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مقایسۀ روش کازاگرانده و مخروط نفوذ در تعیین حد روانی
خاک
 فاطمه موسوی؛ دااشجوی وارشناری ارشد رهندری جنگل ،دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح
 احسان عبدی؛ اراادیار ب وه جنگلداری و اژاصاد جنگل ،دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح

چکیده
بر اسا

میزان رطبب  ،رهتار خاک ریزدانه به چهار اال ِ جامد ،نیمهجامد ،خمیری ،و روانی تقسیم میشابدا روشهاای

تعییر اد روانی خاک ا بهعنبان شاخصی مهم در طبقهبندی و ظرهی سنجی خاک ا برای استفاده بهعنبان مصالح و بساتر
جاده شامل استفاده از دستگاه کازاگرانده و مخروط نفبذ اس ا در پاژوهشهاای انجاامشاده در جنگال هقاط از دساتگاه
کازاگرانده استفاده شده و تجربهای در مبرد مخروط نفبذ وجبد نداردا از آنجا که صح
تنگاتن

نتایج دستگاه کازاگرانده ارتباطی

با تجرب کاربر دارد و ایر تأثیر در مبرد مخروط کمتر اس  ،در ایر پژوهش دو روش تعییر اد روانی خااک باا

یکدیگر مقایسه شدا برای مقایسه ،دو نمبنه خاک از بخش پاتم و نمخان جنگل دانشکد منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیاه
و سپس آزمایش اد روانی با استفاده از دو دستگاه با  4بار تکرار بر روی هر نمبنه انجام شدا نتایج آزمایشهاا نشاان داد
که اد روانی در نمبن تهیهشده از بخش پاتم نزدیک به  50اس

و اندکی تفاوت در برآورد اد روانی خاک باعث تغییار

در طبق خاک میشبد و تفاوت بیر دو روش از نظر هنی معنیدار اس  ،اما در نمبن بخش نمخانه اد روانی در مرز نببد
و با اندکی تفاوت ،تغییری در کنس خاک رخ ندادا مقایسا ضاری
مخروط ببد ،اما دربار صح

روشها نمیتبان اظهارنظر کردا در پایان پیشنهاد میشبد تبل از استفاده از روش کازاگرانده

تعدادی پیشآزمایش برای کس

تجرب کار با دستگاه انجام و سپس آزمایشهای اصلی انجام شبدا

واژگان کلیدی :اد روانی ،دت  ،ضری

 اوی ند ر ئو تلفق0263-2249312 :

تغییارات دو روش نشااندهناد دتا

بااالتر روش

تغییرات ،کازاگرانده ،مخروط نفبذا

فاوم0263-2249312 :

Email: Abdie@ut.ac.ir
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کم نمبشاود .بیشاتر خااو اای ریزداناه در شارای

مقدمه
در یال  ،1911آتربارد ،دانشامنس یاوئسی ،روشاب
برای توصیف یفتبِ خااو اای ریزداناه بار حساب
هیزان رطوب
ایا

ابسا کرد .درصس رطوب

ای نسااب

خاو عبارت

وین آب هوجااود در خاااو بااه وین

رات جاهس خااو .خااو اای ریزداناه در رطوبا
خیلب کام هانناس جسام جاهاس عمال هابکنناس و در
رطوب

خیلب باچ ،هخلاوط آب و خااو باهصاورت

های جاری هبشود .هقاسار رطاوبتب کاه خااو را ای
دیگر تبسیل هبکنس بساتگب باه ناو

حالتب به حال

خاو دارد .باهطاور کلاب طبیعا
ریزدانااه یکااب ای چهااار حال ا

رفتاار خااو اای
جاهااس ،نیمااهجاهااس،

خمیری ،و های بر هبنای هیزان رطوب
بود .هیزان رطوب

خود خوا اس

(بر حسب درصس) در نقطۀ انتقاال

ای جاهس به نیمهجاهس ،حس انقباض ،1در نقطۀ انتقال ای
نیمهجاهس به خمیری ،حس خمیری ،2و ای خمیاری باه
های  ،حس های ( 3روانب) ناهیسه هبشود که باه حاسود
آترباارد هعاارو
قابلی

سااتنس [ .]4-1وییگااب خمیااری،

خاو برای تغییرِ شکل بایگش ناپادیر را کاه

بسون تغییر حجم ،تروخوردن ،یاا خاردشاسن باشاس
توصیف هبکناس .خاصای

خمیاری خااو ناشاب ای

وجود کانب ای ریب یا هواد آلب در خاو و یکاب ای
هشخیات ههم خاو ای ریزدانه ایا
هیزان رطوب
افزای

یبب کا

ضخاه

[ .]2کاا

چیۀ یون هاب

و

براینس نیرو ای هیان دانه ا هبشود .برای آنکه

خاکب حال

خمیری داشته باشس بایس براینس نیرو ای

بین دانه ا به انسایهای باشس که رات در حالب که باه
یکسیگر چسبیسهانس ،بتواننس روی ام بلغزناس [.]4 ،1
کااا
حال
در حال

رطوباا

یاابب کااا

حجاام خاااو در

ای های  ،خمیری ،و نیمهجاهس هبشود که البته
جاهس حجم خاو دیگر با کاا

طبیعب حال

خمیری دارنس .حاسود بااچیب و پاایینب

هیزان رطوبا

کاه در آن خااو رفتاار خمیاری دارد
و تفاضل بین

بهترتیب حس روانب و حس خمیری ای
4

این دو را نمایۀ خمیری هبناهنس .بایس هتدکر شس کاه
تغییر حاچت خاو تسریجب و تعریف حسود روانب و
و باه کماک آیهاای

خمیری قاراردادی ایا

اای

تجربب (قراردادی) تعیاین هابشاود .باا وجاود ایان،
وییگب ای خمیری خاو ای عواهل ههام و تیثیرگادار
که در جادهیایی جنگال

در طبقهبنسی یونیفایس ای

کاربرد ویی و دیرینهای دارد رچنس کاه ناوی ام
اای هارتب باا ههنسیاب

هتییفانه گا ب در پیو

جنگل ،طبقهبناسی کشااوریی (هالاث بافا

خااو)

ایتفاده و ایتناد هبشود.
دو شاخص ههم که کاربرد فراوانب در طبقهبناسی
خاو دارنس حس خمیری و روانباناس و حاس انقبااض
هعموچ در ههنسیب جنگل کاربرد نسارد .هوضو ایان
پاایو

روش ااای تعیااین حااس روان اب ،بااهعنااوان

شاخیب ههم در طبقهبناسی و ظرفیا یانجب خااو
برای ایتفاده بهعنوان هیالح و بستر ییریاخ
روشب که برای بهدی
هتساول بوده و س

ای .

آوردن حس رواناب در جنگال
ایاتفاده ای دیاتگاه کایاگراناسه
5

(ایتانسارد  ) ASTM-D423ای  .ولب در ایاتانسارد
6

7

 BSای یال  1990روش هخروط نفو ایتفاده شاسه
ای  .دیتگاه کایاگرانسه وییلهای ای

هجهز به یک

جا (کایه) برنجب که بهوییلۀ یک لوچ به پایاهای ای
جنس پالیتیک یخ

هتیل هبشود .جاا بایاس در

ارتفا  10هیلبهتر تنظیم شود و یپس حول لاوچ بار
روی کفااب پالیااتیکب یااقوط کناس [ .]3در شااکل 2
دیتگاه کایاگرانسه و اجزای آن نشان داده شسه ای .

رطوبا

1. Shrinkage limit
2. Plastic limit
3. Liquid limit

4. Plasticity index
5. American society for testing and materials
6. British Standard
7. cone penetrometer
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ایاتفاده هابشاود [ .]1بارای

به آن هیله هتیل ای

انجا دادن آیهای  ،نمونه خاو را با هقسار کاافب آب
هخلوط هبکننس تا خمیر یکنواختب بهدی

آیس .یپس

قسمتب ای این خمیر را در داخل یک ایاتوانۀ فلازی،
که قطر داخلب آن  55و عمق آن  40هیلبهتار ایا ،
قرار هبد نس .یطح آیاد خمیر در داخل ایتوانه کاهال
هبشود .هخروط فلزی به حال

صا

قائم بر یاطح

نمونه خاو قرار داده هبشاود ،باهگوناهای کاه ناوو
هخروط همان بر یطح نمونه خاو باشاس .یارانجا

شکل  .1دستگاه کازاگرانده

هخروط ر ا هبشود تا به داخال خااو نفاو کناس و

هوارد نشاندادهشسه در شکل  1عباارتاناس ای .1
شیارین  .2پایۀ پالیتیکب  .3دیته  .4جاا برنجاب.
نحوۀ انجا این آیهای

به این ترتیب ای

نمونه خاو در درصس ای هتفااوتو رطوبا

کاه چناس
در جاا

قرار داده هبشود و با ایتفاده ای شیارین 1هخیاوص،
شیاری باا ابعااد هعاین در خااو باهوجاود هابآیاس،
بهطوری که نمونه به دو قسم

هجازا تقسایم شاود.

یپس با چرخانسن دیتۀ هخیاوص ،کاه جاا را تاا
ارتفا یک یانتبهتری بلنس و یپس آن را ر ا هبکنس،
ضرباتب به نمونۀ خاو وارد هبشود .این ضربات کاه
با یرعتب برابر با  2ضربه در ثانیه به نمونه خاو وارد
هبشود یبب هبگردد که شیار بهوجودآهاسه بار اثار
روانشسن بسته شود .تعساد ضربه ای چی برای آنکه
شیار در کف جا در طولب برابر  13هیلابهتار بساته
شااود یادداشا
رطوب
یادداش

هاابشااود .ایاان آیهااای

در درصااس

ای هتفاوت تکرار و ر بار تعاساد ضاربه اا
هبشود .با ریام هنحناب نماای

تغییارات

تعساد ضربه ا بار حساب درصاس رطوبا

ا درصاس

رطوبتب که در آن شیار در  25ضربه بسته هابشاود ا
حس روانب نموناه خااو تعریاف هابشاود [ .]12در
ایتانسارد  ،BSای یک هخروط کوچک ای فاوچد ضاس
ینگ با یاویۀ ر ن  30درجه و طول  35هیلبهتر کاه
1. Grooving tool

هیزان نفو طب  5ثانیه انسایهگیاری هابشاود .یاپس
برای ینج

هقاساری ای خمیار خااو را در

رطوب

یک قوطب وینشسه قرار هبد نس و پس ای وین کردن
به آون هنتقل هبکننس .بقیۀ خمیر هوجاود در ایاتوانۀ
فلزی را باه ظار
رطوب ا

اصالب برهابگردانناس و هقاساری

بااه آن اضااافه هاابکنن اس و آیهااای

هبشود .کلیۀ هراحل آیهای

تکاارار

بایس حساقل  4بار تکرار

شود و ر بار بر هیزان آب بهکاار باردهشاسه افازوده
شود .رونس آیهای
حال

خشکتر خااو باه

بایس ای حال

هرطوبتر باشس .هنحناب تغییارات عماق نفاو

هخروط (بر حسب هیلبهتر) ،نسب

به رطوب

خاو

ریم هبشود .این هنحنب یاک خا هساتقیم خوا اس
بود .حس روانب ،هیزان رطوب

هربوط به درجاۀ نفاو

هساوی  20هیلبهتر ای  .در شکل  2هخروط نفو و
اجزای آن نشان داده شسه ای .
هوارد نشاندادهشسه در شکل  2عباارتاناس ای .1
گاایح تغییاار عمااق  .2قفاال آیادکااردن هخااروط .3
هخااروط  .4ایااتوانۀ فلاازی  .5پایااه  .6پاای تنظاایم
ارتفا هخروط و گیح.
روش کایاگرانااسه بااا وجااود یااادگب بااه تجربااۀ
ییادی نیای دارد ،اهاا در روش هخاروط نفاو تجرباه
نق

کمتری دارد و به مین یبب گاه آن را دقیقتار

هبداننس.
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1

2

3
4

6

5

شکل  .2دستگاه مخروط نفوذ

در پیو

ا آیهای

حس روانب خاو با ایتفاده

برای یک خاو داهنۀ حس رواناب گازارش اا 85-55

ای دیتگاه کایاگراناسه [ ]8-5و روش هخاروط نفاو

بود ).نتایح این پیو

[ ]10 ،9انجا شسه ،اها تاکنون هقایسهای بین ایان دو

[.]11

روش صورت نگرفته ای  .ای هعاسود پایو

اای

صورتگرفته در این باره پیو شب در انگلستان ای
که یه نموناه خااو را باین  40آیهایشاگاه هکانیاک
خاو در انگلستان تویی کارده و نتاایح حاس رواناب
هحایبهشسۀ آن ا را برریب کردهانس.

در جسول  1هشا سه هبشاود

جدول  .1مقادیر مربوط به حد روانی سه نمونه خاك

نمونه خاک

A

B

C

هیانگین

34

69

67

داهنه

38-29

84-59

85-55

ضریب تغییرات

7/1

7/5

7/9

نتایح نشان داده که حسود رواناب باهدیا آهاسه
دارای تنو ییاد و ضریب تغییرات آن ا حاسود 8-7

بنااابراین ااس

ایاان پاایو

 ،هقایساۀ دیااتگاه

و تفاوت کمترین تا بیشترین هقادیر گزارششسه برای

کایاگرانسه و هخروط نفو در تعیین حس روانب بود .به

گا ب تا  30درصس بوده ای ( .هااال

مین یبب ابتسا دو نموناه خااو ای جنگال خیارود

یک نمونۀ ثاب

651

روای س روش وازاب ااده و رت وط افوذ در تعییق شد رواای خاک

دانشکسۀ هناب طبیعب دانشگاه تهران تهیه شس و یپس
آیهای

حس روانب با ایتفاده ای دیتگاه کایاگراناسه و

روش هخروط نفو باا  4تکارار بار روی ار نموناه
انجا گرف

و نتایح بهدی آهسه هقایسه شس.

(پاریل  )104و یک نمونه ای بخ

نمخاناه (پاریال

 )220تهیه شس تاا باین حاس رواناب دو نموناه خااو
تفاوت فاح

باشس .آیهای

داناهبناسی نموناه اای

خاااو ،طبااق ایااتانسارد  ASTM-D423انجااا شااس.

مواد و روشها

نمودار دانهبنسی خاو ا در شکل  1آورده شسه ای .

مواد
خاو هورد نیای آیهای

اطالعات و دانسته ای قبلب یک نمونه ای بخ

پااتم

هطابق نتایح درصس ردشسۀ نمونه خاو ای الاک نمارۀ
ا ،ای جنگل خیرود دانشاکسۀ

هناب طبیعب دانشگاه تهاران ،واقا در  10کیلاوهتری

 ،200نمونۀ پاتم و نمخانه بهترتیب حاسود  97و 100
درصس ای .

نوشهر تهیه شس و به آیهایشگاه انتقال یاف  .بر هبناای

درصد ذرات عبوری

قطر ذرات
شکل  .3نمودار دانهبندی نمونههای پاتم (●) و نمخانه (○)

نتیجۀ ایتفاده ای آنالیز آهاری ،به جای ایتفاده ای هعیار

روش آزمایش
نمونه خاو هورد ایتفاده بارای آیهاای

تعیاین حاس

روانب بخشب ای خاو بود که ای الک شمارۀ  40عباور
داده شااس .باارای انجااا دادن آیهااای

کایاگرانااسه ای

ایتانسارد  ASTM-D423و هخروط نفو ای ایتانسارد
 BS 1377:1990ایتفاده شاس( .روش کاار در هقسهاه
کر شس ).برای هقایسۀ دو روش ،آیهای

حس رواناب

بر روی ر نمونه خاو در  4تکارار بارای ار روش
انجا گرف  .بارای طبقاهبناسی نموناه اا ای نماودار
خمیرایب کایاگرانسه [ ]12ایتفاده شس .برای نشاندادن

فنب ،ای هقایسۀ هیانگین ا باه روش  tجفتاب ایاتفاده
شس.

نتایج و بحث
نتایح آیهای

حس روانب باا ایاتفاده ای کایاگراناسه و

هخروط نفو بر روی نمونه خاو تهیهشاسه ای بخا
پاتم ،با  4تکرار در جسول  2نشاان داده شاسه ایا .
یک نمونه گرا

حاصال ای آیهاای

حاس رواناب باا

ایااتفاده ای کایاگرانااسه و هخااروط نفااو در شااکل 4
هشا سه هبشود.
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جدول  .2نتایج آزمایش حد روانی نمونه خاك بخش پاتم

تکرار

دستگاه کازاگرانده

دستگاه مخروط نفوذ

1

49/5

51/82

2

49/09

51/61

3

48/24

51/65

4

51/34

51/93

51

درصس رطوب

50
49

الف

20
15

ب

10

48
100

تعساد ضربات

5
47

52

10

) (mmهیزان نفو

25

درصس رطوب

42

شکل  .4نمودارهای معمول تعیین حد روانی( :الف) کازاگرانده؛ (ب) مخروط نفوذ

جدول  .3نتایج آزمایش حد روانی نمونه خاك بخش نمخانه

تکرار

دستگاه کازاگرانده

دستگاه مخروط نفوذ

1

95

93/75

2

94/11

94/14

3

96/82

93/77

4

100/62

93/68

مانطور که ای جسول  2پیسایا

تفااوت باین

نتایح دو روش ای نظر فنب در یه هورد هعناادار باوده
ای

(هواردی که نتایح دو روش در دو طار

نتایح آیهای

حس روانب با ایتفاده ای کایاگراناسه

و هخروط نفو بر روی نمونه خاو تهیهشسه ای بخ

عاسد

نمخانه ،با  4تکرار در جسول  3نشان داده شسه ای .

 50قرار گرفتهانس ،).ییرا حس روانب خاو نزدیک عسد

تفااوت نتاایح

مانطور که ای جسول  3پیسای

( 50باهعناوان عاسدی هاریی و ههام در طبقاهبناسی

دو روش ای نظر فنب هعنبدار نبوده ایا  ،ییارا حاس

و کم اب باارآورد بیشااتر هنجاار بااه

و کمب بارآورد

یونیفای اس) ای ا

روانب خاو نزدیک به عسد  50نیس

طبقهبنسی خاو بهعنوان ( Hحس روانب باچ) ،و کماب

بیشتر یا کمتر به طبقهبنسی هشابهب هنجر خوا س شس.

برآورد پایینتر هنجر به طبقهبنسی بهعنوان  Lخوا اس

نکتۀ ههم این ای

که ایتفاده ای آنالیز ای آهاری باه

شس.

ش ایوۀ هعمااول در هناااب طبیع اب ،در هکانی اک خاااو
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در برخب هوارد باه

دیگر پیو شگران کاه ضاریب تغییارات و واریاانس

کاربرد نساشته و حتب همکن ای

نتیجهگیری اشتباه هنجر شود .برای هااال باا اینکاه در

روش کایاگرانسه را باچ گازارش کاردهاناس مخاوانب

اعاساد دو دیاتگاه در 3

دارد [ .]11پیو شااگران دیگاار نیااز داده ااای روش

تکرار ای  4تکرار هنجر به تفاوت فنب در کالیۀ خاو

هشکالت

نمونه خاو ای پاتم اختال

شس ،اها هقایسۀ هیانگین ا با روش  tجفتاب هعنابدار
نخوا س باود ( .)P=0.162و بارعکس در نموناه اای
نمخانه که تفاوتب در تشاخیص کالیاۀ خااو باا دو
دیتگاه وجود نسارد تفاوت آهاری هیانگین ا هعنبدار
کاه علام آهاار

خوا س بود ( .)P=0.033گفتنب ایا

بهصورتب که در هناب طبیعب و کشاوریی کاربرد دارد
در علاام هکانی اکو خاااو کاااربرد نااسارد .بنااابراین در
نمونه ای نمخانه با وجود هعنبدارشسن آنالیز آهااری
تغییری در کالیۀ خاو یا اشتباه در پای بیناب رفتاار
خاو وجود نخوا س داش  .برای اهکان هقایسۀ بهتار
ای ضااریب تغییاارات 1ایااتفاده شااس [ .]4جااسول 4
نشاند نسۀ هیازان ضاریب تغییارات دو روش در دو

کایاگرانسه را وابسته به کاربر دانسته و نق

هربوط به تعمیر و نگهساری دیتگاه را در بروی خطا ا
نیز ییاد هبداننس .این پیو شگران نشان دادنس که برای
هاال فق یرع

ناهنایب چرخانسن دیته هابتواناس

باعث بروی  15درصس خطا در تعیین رطوبا

رواناب

شود [.]13
پاایو

انجااا شااسه در انگلسااتان نیااز وجااود

خطا ای بسایار در نتاایح کایاگراناسه و تناو ویای
نتااایح در هااورد خاااو ااای ثابا

را حتاب در هیاان

آیهایشگاه ای دارای تجربه در انگلستان نشان داد .بر
طبق پیو

اخیر این تنو بهوییه در یهینۀ کار اای

ههنسیب دقیق نگرانکنناسه و اکاار خطا اا باه علا
روش ای هورد ایتفادۀ کاربران ای  .به مین یبب

نمونه خاو ای .

روش هخروط نفو ای یاال  1975در ایاتانسارد BS

روش ارجااح 3و در تجسیااس نظاار یااال  1990روش

جدول  .4میزان ضریب تغییرات در دو روش

نمونه
خاک
نمونۀ پاتم
نمونۀ
نمخانه

دستگاه کازاگرانده

4

قطعب رطوب

دستگاه مخروط

روانب تعیین شس [.]11

نفوذ

مانطور که در شاکل  5هشاا سه هابشاود ،در

2/64

0/28

خاو ایب که دارای حس رواناب نزدیاک باه عاسد 50

2/98

0/22

(هری حس روانب باچ و پایین) ستنس ،تفاوت بین نتایح
دو روش ای نظر فناب هعنابدار باوده ایا

برریب ضریب تغییارات نشاان هابد اس هقاسار
ضریب تغییارات در روش کایاگراناسه درباارۀ خااو
پاتم حسود  9برابر و خااو نمخاناه حاسود  13برابار
روش هخروط نفو ای

که نشاند نسۀ وجود دق

2

کمتر در روش کایاگرانسه یا در واق ضرورتو داشاتن
تجربۀ باچ در ایتفاده ای این روش ای

که باا نتاایح

1. Coefficient of variation
2. Precision

و کماب

باارآورد اشااتباه بااه طبقااهبنااسی هتفاااوتب ای لحاااظ
پالیتیسیتۀ خاو هنجر هبشود .مچنین قسم
دیگر نمودار خ  Aای

ههام

و برخب تفاوت ا در تعیین

حس روانب هابتواناس باهگوناهای باعاث تغییار نمایاۀ
خمیری شود که یک نمونه خاو ای کالیۀ  Mبه  Cیا
برعکس جابهجا شاود .در ایان نقااط هاریی اناسکب
اشتباه در تعیین حس روانب هشکلیای ای .
3. Preferred method
4. Definitive method
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شاخص خمیری

حس روانب
شکل  .5طبقهبندی یونیفاید خاكها در چهار حالت متفاوت ( .1خاك پاتم و کازاگرانده؛  .2خاك پاتم و مخروط؛  .3خاك نمخانه و
کازاگرانده؛  .4خاك نمخانه و مخروط) []12

یا بیشتر ای حس هورد قبول باشس (بیرون ای داهنۀ  15تا

نتیجهگیری
بهطور کلب با توجه به هقسار تفاوت ضریب تغییارات
بین دو روش هبتوان گف

ایتفاده ای روش هخاروط

نفو دقیقتر ای روش کایاگراناسه ایا

و باه تجرباۀ

کمتری نیای دارد .مچنین در روش کایاگرانسه عالوه
بر وجود واریانس نسبتا باچ در نتایح هربوط باه یاک
فرد (نتایح این پیو

) ،واریانس در نتایح هربوط به

افراد یا آیهایشگاه ای هتفاوت [ ]11نیاز وجاود دارد
که ضرورتو احتیاط در بهکار باردن نتاایح ایان روش
بهوییه در اعساد هریی را نشان هبد س .گفتناب ایا
کااه قیماا

دیااتگاه هخااروط نفااو در هقایسااه بااا

کایاگرانااسه بااا هوتااور الکتریکاب تقریبااا  1/5براباار و
قیم

دیاتگاه کایاگراناسۀ دیاتب حاسود یاکیاو

دیتگاه هخروط نفو ای

(در تولیس ای ایراناب) .ای

طرفب ایتفاده ای روش کایاگرانسه نیای به تکرار ،دق ،
و یهان بیشتری برای تعیاین حاس رواناب خااو دارد
بهوییه در یهانب که در تکرار اول رطوب

خاو کمتر

 35ضااربه) و خااالبکااردن ،تغییااردادن رطوباا  ،و
پرکردن دوبارۀ کایه ضروری باشس .نکتۀ دیگر اینکاه
دیتگاه هخروط نفاو عاالوه بار تعیاین حاس رواناب
کاربرد ای دیگری چون انسایهگیری قیر نیاز دارد کاه
ها ی

چنسکاربردی به آن هبد س .در ر حال چاون

شنایایب کالیۀ خاو جنگل تیثیر ییادی بر هوفقیا
هراحل گوناگون جاادهیاایی هانناس تعیاین رطوبا
بهینه ،انتخااب روش هنایاب تابیا  ،تعیاین قابلیا
ترافیکپدیری ،پی بینب رفتاار در یخبناسان ،و غیاره
دارد ،پیشنهاد هبشاود در صاورت اهکاان ای دیاتگاه
هخروط نفو ایتفاده شود و در صاورت در دیاترن
نبودن آن و ایتفاده ای دیتگاه کایاگرانسه ،یعب شاود
قبل ای انجا دادن آیهای

اای اصالب چناس آیهاای

تمرینبِ اولیه برای کسب تجربه انجا گیرد یا شخص
باتجربهای بر رونس کار نظارت کاهل داشته باشس.
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