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 آن يرطوبت مشخصه يمنحن باخاک  ذرات ژهين سطح ويارتباط ب کيپارامتر يبررس
  

  ٥يبورد يو محمد با ٤يان شوشتريمحمد محمود ،٣، شاهرخ زند پارسا∗٢يبهرام ينعلي، حس١ير بهراميام
  
  

 دهيچک

  
هاي  هاي درشت مقياس فيزيكي و شيميايي در محيط هاي ريزمقياس را به ويژگي تواند ويژگي سطح ويژه فاكتوري است كه مي

 يآن برا يان کميآن است که ب ياديو بن يکيدروليه يها يژگياز و يکيخاک  يمشخصه رطوبت يمنحنمتخلخل ارتباط دهد. 
در اين مطالعه اثر سطح مهم است. راشباع خاک يبخش غها در  و انتقال نمک اهانيشه گير با، جذب آب آب جريان يساز مدل

 BETسطح ويژه ذرات خاك با روش  .شدبررسي  نمونه خاک ۳۰در  آن يمشخصه رطوبت يويژه ذرات خاك بر منحن
ج نشان داد ينتاد. شاستفاده  يخاک، از دستگاه صفحات فشار يمشخصه رطوبت يمنحن كردنمشخص  يبرا شد. يريگ اندازه
 يدارا يصفحات فشار هباعمال شده  يشده متناظر با فشارها يريگ اندازه يها رطوبت ريژه ذرات خاک با مقاديسطح وکه 

برآورد مانده ياشباع و باق يها رطوبتر يژه ذرات با مقاديسطح و چنينهم .بودک درصد يدار در سطح  يمثبت و معن يهمبستگ
رابطه  nو  α يپارامترها رياما با مقاد ،نشان داد يدار يمعنمثبت و  يهمبستگک درصد يدر سطح  ختننوگ ون رابطهشده از 

  نشان نداد. يدار يمعن يهمبستگ وختننگ ون
 

 ي.کيدروليه يها يژگيو ،مشخصه يژه، منحنيرطوبت خاک، سطح و :يديکل يها واژه
 

بررسي پارامتريک ارتباط بين سطح ويژه ذرات خاک با منحني . ١٣٩٣. بوردي م بهرامي ا. بهرامي ح. زند پارسا ش. محموديان شوشتري م. و باي ارجاع:
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