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 :پیشگفتار

هتي حاضر کِ تِ ػٌَاى جسٍُ در اختیار شوا قرار گرفتِ است، یکی از فصَل کتاب هکاًیک خاک ایٌجاًة است کِ ترای چاج 

هسیت ایي کتاب . آهادُ شذُ تَد کِ تِ دالیل هختلف از چاج آى صرفٌظر کردُ ٍ تصوین تِ اًتشار رایگاى آى در ایٌترًت ًوَدم

ًسثت تِ کتاتْای هَجَد در تازار تَضیحات هفصل ٍ سادُ سازی هَضَع است کِ تِ یادگیری هکاًیک خاک کوک شایاًی هی 

از . تْرحال اهالی ًاًَشتِ غلط ًذارد ٍ تی شک هتي حاضر پر از اشکاالت چِ در تحث فٌی ٍ چِ در تحث ًگارشی است. کٌذ

دٍستاى ػسیس خَاّشوٌذم اشکاالت را از طریق ایویل ٍ یا از طریق ٍتالگ تخصصی هٌْذسی شئَتکٌیک اطالع دٌّذ تا ّوِ تا 

 .ّن در اػتالی جاهؼِ هٌْذسیي شئَتکٌیک ایراى سْین تاشین
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