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  مقاله پژوهشی

 
  برای تعیین رطوبت خاک های مختلف بلوک گچیارزیابی ساختمان

  
  3و بیژن قهرمان 2، کامران داوری 1*محمد علی قنادزاده

  
  چکیده
های ارزان و ساده، اسـتفاده از بلـوک گچـی    یکی از روش .ها و وسایل مختلفی برای اندازه گیری رطوبتی خاک وجود داردروش

که با داشتن دو الکترود باعث اخـتالف جریـان الکتریکـی در     هستندهای مقاومت، مخلوطی از آب و گچ ا بلوکهبلوک گچی ی. است
در بلـوک هـای   . نوع بلوک گچی با ساختارهای متفاوتی از گچ و سـیمان  تهیـه شـد    5در این تحقیق . رطوبتهای مختلف می شود

 15، 25بیرونی   ترتیب از شعاعه شعاع توری استیل ب. ترود قرار گرفته انداستفاده شده سه توری استوانه ای هم مرکز به عنوان الک
، ترکیـب مقـادیر   )گچ کشته، نیمه کشـته و معمـولی  (کار رفته در آنها ه ها بر اساس نوع گچ بگروه بندی بلوک. استمیلیمتر  10و 

هـای گچـی در هـوا و    با بررسـی رفتـار بلـوک   . تکار رفته در ساخت آنها انجام گرفته اسه مختلف گچ و سیمان و مقادیر وزن گچ ب
، و فاصله آنهـا و بـه طـور    )گچ و سیمان(خاک، مناسب ترین نوع بلوک گچی به لحاظ نحوه ساخت، نوع و مقدار مواد سازنده بلوک 

سـیمان بودنـد    هایی که از ترکیب گچ وبلوکه. دشکلی اعتبار واسنجی اولیه بلوک گچی در هوا و میزان تعادل آن با خاک، انتخاب 
بـرای   5910Aمـدل   ELEدر ایـن مقالـه از دسـتگاه    . نشـان دادنـد  )  لـوم رسـی  ( همبستگی معنی داری با خاک مورد آزمـایش 

با سایر وسایل از دقت خـوبی در دامنـه برنامـه ریـزی بـرای مـدیریت آبیـاری         همقایس دروک استفاده شد که گیری رطوبت بل اندازه
که با داشتن منحنی اولیه واسنجی بلوک در هوا، که بر اساس اندازه گیری رطوبت در مقابـل   همچنین مشخص شد. است اربرخورد
  .دست می آید، امکان برآورد رطوبت خاک بدون واسنجی بلوک ها میسر استه ب ELEقرائت 

  
 ELEرطوبت خاک، دستگاه پتانسیل مکش، کالیبراسیون، های گچی، بلوکه: های کلیدیواژه
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  مقدمه

رطوبت مهمترین عامل و مشخصه در زمینه تعیین نیاز آبـی  
عنـوان شـاخص   ه به همین دلیل ب استگیاه و آبیاری مزارع 

به . رودک مزرعه یا گلخانه به شمار میبرای مدیریت ی مهمی
طور کلی گیاهان برای بقای خود نیاز به آب و مرطوب بودن 

هر گیـاه بـه طـور کلـی سـه      . محیط اطراف ریشه خود دارند
ایـن سـه   . کندمیزان رطوبت را در طول عمر خود تجربه می

رحله رطوبتی در خـاک حـائز اهمیـت    مرحله به عنوان سه م
مرحلـه ظرفیـت   -2مرحلـه اشـباع ،   -1: از که عبارتنـد  است

مرحله پژمردگـی، کـه بـا شـناخت هـر مرحلـه و       -3زراعی، 
دست آوردن مقدار رطوبت در هر مرحلـه  ه آشنایی با نحوه ب

توانیم میزان عملکرد محصـول را بـاال بـریم و یـا بـا بـی       می
توجهی به مسائل رطوبتی محیط اطراف ریشه باعث کـاهش  

ریـزی آبیـاری،   ی مدیریت و برنامهدر واقع برا. عملکرد شویم
  . گیری مداوم رطوبت خاک الزامی استبررسی و اندازه

های زیادی برای تعیین رطوبت خاک به طور مستقیم و روش
گیـری مسـتقیم،   در روش انـدازه . انـد غیرمستقیم ارائه شـده 

شود و از روی کـاهش وزن  نمونه خاک از مزرعه برداشته می
آون درصد رطوبت آن محاسبه  رنمونه پس از خشک شدن د

هم ریختن سـاختمان  اما به دلیل به). 1986گاردنر (د شومی
گیری در فواصل ها در این روش و نیز برای امکان اندازهنمونه

گیری رطوبت خاک های غیرمستقیم اندازهزمانی کوتاه، روش
چنـدین  ). 1998هیلـل (انـد  مورد توجه بیشتری قرار گرفتـه 

گیـری درصـد رطوبـت خـاک     برای انـدازه روش غیرمستقیم 
کسـل،  (  TDR، )1981گریسـن  (متری مانند روش نوترون

های و بلوک) 1996نادلر و لپید، (، ظرفیت الکتریکی )1994
. اندتوسعه یافته) 1964بروکس و کوری، (مقاومت الکتریکی 
هـای  های مقاومت الکتریکـی ماننـد بلـوک   از این میان بلوک
 هسـتند ی و آسانی کاربرد بسیار مطلـوب  گچی به دلیل ارزان

  ).1965بیوکس و میک، 19(
شامل یـک جفـت الکتـرود     ،های مقاومتبلوکبه طور کلی، 

بیـوکس و  (که داخل یک محیط متخلخل مانند گـچ   هستند
کلمن و هندریسـک،  (، نایلون و یا پشم شیشه )1965میک، 
 رغم مطلوب بودن این بلـوک علی. ندشوجاسازی می) 1949

هـا  از نظر ارزانی و سادگی کاربرد، مشکالتی در این بلوک ها
 اسـت ها مساله واسـنجی بلـوک   ترین آنوجود دارد که عمده

ایـن معناسـت کـه بایـد      بـه  واسنجی بلوک). 1998هیلل، (
نخست یک منحنی برای هر خاکی که بلوک در آن اسـتفاده  

تولید شود به نحوی که در هر درصد رطوبـت از آن   ،شودمی
ک، شاخصی را که نشان دهنده مقاومت الکتریکـی بلـوک   خا

توانـد  این مسـاله مـی  . دهد نشاندر آن درصد رطوبت است، 
بسیار محدود کننده باشد، چرا که ایـن منحنـی واسـنجی از    
بلوکی به بلوک دیگر و از خاکی به خاک دیگـر متغیـر اسـت    

  .)1964کانل و آسبل، (
ز انـواع مختلـف   هدف این پژوهش بررسی امکـان اسـتفاده ا  

در تعیـین رطوبـت   ) هـای متفـات  با سـاختمان ( بلوک گچی
خاک است تـا انـواعی کـه بهتـرین نتـایج را در کاربردهـای       

دهنـد  خصوص خودکار کردن سیستم آبیاری میه مختلف، ب
اسـتفاده   بـرای بلـوک ارزان  همچنین سـاخت  . انتخاب شوند

خت مهندسین و کشاورزان، استاندارد سازی و یکنواختی سـا 
های گچی و ساخت بلوکه برایبلوک به همراه دستور العملی 

گیری رطوبت، که تحقیق و بررسی برای ساخت وسیله اندازه
ای کم، بیشترین کمک را به دانستن وضـعیت  بتواند با هزینه

 .رطوبتی خاک بنماید
  

  هامواد و روش
  نوع بلوک و مواد سازنده

د آزمـایش قـرار   نوع بلوک در این طـرح مـور    5به طور کلی 
مـورد   نـوع بلـوک کـه قـبالٌ     13نوع بلوک از  5این . گرفتند

الکترود . انتخاب شد) 1386مجیدی، (آزمایش قرار گفته بود 
نوع به صورت دوایر هم مرکز در فاصـله    5مورد استفاده این 

های پالستیکی کـه فاصـله را   قرار گرفتند، از دانه 5/1و  5/0
ضدزنگ حفـظ کنـد، اسـتفاده    های استیل در سرتاسر توری

های گچی مورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش، دارای    بلوک. شد
کار رفته در ساخت بلـوک  ه انواع مختلفی از لحاظ نوع مواد ب

ایـن  . به طور کامل تشریح شـده اسـت   1که در جدول  است
میلـی   65و طول  30یا 25ای به قطر ها همگی استوانهبلوک
اند ولـی در  ا، از گچ ساخته شدههاکثر این بلوک. هستندمتر 

هــا، از مقــداری ســیمان نیــز در ســاخت بلــوک برخــی از آن
ـ  . استفاده شده است کـار رفتـه در سـاخت    ه مقدار سـیمان ب

ـ بلوک کـار  ه ها، به صورت درصد نسبت وزن سیمان به گچ ب
ـ . ارائه شده است 1رفته در بلوک، در جدول  کـار  ه نوع گچ ب
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ـ . فـاوت اسـت  ها نیـز مت رفته در این بلوک کـه در   طـوری ه ب
کشته و اغلب با گـچ  برخی گچ کشته شده، برخی با گچ نیمه

هـا در نحـوه   تفـاوت ایـن نـوع گـچ    . انـد معمولی ساخته شده
  بندی آنها و نحوه تشکیل بلورهای گچ اسـت کـه انـدازه    دانه

های سیمان به گـچ  نسبت. کندها را مشخص میمنافذ بلوک
که از مخلوط گچ و سیمان ساخته هایی به کار رفته در بلوک

هـا  هـایی کـه در سـاخت آن   بلوک. اند، نیز متفاوت استشده
فقط از گچ استفاده شده است نیز انواع مختلفـی دارنـد کـه    

ـ  ایـن  . هاسـت کـار رفتـه در بلـوک   ه تفاوت آنها در وزن گچ ب
 42، )نوع الـف ( گرم آب 42گرم گچ و   52ها با مقدار بلوک

 گـرم آب  70گرم گچ و  70، )نوع ج( گرم آب 52گرم گچ و 
نوع ( گرم سیمان 15گرم آب و  42گرم گچ و  47،  )نوع ب(

 گـرم سـیمان   5گـرم آب و   62گرم گچ  67و در نهایت ) پ
  .)1جدول( اند، ساخته شده)نوع ت(

) از خارج  mm 15و 10( برای بررسی تأثیر فاصله الکترودها
نزدیک، با فواصـل   بر قرائت بلوک گچی، از الکترودهای دور و

بدین . مختلف به صورت دو استوانه و سه استوانه استفاده شد
معنی که ابتدا الکترود خارجی با الکترود داخلی اندازه گیری 
شد، سپس الکترود میانی با الکترود داخلی مورد ارزیابی قرار 

  .گرفت
  

  وسیله قرائت 
بـرای قرائـت    ELEسـنج  در این پژوهش از دستگاه رطوبت

قرائـت بلـوک گچـی در ایـن دسـتگاه بـا       . وک استفاده شدبل
گیرد که تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب صورت می

از پوالریزه شدن الکترودها جلوگیری کرده و خطا در قرائـت  
در واقع عدد قرائت شده توسـط دسـتگاه   . را کاهش می دهد

ELE     مقاوت الکتریکی موجود در بلوک گچی اسـت کـه بـا
اک، رابطه مستقیم دارد و از مقاومت هـای خیلـی   رطوبت خ

های اشباع های کم تا خیلی کم برای رطوبتباال برای رطوبت
  .تغییر می کند

  
  
  
  
  
  

  های ساخته شده برحسب گرمانواع بلوک  -1جدول 
  وزن مرطوب

)gr( 
  وزن هوا خشک

)gr( 
  شماره 
 ها بلوکه

  نمونه بلوک
 مورد آزمایش 

8/80 50 1 
 2 6/50 8/80  الف

5/81 50 3 
8/80 7/54 4 

 5 6/56 7/81 ب
8/84 8/55 6 
6/83 5/60 7 

 8 4/61 6/89 پ
6/89 5/61 9 
8/89 5/60 10 

 11 5/58 8/87 ت
1/86 1/59 12 
3/87 8/64 13 

 14 6/63 8/88 ج
6/87 64 15 

  
  های گچی در هواواسنجی بلوک

اساس مقدار رطوبت بلـوک   واسنجی اولیه بلوکها در هوا و بر
بدین طریق که ابتدا بلوک گچی را به مدت . گچی انجام شد

 EC= 0.6(، در آب معمـولی  )1387قنـادزاده،  ( سـاعت  1
dS/m(   قرار داده تا به حد اشباع برسد، سـپس آن را از آب

به تـدریج کـه   . شودخارج کرده و در محیط هوا قرار داده می
دهد، مقدار آب موجـود در  بلوک رطوبت خود را از دست می

بلوک و یا در واقـع رطوبـت وزنـی بلـوک براسـاس وزن هـوا       
گیـری  همزمان با این انـدازه . شودخشک آن اندازه گیری می

گیری ، مقاومت الکتریکی بلـوک نیـز   به کمک دستگاه اندازه
دسـت آوردن درصـد رطوبـت وزنـی     ه برای ب. شودقرائت می

در هر زمان، بلوک را توزین کرده و وزن ) bmw(بلوک گچی 
  : تقسیم می شود) bdw(بر وزن خشک بلوک )  btw(آن 

)1(                          100×
−

=
bd

bdbt
bm w

www     

برای اندازه گیـری وزن بلـوک گچـی، از تـرازوی دیجیتـالی      
Sartorius  مدلGM6101  استفاده شد گرم 1/0با دقت .  

  
  ها آنخاک و قرائت  گچی در  قرارگرفتن بلوک

گلدان  5های گچی درون  پس از واسنجی اولیه در هوا، بلوک
قـرار    cm  5تکـرار در عمـق   3با خاک لوم رسی به عنـوان  
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هـا   که در هـر جعبـه انـواع مختلـف بلـوک      طوریه گرفت ب
ا هـ خاک موجـود در گلـدان  . قرار بگیرند) تیمارهای مختلف(

همگی دارای بافت و مشخصات یکسانی بوده کـه مشخصـات   
بـه منظـور ایجـاد تمـاس     . ارائه شـده اسـت   2آن در جدول 

هیــاس و تایــت، (مطلــوب بــین بلــوک و خــاک اطــراف آن  
، ابتدا اطراف بلوک را بـا ذرات ریـز و نـرم خـاک پـر      )1998

بعـد از  . کرده، سپس بقیه ذرات خاک به محـل افـزوده شـد   
. هـا اشـباع شـدند   ها در خاک، خـاک گلـدان  قرارگیری بلوک

 سپس روند تغییرات رطوبت خاک بـه روش وزنـی در زمـان   
همزمان بـا ایـن عمـل، قرائـت     . گیری شدهای مختلف اندازه

بدین طریق . انجام شد ELEهای گچی توسط دستگاه بلوک
که در زمانهای مختلف گلدان توزین شد و وزن گلدان همراه 

در (یه گلدان همـراه بـا خـاک خشـک     با خاک آن با وزن اول
  .  دست آمده مقایسه شد و رطوبت وزنی خاک ب) هوا
  

  مشخصات خاک مورد استفاده در آزمایش   -2جدول

 بافت
  درصد
 رس

  درصد
 شن

 درصد
 سیلت

  وزن مخصوص
 (g/cm3) 

 تخلخل

 46 69/1 27 38 35 لوم رسی

  
وزن جعبـه در حـالتی   بر ) tW(اگر وزن گلدان در هر زمان 

تقسـیم شـود، درصـد    ) dW(که خاک آن هوا خشک اسـت  
  :شودحاصل می) mw(وزنی رطوبت خاک 

)2(                   100×
−

=
d

dt
m W

WWw    

هـای گچـی تـا    گیری رطوبت خاک و قرائت بلوکروند اندازه
 ادامه یافت، به طـوری ها هوا خشک شدن خاک درون گلدان

  .ها در انتهای آزمایش برابر وزن اولیه آنها شدکه وزن گلدان
  

  تحلیل آماری
قرائـت انجـام    2برای بلوک گچی در هر مرحله اندازه گیری، 

           2-1قرائــت الکتــرود ) الــف(هــا شــامل ایــن قرائــت. گرفــت
 قرائـت ) ب(، )متـر میلی 10داخلی و میانی با فاصله  الکترود(

خلی و جـدار خـارجی   دو توری استیل جدار دا  3-1الکترود 
منحنی واسنجی برای هـر   2در نتیجه ). مترمیلی 15فاصله (

ها  در هر کدام از این منحنی. ها ترسیم شدکدام از این بلوک

چهار فرض آماری همبستگی، تفاوت، عرض از مبدا و شـیب  
  . از نظر معنی داری آزمون شدند

 
  نتایج و بحث

  کار رفته در ساخت بلوکه یر نوع گچ بثأت
ثیر نوع گچ بر روی منحنی واسنجی بلـوک در  أنمونه ای از ت

استفاده از گچ کشته شده در ساخت . ارائه شده است 1شکل 
های ریـز در جسـم و بدنـه    بلوکهای گچی باعث تشکیل بلور

بلوک و افزایش درصد میزان آب جذب شده نسـبت بـه وزن   
از طرفی مدت زمان تخلیـه رطوبـت   شود و خشک بلوک می

ــی  ــزایش م ــز اف ــافتی را نی ــددری ــوبتی . ده خصوصــیات رط
های ساخته شده با گچ کشته نزدیـک بـه خصوصـیات     بلوک
هـایی کـه   برعکس در بلوک. های با بافت سنگین است خاک

اند، بلورهای تشکیل شده در بدنه با گچ معمولی ساخته شده
متناسـب بـا آن منافـذ     تر بوده وها درشتو جسم این بلوک

کند که باعث جذب رطوبت اولیه کمتـر  تری ایجاد میدرشت
ها نیز به لحـاظ  این بلوک. شودو مدت زمان تخلیه کمتر می

هـای بـا بافـت سـبک     خصوصیات رطوبتی، نزدیک به خـاک 
کشـته در  حالت حد واسط این دو، استفاده از گچ نیمه. است
ذب شـده و مـدت   ها است که درصد میزان رطوبت جـ بلوک

هـای  ها، در حد واسط بلوکزمان تخلیه رطوبت در این بلوک
های بـا گـچ معمـولی قـرار     ساخته شده با گچ کشته و بلوک

  .گیرد می

  
ثیر نوع گچ بکار رفته در ساخت بلوک گچی بر أت -1شکل

  .واسنجی بلوک
  

دهند که هر چـه بلورهـای تشـکیل    نشان می 3ارقام جدول 
 باشـند درصـد آب قابـل جـذب در آنهـا      شده در بلوک ریزتر

  .باالتر بوده و زمان تخلیه رطوبتی نیز طوالنی تر خواهد شد
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نتیجه آزمایش سه بلوک با ساختار آب و گچ با درصد   - 3جدول
  یکسان ولی با عمل آوری متفاوت

 شماره
 بلوک 

  مشخصات
  ساختمانی 
 بلوک  

 درصد رطوبت
  دریافتی نسبت 
 به وزن بلوک  

 نمدت زما
  تخلیه کامل 
 رطوبتی 

 ساعت60 30/35 گچ معمولی 1
 ساعت70 10/40 گچ نیمه کشته 2
 ساعت84 80/52 گچ کشته 3

  
  ثیر سیمانأت

هـا از  هایی کـه در سـاخت آن  ، بلوک5و 4با توجه به جداول 
مخلوط گچ و سیمان اسـتفاده شـده اسـت، میـزان رطوبـت      

ــ  ت جــذب شــده توســط بلــوک و مــدت زمــان تخلیــه رطوب
انـد،  هایی کـه از گـچ سـاخته شـده    دریافتی، نسبت به بلوک

استفاده از سـیمان در  ).  1نوع پ وت در جدول ( کمتر است
شود و بـه همـین   تر میها باعث ایجاد منافذ درشتاین بلوک

دلیل میزان رطوبت جـذب شـده و مـدت زمـان تخلیـه آن،      
های سیمان بـه گـچ بـه کـار رفتـه در      نسبت. یابدکاهش می

انـد نیـز   هایی که از مخلوط گچ و سیمان ساخته شـده لوکب
  . متفاوت است

  
نتیجه آزمایش پنج بلوک که با درصد سیمان و گچ  -  4جدول

  .مختلف
 درصد رطوبت دریافتی درصد سیمانها شماره بلوکه

 نسبت به وزن بلوک  
1 50 5/12 
3 25 90/17 
4 20 50/23 
5 15 70/26 
6 5 60/28 

  

درصـد   50بـا   ،شـود مالحظـه مـی   4که از جـدول  همانطور 
سیمان، درصد رطوبت قابل جـذب بـه کمتـرین رقـم یعنـی      

 5کـه فقـط    5درصد کاهش یافته و در بلوک شـماره   5/12
کار رفتـه، درصـد   ه درصد سیمان در ترکیب ساختمانی آن ب

درصد یعنـی بـاالتر از دو    6/28رطوبت قابل جذب به میزان 
برابر رقم بلوکی که باالترین درصد سـیمان مصـرفی را دارد،   

  .افزیش یافته است
هـا، مـدت زمـان تخلیـه     در آزمایشات انجام شده روی بلوک

کامل رطوبت در بلوک حـاوی سـیمان در مقایسـه بـا سـایر      
 60تقریبـا  (شـتند کمتـر بـوده اسـت     ها که سیمان ندابلوک

هـایی بـا   ساعت برای بلوک 85 تا 78ساعت برای سیمانی و 
  ).5جدول ) (ترکیب آب و گچ

 
 زمان از دست دادن کامل رطوبت برای پنج بلوک  - 5جدول 

 ج ت پ ب الف شماره بلوک
زمان از

دست دادن 
 رطوبت 

80 
 ساعت

78 
 ساعت

60 
 ساعت

63 
 ساعت

85 
 ساعت

  
  صله الکترودثیر فاأت
 2و 1بـا  الکتـرود    3و  1اندازه گیـری الکتـرود    ،طورکلیه ب

های الف تا ج بـرای بررسـی    بلوک. تفاوت معنی داری ندارند
بلوک گچی مورد بررسی قرار  تأثیر فاصله الکترودها بر قرائت

 2هـای شـکل  طـور کـه از منحنـی    همـان ). 2شکل(گرفتند 
هـا، عـدد حاصـل از    پیداست، با افزایش فاصـله بـین الکترود  

در واقـع بـا افـزایش    . کاهش پیدا کـرده اسـت   ELEقرائت 
یابـد  فاصله الکترودها، مقاومت الکتریکی بلـوک افـزایش مـی   

گیـری  تـر بلـوک انـدازه   زیرا ایـن مقاومـت از جـداره ضـخیم    
به طور کلی هر چقدر رطوبت بلوک گچـی کـاهش   . شود می

ه و عـدد  یابد، مقاومت الکتریکی بلـوک گچـی افـزایش یافتـ    
  .کاهش می یابد ELEقرائت 
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   1- 3و  1- 2برای دو الکترود  ELEدرصد رطوبت با قرائت توسط دستگاه  2شکل 

  
بین دو الکترود همبستگی  3و شکل  6با توجه به جدول 

در مورد . داری ندارندوجود دارد و دو الکترود متفاوت معنی
و  Anovaجدول  توان گفت که با توجه بهمی bو  aضرایب 

معنی دار  aها فرض یک برای مقایسه رگرسیونی بین داده
جدول ( درصد معنی دار است 65در سطح  bاست اما برای 

  .)3، شکل 6
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  3برای شکل   T-testآزمون  -  6جدول 
 آزمون همبستگی

 معنی داری همبستگی تعداد آمار 1-3و  1- 2الکترود 
 15 0.990 0.000 

  
 ه میانگین هاآزمون مقایس

میانگین خطا  انحراف معیار میانگین 1- 3و   1- 2الکترود 
 انحراف معیار

 95ضریب اطمینان 
 درصد 

درجه 
 آزادی

معنی داری 
 دو دامنه

 3.7333 5.8975 1.5227 0.4673 6.9992 14 0.028 
  

 جدول آنوا
جمع  

 مربعها
 درصد 95معنی داری در سطح  F میانگین مربع ها درجه آزادی

  رگرسیون
  باقیمانده

 کل

20502.93  
398.666  
20901.60 

1  
13  
14 

20502.934  
30.667 

668.575 0.000 

  
  ضرائب

 معنی داری t بتا خطای انحراف Bضریب  1- 2الکترود 
 0.000 25.857 0.990 0.036 0.938 1- 2الکترود 

 0.359 -0.951   1.845 - 1.755 مقدار ثابت 

 
 

  
نی برای بلوک الف به همراه معادله نمودار رگرسیو -3شکل 

  مربوط به خط 
  

  رفتار در خاک
های  نتایج حاصل از مقایسه منحنی واسنجی بلوک

  گچی در هوا و منحنی رفتاری آنها در خاک
مقایسه منحنی واسنجی اولیه بلوک گچی در هـوا و منحنـی   

، در حالت عادی مشکل است، )4شکل (رفتاری آن در خاک 

بلوک در هوا بـر اسـاس مقـدار رطوبـت      چون واسنجی اولیه
که منحنی رفتاری بلوک گچی در  بلوک انجام شده در حالی

مقـدار رطوبـت خـاک انجـام     خاک بر اساس قرائت بلـوک و  
می توان فرض کـرد رطوبـت خـاک و رطوبـت     (  گرفته است

رسـند، و رطوبـت خـاک همـان     حالـت تعـادل مـی   ه بلوک ب
ک در خاک نـامعلوم  در واقع رطوبت بلو .)رطوبت بلوک است

های گچی در هـوا  نتایج مقایسه منحنی واسنجی بلوک. است
های رفتار آنها در خـاک، نشـانگر نزدیکـی ایـن دو     با منحنی

ها رفتارهـای   در مجموع اکثر بلوک. استمنحنی به یکدیگر 
تـوان  کـه مـی  . مشابه با منحنی واسنجی اولیه خود داشـتند 

رطوبـت بلـوک گچـی     نتیجه گرفت که در این نوع از بلـوک 
البته بهتـر اسـت در مرحلـه    . تقریباً برابر رطوبت خاک است

های بلوک گچی را با پتانسیل مکش متناسب واسنجی قرائت
کرد و از طرفی با داشتن منحنی رطوبـت بـه مکـش خـاک،     

  .دست آورده رطوبت خاک را ب
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منحنی رفتار در خاک
منحنی واسنجی اوليه (در هوا)

  
  های گچی نوع الف مقایسه منحنی واسنجی اولیه بلوک - 4شکل 

  با منحنی رفتاری آن در خاک در هوا
  

های گچی با استفاده از صفحات واسنجی بلوکه
  1فشاری

هایی از خاک و بلوک در نمونه  ،برای رسیدن به اهداف مقاله
بار  7و  4، 3، 2، 1فشار  5این دستگاه قرار داده شده و در 

  .)5شکل ( مورد آزمایش قرار گرفت
  :توان نتیجه گرفتمی 5با توجه به شکل 

کـار بـرده شـده    ه هایی که سیمان در ساختار آنها ببلوک .١
  .همبستگی بیشتری با خاک دارند) بلوک پ و ت(
و ج که درصد گـچ بیشـتری نسـبت بـه     های ب در بلوک .٢

 .استتر بلوک الف دارند، دامنه درصد رطوبت گسترده
رطوبت  های سیمانی و گچی، دامنه درصددر مقایسه بلوک

بدین معنی که در فشارهای . استت در فشارهای باال متفاو
های سیمانی کندتر و یکنواخت تر رطوبت اعمال شده بلوک
های گچی با سرعت بیشتری دهند، اما بلوکرا از دست می
  .کننداین کار را می

  

                                                 
1 - Pressure plate 

  
ها و نمودار درصد رطوبت بافشار برحسب بار برای بلوک - 5شکل

  خاک مورد آزمایش
  
روی رطوبـت تعـادل   ثیر سیمان در بلوک گچی بـر  أت

  بلوک 
هایی کـه در سـاختن آنهـا از مخلـوط گـچ و سـیمان        بلوک

خصوص نوع پ و ت تعادل خـوبی بـا   ه استفاده شده است، ب
هایی کـه در آنهـا    تغییرات رطوبت خاک دارند ولی در بلوک

ــیمان  ــ 15درصــد س ــار ه درصــد ب ــه اســت ک ، در )پ(رفت
طوبت خـود  ها ر ین خاک، زودتر از سایر بلوکیرطوبتهای پا

منحنـی  ). 6شـکل  (را از دست می دهند و خشک می شوند 
سیمان ساخته شده است زودتر از بلوک % 15بلوک پ که با 

  . الف که سیمان ندارد، رطوبت خود را از دست داده است
  

  
کار رفته در ساخت بلوک گچی ه ثیر مقدار سیمان بأت  - 6شکل

  یمانبلوک الف بدون س –درصد سیمان  15بلوک پ با 
  کار رفته در ساخت بلوکه ب) نسبت آب به گچ (ثیر وزن گچ أت
  
های گچـی  ، در حالت اشباع تمامی بلوک7با توجه به شکل  

طـور کـه    همـان . دهنـد ثابتی از خود نشان مـی  رفتار تقریباٌ
که در ساخت آنها از گچ بیشـتری   )ب(شود نوع مشاهده می
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د و ایـن  کنـ استفاده شده است، رطوبت بیشتری جـذب مـی  
که درصـد   )الف(بلوک . سیر تا خشک شدن کامل ادامه دارد

هـا دارد رفتـار   متوسطی از آب و گچ نسبت بـه سـایر بلـوک   
هـایی  بلـوک  ،به طور کلی .دهدثابتی از خود نشان می نسبتاٌ

) گـچ کمتـر  (که در ساخت آنها نسبت آب به گچ  بیشـتری  
رطـوبتی  استفاده شده باشد، زود تـر از سـایرین دچـار افـت     

شوند، از این رو زودتر به تغییـرات رطوبـت خـاک پاسـخ      می
های اشباع خاک، تعادل پتانسیلی داده و در نتیجه در رطوبت

به دلیل افـت   ،با این وجود. مطلوبی با خاک بر قرار می کنند
های کمتر خاک، تعـادل خـوبی بـا    سریع رطوبتی در رطوبت

پایین تـر از   خاک نداشته و منحنی خشک شدن آنها همواره
  . منحنی خشک شدن خاک قرار می گیرد

، )بعـد بـی  4/0حـدود  (در رطوبتهای کم خـاک   ،طور کلیبه
های خشک شدن در اکثر بلوکهای گچی منطبـق بـر   منحنی

منحنی خشک شـدن خـاک بـوده بـه طـوری کـه تغییـرات        
رطوبت در خاک، رطوبت بلـوک را کـامالً تحـت تـأثیر قـرار      

هـا و   ات رطوبت خاک، رطوبت بلوکبا آهنگ تغییر. دهد می
این خصوصیت قبالً . کنددر نتیجه قرائت بلوکها نیز تغییر می

نیز توسط پژوهشگران مختلف ارائـه شـده اسـت کـه دامنـه      
 تـا حـدود    kPa 30هـای  های گچی از مکـش  کاری بلوک

kPa1000  در واقع اکثـر  ). 1958بورگت و همکاران، (است
ر ایـن آزمـایش، نتوانسـتند    های گچی استفاده شـده د بلوک

تغییرات رطوبت در حالت اشباع و حـدود اشـباع را بـا دقـت     
هـای  البته این عارضه در مورد اکثر بلوک. اندازه گیری کنند

اندازه گیری رطوبت خاک صادق بوده و در منابع مختلف بـه  
، تابر و همکاران 2001ارمارک و هامان (آن اشاره شده است 

2002.(  

  
یر وزن گچ بکار رفته در ساخت بلوک گچی بر روی تاث - 7شکل 

  مقایسه تطبیقی تعادل بلوک با تغییرات رطوبت خاک

  
های اشباع تا ظرفیـت   به جز در محدوده رطوبت ،در مجموع

بهترین تعادل رطوبتی را با خاک  )ج(های نوع  زراعی، بلوک
ثیر سیمان، به نظر می رسد کـه بـا بـه    أبا توجه به ت. داشتند
ـ  هـای گچـی، رطوبـت    از آن در سـاخت بلـوک  % 5ردن کار ب

تعادل این نوع بلـوک بـا تغییـرات رطوبـت خـاک در حالـت       
های کمتر از این نوع بلوک در رطوبت. اشباع نیز افزایش یابد

  .حالت اشباع خاک، تعادل خوبی با خاک دارد
  

 نتیجه گیری
امکان تعیین مقدار رطوبت خاک بـر اسـاس واسـنجی اولیـه     

پـذیر نیسـت، مگـر    بلوک گچی با این روش امکانروی برای 
اینکه روش واسنجی اولیه را برمبنای پتانسیل مکـش بلـوک  

در طی آزمایشات، مشخص شـد کـه   . های گچی انجام دهیم
با واسنجی اولیه بلوک، و داشتن اطالعات مربـوط بـه مقـدار    
رطوبت در حالت خشک و اشباع خاک و بلوک، و اسـتفاده از  

رطوبت در واسنجی و قرائت بلوک گچی در  صورت بدون بعد
ایـن روش  . خاک، می توان مقدار رطوبت خاک را تعیین کرد

کاربرد، نیاز به واسنجی مجدد بلوک گچـی در خـاک، بـرای    
بـه   ،در واقـع . اندازه گیری مقدار رطوبت را برطرف می کنـد 

این طریق، برای اندازه گیری رطوبت خاک به وسـیله بلـوک   
واسنجی اولیه بلوک گچی در هوا بر اساس گچی، کافی است 

  : انجام شود 3مقدار پتانسیل مکش و رابطه 

0

0

θθ
θθθ

−
−

=
S

t
b                    )٣(  

سپس بلوک مورد نظر در خاک قرار گرفته، و با قرائـت آن، و  
پتانسـیل مکـش خـاک، مقـدار     –با توجه به نمودار رطوبـت  
  . رطوبت خاک تعیین شود

: با استفاده از صفحات فشـاری نشـان داد کـه   واسنجی بلوک 
کـار بـرده شـده    ه هایی که سیمان در ساختار آنها ببلوک -1
در  -2 .همبستگی بیشتری بـا خـاک دارنـد   ) بلوک پ و ت(

و ج که درصد گچ بیشتری نسبت به بلوک الف  های ببلوک
در مقـام   -3 .اسـت تـر  دارند دامنه درصـد رطوبـت گسـترده   

رطوبـت در   سیمانی و گچی، دامنه درصـد های مقایسه بلوک
بـدین معنـی کـه در فشـارهای     . اسـت فشارهای باال متفاوت 

های سیمانی کندتر و یکنواخت تر رطوبـت  اعمال شده بلوک
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های گچی با سـرعت بیشـتری   دهند، اما بلوکهرا از دست می
  .کننداین کار را می

هـای گچـی در مجمـوع    مشخص شد که نوع پ و ت  بلـوک 
این بلوکها رفتارهـای  . بهتری نسبت به سایر انواع دارندنتایج 

تر و مناسب تری با تغییرات رطوبت خاک داشـته و  یکنواخت
هـای   خصوص در رطوبـت ه اعداد قرائت شده حاصله از آن، ب

کمتر از حالت اشـباع، تخمـین بسـیار خـوبی بـرای تعیـین       
عالوه بر این، نوع الکترود و نحوه اتصـال  . رطوبت خاک است

ها در این گروه به نحـوی اسـت کـه     سیم رابط با بدنه بلوک
  . ودش های مختلف نمی دچار قطع اتصال در رطوبت

مشخص شد که هر چه فاصـله الکترودهـا بیشـتر باشـد، بـه      
وط به حجم ها نماینده مقاومت مربهمان نسبت اندازه گیری

شود اما  و تغییرات دقیق تری ثبت می استبیشتری از بلوک 
های  عالوه بر این استفاده از توری. ت معنی دار نیستندتغییرا

حلقوی استیل به عنوان الکترود دارای این مزیت است که در 
اثر انقباض و انبساط بلـوک، تمـاس بـین الکترودهـا و بدنـه      

  .بلوک گچی قطع نمی شود
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