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 دهیچک

 در و مختلف ابعاد با که است فرسایش های کرت از استفاده خاک، حفاظتو  فرسایش های مطالعه روش از یکي

 رسوب و رواناب مخلوط از برداری نمونه زمان در فاحش خطاهای. شوند مي ایجاد ها آزمایشگاه در یا و طبیعي های عرصه

گیرند، امور رایجي است  ها صورت مي هایي که در این کرت از آزمایش غلط های گیری نتیجه و ها کرت این انتهای مخازن

 آن از ناشي خطاهای کاهش و مخازن این از برداری نمونه نحوه با رابطه در کمي تحقیقات. کرد اجتناب ها آن از باید که

 از استفاده روش و مخزن در سطل دادن قرار با برداری نمونه دقت افزایش بررسي به تحقیق، این در. است گرفته صورت

 گرم 15 و 25 ،پنج ترتیب به های غلظت ایجاد با لیتری، 115 مخزن دو تهیه از پس منظور، این به. شد پرداخته بطری

 قرار با ،گرفته قرار اول مخزن از تری پایین ارتفاع در که دوم مخزن به حاصل محلول انتقال و اول مخزن در لیتر در

 محتویات. شد دانه درشت ذرات اندازی تله به اقدام ،دوم مخزن در محلول کننده وارد لوله زیر در لیتری 15 سطل دادن

 به اقدام دوم، مخزن محلول دنکر مخلوط با. شدند توزین جداگانه طور به شدن خشک از پس آزمایشگاه در سطل

 قرار بدون فوق های برداری نمونه. شد غلظت هر برای تکرار سه تعداد به لیتری یک های بطری وسیله به برداری نمونه

 طرح واریانس تجزیه با خطا مقدار بر ها غلظت اثر بودن دار معني بررسي. گرفت صورت نیز شاهد عنوانبه سطل دادن

و بدون  سطلدست آمده در آزمایش با  های به نتایج نشان داد که بین غلظت. گرفت صورت تصادفي  بلوک آزمایشات

گرم  15و  25، پنجهای  خطای نمونه سطلدر حالت بدون داری در سطح یک درصد وجود دارد.  اختالف معني سطل

درصد  23/2و  57/23، 15/23به ترتیب  سطلدرصد و در حالت استفاده از  17/73و  25/72، 23/63به ترتیب  تریدر ل

درصد  13/22 سطلدرصد و در حالت استفاده از  23/72 سطلبودند. متوسط خطا در هر سه غلظت در حالت بدون 

 بود.
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 636/  شیفرسا یها از رواناب و رسوب مخازن کرت یبردار دقت نمونه شیافزا

 مقیاس به آن بر موثر عوامل و فرسایش فرایندهای

 و خاک از حفاظت برایو معموال  هستند وابسته کار

 مطالعه و فرسایش بررسي آن، هدررفت از جلوگیری

 از یکي. دارد ای ویژه جایگاهکرت  مقیاس در رسوبدهي

 از استفاده خاک، فرسایش مدیریت مطالعه های روش

 های طرح از زیادی تعداد و است فرسایش های کرت

 و کنند مي استفاده ها کرت گونه این از تحقیقاتي

 از بسیاری شدن  روشن باعث ها آن روی بر تحقیق

 شود مي رسوب و فرسایش به مربوط مسائل

(Mutchler 2112 همکاران، و .)فرسایش های کرت 

 داشتن نگاه ثابت با که آورند مي وجود به را شرایطي

 ارزیابي به توان مي تغییر یک با تنها و عوامل همه

 .پرداخت نظر مورد عامل

 برابر در مقاوم هایورقه از هاکرت اطراف

 هنگام در. شود مي استفاده زدگي زنگپوسیدگي و 

 15 تا 23 را هالبه باید کننده، محصور دیواره استفاده

 حال عین در و داد قرار خاک سطح از باالتر مترسانتي

 و انقباض اثرات از تا برد فرو کافي عمق به خاک در

 و بستن یخ شدن، خشک و تر نتیجه در خاک انبساط

 را کرت پایین و باالیي لبه. بمانند مصون شدن ذوب

 که ای گونه به داد قرار تراز خطوط بر منطبق باید

. برسد کرت خروجي به محصور منطقه در آب تمامي

 مخزن یک کرت هر انتهای در و شیب دست پایین در

 این در. شودمي نصب درپوش دارای کننده  آوریجمع

 در شده مخزن وارد راحتي به رسوب و رواناب صورت،

 کرت محیط از خارج رسوب و رواناب باران، که حالي

 کوچک هایکرت برای. نیست آن در شدن وارد به قادر

 ذخیره مخازن در است ممکن رسوبات و رواناب همه

 است، زیاد رواناب حجم که بزرگ های کرت در. شوند

 که این یا و شود مي آوری جمع رواناب از قسمتي معموال

 . شود مي استفاده مخزن چند

 ترین ارزان و ترین ساده ،بارش ایجاد نحوه اساس بر

 کرت نصب رواناب، برآورد و فرسایش مطالعه برای راه

 غیر دلیل به اما،. است طبیعي باران در گیری اندازه و

 این است ممکن اقلیم، شرایط بودن بیني پیش قابل

 مدت طول در و باشد نداشته بر در چنداني نتایج کار

. ببارد نظر مورد شرایط با باران اندکي تعداد آزمایش،

ساز  شبیه و فرسایش های کرت از مشکل، این حل برای

 سازی شبیه امکان حالت، این در. شود مي استفاده  باران

 مورد تکرارهای و دارد وجود دلخواه نحوه به شرایط

 خواهند دست به سرعت به اندک زماني فواصل با نظر

 برای بزرگ سازهای باران ساخت حال، این با. آمد

 موارد، اغلب در و دارد زیادی هزینه ها کرت در استقرار

 جا جابه خود همراه به نیز زیادی تجهیزات و وسایل

 و کرت از مطالعات بیشتر در بنابراین،. کند مي

 استفاده مربع متر چند حد در کوچک ساز باران

 به قادر کوچک های کرت این حال، این با. شود مي

 ،Hudson) باشند نمي واقعي شرایط سازی شبیه

2113.) 

 مهم رواناب و فرسایش گیریاندازه در کرت اندازه

 هایبررسي برای مربعي متر یک هایکرت. باشدمي

 برده کاربه پاشماني فرسایش اثرات و نفوذپذیری

 جریانات مطالعات برای ابعاد این که،درحالي. شوندمي

 و Govers در تحقیقي، .هستند کوچک خیلي سطحي

Poesen (2122) 66/5 تا 3/5 محدوده با هایکرت از 

 شیاری بین فرسایش گیریاندازه برای مربعي متر

 در صحرائي مطالعات با هاآن. کردند استفاده

Bedfordshire ،کوچک هایکرت از استفاده با انگلیس 

 ریز ماسه افزایش با پذیریفرسایش که دادند نشان

 جداسازی عامل این که یابدمي افزایش هاخاک

 را پاشماني فرسایش وسیلهبه ریز ماسه ذرات انتخابي

 در پذیریفرسایش هایارزیابي در اما. دهدمي نشان

 این کند،مي مشاکت نیز رواناب اثرات که دامنه مقیاس

 (. Rickson، 2127) باشد نمي مناسب کرت از اندازه

 بین و شیاری فرسایش فرایندهای مطالعه برای

 در 23/2 ابعادSmith (2127 ) و Wichmier ، شیاری

 این در. اند دانسته مناسب ها کرت در را متر 2/11

 مقدار بیانگر شده گیریاندازه فرسایش مقدار هاکرت

 در. است رواناب تشکیل آغاز در شده فرسوده خاک

 شامل خاک فرسایش بر موثر عوامل ها،کرت این

 گیاهي پوشش و شیب میزان و طول بلندی، و پستي

 هایکرت از استفاده با مثال، برای. هستند تغییر قابل

 با و شیب یکنواختي غیر اثرات توان مي محدب و مقعر

 مطالعه را پوشش اثرات گیاهي پوشش میزان تغییر

 انتقال لوله شدن بسته مخزن، گنجایش برعالوه. کرد

 و باران ورود برگ، و شاخ و الی و گل وسیله به آب

 مرز تغییر کرت، سطح یا و مخازن درون به رواناب

 استفاده مشکالت جمله از ها دیواره جایي جابه و کرت
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 نظر مد باید را الزم تمهیدات لذا،. باشند مي ها کرت از

 . داشت

 های کرت در فرسایش فرایند بررسي با رابطهدر 

 قبیل از  ای پیشرفته های روش وجود رغم به فرسایش،

 Laser و( Cook، 2171 و Valentine) فتوگرامتری

scanner (Flanagan  2113 همکاران،و)، برداری نمونه 

 و سادگي دلیل به ها کرت این انتهای مخازن از دستي

 وسیله بهکه  است متداول بیشتر بودن هزینه کم

 عمق و از لیتر چهار تا 3/5 حجم به هایي بطری

 این تجهیز در چند هر. گیرد مي صورت سطحي

 از استفاده محل، انتخاب نظر از کافي دقت ها کرت

 آوری جمع مخازن رابط، های لوله گالوانیزه، های ورق

 برداشت در متأسفانه، گیرد، مي صورت رسوب و رواناب

 گیرد مي صورت فاحشي خطاهای مخازن این از نمونه

 .سازد مي گمراه را محقق نتایج، تحلیل و تجزیه در که

 Shafaei از نقل به و Bagnold تجربیات طبق

Bajestan  (2112)، حالت در موقعي رسوب ذرات 

 در سرعت عمودی مؤلفه که ماند خواهند باقي معلق

 در. باشد ذرات سقوط سرعت از بیشتر متالطم جریان

 های روش از ها رودخانه در معلق ذرات گیری اندازه

 شود مي استفاده استاندارد بطری و ای نقطه بردای نمونه

(Przedwojski 2113  همکاران، و .)دستي های روش 

 که دارد وجود برداری  نمونه های بطری قبیل از دیگری

 ،Lang) اند نداده نشان خود از قبولي قابل دقت

 نشان( 2116) همکاران و Zobisch کار نتایج(. 2111

 نفر پنج کار نتایج بین داری معني اختالف که داد

 بستگي افراد این تجربه به که دارد وجود بردار نمونه

 مخلوط سرعت برداری، نمونه  عمق ضمن، در. دارد

 آزمایشات این در خطا منابع افراد، تجربه و کردن

 ها آن رفع و خطا منابع یافتن صورت در. اند بوده

. بود بین خوش تحقیقات این از حاصل نتایج به توان مي

-این نتایج به توان مي قطع طور به صورت،  این غیر در

 . کرد نگاه تردید دیده با ها طرح  گونه

 تعداد آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده در

. است شده گذاشته اجرا مورد به کرتي های طرح زیادی

 Asadi و Raeisian به توان مي ها طرح این جمله از

(1551)، Sarreshtehdari (1552) همکاران و، Matin 

( 1553) همکاران و Nikkami و (1553) همکاران و

 . کرد اشاره

 بردار نمونه دستگاه خطا، منابع از پرهیز برای

 حفاظت پژوهشکده در رسوب و رواناب ای استوانه

 اختراع عنوان به و ساخته طراحي، آبخیزداری و خاک

 همچنین، و صنعتي مالکیت و ها شرکت ثبت اداره در

 شد ثبت ایران صنعتي و علمي های پژوهش سازمان در

(Nikkami 1552 ،همکاران و) .به قادر دستگاه این 

 مخزن عمق تمامي از رسوب و رواناب نمونه برداشت

 برداری، نمونه های روش دقت بررسي در. باشد مي

 بیشترین درصد 33/17 با ای استوانه بردار نمونه دستگاه

 و پیپت وسیله به برداری نمونه در مقایسه با را دقت

 در بطری روش از حاصل خطای .داد نشان بطری

 متر سانتي 25 و ،65 ،25 ،15 اعماق در غلظت، تعیین

 و 32/23 ،56/36 ،12/63 ترتیب به مخزن آب سطح از

 ،21/63 ترتیب به پیپت روش در و درصد 72/31

 .بود درصد 32/23 و 25/35 ،13/36

 دستگاهکه ممکن است تهیه با توجه به این

برای همه  رسوب و رواناب ای استوانه بردار نمونه

 تحقیق درمحققین در اقصي نقاط کشور میسر نباشد، 

 قرار با برداری نمونه دقت افزایش بررسي به حاضر،

 دانه که برای حذف ذرات درشت مخزن در سطل دادن

در موقع هم زدن رواناب و رسوب به حالت تعلیق در 

گیری  آیند و عامل بخش مهمي از خطاهای اندازه نمي

 پرداخته بطری از استفاده روش شوند، با محسوب مي

 .شود مي

 

 هاروش و مواد

 ایجاد منظور به: رسوب و رواناب آوری جمع مخزن

 به ها کرت از رسوب و رواناب انتقال در طبیعي شرایط

 لیتری 115 بشکه دو از آوری، جمع مخازن داخل

 شکل این در که گونه همان(. 2 شکل) شد استفاده

 برای( 2 مخزن) فوقاني مخزن از شود، مي مالحظه

 و شود مي استفاده نظر مورد غلظت با رواناب تهیه

 پاییني مخزن وارد ای لوله وسیله به حاصل محلول

 همان حکم واقع در ،1 مخزن. شود مي( 1 مخزن)

 انتهای در را رسوب و رواناب آوری جمع مخزن

 .دارد فرسایش های کرت
 



 632/  شیفرسا یها از رواناب و رسوب مخازن کرت یبردار دقت نمونه شیافزا

 
 رسوب و رواناب انتقال یساز هیشب یبرا یتریل 115 بشکه دو از استفاده -1 شکل

 

 رواناب انتقال لوله زیر: برداری نمونه ظروف و سطل

 تا شد داده قرار لیتری 15 سطل ،2 مخزن از رسوب و

 امکان ،زدن هم به زمان در که را دانه درشت ذرات

 ذرات حاوی محلول ،افتاده تله به آن در ندارند، تعلیق

. شود 1 مخزن وارد ،شده سرریز سطل این از معلق

 لیتری یک ظروف از ،1 مخزن از برداری نمونه برای

 1 مخزن داخل سطل ،1 شکل. شد استفاده پالستیکي

 .دهد مي نشان را برداری نمونه ظرف و

 

   
 یبردار نمونه ظروف و 1 مخزن داخل سطل -2 شکل

 

 با مشابه رسوب غلظت ایجاد برایروش تحقیق: 

 انتهای مخازن در شده آوری جمع رسوبات غلظت

 ای دامنه خاک تهیه به اقدام فرسایش، های کرت

 در واقع کوهین منطقه از کار، این برای. شد  طبیعي

 آزمایشگاه به و آوری جمع سطحي خاک قزوین استان

 که شد منتقل آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده

 درصد 16 شن، درصد 62 با شني لوم بافت دارای

 خاک از نوع این انتخاب. بود رس درصد 23 و سیلت

 تا بود آن در ماسه ذرات کافي مقدار بودن دارا دلیل به

 از ناشي خطای حذف برای سطل از استفاده آزمایشات

 و محلول زدن هم به هنگام دردانه  درشت ذرات رسوب

 پذیر امکان 1 مخزن از رسوب و رواناب برداری نمونه

 خاک زدن هم به اقدام ابتدا خاک، حمل از پس. باشد

 پنج ضخامت به آن کردن پهن و نوبت چند در
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 بیشترین تا شد صاف سطح یک در متر سانتي

. شود مشاهده آن از برداشتي های نمونه در یکنواختي

 هوای در کامل شدن خشک و روز چهار گذشت از پس

 برای گرمي 2555و 1555 ،2555 های نمونه آزاد،

 25 ،پنج های غلظت که آب لیتر 155 با شدن مخلوط

 با ترازویي وسیله به د،ننک مي ایجاد لیتر در گرم 15 و

 (.3 شکل) شدند آماده گرم 52/5 دقت

 

 
 مخزن در نظر مورد غلظت جادیا یبرا خاک کردن آماده -3 شکل

 

 مخزن در لیتر در گرم 15 و 25 ،پنج های غلظت

 کرتي های طرح در ها غلظت اینایجاد شد.  اول

 که صورتي در. شوند مي مشاهده معمول صورت به

 نظر در را لیتر در گرم 15 یعني غلظت باالترین

 فرسایش مقدار شود، پر لیتری 155 مخزن و بگیریم

 طرح در. بود خواهد واقعه آن برای هکتار در تن یک

Nikkami مشابه های غلظت نیز( 1552) همکاران و 

 مخزن به حاصل محلولسپس،  .است شده استفاده

 انتقال است، اول مخزن از تری پایین ارتفاع در که دوم

 محلول کننده وارد لوله زیر در لیتری 15 سطل یافت.

دانه را به  تا ذرات درشت داده شد قرار دوم مخزن در

تله اندازد. رسوبات معلق نیز پس از سرریز شدن از 

 کردن مخلوطبعد از  شدند. 1سطل وارد مخزن 

 یک ظروف وسیله به برداری نمونه ،دوم مخزن محلول

انجام شد.  تغلظ هر برای تکرار سه تعداد به لیتری

یافتند تا  انتقال آزمایشگاه به ها نمونه و سطل محتویات

شوند.  تعیین مخزن رسوبات کل میزان

 عنوان به سطل دادن قرار بدون فوق های برداری نمونه

 از حاصل نتایجنیز صورت گرفت و  شاهد

 تصادفي  بلوک آزمایشات  طرح روش به ها برداری نمونه

 برایواقع شدند.  تحلیلمورد  (تکرار سه با غلطتسه )

 از (  ) نسبي خطای و(  ) خطا میزان تعیین

 (.Kreyszig، 2113) شد استفاده( 3) الي( 2) معادالت

     ̄    (1)  

   
 

 
 
   ̄

 
    (2)  

   ̄  
 

    
    (3)  

خطای نسبي )در     مقدار خطا،  ها،  که در آن

صورت درصد  ، نتیجه به255صورت ضرب آن در عدد 

مقدار  ̄  مقدار حقیقي غلظت و  شود(،  بیان مي

مشاهده شده غلظت )در واقع میانگین غلظت سه 

 .دنباش تکرار( مي

 

 و بحث نتایج

 غلظت سه با برداری نمونه ،تحقیق روش مطابق

 در و سطل بدون و سطل با لیتر در گرم 15 و 25 ،پنج

 و تعیین آزمایش هر خطای و غلظت و انجام تکرار سه

گونه که در این جدول  همان .شد ارائه 2 جدول در

، سطلها در حالت بدون  شود، غلظت نمونه مالحظه مي

وسیله بطری  غلظتي است که نمونه برداشت شده به
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 باها در حالت  غلظت نمونهدهد. همچنین،  نشان مي

نمونه برداشت شده از مجموع ، غلظتي است که سطل

عالوه وزن محتویات انباشت شده در هبوسیله بطری  به

لیتری،  155 تعدیل شده در مخزنبه نسبت  سطل

 .آید دست مي هب

 

 سطلهای با و بدون  ها در آزمایش غلظت نمونه نتایج -1 جدول

 غلظت 

(grL-1) 
 نوع آزمایش

 3تکرار  1تکرار  2تکرار 

غلظت نمونه 

(grL-1) 

 خطا

 (درصد)

غلظت نمونه 

(grL-1) 

 خطا

 (درصد)

غلظت نمونه 

(grL-1) 

 خطا

 (درصد)

3 
 3/66 65/2 3/65 22/2 2/61 71/2 سطل بدون

 3/27 13/3 1/23 52/2 3/22 52/2 سطل با

25 
 2/72 51/1 2/77 21/1 6/72 52/1 سطل بدون

 7/23 52/2 6/27 23/7 1/22 25/2 سطل با

15 
 3/72 27/2 7/73 51/3 7/73 52/3 سطل بدون

 3/2 13/22 2/7 72/27 2/3 27/22 سطل با

 

 های غلظت بین ،لیتر در گرم پنج غلظت تیمار در

 بدون و سطل با های روش به برداری نمونه از حاصل

 وجود درصد یک سطح در داری معني تفاوت سطل

 در گرم پنج غلظت بین داد نشان نتایج ،همچنین. دارد

 داری معني اختالف سطل بدون لیتر در گرم 25 و لیتر

 25 غلطت تیمار در. ندارد وجود درصد پنج سطح در

 به برداری نمونه از حاصل های غلظت بین ،لیتر در گرم

 در داری معني تفاوت سطل بدون و سطل با های روش

 گرم 15 غلطت تیمار در .دارد وجود درصد یک سطح

 به برداری نمونه از حاصل های غلظت بین ،لیتر در

 در داری معني تفاوت سطل بدون و سطل با های روش

 .دارد وجود درصد یک سطح

 دادن قرار است، مشخص نتایج از که طور همان

 دانه درشت ذرات نمودن جدا برای مخزن داخل سطل

 خطای و شود مي برداری نمونه دقت افزایش موجب

 بدون حالت در که طوری به. آورد مي پایین را آزمایش

 لیتر در گرم 15 و 25 ،پنج های نمونه خطای سطل

 حالت در و درصد 17/73 و 25/72 ،23/63 ترتیب به

 23/2 و 57/23 ،15/23 ترتیب به سطل از استفاده

 حالت در غلظت سه هر در خطا متوسط. بودند درصد

 سطل از استفاده حالت در و درصد 23/72 سطل بدون

 .بود درصد 13/22

 بعمن ،رسد مي نظر به ،2 جدول نتایج به توجه با

حالت بدون  در شده برداشت های نمونه در خطا

 ذرات توزیع وضعیت عامل به استفاده از سطل

 مخلوط زدن هم کهآن رغم به. باشد مربوط دانه درشت

 انجام کامل یکنواختي به رسیدن برای رسوب و آب

 در ذراتي برای یکنواختي این ،عمل در ولي گیرد، مي

 و شود مي عمل ریز ماسه احتماال و سیلت و رس حد

 کامل همگني به ریزه سنگ و درشت ماسه ذرات

زدن محتویات به محض قطع هم  ،نتیجه در. دنرس نمي

دانه در ته مخزن رسوب کرده و در  مخزن، ذرات درشت

 کنند. برداری مشارکت نمي محتویات نمونه

 

 گیری نتیجه

 توان مي طرح این در شده گفته مطالب به توجه با

 :کرد اشاره زیر نکات به

 3 و 2 های جدول در مندرج نتایج به توجه با -2

 شده برداشت های نمونه در خطا منبع ،رسد مي نظر به

 ذرات توزیع وضعیت عامل سطل بدون حالت در

 و آب مخلوط زدن هم کهآن رغم به. باشددانه  درشت

 گیرد، مي انجام کامل یکنواختي به رسیدن برای رسوب

 و رس حد در ذراتي برای یکنواختي این عمل در ولي

 ماسه ذرات و شود مي عمل ریز ماسه احتماال و سیلت

 در. رسد نمي کامل همگني به ریزه سنگ و درشت

 با و سطل بدون گیری اندازه بین زیادی اختالف نتیجه

 .آید مي وجود هب سطل

 و سطل با آزمایشات در آمده دستهب نتایج -1

 های نمونه غلظت افزایش دهنده نشان سطل بدون

 موضوع این. باشد مي سطل با آزمایش از آمده دست هب
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 مخلوط کامل یکنواختي ایجاد که است آن از حاکي

 آن مشابه وسایل و پارو از استفاده با رسوب و آب

   .باشد نمي مقدور

 لوله زیر و اصلي مخزن در سطل دادن قرار -3

 آوری جمع موجب رسوب، و رواناب کننده هدایت

 به برداری نمونه دقت افزایش و دانه درشت رسوبات

 یک سطح در دار معني اختالف) ای مالحظه قابل مقدار

 سطل بدون حالت در که طوری به. شود مي( درصد

 ترتیب به لیتر در گرم 15 و 25 ،پنج های نمونه خطای

 از استفاده حالت در و درصد 17/73 و 25/72 ،23/63

. بودند درصد 23/2 و 57/23 ،15/23 ترتیب به سطل

 سطل بدون حالت در غلظت سه هر در خطا متوسط

 13/22 سطل از استفاده حالت در و درصد 23/72

 .بود درصد

 با آزمایشات از ناشي خطای تصحیح ضریب -2

 دهنده نشان که است محاسبه قابل 23/2 معادل سطل

 عبارت به. است مشاهده به نسبت خطا برابر 23/5

 در آنچه مشابه بندی دانه با رسوباتي شرایط در ،دیگر

 خاک تلفات است، شده استفاده تحقیقاتي طرح این

این   .است واقعیت از کمتر برابر 23/5 شده برآورد

 سرعت برداری، نمونه  خطا مربوط به عمق میزان

 Zobisch) استبردار  فرد نمونه تجربه و کردن مخلوط

 .(Nikkami ،1521و  2116 همکاران، و

  

 پیشنهادها

 سطل یک برداری نمونه دقت بردن باالتر برای -2

 و اصلي مخزن داخل در( لیتری 15) کوچک سطلیا 

 .شود داده قرار رواناب لوله زیر

 با مشابه رسوب شرایط با کرتي های طرح در -1

 از برداری نمونه که طرح این در استفاده مورد رسوب

 انجام بطری و سطل لهیوسبه هاآن رسوب و رواناب

 غلظت در 23/2 تصحیح ضریب است، الزم گرفته

 .شود ضرب شده گیری اندازه

 های خاک برایمشابه  طرح تا شود مي پیشنهاد -3

 در برداری نمونه دقت تا انجام شود متفاوت بافت با

 .شود مشخص مختلف های خاک
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