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چکیدٌ
ضٍیِ تتٌی تسلیل زاقتي ػوط عَالًی ٍ ًساقتي آلَزگی َّا ٍ هحیظ ظیؿت ترهَل زض ٌّگام تَلیس ٍ زٍام زض تطاتط هَاز قیویایی
ًؿثت تِ آؾفالت لیطی تْتط اؾت تِ ّویي زالیل اهطٍظُ زض وكَض ها هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطز .زض ایي همالِ تا هغالؼِ ی هَضزی
الیِ ی ضٍیِ تاًس فطٍزگاُ تیي الوللی ضاهؿط ضٍـ ّای اجطاً ،گْساضی ٍ تتي ضیعی هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .تتي ضیعی زض ًَاحی
ؾاحلی تا ضعَتت ًؿثی ظیاز ،ضٍـ ّای اتتىاضی تطهین تطن ّای ػویك ٍ ؾغحی ،زاٍل گصاضی هاتیي پاًل ّای ضٍیِ ً،ظافت ٍ آیطٍ
االؾتیه (گطهطیع ٍ ؾطزضیع)،اؾتفازُ اظ زؾتگاُ فیٌیكطزض تتي ضیعی ٍ واتط ظزى ؾغح ضٍیِ تتٌی اظ ذهَنیات ایي پطٍغُ هی تاقس.
زض پایاى تَنیِ ّایی ًیع زض ضاتغِ تا پطٍغُ ّای هكاتِ آهسُ اؾت.

ياشگان کلیدی  :فطٍزگاُ تیي الوللی ضاهؿط ،تطهین تطن ّای ػویك ٍ ؾغحیًَ ،احی ؾاحلی ،تؼویط ٍ ًگْساضی

مقدمٍ
زض حال حاضط ٍ تا تَجِ تِ قطایظ غئَاؾتطاتػیه وكَضّای زضحال تَؾؼِ تاالذم ذاٍضهیاًِ ؾَی ؾىاى حطوت ؾیغطُ جْاًی تِ ؾوتی
هتوایل قسُ تا تفىطات ٍ ًگطـ تطًاهِ ضیعاى ٍ  ،تیف اظ تٌاظػات ًظاهی ٍ ؾیاؾی ،تِ اضتثاط ٍ تؼاهل زٍ ؾَیِ ی هطزم ٍ زٍلت ّا ؛ تِ
ػٌَاى ون ظیاى تطیي ضیؿه ٍ ػاهلی زض جْت تَؾؼِ وكَضّا هؼغَف قَز .اظ آًجا وِ اضتثاط هیاى هطزم ٍ فطٌّگ ّای هرتلف ٍ زض
جعئیات وَچه تط (همیاؼ وكَضی) هطزم تاحیطی قگطف زضواّف هٌاظػات ٍ ایجاز گؿلْای عثماتی ٍتضاز ٍ ؾپؽ تؼاضو ؾیاؾی
اجتواػی ٍ ًظاهی زاضز قایؿتِ اؾت تؿتطّای هٌاؾة تؼاهالت هْیا قَز .زض ایي ضاؾتا فطٍزگاُ ّا یىی اظ هْوتطیي هىاًْای اضتثاعی هی
تاقٌس گطزقگطاى یا هؿافطاى تا آى تطذَضز ذَاٌّس وطز ٍ تیاًگط فطٌّگ آى جاهؼِ هی تاقس .تِ ّویت زلیل اظ اّویت ظیازی تطذَضزاض هی
تاقس وِ ایي اهط ًیاظهٌس تأؾیؿات ظیطتٌایی ٍ ظیط ؾاذتی هٌاؾة هی تا قس .یىی اظ هْوتطیي الساهات تتي ضیعی الیِ تاًس فطٍزگاّْا هی
تاقس وِ ایي ؾیؿتن زاضای هعیتّایی اؾت وِ اظ آى جولِ هیتَاى تِ ًعزیىی تِ اؾتاًساضّای تیيالوللیً ،گْساضی ضاحت ٍ ؾْل تاًسّای
تتٌی وِ ًمف اؾاؾی زض واّف ّعیٌِّای ًگْساضی ایي ًَع تاًسّا ًؿثت تِ تاًس آؾفالت ّؿت ،اقاضُ وطز زض پػٍّف حاضط تا هغالؼِی
هَضزی فطٍزگاُ تیي الوللی ضاهؿط تِ عَل تاًس  2900هتط تِ تكطیح ضٍـ ّای اجطاء ،تؼویط ٍ ًگْساضی پطٍغُ پطزاذتِ قسُ اؾت .ضًٍس اضایِ
ی هغلة زض تحمیك حاضط تا هؼطف هٌاتغ لطضِ،آب هَضز ًیاظ پطٍغُ ٍ ههالح ؾاذتواًی هَضز ًیاظ زض احساث تاًس ،وٌتطل آتْای ؾغحی تا
اجطای ظّىكی ٍ اتٌیِ ی ؾاذتِ قسُ تِ ػلت قطایظ ذال پطٍغُ  ،تتي ضیعی ٍ ػول آٍضی آى ٍ زالیل تىاضگیطی تاًس تتٌی زض پطٍغُ اًجام
گطزیسُ اؾت.
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.1آب ٍ هصالح هَرد استفادُ
ؾیواى اؾتفازُ قسُ زض ایي پطٍغُ اظ ؾیواى تیپ ً 2ىاء تَزُ ٍ قي ّای لطضِ اظ ضٍزذاًِ ّای اعطاف تْیِ قسُ ٍ زؾتگاُ ؾٌگ قىي
زضؾایت اؾتمطاض یافتِ اؾت تا تاهیي ههالح ؾٌگی جْت اؾتفازُ زض تچیٌگ پالًت هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز
پؽ اظ حفط چاُ ػویك زض چٌس ًمغِ اظ ؾایت ٍ زؾ تطؾی تِ ؾغَح آب ظیط ظهیٌیً ،وًَِ آب ٍقي تطای تاییس ؾالن تَزى زض آظهایكگاُ
هىاًیه ذان هازض ترههی هاظًسضاى هَضز آظهایف لطاض گطفتٌسٍ آب آظهایف قسُ زض حس آب آقاهیسى تَز وِ ؾالن تَزى آى تطای اؾتفازُ
زض تتي تالهاًغ تَزً .ؿثت آب تِ ؾیواى زض ایي پطٍغُ  ./45تا  ./5هی تاقس

 .2زّکشی
لثل اظ تتي ضٍیِ ظّىكی عَلی ٍ ػطضی اًجام هی قَز ،ظّىكی زض فانلِ  -90تا  -85ؾاًتی هتطی اظ ضٍیِ تتٌی ٍالغ قسُ اؾت .ظّىف
ػثاضتؿت اظ لَلِ ای اظ جٌؽ پلی اتیلي وِ هٌفصّای ضٍی آى تطای ظّىكی ٍظایل قسى فكاض آب حفطُ ای تؼثیِ قسُ اؾت ،لثل اظ گصاقتي
لَلِ ،لحاف غئَتىؿتایل( لحافی زض حسٍز  5هیلی هتط ) وِ اظ ٍضٍز گل ٍ الی جلَگیطی هی وٌس ٍ لثل اظ گصاقتي لحاف  20ؾاًتی هتط
هاؾِ ضیع (تازی) ضیرتِ هی قَز ؾپؽ لحاف گصاقتِ قسُ اؾت  .زض تؿتط هحیا قسُ لَلِ ضا جایگصاضی ٍ تؼس اظ لَلِ ههالح تازاهی تط
اؾاؼ اًساظُ ٍ اضتفاع زازُ قسُ زض عطح ضیرتِ قسُ اؾت ٍ زض پایاى لحاف غئَتىؿتایل اظ زٍ عطف ضٍی ّن لطاض هی گیطز ( لَلِ ّا ی 10
ایٌچی).

 .3عولیات خاکی ٍ تراکن
تطاون ذان الیِ ّا ،تطای جصب آب ّای ؾغحی تایس  60ؾاًتی هتط هاؾِ (تازی) ضیرتِ قَز ٍ تؼس اظ هاؾِ الیِ ّای هٌترة
زاضین وِ  4الیِ هی تاقس:
الیِ اٍل :الیِ ضٍی هاؾِ وِ تایس تطاون  90زاقتِ تاقس وِ ایي واض تا غطق آب وطزى تِ ٍجَز هی آیس
الیِ زٍم ٍ ؾَم ضٍی هاؾِ تا تطاون  95اؾت ٍ الیِ چْاضم تطاون  100زاضزٍ تیؽ ًیع تا تطاون  100هی تاقسالیِ ّای تیؽ ٍ ؾاب
تیؽ ًیع تطاون  100زاضًس ٍ تؼس اظ الیِ ّای هٌترة تتي هگط ضیرتِ هی قَز وِ تطاون آى  150هی تاقس.
تتي ضٍیِ ها تا هماٍهت فكاضی  ٍ 400هماٍهت ذوكی  47گیلَ گطم تط ؾاًتی هتط هطتغ هی تاقس زض عطح ّای َّاپیوایی
هماٍهت فكاضی ظیاز هس ًظط ًوی تاقس ٍ تیكتط هماٍهت ذوكی هس ًظط اؾت ،عطح ذوكی تطای تاض ّای زیٌاهیىی چطخ ّا هی
تاقس.
تتي ضیعی تهَضت یه زض هیاى هی تاقس چَى زض نَضت ذطاتی تتي تِ پٌل تؼسی هتهل ،آؾیة ًطؾس.
ًیطٍی گؿیرتگی هماٍهت ذوكی تتي حسالل  2100ویلَ گطم هی تاقس ٍ عَل تىیِ گاُ  50ؾاًتی هتط
زض پطٍغُ فطٍزگاُ ضاهؿط هف حطاضتی لطاض زازُ ًكسُ ٍلی اضتفاع جٌطال عطاحی تاًس اظ  35تِ  40ؾاًتی هتط اضتما پیسا وطز ( تتي
ضیعی)

.4پل ساختِ شدُ در باًد
ؾایت فطٍزگاُ عَضی اؾت وِ تِ زلیل تاضـ ظیاز زض ایي هٌغمِ ٍ ٍجَز ضٍزذاًِ ای زض ؾایت ًاگطیع تِ ػثَض زازى آى اظ ظیط تاًس فطٍزگاُ
هی تاقین  .تطای ایي واضهجثَض تِ ؾاذت پل زض تاًس فطٍزگاُ قسین .هغاتك قىل 4ؾوت چپ ایي پل تط اؾاؼ تاض ضطتِ ای َّاپیوای
تَئیٌگ  747وِ  1200تي تط هتط هطتغ هی تاقس ٍ ضطتِ تاض تا ؾطػت هتغییط هی تاقس وِ اظ آییي ًاهِ آقتَ ً ٍ 2002كطیِ  101عطاحی
هی قَز  .ایي پل وِ عَل  60هتط ٍ ػطو 212هتط زاضز اظ تیط ّای تْن چؿثیسُ ٍ گیط زاض تكىیل قسُ اؾت.
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.5اًجام عولیات بتي ریسی
تَضیح ایٌىِ تؼس اظ ػولیات ذاوی ٍ تحَیل زازى الیِ تیؽ ػولیات تتي ضیعی زض زٍ هطحلِ قطٍع هی گطزز :
 -1تتي هگط
 -2تتي ضٍیِ
 -1تتي هگط اظ ػیاض  250kg/ mؾاذتِ قسُ ٍ تؼس اظ اًجام وطٍم تٌسی تا اؾتاز واضّای هطتَعِ تِ نَضت الیي تِ الیي
اجطا قسُ  ،لاتل شوط اؾت وِ زض ایي پطٍغُ الیٌْای هطتَعِ  10الیي هی تاقس وِ  %30اظ تتي هگط تَؾظ زؾتگاُ تتي
ضیعی ٍ  % 70تِ نَضت زؾتی ضیرتِ قسُ اؾت  .تؼس اظ اًجام وطٍم تٌسی ٍ تؼییي قیة هطتَعِ ٍ الیي تاًس وِ تَؾظ
ًمكِ تطزاض تا هید هكرم هی قَز  ،تَؾظ تطان هیىؿط تتي هگط زاذل الیي ضیرتِ قسُ ٍ تَؾظ اؾتاز واض تا قوكِ
ؾغح تتي ناف ٍ هالِ وكی هی گطزز  .لاتل شوط اؾت وِ لثل اظ ضیرتي تتي  ،تا تاًىط آتپاـ ؾغح هطتَعِ ضا آب هی
زّین  .زض ایي پطٍغُ تِ ػلت حجن ظیاز تتي هگط اظ تطاوتَض جْت وكیسُ قوكِ اؾتفاز ًوَزین .

شکل 1

-

بتن ریشی الیو رًیو با دستگاه فینیشز

بتي ریسی هگر تَسط دستگاُ فیٌیشر

توام هطاحل گفتِ قسُ زض تتي ضیعی هگط تِ ضٍـ زؾتی  ،تَؾظ زؾتگاُ فیٌیكط ًیع اًجام هی قَز  ،تا ایي تفاٍت وِ
ًمكِ تطزاض تا ظزى هید ٍ وكیسى ضیؿواى تِ ؾٌؿَضّای فیٌیكطذظ تطاظ هی زّس وِ زض قىل  1لاتل هكاّسُ اؾت .الثتِ
حول تتي تَؾظ ووپطؾی ٍ پرف تتي تَؾظ تیل هىاًیىی نَضت هیگیطز .
ًىات هطتَط زض تتي ضیعی هگط :
الف -ػیاض تتي 250kg/ m
ب -زلت زض قیة تٌسی
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ج -اؾالهپ تتي تِ نَضت ضیعقی لاتل لثَل هی تاقس ( تاالی  10ؾاًتیوتط)
 -2تتي ضیعی الیِ ضٍیِ :
هَاضز هْن ػثاضتٌس اظ  -1 :ضراهت  -2ػیاض  -3ذظ واتط  -4ؾَضاخ واضی  -5زاٍل گصاضی ً -6ظافت ٍ آیطٍالؾتیه
(قاهل هَاز گطهطیع ٍ ؾطزضیع) .
تؼس اظ اتوام تتي ضیعی هگط هطحلِ آذط تتي ضیعی یؼٌی الیِ ضٍیِ اًجام هی گیطز  .تتي ضیعی الیِ ضٍیِ تِ زٍ نَضت فیٌیكط
ٍ زؾتی ٍ نَضت هیگیطز (تِ همساض  %20ول ػولیات) وِ تِ نَضت اذتهاض تَضیح زازُ هی قَز :
زض تتي ضیعی تا فیٌیكط وِ زض قىل ّ 1ن اهسُ اؾت اتتسا هیرْای فلعی هطتَعِ تَؾظ ًمكِ تطزاض تا ضػایت قیة ٍ الیي
ظزُ قسُ ٍ ضیؿواى عٌاب یا ؾیوی اظ تیي هیرْا گصقتِ تا ضػایت اضتفاع تتي ضیعی وِ زض ایي پطٍغُ  40ؾاًتیوتط تَز
وكیسُ قسُ ٍ هؿیط هطتَعِ ضا تا تَجِ تِ ؾٌؿَضّای هَجَز زض زؾتگاُ تٌظین هی وٌس .
زض ایي ضٍـ تتي ضٍیِ تا ػیاض  450kg/ mتَؾظ تچیٌگ ؾاذتِ قسُ ٍ تَؾظ ووپطؾی پای واض زؾتگاُ فیٌیكط ضیرتِ
قسُ ٍ تَؾظ تیل هىاًیىی چطخ الؾتیىی جَی زٌِّ فیٌیكط پرف قسُ ٍ زؾتگاُ تِ جلَ حطوت هی وٌس ٍ تؼس اظ ٍیثطُ
ظزى ٍ هالِ وكی زض اًتْای زؾتگاُ تا اؾتفازُ اظ هالِ ای هىاًیىی ؾغحی ناف تِ ها تحَیل هی زّس  .تؼساز ٍیثطُ
زؾتگاُ  14ػسز هی تاقس وِ تِ نَضت افمی زض اضتفاع  20ؾاًتیوتط ٍزض جلَی زّاًِ ٍضٍزی فیٌیكط لطاض زاضًس .
اؾالهپ هَضز ًظط زض تتي ضیعی تا زؾتگاُ فیٌیكط  2الی  3ؾاًتیوتط هی تاقس  .تا تَجِ تِ ایٌىِ زض ایي ضٍـ اظ لالة
تٌسی اؾتفازُ ًوی گطزز تطای جلَگیطی اظ افت تتي زض گَقِ ّای تتي ضیرتِ قسُ اظ لالة تِ نَضت ّوعهاى زض تتي
ضیعی اؾتفازُ هی گطزز وِ تَؾظ واضگطّا تا پكت تٌس زض گَقِ ّای تتي گصاقتِ قسُ ٍ تؼس اظ چٌس ؾاػت ایي لالثْا آظاز
هی گطزز.

نگيداری بتن با کیٌرینگ ً گٌنی

داًل گذاری عزضی باند با میلگزد بدًن آج
شکل2

تؼس اظ ضیرتي تتي تا جاضٍ ّای ؾیوی زض ؾغح تتي جْت انغىان تا چطخ َّاپیوا ٍ ّسایت آتْای ؾغحی تِ زٍ عطف
قاًِ تاًس وِ ػوك آى  33هیلیوتط هتط هی تاقس قیاض ایجاز هی گطزز .تؼس اظ  15زلیمِ تا تَجِ تِ زهای َّا ػول ویَضیٌگ
ضٍی تتي اًجام هی گیطز  .زض ایي ػولیات اظ هازُ ای قیویایی اؾتفازُ هی گطزز وِ تَؾظ پوپ پَزضی ضٍی ؾغح تتي
ضیرتِ هی قَز وِ ایي هَاز قاهل  RB90وِ تط پایِ آتی هی تاقس اؾتفازُ هی گطزز  .ایي هَاز تؼس اظ ضیرتِ قسى زض
ؾغح تتي لكایی تِ نَضت پالؾتیىی ایجاز هی وٌس وِ تاػج هی قَز آب تتي ظٍز تثریط ٍ تطن ضٍی ؾغح تتي ایجاز
ًگطزز .الثتِ لاتل شوط اؾت زض زهای ظیاز تؼس اظ تتي ضیعی ٍ ػول ویَضیٌگ تَؾظ گًَی اظ ؾغح تتي هطالثت هی گطزز وِ
 3ؾاػت تایس تِ ایي گًَیْا آب زاز تا ؾغح تتي هطعَب تواًس  .زض قىل 2ؾوت ضاؾت لاتل هكاّسُ اؾت.جْت گیطـ
اٍلیِ ٍ حاًَیِ تتي ًیاظ تِ ظهاى هی تاقس تا تتي تِ نَضت ػازی زاضای گیطـ حاًَیِ گطزز .

.6تجارب عول آٍری بتي در شرایط خاص پرٍشُ
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 -1لثل اظ تتي ضیعی ههالح ههطفی اػن اظ ًرَزی ٍ تازاهی ٍ هاؾِ واهال قؿتِ قسُ ٍ ػاضی اظ ذان ٍ اهالح هی گطزز تا
هماٍهت هكرهِ هَز ًظط تسؾت آیس ٍ ؾغح تتي تطن ًرَضز .
 -2اظ ؾیواى گطم اؾتفازُ ًگطزز چَى گطهای ظیاز ؾیواى زض تتي ضیعی ّ ،ؿتِ تتي ضا تیف اظ اًساظُ گطم وطزُ ٍ هَجة
تثریط آب تِ نَضت ظٍزٌّگام ٍ ایجاز تطوْای  45زضجِ هی قَز .
 -3زض زهای ظیاز َّا تطای ایٌىِ زضجِ تتي ضیعی ضا ون وٌین اظ ید اؾتفازُ هیىٌین .
 -4حتوا زض َّای گط م اظ ػول آٍضًسُ ؾغحی پایِ ضظیٌی یا آتی وِ زض هؼطو تكؼكؼات قسیس آفتاب هحافظت تیكتطی
هی وٌس اؾتفازُ گطزز  .الثتِ تؿتگی زاضز زضوسام هٌغمِ آب ٍَّایی تتي ضیعی اًجام قَز وِ زض ایي پطٍغُ اظ پایِ آتی
اؾتفازُ گطزیس هغاتك قىل.2
 -5زض َّای ؾطز اظ هَاز افعٍزًی حثاب ؾا ظ اؾتفازُ هی گطزز وِ تِ هٌظَض واّف ًفَشپصیطی ٍ افعایف ػوط ؾطٍیؽ
زّی ؾاظُ ّای تتٌی زض تطاتط یرثٌساى ٍ شٍب اؾتفازُ هی گطزز .
 -6زض َّای گطم تؼس اظ اًجام ویَضیٌگ هغاتك قىل  2ؾوت ضاؾت ضٍی ؾغح تتي تا گًَی پَقیسُ قسُ ٍ ذیؽ هی
گطزز ٍ تؼس ضٍی گًَی ضا تا ًایلَى پَقاًسُ تا آب ظٍز تثریط ًگطزز .
 -7زض َّای ؾطز تؼس اظ اًجام ویَضیٌگ ضٍی ؾغح تتي ضا تا پكن قیكِ ٍ پالؾتیه هلحفِ ای زضؾت وطزُ ٍ ضٍی تتي
گصاقتِ هی قَز تا ؾغح تتي تط احط ؾطها زچاض ید ظزگی ًكَز .
 -8تطای جلَگیطی اظ ضیعـ تاضاى زض ؾغح تتي ضیرتِ قسُ اظ ؾاظُ ای ذطپایی تِ نَضت زٍ عطف قیثساض اؾتفازُ هی
گطزز ٍ ضٍی ؾاظُ ضا تا پالؾتیه هی پَقاًٌس تا هاًٌس ؾمف ػول وٌس .
 -9زض ػولیات تتي ضیعی واهال تِ ایي ًىتِ زلت قَز وِ اظ توام ًوًَِ ّای تتٌی حفاظت ٍ ًگْساضی گطزز تا ضٍـ هلحفِ
ای اظ پكن ٍ قیكِ زض ؾطها ٍ گًَی ذیؽ ٍ ؾایِ زض گطها .
زض اًجام تتي ضیعی ضٍیِ  ،ؾغح تتي هگط لثل اظ ضیرتي پالؾتیه گصاقتِ قسُ یا لیطپاقی هی قَز  .ػلت ایٌىاض تِ ایي
زلیل اؾت وِ ؾغح ظیطیي الیِ ضٍیِ تا ؾغح تتي هگط تطای تطهین یا ترطیة پاًلْا تِ ضاحتی اجطا گطزز .
زض تتي ضیعی الیِ ضٍیِ ّط پٌل  6×6هیثاقس وِ تؼس اظ ضیرتي تتي تِ ػوك  ٍ 3ػطو  2ؾاًتیوتط واتط ظزُ قسُ وِ تؼس اظ
چٌس ضٍظ زلیما ظیط ًمغِ واتط ظزُ قسُ تطن تا ػوك تتي ضیعی ضیرتِ قسُ ایجاز هی گطزز .
بتي ریسی دستی :
توام ًىات گفتِ قسُ زض تتي ضیعی فیٌیكط جْت ػول آٍضی ٍ ًگْساضی تتي زض تتي ضیعی زؾتی اًجام هی گطزز  .تا ایي
تفاٍت وِ زض تتي ضیعی زؾتی اظ غل هیىطٍؾیلیؽ جْت تاال تطزى هماٍهت تتي ً ،فَش ًاپصیطی  ،افعایف زٍام ٍ واّف
تطوْای پالؾتیه اؾتفازُ هی گطزز .زض ایي ضٍـ اظ لالة تٌسی لثل اظ تتي ضیعی اؾتفازُ هی گطزز ٍ تؼس اظ تتي ضیعی
تَؾظ تطان هیىؿط نَضت هی گیطز .تطای ایجاز ؾغح ناف اظ ٍیثطُ هالِ ای هَتَضی یا پطٍاًِ ای اؾتفازُ هی گطزز وِ زض
اًساظُ ّای هس ًظط  6یا  7ؾاًتیوتط هَجَز هی تاقس  .اتتسا لالثْا زض عَل هَضز ًظط تا تَجِ تِ ایٌىِ ًمكِ تطزاضی هید ظزُ
تؿتِ هی قَز تا ضػایت قیة ػطضی ٍ عَلی ٍ تؼس تَؾظ ؾطجىْا ٍ پكت تٌسّا هْاض هی گطزز ٍ تتي تَؾظ تطان هیىؿط
ضیرتِ ٍ تِ ضٍـ زؾتی ناف هی گطزز .
لاتل شوط اؾت وِ توام هطاحل گفتِ قسُ زض تتي ضیعی تا فیٌیكط زض تتي ضیعی زؾتی ّن نَضت هی گیطز .
ًىتِ  :هغاتك قىل  2ؾوت چپ تطای پرف تٌف زض الیٌْای هطتَعِ وِ تِ نَضت  6ؾاًتیوتط زض عَل هَضز ًظط ضیرتِ
قسُ  .هیلگطزّای تسٍى آج ٍ پَقف اپَوؿی تِ عَل  30 ٍ 50ؾاًتیوتط وِ تَؾظ هتِ ّای تطلی زل تتي (جساضُ)
ؾَضاخ قسُ تِ واض گطفتِ هی قَز ٍ  25ؾاًتیوتط زض زاذل تتي اظ ّط عطف زض الیي ٍاضز هی قَز.
تَلیس هحل اجطا ٍ ًگْساضی تتي پؽ اظاجطا تهَضت اؾتاًساضز ٍ نحیح تط ضٍی ویفیت ًْایی تتي تاحیط گصاض اؾت تطضؾی عطح تَؾظ هٌْسؾیي هحاؾة زض تتي تا هماٍهت تاال ٍ افعایف ظطفیت هماٍهتی تَؾظ الواى ّای ؾاظُ ای وِزض ایي فطٍزگاُ تا تَجِ تِ هجاٍضت تازضیا زض تحج ذوف ٍ احتوال ٍلَع لطظُ ذیعی تؿیاضی اظ ًماط وكَض اظ جولِ
فطٍزگاُ ضاهؿط تتي زض پاًلْای  6 6تا زضظ اًثؿاط ٍ زاٍل ّای عَلی ٍ ػطضی هحاؾثِ ٍ اجطا گطزیس.
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شکل 3

آیزًاالستیک درسىا

.7پر کردى درزّا با هَاد پر کٌٌدُ ٍ آب بٌد
تالفانلِ تؼس اظ هطاحل ػول آٍضزى ٍ ًگاّساضی تتي ،زضظّای تتي ضٍیِ تا ههالح پطوٌٌسُ هرهَل وِ زض پطٍغُ هكرم
قسُ اؾت پط هی قَز ،ایي هَاز پط وٌٌسُ هوىي اؾت اظ ًَع ؾطز ٍ یا گطم تاقس  .وِ زض ایي پطٍغُ اظ ًَع ؾطزضیع آى
اؾتفازُ قسُ اؾت ،اظ ًظط لیوتی آیطٍاالؾتیه ّای ؾطز ضیع تسلیل تَلیس ًكسى زض زاذل وكَض  3تطاتط ًَع گطهطیع هی
تاقس .زض ّط حالت ،لثل اظ پط وط زى زضظ تایس زاذل زضظ تا زلت توام اظ گطز ٍ ذان  ،ههالح تالیواًسُ اظ واتط ظزى یا اظ
هَازی وِ تهَضت ضًگ ػایك زض هَلغ حفاظت تتي تىاض ضفتِ اًس واهال پان قَز .تطای پان وطزى لؿوت واتط ظزُ قسُ اظ
ووپطؾَض تاز اؾتفازُ هیىٌین تا زاذل زضظ ایجاز قسُ واهال تویع قَز زضظ واتط ظزُ قسُ تِ ػطو 2ؾاًتی هتط ٍ اضتفاع 3
ؾاًتی هتط اؾت .لثال اؾتفازُ اظ آیطٍاالؾتیه هحل زضظ ضا فَم گصاضی هی وٌین تا حجن آیطٍاالؾتیه ضا پاییي آٍضز ٍ تؼس
اظ آیطٍاالؾتیه زٍ لثِ واتط ظزُ قسُ ضا پطایوط (ًَػی چؿة) هیعًین ،وِ تَضیحات زازُ قسُ زض قىل  3هكَْز اؾت

 .8هسایای بکارگیری رٍیِ بتٌی در باًد
اظ هكىالت پیف ضٍی تىاضگیطی اظ تتي آؾفالتی زض ضٍیِ تاًس ّا هی تَاى تِ لیوت تاالی لیط زض وكَض ٍ لیط ظزگی
ٍقىؿت آؾفالت ٍ ًفَش آتْای ظیط ظهیٌی تِ هطٍض ظهاى
تتي تِ ػٌَاى تْتطیي هازُ ضٍؾاظی تِ هٌظَض تَؾؼِ ٍ احساث ظیط ؾاذتْای فطٍزگاّی وكَض اّویت ٍیػُ ای پیسا وطزُ ٍ
ؾیواى تِ ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي اجعای تتي هی تاقس ّ .ن اوٌَى وكَض ایطاى جع  5وكَض ًرؿت تَلیس وٌٌسُ ؾیواى
زض جْاى اؾت  .لصا ترف ػوسُ ای اظ التهاز ٍ ذطٍج اضظ اظ وكَض جلَگیطی وطزُ نطفا تا تَجِ تِ پیازُ ؾاظی ًظام
وٌتطل ویفیت زلیما ًمف هَحطی زض زٍام ٍ پایساضی ظیط ؾاذتْای فطٍزگاُ ایجاز هی وٌس
 الظم تِ شوط اؾت زض تاًس فطٍزگاُ ضاهؿط تِ هٌظَض غلثِ تط احطات ًا هغلَب آب ٍ َّایی زض هٌغمِ جلگِ ای ٍ ّوچٌیي تاتَجِ تِ اؾالهپ پاییي،واضایی تتي زض همساض هكرم  2/5ؾاًتی هتط تؿْیل زض اجطای تْتط تتي ضطٍضت تط افعٍزى هَاز
فَق ضٍاى وٌٌسُ وِ واضتطز ّای هْوی ًظیط واّف ًؿثت آب تِ ؾیواى تا ّسف افعایف زٍام ،افعایف واضایی ،وٌتطل
ظهاى هَضز ًظط تطای گیطـ ایجاز حثاتْای َّا تِ هٌظَض افعایف زٍام تتي زض یرثٌساى ٍ آب ٍ َّای ؾطز اجطا قسُ
اؾت.
 نٌؼت تتي ٍ نٌایغ ٍاتؿتِ تِ آى اظ ظیط ؾاذتْای تَؾؼِ وكَض هحؿَب هی قَز اهطٍظُ قطط الظم تطای حضَض لسضتوٌس زض ػطنِ جْاًی ضطٍضت ٍجَز یه عطح تْیٌِ ؾاظی زض ههطف هٌاتغ هرتلف زضوكَض اؾت ٍ یىی اظ انلی تطیي هؼیاض ّای نٌؼتی قسى زض وكَض ٍ ًْاز ضقس ٍ تَؾؼِ ظیط ؾاذت فطٍزگاّی اظ تَجِ
ذال ٍ اّویت ٍیػُ ای تطذَضزاض اؾت
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-

-

-

اّساف اؾتفازُ اظ تتي  – 1افعایف ػوط هفیس تْطُ تطزاضی  -2افعایف ویفی زض ظیط ؾاذت  -3واّف آلَزگی تِ
هیعاى لاتل تَجِ زض همایؿِ تا آؾفالت لیط  -4جلَگیطی اظ اتالف ؾطهایِ ّای هلی ٍ هؼازى ٍ هٌاتغ عثیؼی  -5تْثَز
هماٍهت هحلی ضٍیِ تتٌی تحت تاضّای هتوطوع هؼازل چطخ َّاپیوا
انلی تطیي ػَاهل زض ؾاذت فطٍزگاُ تتٌی  -1حفظ ایوٌی آى ًؿثت تِ فطٍزگاُ آؾفالتی ٍ عطاحی ٍ ؾاذت ٍ
ًگْساضی آؾاى آى هی تاقٌس .اًتظاض هی ضٍز ایي تىٌَلَغی زض وكَض ػعیعهاى جْت ضؾیسى تِ اّساف تَؾؼِ پایساض هَضز
تَجِ وكَضّای پیكطفتِ ٍ ّوچٌیي وكَض ّایی وِ زض اًتظاض چٌیي تىٌَلَغی ّایی تاقٌس
هؼایة آؾفالت لیطی وِ تاػج قس ها اظ تتي اؾتفازُ وٌین  -1اًَاع تطن ّا زض آؾفالت  -2تَضم  -3جساقسى زاًِّا
زض آؾفالت  -4هَج زض آؾفالت ً -5كؿت هَضؼی  -6گَزی هؿیط چطخ ّا

تتزاپادىای دیٌاره ساحلی

شکل4

پل ساختو شده در باند

. 8هَج شکي یا دیَارُ ساحلی:
هَج قىي ؾاظُ ای اؾت تا همغغ شٍظًمِ ای  ،ایي ؾاظُ زاذل زضیا ؾاذتِ هی قَز وِ ػوَز تط ذظ ؾاحل لطاض هی گیطز.
ّسف اظ ؾاذت هَج قىي ایجاز یه حَضچِ آضاهف تطای پْلَگیطی وكتی ّا اؾت.حَضچِ آضاهف تهَضت Lقىل
زاذل زضیا ؾاذتِ هی قَز  ،چَى هَج قىي تهَضت ػوَز تط ؾاحل اؾت هَج ّای تطذَضزی زاضای اضتفاع هَج تیكتطی
هی تاقس  .زیَاضُ ّای ؾاحلی تهَضت هَاظی تا ذظ ؾاحل ّؿتٌس ،عثیؼتا همغغ هَج قىي ًؿثت تِ ؾاظُ ّای هَاظی
ذظ ؾاحل تعضگتط ٍ الیِ ّای هَج قىي اظ لغؼات تا جطم هرهَل تعضگتط ؾاذتِ هی قَز.هغاتك قىل4ؾوت ضاؾت زض
فطٍزگاُ ضاهؿط یه زیَاضُ ؾاحلی تا همغغ هَج قىي ایجاز قسُ اؾت  ،ایي همغغ تِ چٌس الیِ تمؿین تٌسی قسُ وِ
ػثاضتؿت اظ:
الیِ اٍل ،الیِ ی هغعُ وِ اظ لغؼات ؾٌگی تا اًساظُ ٍظًی  0تا  200ویلَگطم
الیِ زٍم ،الیِ ی فیلتط تا اًساظُ ٍظًی  200تا  400ویلَ گطم
الیِ ؾَم ،الیِ آضهَض اظ ًَع تتطاپاز  ،الیِ آضهَض یىی اظ هْوتطیي الیِ ّای زیَاضُ ی ؾاحلی اؾت وِ اظ زٍ جٌؽ ؾٌگی یا
تتٌی تكىیل هی قَز وِ الیِ ؾٌگی ضا آضهَض ؾٌگی ٍ الیِ تتٌی ضا آضهَض تتٌی گَیٌس .زض ایي پطٍغُ اظ آضهَض تتٌی اظ ًَع
تتطاپاز اؾتفازُ قسُ اؾت.
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الیِ آذط ،تتٌی تا ٍظى هرهَل  2300ویلَگطم تط هتط هىؼة اؾت چَى حجن لالة آًْا  1هتطهىؼة اؾت زاضای ٍظى
 2300ویلَگطم هی تاقس.

ًتیجِ:
زض همالِ ی حاضط تجاضب یه پطٍغُ ی ضٍیِ ی تتٌی ٍالغ زض هٌغمِ ی ؾاحلی تا ضعَتت ًؿثی ظیاز ٍ گطهای ظیاز اضائِ
قسُ اؾت تا هَضز اؾتفازُ هحمماى ٍ هٌْسؾاى زض پطٍغُ ّای هكاتِ لطاض گیطز .زض چٌیي پطٍغُ ّایی تهوین گیطی زض
ضاتغِ تاتاهیي ههالح ٍ آب هَضز اؾتفازُ هی تَاًس زض زٍام ٍ نطفِ جَیی التهازی پطٍغُ تاحیط تؿعایی زاقتِ تاقس.

هٌابع:
 -1عطح ٍ هحاؾثِ ٍ اجطای ضٍیِ ّای تتٌی زض فطٍزگاًُ ،كطیِ  ، 4ؾاظهاى تطًاهِ هؼاًٍت فٌی ٍ ًظاضت زفتط تحمیمات ٍ اؾتاًساضز ّای
فٌی1350 ،
 -2ضوائن فٌی زؾتَضالؼولغطح ٍ هحاؾثِ ٍ اجطای ضٍیِ ّای تتٌی زض فطٍزگاًُ ،كطیِ  ،6ؾاظهاى تطًاهِ هؼاًٍت فٌی ٍ ًظاضت زفتط
تحمیمات ٍ اؾتاًساضز ّای فٌی1350 ،
 -3آییي ًاهِ ؾاظُ ّای تتٌی حجین ً ،كطیِ ،344ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی وكَض 1385 ،
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