي شده است که با 
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 مناسب پارامترها  ، گرفته صورت خوشه ساز  ها  به توجه با منطقه هر برا  توان مي ادامه در که .ارائه شود φو  Cخاک مانند 
 .داد قرار طراح مهندسين اختيار در و زد مناسبي تخمين را ژئوتكنيكي

  

  یموقعيت جغرافياي
دقيقه تا  ۱۸درجه و  ۳۶د قيقه شرقي و  ۳۳و درجه  ۵۹دقيقه تا  ۲۷درجه و  ۵۹منطقه مورد مطالعه درغرب مشهد با مختصات طول  
 .دقيقه شمالي واقع است ۲۳درجه و ۳۶
 

  کارروش مواد و 
گمانه حفر شده در منطقه غرب مشهد پس از تشکيل بانک اطالعاتي استفاده  ۵۰داده مربوط به  ۳۶۰۰برا  انجام اين کار مجموعا از  

به کمک همين نرم افزار . انجام شده است MATLABو  SPSS 18نرم افزار  روش ها  آمار  تحليل داده ها تماما توسط. شده است
 و ها داده حجم كاهشهمچنين برا  . داده ها نرمال ساز  شده اند تا از اثر گذار  مقادير واريانس پراکنش داده ها جلوگير  گردد

 كارل توسط روش  اين. لي استفاده شده استها دراين تحقيق از تحليل عام پديده گير  شكل در متغيرها  مؤثر مهمترين تعيين

 زمانيكه در متغيرها تأثيرگذارترين تعيين و برا  شد مطرح هوش مصنوعي گير  اندازه هنگام بار اولين اسپيرمن برا  چارلز پيرسون و

 در متغيرها تحقيق اين در بر اساس اين روش و. شود استفاده مي باشد، ناشناخته آنها بين روابط و زياد بررسي مورد متغيرها  تعداد

 در كه متغيرهايي رو اين از يابد، مي واريانس كاهش درصد بعد  عاملها  به اول عامل از طوريكه به گرفته اند قرار عاملهايي

 ريسمات عاملي نيز در اين تحقيق از تحليل برا  مناسب متغيرها  انتخاب برا  .هستند تأثيرگذارترين گيرند، مي قرار اولي عاملها 

 اينكه برحصول اطمينان از افزون عاملي تحليل برا  ها داده بودن مناسب از اطمينان برا  همچنين .است همبستگي استفاده شده

 زير فرمول اساس بر بارتلت كرويت آزمون از نيست، صفر برابر جامعه در قرار گرفته اند تحليل پايه كه هايي همبستگي ماتريس

  .شده است استفاده
    )1(                                                                                                        

  
اين آماره  واضح است که .است همبستگي ماتريس دترمينان مطلق قدر متغيرها،  تعداد ، آزمودني ها تعداد آن معرف  در كه

  .است آزاد  درجة با ) (كا   مربع دارا  توزيع
در اين راه حل، . استفاده شده استبرا  اصالح عدد نفوذ استاندارد در رابطه با تأثير تنش موثر  راه حل ليائو و ويتمن همچنين به کمک

 ):Liao & Whitman, 1986( آيدبطه زير بدست ميضريب تعديل الزم برا  اصالح عدد نفوذ استاندارد از را

    )2(                                                                                                                                                      

  :آيددر مي ۳بصورت رابطه  ۲رابطه  SIدر سيستم . باشدمي  ton/ft2ب تنش سربار موثر بر حس که در آن 

    )3                                 (                                                                                                
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با توجه به اين روابط هرچه تنش سربار موثر بيشتر باشد به نسـبت عکـس جـذر آن    . است KN/m2 تنش قائم موثر بر حسب که در آن 
   .بايد عدد نفوذ استاندارد کاهش يابد

 

  ل خوشه ایتحلي
مورد  بودند شبيه كه اشيائي بند  گروه ها  روش برا  ١٩٣٩در سال  Tryonتوسط  بار اولين خوشه ا  تحليل اصطالح

 هايي كه گروه به مختلف اشياء به دادن نظم آن هدف كه است داده ها تحليل ميانبر ابزار ا  خوشه تجزيه. گرفت قرار استفاده
 عبارت ديگر به .است حداقل صورت اين غير در و حداكثر باشند داشته تعلق گروه يك به آنها اگر شيء دو بين ارتباط درجه
البته اين خوشه بند  زماني صورت ميگيرد  .دهد مي نشان را دارد وجود چه اينكه توضيح بدون را ها داده ساختار ا  خوشه تحليل

در اين حال شرط اساسي برا  تشکيل خوشه ها اين است که خوشه . که پراکندگي جامعه ا  که نمونه از آن گرفته شده است زياد باشد
و از طرفي اجتماع تمام خوشه ها برابر کل نمونه يا جامعه يعني هر داده تنها در يک خوشه قرار گيرد . ها افراز  از جامعه يا نمونه باشند

 كه طور  به كنيم، تقسيم متجانس ها  گروه به را مشاهدات كه است آن داده ها بند  خوشه از از اينرو هدف. مورد نظر باشد
 ر خوشه بند  مفاهيمد.باشند داشته هم با را شباهت كمترين مختلف ها  گروه مشاهدات و شباهت گروه بيشترين هر مشاهدات
 حالي در .يكديگرند از جدا چه حد تا مشاهده دو دهد مي نشان كه است ا  اندازه فاصله. ميباشد اساسي مفاهيم از تشابه و فاصله
 همخواني پايه بر كه را كمي يك مقياس نخست تحليل، از قبل در اين تحقيق . است يكديگر با آنها نزديكي شاخص تشابه كه

 متغيرها ماهيت ها، خوشه تشكيل به الگوريتم توجه با شاخصها اين . گرفته شده، انتخاب شده است اندازه مشاهده ها بين )تشابه(
  .شده اند انتخاب گير  اندازه مقياس و )ارزشي دو يا گسسته پيوسته،(

  بحث
 سلسله مراتبیتم خوشه بندی الگوري -

د دسته ها  مناسب را بدون پيش فرض تعيين کرده، اين طبقه بند  را در ، اين قابليت را دارد که تعداسلسله مراتبيخوشه بند  
در چنين شرايطي که متغير ها  زياد  در طبقه بند  وجود دارد و يا طبقه . شرايط وجود متغير ها  متعدد را در طبقه بند  انجام دهد

ا اطالعي در دست نيست اين روش مي تواند بهترين بند  در فضا  چند بعد  انجام مي شود و تقريباً از نحوه   پراکندگي داده ه
از آنجائيکه در اين روش خوشه بند  توابع امتياز دهنده امتياز  را ). Swan and Sandilans, 1996(گزينه برا  طبقه بند  داده ها باشد

به امتياز  که برا  هر عضويت در  برا  عضويت هر مشاهده در هر خوشه به آن نسبت ميدهند بنابر اين برا  هر مشاهده جديد با توجه
با اين حال امتياز تعلق مشاهده جديد به هر گروه . هر خوشه کسب کرده است ميتوان عضويت آنرا در يکي از خوشه ها مشخص کرد

ريتم در اين الگو. در ادامه مراحل الگوريتميک ساخت خوشه نشان داده شده است. بيشتر باشد مشاهده را به آن خوشه نسبت ميدهيم
ورود  ها، روش مورد استفاده، روش اندازه گير ، نرمااليز شدگي داده ها و حداقلي، حداکثر  و افزايشي خوشه ساز  بوضوح قابل 

  )کالستر دوم مربوط به **مربوط به کالستر اول، *.(مشاهده ميباشد
         
PROXIMITIES   SPT C Phi Ms. Dd PP LL PI      

/MATRIX OUT ('C: \clus.tmp') 
/VIEW=VARIABLE 
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/MEASURE=SEUCLID 
/STANDARDIZE=NONE*  
/STANDARDIZE=VARIABLE RESCALE ** 

CLUSTER 
/MATRIX IN('C: \clus.tmp') 
/METHOD ={BAVERAGE} [Linkage] 
/PLOT =[VICICLE DENDROGRAM [(0[8[1])] 
/PRINT =[CLUSTER({0,8})][1]] 

 
ا  سلسله مراتبي به روش پيوستگي ميانگين بين گروهي برا  کل داده ها  اين تحقيق نشان  الف نتايج تحليل خوشه-١در شکل 
در  SPTقرار گير  متغير . اضافه ميگردد SPTدر دورترين فاصله نسبت به ساير پارامتر ها مقدار با توجه به شکل . داده شده است

شايد نرم افزار در حين آناليز داده ها اين پارامتر را . کمي مشکوک ميباشد) ۲۵برابر  RDCCبا (دورترين فاصله نسبت به ساير پارامتر ها 
چراکه مقدار اين پارامتر بسيار بزرگتر از پارامتر هايي همچون . مثال به عنوان حاصل جمع ساير پارامتر ها در نظر ميگيرد

حال آنکه با توجه به دانسته ها  ما . ته در نظر ميگيرداز اينرو آنرا يک پارامتر وابس. چسبندگي،دانسيته خشک و ساير متغير ها ميباشد
) Stepwise(برا  اثبات اين موضوع از نظر آمار  ميتوان از آناليز رگرسيون چند متغيره به روش قدم به قدم. چنين فرضي غلط ميباشد

پارامتر   SPTح باشد بايد الف صحي-۱اگر دندروگرام نشان داده شده در شکل به کمک اين روش مشخص ميگردد . استفاده کرد
الف - ۱ال آنکه نتايج بدست آمده از رگرسيون خطي چند متغيره نشان ميدهد که هيستوگرام شکل ح. وابسته به ساير متغير ها باشد

برا  حل اين مشکل داده ها استاندارد . اگرچه با توجه به نتايج  حاصل از آزمايش ها  آزمايشگاهي ترسيم شده است، اشتباه ميباشد
ب نشان -۱هيستوگرام ترسيم شده برا  اين داده ها در شکل . يک قرار ميگيرند اينگونه مقادير تمامي داده ها بين صفر تا. ساز  شده اند
  .اين شکل روابط صحيح ميان متغير ها را نشان ميدهد. داده شده است

  
  

 ب الف

  
متری،  ٥تا  ٠ش در محدوده عمق دندروگرام ترسيم شده به روش پيوستگی ميانگين بين گروهی برای متغير های مورد آزماي - ١شکل 

  )بعد از استاندارد سازی داده ها: قبل از استاندارد سازی داده ها، ب :الف(
                                

برا  مثال ميزان چسبندگي با . ب مشاهده ميگردد ارتباطي معني دار ميان متغير ها بر قرار گرديده است -١آنگونه که در شکل 
که خود (زان رطوبت موجود در خاک، زاويه اصطکاک داخلي با ميزان دانسيته مقادير رس موجود در نمونه خاک، حد رواني با مي
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و عدد نفوذ استاندارد با مقادير شاخص پالستيسيته خاک در کمترين فواصل نسبت به يکديگر قرار گرفته ) وابسته به نوع خاک ميباشد
  .الف مشاهده نميشود-١ارتباطي که هرگز در شکل . اند
 

  نميانگي Kتم خوشه بندی الگوري

اما . نتايج رگرسيون خطي مجموعه کل داده ها نشان ميدهد که متغير ها  مورد بررسي با يکديگر دارا  رابطه معني دار  ميباشند
برا  مثال در اين روش تحليل، نمونه خاک ريز دانه که به . کاهش يابد R2حضور تمامي داده ها در کنار يکديگر سبب شده تا مقدار 

کمتر  نسبت به خاک درشت دانه دارد سبب افزايش خطا در اين روش از تحليل رگرسيوني شده  SPTدوده مقادير طور طبيعي مح
الزم است قبل از انجام رگرسيون خطي، برا  باال بردن دقت نتايج، نوعي جدا ساز  در داده ها بوجود برا  حل اين مشکل . است
 جدا ها دانه ريز درصد اساس بر مشهد غرب ها  خاک در اين تحقيق نمونه ک،خا درخصوصيات ها دانه ريز اثر به توجه با. آورد
خوانده شده، ماتريس آماده و وارد  MATLABافزار ماتريس داده ها  ژئوتکنيکي موجود، در نرم برا  اين منظور. اند شده ساز 

تا چه حد نزديک است، تفکيک در ها و مرکز خوشه    اقليدسي بين دادهبا توجه به  اين که فاصله. گرديده استميانگين  Kالگوريتم 
  .خوشه برا  خاکها  اين منطقه ساخته شده است ۴در نهايت . پارامتر ها و خوشه بند  داده ها صورت گرفته است

 روش اين در. است ورود  ها داده بند  طبقه در ،ناظر بدون يادگير  الگوريتم يک ميانگين K الگوريتمالزم بذکر است که 
 ها ويژگي از که است اين بر فرض الگوريتم اين در. گيردمي قرار يکديگر از خود ذاتي فاصله اساس بر مختلف ها کالس به نقاط
 هتهس مراکز اطراف در هاداده. دهد صورت هاآن رو  بر بند  خوشه تا کند مي تالش و دهندمي بردار  فضا  يک تشکيل ،هاداده
  :ديگر عبارت به. شوندمي بند  خوشه آيد،مي اشيا کردن کمينه از که

)4(                                                                                                                                 

)5                                                                   (                                       

= Si , i(ها تعداد خوشه kکه در آن   1, 2, … , k ( وµi وسطی نقاط است  مرکز خوشه یا نقطهXj∈ Si .  
  .در ادامه نتایج تحلیل خوشه اي براي مجموع داده ها ارائه گردیده است

ا  مقادير قابل توجهي از سيلت و رس ميباشند اصلي ترين ويژگي نمونه ها  خاک که دار) شن و ماسه(خاکها  دانه درشتي :  1خوشه
مقادير کمتر از ( در ازا  افزايش عمق عموما در اين خوشه ديده ميشود  SPTپايين ترين مقادير آزمون . قرار گرفته در اين گروه ميباشد

 SPT  در اين خاکها  اين خوشه نسبت داد و از آنجائيکه مقادير دليل اين امر را نيز ميتوان به حضور مقادير باال  رس و ال). ۴۰
پايين ترين مقادير دانسيته خشک عموما . کمتر ميباشد از اينرو نشان دهنده حالت نيمه متراکم خاکها  اين خوشه دارد ۴۰عموما از عدد 

ت تا نيمه متراکم بودن خاکها  اين خوشه دانست و با اين مورد را نيز ميتوان در سس). ۹/۱مقادير کمتر از  (در اين خوشه ديده ميشود 
،  GP،SPاز خاکها  اين خوشه ميتوان به . گزارش کرد ۶۵/۰تا  ۱۵/۰تقريب ميتوان چگالي نسبي خاکها  اين خوشه را در محدوده 

GP-GC ،SP-SC  وSP-SM اشاره کرد.  
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سيلت و رس ميباشند اصلي ترين ويژگي نمونه ها  خاک قرار که دارا  مقادير کمي از ) شن و ماسه(خاکها  دانه درشتي :  ۲خوشه
). ۲۵مقادير بيشتر از  ( در ازا  افزايش عمق عموما در اين خوشه ديده ميشود   SPTباالترين مقادير آزمون . گرفته در اين گروه ميباشد

پوش گسيختگي نمونه خاکها  اين خوشه . انستدليل اين امر را نيز ميتوان به حضور مقادير باال  دانه درشت در خاکها  اين خوشه د
از مرکز مختصات ميگذرد يعني در زماني که تنش عمود  صفر است مقدار تنش برشي نيز صفر ميباشد از اينرو نمونه خاکها  اين 

تر ميباشد از اينرو بيش ۲۵عموما از عدد  SPTاما از آنجائيکه مقادير . خوشه را ميتوان به عنوان مصالح بدون چسبندگي نامگذار  کرد
. همين تراکم ميتواند مقدار  چسبندگي را برا  خاکها  اين خوشه سبب گردد. نشان دهنده حالت متراکم خاکها  اين خوشه دارد

گزارش کرد از اينرو خاکها  اين گروه دانسيته خشک بااليي  ۸/۰بصورت تجربي ميتوان مقادير چگالي نسبي اين خوشه را در محدوده 
به هم پيوستگي خوب شبکه   تخلخل و حضور کم سيمان بين دانه ا  در خاکها  اين خوشه ميتواند تراوايي بااليي را در اين . دارند

  .اشاره کرد SW-SMو  GW،SW  ،GW-GC ،GW-GMاز خاکها  اين گروه ميتوان به . نمونه ها بوجود آورد

همين موضوع سبب ميگردد ويژگيها  . ين خوشه افزايش ميابدبه نسبت دو خوشه قبلي ميزان رس و ال  در خاکها  ا:  ۳خوشه
برا  مثال خاکها  اين خوشه دارا  مقادير باال  چسبندگي ميباشد ولي . فيزيکي در اين خوشه کمي ناهمگوني را از خود نشان دهد

. اکها  اين خوشه نسبت دادمقادير متوسطي از زاويه اصطکاک داخلي ميباشند که ميتوان آنرا به حضور ذرات ريز و درشت در خ
بنابراين محتمل است که رس و ال  با خاصيت خمير  کم از نظر ويژگيها  فيزيکي همچون زاويه اصطکاک داخلي و مقادير آزمون 

SPT و  همچنين حد رواني. خود را به شن و ماسه رسانيده باشد و اين تنها زماني محتمل به نظر ميرسد که اين نوع از خاک متراکم باشد
  SC-SMبهاز خاکها  اين خوشه ميتوان . قرار دارد CL-MLشاخص خمير  برا  خاک ها  اين خوشه بيشتر در محدوده خاکها  

  .شاره کردا  GC-GMو

همين . دارند و تنها تفاوت در شدت يکدست بودن نوع خاک ميباشد ۳خاکها  اين خوشه شباهت زياد  به خاکها  خوشه :  ۴خوشه
و زاويه اصطکاک داخلي را دارا  SPTب گرديده تا خاکها  اين خوشه نسبت به خوشه قبلي دارا  مقادير باالتر  از يکدستي بيشتر سب

  .اشاره کرد GMو  SC ،SM ،GCاز خاکها  اين گروه ميتوان به . باشند
يي که نتايج تقريبا الزم بذکر است که در اين شکل، خوشه ها. نشان داده شده است ۳ميانگين در شکل  Kنتايج خوشه بند  

نتايج گويا  آن . همچنين خوشه هايي که فاقد مقادير معنا دار در شکل نشان داده نشده اند. يکساني دارند با يکديگر ادغام شده اند
  .افزايش يافته است R2است که با انجام خوشه ساز  مقدار ضريب 
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  )میباشد اطالعات فاقد مناطق به مربوط 5 شماره: توجه( تحقیق این در گرفته صورت هاي سازي خوشه اساس بر خاك بافت نقشه - 3شکل
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  ک خوشه های مختلفرگرسيون خطی ميان تعدادی از مهمترين پارامتر های فيزيکی خاکهای غرب مشهد به تفکي - ٣شکل 

 

  رینتيجه گي
از مجموع اين . گمانه حفر شده در منطقه غرب مشهد ميباشد ۱۸۰ل تعداد بانک اطالعاتي مورد استفاده استفاده برا  اين تحقيق شام

نتايج بررسي ها  آمار  بر رو  اين . مجموعه داده با متغير ها  معرفي شده در متن مقاله بدست آمده است ۳۶۰۰گمانه تعداد  ۱۸۰
سيار  از جوامع آمار  دارا  توزيع نرمال تنها عضو  در ب ۱۰۶۳جامعه پراکنده از داده ها نشان ميدهد اگرچه انتخاب مجموعه ها  

. دشرط الزم برا  معنا دار بودن نتايج بررسي ها ميباشد، اما در مورد آنچه که در اين تحقيق نشان داده شد اين فرضيه کامال اشتباه ميباش
ينرو يا ميبايستي برا  هر نوع خاک يک از ا. چراکه نوع خاک ميتواند خود بصورت يک متغير تاثير گذار، نتايج را به شدت تغيير دهد

تحليل آمار  جداگانه انجام داد که عمال غير ممکن ميباشد يا با روشي خاکها  با عملکرد فيزيکي يکسان را در کنار يکديگر مورد 
برا  هر خوشه که  روش انتخابي دوم در اين تحقيق سبب شد عالوه بر آنچه که ويژگيها  اختصاصي را. تجزيه و تحليل آمار  قرار داد

 :در متن به آن اشاره شده است را سبب گردد، نتايج عمومي زير را نيز مشخص سازد

از آنجائيکه اين منطقه . قرار گير  خاکها  مختلف در يک گروه نشان دهنده تغييرات شديد در رسوب گذار  منطقه ميباشد -
  .ن موضوع غير منطقي به نظر نميرسدحوضه آبريز كشف رود و قسمتي از حوضه قره قوم ميباشد، اي جزء

درصد دارند که اين خود نشان دهنده  ۱۰درصد نمونه ها  مورد بررسي در اين تحقيق مقادير رس و ال  کمتر از  ۸۰بيش از  -
ناچيز بودن مقدار رس و ال  سبب گرديده است در خوشه ساز ، مقادير اين متغير . پر انرژ  بودن محيط رسوبگذار  دارد

 . نداني از خود نشان ندهدتاثير چ

پارامتر  که سهم بيشتر  در قرار گير  خاکها در گروه ها  مشابه يکديگر دارد اندازه دانه و جورشدگي ميباشد و اين  -
 .ميتواند به معني مشابه بودن جنس رسوبات باشد

دانه ها مقادير اين پارامتر نيز افزايش ميابد عمدتا به اندازه دانه ها وابسته است يعني با افزايش اندازه  SPTاز آنجائيکه مقادير  -
توضيح بيشتر آنکه سختي خاک خود ميتواند فارق از . لذا خاکها  اين منطقه از مشهد خاکها  سست تا نيمه متراکم ميباشند

  . اثر گذار باشد، موضوعي که خيلي در مورد خاکها  اين منطقه مشاهده نميشود SPTاندازه دانه ها بر رو  
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