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  خاك و گياهو  درس رابطه آب  3ه تمرين شمار  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  
در ايـن آزمـايش از      . هاي زيـر بدسـت آمـده اسـت           براي رسم منحني مشخصه رطوبتي دو خاك با استفاده از دستگاه صفحه فشاري داده              -1

  . گرم بود150 گرم و خاك دوم 130خشك خاك اول -جرم آون. متر استفاده شده است انتي س1/5 و ارتفاع 5نمونه خاكي به قطر 
  و مقايسه آن بين دو خاك) رطوبت وزني يا رطوبت حجمي يا اشباع نسبي-پتانسيل ماتريك(مطلوب است ترسيم منحني مذكور ) الف
  كدام يك از اين دو خاك بافت شني و كدام بافت رسي دارد؟) ب
  شود كه بافت هر دو خاك يكسان است، كدام ساختمان بهتري دارد؟اگر فرض ) ج
  ها هدايت هيدروليكي اشباع و غير اشباع بيشتري دارند؟ كدام يك از اين خاك) د
  ها چقدر است؟ درصد آب قابل استفاده اين خاك) ه
  .ها را محاسبه كنيد متر اين خاك  سانتي50عمق آب قابل استفاده در ) و

  kPa(  0  10  30  50  100  200  500  1000  1500(فشار پنوماتيك 
  145  147  152  156  160  166  170  175  180  )گرم (1جرم مرطوب نمونه 
  5/154  155  156  157  158  160  165  170  180  )گرم (2جرم مرطوب نمونه 

  
استفاده ) Constant-head method(متر از روش بار ثابت   سانتي5متر و قطر   سانتي7 براي تعيين ضريب آبگذري اشباع خاكي به طول -2

متـر بـود، ضـريب آبگـذري           سـانتي  9 ليتر آب از ستون خارج شد در حالي كه بار آبي ثابت روي ستون خاك                 25/0بعد از يك ساعت     . شد
  متر در دقيقه محاسبه كنيد؟ متر بر ساعت و ميلي اشباع خاك را بر حسب سانتي

  
متـر قـرار       سانتي 40 و   20، سر بااليي و پاييني خاك را به ترتيب در مكش ماتريك             2 براي تعيين ضريب آبگذري غير اشباع خاك مسئله          -3

ليتر باشد، مطلوب است محاسبه هدايت هيـدروليكي غيـر اشـباع      ميلي50در صورتي كه حجم آب خروجي در مدت زمان دو ساعت        . داديم
دار مربوط به چه مكش ماتريك خاك است؟ در صورتي كه تمامي شرايط يكسان باشـد و تنهـا سـتون خـاك بـه                      اين مق . متوسط اين خاك  

  صورت افقي قرار گيرد، ميزان آب خروجي در زمان ذكر شده چه مقدار خواهد بود؟
  
  :مطلوب است. هاي زير بدست آمده است  براي تعيين نفوذ آب به دو خاك، داده-4

  اي و نفوذ تجمعي  لحظهترسيم منحني نفوذ) الف
  لوئيس-اي و تجمعي با استفاده از مدل كوستياكوف و كوستياكوف تعيين معادله نفوذ لحظه) ب
  تخمين ضريب آبگذري اشباع آنها) ج
  تري دارد؟ كدام خاك بافت سنگين) د
  است؟دار   فرض شود كه بافت هر دو خاك يكسان است، كدام ساختمان بهتري دارد و كدام يك سلهاگر) ه

  120  110  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  4  2  0  )دقيقه(زمان 
عمــق آب نفــوذ كــرده 

  )متر سانتي (1در خاك 
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عمــق آب نفــوذ كــرده 
  )متر سانتي (2در خاك 
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