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خالصِ
خاک ّای ًشم ٍ ػؼت تِ دلیل فذم تَاًایی دس تحول تاسگزاسی ّای ػٌگیي ّوَاسُ تِ فٌَاى یکی اص هـکالت هٌْذػی طئَتکٌیک تَدُ اػت .اص
ایي سٍ ّوَاسُ تحقیقاتی تِ هٌؾَس تْثَد خَاف آى ّا ّوچَى افضایؾ هقاٍهت ،کاّؾ ًفَرپزیشی ٍ افضایؾ ؽشفیت تاستشی اًدام ؿذُ اػت .یکی
اص سٍؽ ّای اكالح خاک ،اػتفادُ اص هَادی ّوچَى ػیواى پشتلٌذ  ،آّک ٍ ػشتاسُ کَسُ تلٌذ آّي ٍ  ...تِ فٌَاى یک سٍؽ ؿیویایی تثثیت
هی تاؿذ .تذیي هٌؾَس دس ایي هقالِ تِ تشسػی اًَاؿ تثثیت کٌٌذُ ّای هَسد اػتفادُ دس تثثیت خاک ّای ًشم ٍ تاثیش آى ّا تش خَاف خاکْا پشداختِ
ؿذُ اػت.
کلوبت کلیدی :تثبیت خبک ،نفوذپریسی خبک ،سیوبى پستلند ،آهک.

.1

هقدهِ

خاک ّای ًشم تِ دلیل هقاٍهت تشؿی پائیي ٍ تشاکن تاال تحت تاثیش تاسّای ٍاسدُ دچاس تغییش ؿکل تؼیاس هی گشدًذ ٍ ایي هَضَؿ تِ فٌَاى یکی اص
تضسگتشیي ًگشاًی ّا دس هٌْذػی طئَتکٌیک گشدیذُ ٍ تافث ؿذُ اػت ػاخت ػاخ تواى ّا ٍ ػاختاسّای دیگش هٌْذػی فوشاى تش سٍی خاک ّای ًشم
ٍ ػؼت تاالخق خاک ّای سػی داسای سیؼک تاالیی تاؿذ .اص ایي سٍ تْثَد خَاف خاک هاًٌذ ؽشفیت تاستشی ،هقاٍهت تشؿی ٍ ًفَرپزیشی تا اػتفادُ
اص تکٌیک ّای هختلف هاًٌذ صّکـی خاک تا اػتفادُ اص لَلِ ّای فوَدی پیؾ ػا ختِ ٍ تثثیت خاک هَخة کاّؾ خغش ٍ افضایؾ قاتلیت اػتفادُ اص
خاک ّای ػؼت دس ؿشایظ هختلف هی گشدد .ػادُ تشیي فشآیٌذ فیضیکی تثثیت ،تشاکن ٍ صّکـی خاک ّای داسای آب فشاٍاى هی تاؿذ .فالٍُ تش ایي
هی تَاى تا تْثَد داًِ تٌذی اًذاصُ رسات خاک ٍ یا اػتفادُ اص هَاد تثثیت کٌٌذُ تا حذ صیادی خاک ػؼت سا خْت کاستشد هَسد ًؾش اكالح ًوَد [.]1-3
یکی اص سٍؽ ّای اكلی هَسد اػتفادُ تِ هٌؾَس غلثِ تش هـکالت ایداد ؿذُ تَػظ خاک ّای ًشم ،اػتفادُ اص تثثیت کٌٌذُ ّای ؿیویایی ٍ
هخلَط ًوَدى خاک تا چؼثاًٌذُ ّای ػیواًی هی تاؿذ .فوَهاً ،ایي ًَؿ چؼثاًٌذُ ّا ػیواى یا آّک تَدُ کِ اص عشیق اًدام ٍاکٌؾ ّای ؿیویایی تافث
اتلال داًِ ّای خاک تِ یکذیگش هی گشدد .تا ایي حال ًَؿ ٍاکٌؾ ّای ؿیویایی تش اػاع ًَؿ هادُ تثثیت کٌٌذُ هَسد اػتفادُ هتفاٍت هی تاؿذ تِ
گًَِ ای کِ ٍاکٌؾ ػیواى اص ًَؿ ٍاکٌؾ ّای ّیذٍسلیکی تَدُ ٍ ٍاکٌؾ آّک تا آب دسٍى خاک ٍاکٌؾ پَصٍالًی هی تاؿذ .ایي تذاى هقٌاػت کِ
ػیواى دس هداٍست تا آب ٍاکٌؾ دادُ ٍ تافث افضایؾ هقاٍهت خاک هی گشدد اها آّک فالٍُ تش آب ًیاص تِ هَاد افضٍدًی پَصٍالًی دیگش ًیض گاّاً
هی تاؿذ .تا ایي حال ،هیضاى ٍاکٌؾ ّش کذام اص چؼثاًٌذُ ّا تِ ؿذت ٍاتؼتِ تِ ػغح هخلَف آًْا اػتً .کتِ قاتل تَخِ دیگش آى اػت کِ فلیشغن
تفاٍت دس ًَؿ ٍاکٌؾ ّای كَست گشفتِ ،هحلَل ًْایی ّش دٍ چؼثاًٌذُ تؼیاس هـاتِ یکذیگش ٍ تشکیثی اص ػیلیغ ٍ کلؼین تَدُ ،اها تِ لحاػ تْثَد
هقاٍهت ،تحقیقات ًـاى هی دّذ چؼثاًٌذُ ّای ػیواًی هقوَالً ًتایح تْتشی ًؼثت تِ آّک داسًذ [.]4- 5
فالٍُ تش ػیواى ٍ آّک هَاد دیگشی ّوچَى ػشتاسُ کَسُ تلٌذ آّي ٍ خاکؼتش تادی تِ فٌَاى تثثیت کٌٌذُ خاک ّای ػؼت هَسد اػتفادُ
قشاس هی گیشد .دس ایي هقالِ تذلیل اّویت اػتفادُ اص تثثیت کٌٌذُ ّا دس تْثَد خَاف خاک ،تِ تشسػی اًَاؿ تثثیت کٌٌذُ ّای هَسد اػتفادُ دس اكالح
خاک ّای ًشم پشداختِ ؿذُ اػت [.]6
1استادیار داوشکدٌ مهىدسي شیمي ،وفت ي گاز داوشگاٌ سمىان
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اجساء فرآیٌد تثبیت خاک

تثثیت خاک ؿاهل اػتفادُ اص هَاد تثثیت کٌٌذُ ( هَاد چؼثاًٌذُ ) دس خاک ّای ػؼت تِ هٌؾَس تْثَد خَاف طئَتکٌیکی آى اص قثیل تشاکن ،هقاٍهت،
ًفَرپزیشی ٍ دٍام ه ی تاؿذ .اخضاء فشآیٌذ تثثیت ؿاهل خاک ّا ٍ یا هَاد هقذًی خاک ٍ ّوچٌیي هَاد تثثیت کٌٌذُ ٍ یا چؼثاًٌذُ ّا ( هَاد ػیواًی )
هی تاؿٌذ [. ]1
هَاد هَسد اػتفادُ دس اكالح خاک هی تَاًٌذ تِ دٍ كَست تثثیت کٌٌذُ ّای ؿیویایی ٍ اػتحکام دٌّذُ ّای فیضیکی فول کٌٌذ .دس ٌّگام
افضٍدى هَاد چؼثاًٌذُ اص قثیل آّک ٍ ػیواى ،اتتذا  pHخاک افضایؾ یافتِ کِ ایي اهش هَخة تِ ًـیٌی تقذاد صیادی اص آالیٌذُ ّای دسٍى خاک ٍ
کاّؾ قذست حشکتی آى ّا هی گشدد ( تثثیت ) .دس هشحلِ دٍم ،چؼثاًٌذُ ّا تا ایداد یک خشم خاهذ دس فضای خالی هاتیي داًِ ّای خاک عی یک
فشآیٌذ فیضیکی هَخة افضایؾ تحکین هی گشدًذ ( اػتحکام ) .الصم تِ رکش اػت دس تیـتش هَاسد فشآیٌذ تثثیت ٍ تحکین ّوشاُ تا آصاد ؿذى گاص CO2
هی تاؿذ [.]7
 .2.1خاک ّا
فشآیٌذ تثثیت اكَالً دس خاک ّای ًشم ؿاهل خاک ّای ػیلت  ،سع ٍ خاک ّای هقذًی تِ هٌؾَس دػتیاتی تِ خَاف هٌْذػی هغلَب هَسد اػتفادُ
قشاس هی گیشد .تش عثق تحقیقات كَست گشفتِ هَاد سیض داًِ تِ فلت ػغح تواع تیـتش ًؼثت تِ هَاد دسؿت داًِ ساحت تش ٍ ػشیـ تش دچاس تثثیت ٍ
تحکین هی ؿَد ٍ دس ایي تیي خاک ّای سػی دس هقایؼِ تا دیگش خاک ّا تِ فلت ػغح كاف ٍ رسات تلٌذتش داسای ػغح تواع تیـتش هی تاؿٌذ .اص
عشف دیگش ،خاک ّای ػیلتی ًؼثت تِ تغییشات کن دس سعَتت حؼاع تش تَدُ ٍ تٌاتشایي تِ ػختی پایذاس هی ؿًَذ .خاک ّای  ٍ peatخاک ّای
هقذًی داسای هحتَای آب تاال  ،تخلخل تاال ٍ ّوچٌیي هَاد هقذًی تاال تَدُ ٍ هیضاى قَام ( ثثات ) ایي گًَِ خاک ّا دس گؼتشُ ٍػیقی اص گِل
( )muddyتا فایثشّا ( ) fibrousهتغیش هی تاؿذ  .خاک ّای هقذًی ؽشفیت تثادل یًَی تاالیی داؿتِ ٍ هی تَاًٌذ عی فشآیٌذ ّیذساتاػیَى یًَْای کلؼین
آصاد ؿذُ دس عی ّیذساتاػیَى ػیلیکات کلؼین ٍ آلَهیٌات کلؼین ػیواى سا خزب ًوَدُ ٍ ػخت گشدًذ .د س ایي گًَِ خاک ّا ،تثثیت پایذاس ٍ هَفق
ٍاتؼتِ تِ اًتخاب هٌاػة هادُ تثثیت کٌٌذُ ٍ هیضاى هَاد اضافِ ؿذُ اػت [.]1
 .2.2هَاد تثبیت کٌٌدُ
هَاد تثثیت کٌٌذُ تشاػاع ًَؿ ٍاکٌؾ كَست گشفتِ دس ٌّگام تواع تا آب تِ دٍ گشٍُ هَاد تثثیت کٌٌذُ اٍلیِ ( ٍاکٌؾ ّیذسٍلیکی ) ٍ هَاد
تثثیت کٌٌذُ ثاًَیِ ( ٍاکٌؾ غیش ّیذسٍلیکی ) تقؼین تٌذی هی گشدًذ .هحلَل ًْایی تـکیل ؿذُ هَاد هشکة ػیواًی ٍ تا خاكیت چؼثاًٌذگی
هی تاؿذ .تقؼین تٌذی فوَهی ایي گًَِ هَاد تِ كَست ریل هی تاؿذ [:]7
 -1هواد تثبیت کننده اولیه


ػیواى پشتلٌذ

 آّک


هَاد تشهَپالػتیک

 -2هواد تثبیت کننده ثبنویه


ػشتاسُ کَسُ تلٌذ آّي



خاکؼتش تادی



پَصٍالى ّای عثیقی

 پلیوشّا


فَم ػیلیغ ٍ ػیلیکات ّای هحلَل



خاکؼتش پَػتِ تشًح



سع ّای آلی Organoclays
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 .2.2.1سیواى پرتلٌد
ػیواى پشتلٌذ تِ فٌَاى اٍلیي هادُ تثثیت کٌٌذُ هَسد اػتفاد ُ دس فشآیٌذ تثثیت خاک ّا تِ فلت تَلیذ چؼثاًٌذُ ّیذسٍلیکی عی فشآیٌذ ّیذساتاػیَى تذٍى
ًیاص تِ هَاد دیگش پَصٍالًی دس گشٍُ هَاد تثثیت کٌٌذُ اٍلیِ تِ ؿواس هی سٍد ٍ اص آًدائیکِ ٍاکٌؾ ػیواى پشتلٌذ هؼتقل اص هَاد هقذًی خاک تَدُ ٍ تٌْا
تِ آب استثاط داسد ،قاتلیت اػتف ادُ تش ای اًَاؿ خاک ّا سا داسا هی تاؿذ .هقوَالً اًتخاب ًَؿ ػیواى ٍاتؼتِ تِ ًَؿ خاک ٍ سفتاس آى ٍ ّوچٌیي هقاٍهت
ًْایی هَسد ًؾش هی تاؿذ [ .]1پغ اص هخلَط ًوَدى ػیواى پشتلٌذ تا آب ،عی چٌذ دقیقِ فشآیٌذ اًحالل آلکالی ّا ّوشاُ تا آصاد ػاصی گشها ؿشٍؿ ٍ تا
گزؿت صهاى یک فیلن ًیوِ تشاٍا اص هحلَالت ّیذساتِ ؿذُ تش سٍی ػغح داًِ ّای ػیواى تـکیل هی گشدد .پغ اص فثَس اص دٍسُ القاء یا خَاب کِ
ّیذساتاػیَى هحذٍد اػت ،تا ؿکؼتي فیلن اؿاسُ ؿذُ ّیذساتاػیَى ًْایی آغاص هی گشدد ،تِ گًَِ ای کِ تقذ اص گزؿت  88سٍص تقشیثاً  %75ػیواى
ٍاکٌؾ دادُ ٍ ّ %95یذساتاػیَى دس هذت یک ػال اًدام هی ؿَد [.]8


هکبنیسن فسآیند هیدزاتبسیوى:

)(1

C3A + 3(CŜ) + 32H → C6AŜH32

Stage 1

)(2

2(C3S) + 4H → C3S2H3 + 3CH
2(C2S) + 4H → C3S2H3 + CH

Stage 2

)(3

3(C3A) + CH + 12H → C4AH13
C4AF + 4CH + 22H → C4AH14 + C4FH13

Stage 3

)(4

)2(C3A) + C6AŜH32 + 4H →3 (C6AŜH12

Stage 4



تعبهل خبک و سیوبى ()interaction cement & soil

اص آًدائیکِ خاک ّا تِ كَست تشکیثی اص هَاد هختلف هی تاؿٌذ ،تشسػی تقاهل هیاى خاک ٍ ػیواى تش اػاع ًَؿ خاک هَسد اػتفادُ دس فشآیٌذ تثثیت
هَسد اسصیاتی قشاس هی گیشد .تش ایي اػاع خاک ّا تِ ػِ دػتِ اكلی خاک ّای سػی ،ػیلتی ٍ ؿٌی تقؼین تٌذی هی گشدًذ .دس تحقیقات كَست گشفتِ
تاکٌَى تقاهل ( ) interactionهیاى ػیواى ٍ خاک ّای سػی چٌذاى هَسد اسصیاتی قشاس ًگشفتِ اػت ٍ تٌْا دس تشخی تحقیقات ،اػتفادُ اص ػیواى تِ
ّوشاُ هَاد  plasticizingتشای تثثیت ایي گًَِ خاک ّا هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ ا ػت .فلت آًکِ ًوی تَاى اص ػیواى تِ تٌْایی تِ فٌَاى هادُ تثثیت
کٌٌذُ خاک ّای سػی اػتفادُ کشد آى اػت کِ داًِ ّای خاک سػی تِ دلیل داسا تَدى تاس الکتشیکی هٌفی قاتلیت خزب تشکیثات هقذًی دسٍى خاک
سا داؿتِ ٍ دس ٌّگام اػتفادُ اص ػیواى تِ خای تـکیل هخلَط یکٌَاخت اص خاک ٍ هادُ چؼثاًٌذُ ،خاک تِ كَست کلَخِ کلَخِ ؿذُ ٍ یکذػتی الصم
سا ًذاسد [.]8
دس عی فشآیٌذ ّیذساتاػیَى ػیواى تِ فلت تـکیل هحلَل ؿاهل پیًَذّای  C-S-Hهیضاى  pHهحیظ افضایؾ یافتِ ٍ تِ حذٍد 13- 18
هی سػذ .دس ایي ّ ، pHیذسٍکؼیذّای خاف هی تَاًٌذ تا ػیلیغ هَخَد دس خاک ّای سػی ٍاکٌؾ دٌّذ .ایي ٍاکٌؾ هٌدش تِ تـکیل هحلَل طلی
ٍ دس ًتیدِ تثثیت خاک هی ؿَد.
دس خلَف تثثیت خاک ّای ػیلتی ًیض هی تَاى گفت ،داًِ ّای ایي گًَِ خاک ّا تِ فٌَاى یک الیِ تشای  Ca(OH)2آصادُ ؿذُ فول
کشدُ ٍ دس ًتیدِ تِ خذا ؿذى آى اص ٍاکٌؾ ّیذساتاػی َى کوک هی کٌذ .ایي فول تافث هی گشدد هقاٍهت خاک ػیواًتِ ؿذُ دس عی هذت  3-6هاُ
اٍل افت ًوَدُ اها تا گزؿت صهاى ٍ پغ اص یک ػال هقاٍهت ًْایی آى تیـتش گشدد.
تقاهل داًِ ّای خاک ّای ؿٌی ٍ ػیواى تذیي كَست اػت کِ پغ اص اًدام ٍاکٌؾ ّای ؿیویایی کشیؼتال ّای  Ca(OH)2تش سٍی ػغح
داًِ ّای ؿٌی سػَب کشدُ ٍ هٌدش تِ تـکیل کشیؼتال ّایی دس هیاى فضاّای خالی داًِ ّای ؿٌی هی ؿًَذ.
تِ عَس کل هی تَاى تیاى کشد ّیذساتاػیَى ػیواى یک فشآیٌذ ؿیویایی پیچیذُ تَدُ کِ فَاهل هختلفی ّوچَى ًؼثت آب تِ ػیواى ،دهای
فول آٍسی ،اػتفادُ اص افضٍدًی ّا ٍ ػغح هخلَف خاک هی تَاًذ تش صهاى گیشؽ ٍ ّوچٌیي هقاٍهت ًْایی خاک ّای تثثیت ؿذُ تا ػیواى تاثیش
گزاسد .فالٍُ تش ایي هی تَاى ًتیدِ گشفت ٍیظگی ّای خاک ّای تثثیت ؿذُ تا ػیواى تِ كَست ریل تْثَد هی یاتذ [: ]1
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کاّؾ ؿکل پزیشی خاک



کاّؾ هیضاى اًثؼاط ٍ اًقثام خاک



افضایؾ هقاٍهت خاک

 .2.2.2آّک
آّک یکی دیگش اص هَاد تثثیت کٌٌذُ هَسد اػتفادُ خْت تْثَد خَاف خاک ٍ تِ فٌَاى یکی اص اقتلادی تشیي سٍؿْای تثثیت تـواس هی سٍد .اكالح
آّکی تافث افضایؾ هقاٍهت خاک تِ ٍاػغِ تثادل یًَی تیـتش ٍ ٍاکٌؾ پَصٍالًی هی گشدد .اخیشاً ،اػتفادُ اص آّک تِ هٌؾَس تثثیت خاک ّای
ػاختواًی ،خاک ّای آلَدُ ؿاهل هَاد ػیلیؼی ٍ آلَهیٌَهی ٍاکٌؾ ًذادُ هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت .فالٍُ تش ایي آّک تِ هٌؾَس تثثیت خاک
خادُ ّا ٍ اكالح خَاف پالػتیکی خاک ّا ًیض اػتفادُ هی گشدد [.]8


تعبهل خبک و آهک ()interaction lime & soil

افضٍدى آّک تِ خاک هٌدش تِ آصاد ؿذى آّک آصاد ٍ تـکیل ػشیـ  Ca (OH)2هی ؿَد .فشآیٌذ ّیذساتِ ؿذى آّک دس خاک دس دٍ هشحلِ
خذاگاًِ كَست هی گیشد:
هسحله اول واکنش :
دس هشحلِ اٍل اضافِ ؿذى آّک تِ خاکٍ ،اکٌؾ ػشیـ آّک تا آب دس خاک هٌدش تِ تـکیل  ٍ Ca(OH)2آصاد ؿذى گشها هی ؿَد:
↑ CaO + H2O → Ca (OH)2 + heat

)(5

ایي ٍاکٌؾ تِ ؿذت گشهاصا تَدُ ٍ دس حذٍد  17 × 119طٍل تش کیلَگشم اکؼیذ کلؼین ،گشها آصا د هی ؿَدٍ .اکٌؾ گشهاصا هٌدش تِ افضایؾ
دهای خاک ٍ تثخیش ؿذى آب دسٍى خاک هی گشدد.
ایي فشآیٌذ دس عی هذت صهاى چٌذ دقیقِ تا چٌذ ػافت پغ اص هخلَط کشدى آّک ٍ آب ٍ اضافِ ًوَدى آى تِ خاک سػی تافث کاّؾ
پالػتیؼتِ تِ ٍاػغِ لختِ ؿذى رسات سع هی ؿَد .فالٍُ تش ایي ،دّیذس اتِ ؿذى ٍ تغییشات اػاػی دس ؿیوی رسات خاک سع هٌدش تِ افضایؾ هقاٍهت
هی گشددّ .وچٌیي ،آّک تا آب آصاد دسٍى خاک تشکیة ؿیویایی تشقشاس ًوَدُ ٍ کاًی ّای سػی خاک تا آّک تثادل یًَی تِ كَست خشٍج
کاتیَى ّای  ٍNa+ ٍ H+خایگضیٌی  Ca2+اًدام هی دّذ.
هسحله دوم واکنش :
دس ایي هشحلِ ،اػتحکام ( ػخ ت ؿذى ) هحلَل آّکی دس عی هذت چٌذ سٍص تا چٌذ ّفتِ تِ ٍاػغِ ٍاکٌؾ ّای پَصٍالًی كَست هی گیشد .تِ عَس
کل اضافِ کشدى آّک تِ خاک تافث افضایؾ  pHآى تا  ٍ 18.5دس ًتیدِ افضایؾ اًحالل ٍ آصاد ؿذى ػیلیغ ٍ آلَهیٌا هی گشدد .هحلَل ایي فشآیٌذ
طل ّای ًَؿ  C-A-H ٍ C-S-Hهـاتِ هحلَل ًْایی فشآیٌذ ّیذساتاػیَى ػیواى هی تاؿذ.
ٍاکٌؾ آّک صًذُ ٍ آّک ّیذساتِ ؿذُ تا سع ّا دس خاک ّای  cohesiveتافث اًثاؿتگی ٍ لختِ ؿذى داًِ ّای سػی ٍ دس ًتیدِ کاّؾ
پالػتیؼیتِ خاک ٍ افضایؾ هقاٍهت تشؿی آى هی ؿَد.
تکٌَلَطی پایذاسػاص ی خاک تا آّک تِ عَس گؼتشدُ دس کاستشدّای طئَتکٌیکی ٍ صیؼت هحیغی اص قثیل خزب آب خاک ّای آلَدُ
هشعَب ،دسصتٌذی تضسگشاُ ّا ،پایذاس کشدى ؿیة ّا ٍ اكالح خاک فًَذاػیَى ػاختواى ّا هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشد .اگش چِ تایذ تِ ایي ًکتِ دقت
کشد کِ ٍخَد ػَلفَس ٍ هَاد هقذً ی تِ فلت ٍاکٌؾ تا آّک ٍ ایداد تَسم ٍ دس ًتیدِ کاّؾ هقاٍهت خاک  ،تافث هحذٍدیت اػتفادُ اص فشآیٌذ
تثثیت آّکی دس تواهی خاک ّا هی ؿَد [.]7
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 .2.2.3هَاد ترهَپالستیک
هَاد تشهَپالػتیک ؿاهل قیش ٍ ػیواى پلیوشی گَگشدی هی تاؿذ کِ دس حال حاضش دس آهشیکا تِ هٌؾَس ت حکین خاک هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشد .تش
خالف تلَسات ایي گًَِ هَاد ّیچگًَِ خغشات ؿیویایی دس حیي اػتفادُ تِ فٌَاى تثثیت کٌٌذُ ًذاسًذ .الثتِ الصم تِ رکش اػت قیش اص  5111ػال قثل
تاکٌَى تِ فٌَاى یک چؼة عثیقی هَسد اػتفادُ قشاس هی گشفتِ اػت .دس ٌّگام تثثیت تایؼتی هَاد تشهَ پالػتیک خـک ٍ گشم تَدُ تا قاتلیت هحلَس
کشدى رسات آلَدُ کٌٌذُ غیش فشاس خاک سا داؿتِ تاؿذً .کتِ هْن دس ایي فشآیٌذ آى اػت کِ هشحلِ گشم کشدى هَاد تشهَپالػتیک هٌاػة هَاد آلَدُ
فشاس دسٍى خاک ًثَدُ ٍ دس ٍاقـ ایي سٍؽ تثثیت تشای خاک ّای داسای رسات آلَدُ غ یشفشاس هی تاؿذ .اهَلؼیَى ّای آػفالت ؿاهل رسات سیض
آػفالت پشاکٌذُ ؿذُ دسٍى آب ٍ پایذاس ؿذُ تِ ٍػیلِ هَاد اهَلؼیَفایش ؿیویایی هی تاؿذ .ایي ًَؿ اهَلؼیَى ّا تِ دٍ كَست آًیًَی ( داسای تاس
الکتشیکی هٌفی ) ٍ یا کاتیًَی ( تاس الکتشیکی هثثت ) تَدُ کِ تشاػاع ًَؿ خاک ٍ رسات آلَدُ کٌٌذُ دسٍى خاک اهَلؼیَى هٌاػة اًتخاب هی ؿَد.
دس هشحلِ تقذ اهَلؼیَى هٌاػة تِ یک هایـ آتذٍػت ٍ یا هَاد ًیوِ هایـ دس دهای هحیظ اضافِ ٍ هخلَط هی گشدد .ایي فشآیٌذ هٌدش تِ ؿکؼتِ ؿذى
اهَلؼیَى ٍ آصاد ؿذى آب دسٍى ضایقات ٍ تـکیل فاص آلی ؿاهل هخلَط پیَػ تِ ای اص آػفالت آتگشیض اعشاف رسات خاهذ هی گشدد .دس تشخی اص
حاالت تثثیت ًیاص تِ افضٍدى هَاد خٌثی هاًٌذ آّک یا گچ ًیض هی تاؿذ .دس اًتْا فول آٍسی خاک كَست هی گیشد .دس ػال ّای اخیش تْثَدّایی دس
اػتفادُ اص تشهَپالػتیکْا دس فشآیٌذ تثثیت خاک اص عشیق اػتفادُ اص قیشّای فَهی كَست گشفتِ اػت .تا اػتفادُ اص سٍؽ قیشّای فَهی ،آب ػشد تِ
آػفالت داك تِ کوک اػپشی پاؿیذُ هی ؿَد .ایي ًَؿ قیشّا دس ٌّگام اضافِ ؿذى تِ خاک آلَدُ دس حذٍد  11-15تاس تیـتش اص قیشّای هقوَلی هٌثؼظ
ؿذُ ٍ تافث افضایؾ اتلال داًِ ّای خاک تِ یکذیگش هی ؿًَذ [.]5,7
 .2.2.4سربارُ کَرُ بلٌد آّي
ػشتاسُ کَسُ تلٌذ یک هحلَل فشفی ػاخت آّي دس کَسُ ّای تلٌذ ٍ تِ كَست هایـ هزاب هی تاؿذ .تشکیة اكلی ایي ًَؿ ػشتاسُ ّا کلؼین،
ػیلیغ ،آلَهیٌیَم ،هٌگٌض ٍ آّي تَدُ ٍ چٌاًچِ تا ػشفت آساهی ػشد ؿَد یک هادُ کشیؼتالی تذٍى خَاف ػیواًی تـکیل خَاّذ ؿذ ٍ دس هقاتل
چٌاًچِ هایـ هزاب تا ػشفت ٍ دسٍى آب خٌک ؿَد هادُ حاكل ؿذُ غیش کشیؼتالی ٍ داسای خاكیت چؼثاًٌذگی ّیذسٍلیکی راتی خَاّذ تَدٍ .اکٌؾ
ػشتاسُ کَسُ تلٌذ آّي تا آب تؼیاس آّؼتِ تَدُ ٍ چٌاًچِ  pHهحیظ دس حذٍد  18تاؿذ ػشفت ٍاکٌؾ پزیشی آى افضایؾ خَاّذ یافت .هحلَل ًْایی
ّیذساتاػیَى ػشتاسُ داسای ػاختاس  C-S-Hهـاتِ ػاختاس هحلَل ّیذساتاػیَى ػیواى هی تاؿذ .فالٍُ تش آًکِ هی تَاى تا ایداد هحیظ قلیایی هٌدش تِ
ّیذساتاػیَى ػشتاسُ کَسُ تلٌذ ؿذ ،گاّی اٍقات هی تَاى تا افضٍدى ػیواى ٍ آّک هٌدش تِ فقال ک شدى خَاف ػیواًی ایي گًَِ ػشتاسُ ّا ؿذ .فالٍُ
تش ایي هَاد دیگشی ّوچَى ػَلفات ّا ،کلشیذّا ٍ ػیلیکات ّای قلیایی ًیض قاتلیت اػتفادُ تِ هٌؾَس ایداد هحیظ قلیایی ٍ افضایؾ ٍاکٌؾ پزیشی ػشتاسُ
کَسُ تلٌذ سا داسًذ .ایي ًَؿ ػشتاسُ تِ ّوشاُ ػیواى پشتلٌذ ٍ آّک تِ هٌؾَس پایذاسػاصی خاک ّای ًشم فًَذاػیَى ّا ٍ خادُ ػاصی قاتل اػتفادُ
هی تاؿذ .دس ایي ًَؿ کاستشدّا ،تش خالف تتي ّاٍ ،خَد ػَلفات ّا ّیچگًَِ هضاحوتی تِ فلت دس دػتشع تَدى آلَهیٌا اص خاک تشای تَلیذ هحلَل
ًْایی ٍ اًثؼاط ًذاسد .تا ایي حال ٍخَد ػَلفیذّا هوکي اػت هٌ دش تِ ایداد اختالل دس فشآیٌذ تثثیت خاک گشدد اها چٌاًچِ هخلَعی اص ػشتاسُ کَسُ
تلٌذ ٍ ػیواى یا آّک هَسد اػتفادُ قشاس گیشد تِ فلت افضایؾ  pHهحیظ ػَلفیذ هَخَد دس خاک اکؼیذ ٍ تثذیل تِ ػَلفات خَاّذ ؿذ .تثثیت
ػَلفات ّا ٍ ػَلفیذّای خاک دس تحقیقات آصهایـگاّی تا اػتفادُ اص ػشتاسُ ٍ آّک تشسػی ٍ اثثات ؿذُ اػتً .کتِ هْن دیگش آى کِ اػتفادُ اص
ػشتاسُ کَسُ تلٌذ آّي تِ هٌؾَس افضایؾ هقاٍهت خاک ّا تؼیاس حؼاع تِ دسخِ حشاست هی تاؿذ؛ تذیي كَست کِ افضایؾ دها تافث افضایؾ ػشفت
ٍاکٌؾ ٍ دس ًتیدِ افضایؾ هقاٍهت هی تاؿذ ٍ تالقکغ کاّؾ ده ا تافث کاّؾ هقاٍهت هحلَل ًْایی ٍ دس ًتیدِ افت هقاٍهت ًْایی خاک تثثیت
ؿذُ خَاّذ ؿذ [.]5,7
 .2.2.5خاکستر بادی
خاکؼتش تادی یک هحلَل فشفی اص ػَختي صغال ػٌگ دس کاسخاًدات تَلیذ ًیشٍ اػت کِ داسای خَاف ػیواًی کن دس هقایؼِ تا آّک ٍ ػیواى
هی تاؿذ .تشکیة فاصی ٍ ؿیویایی ایي هَاد ٍاتؼتِ تِ ًَؿ هَاد هقذًی ّوشاُ صغال ػٌگ ٍ ؿشایظ ػَختي دس کَسُ هی تاؿذ .تیـتش خاکؼتشّای تادی تِ
فلت خاكیت ضقیف ػیواًی تِ فٌَاى هادُ تثثیت کٌٌذُ ثاًَیِ تِ ؿواس هی سًٍذ .اگش چِ ،دس كَست ٍخَد فقال کٌٌذُ قلیاییٍ ،اکٌؾ پزیشی ؿیویایی
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آًْا افضای ؾ یافتِ ٍ قاتلیت تَلیذ هادُ ػیواًی تشای تْثَد هقاهت خاک ّای ًشم سا خَاٌّذ داؿت .تِ عَس کلی خاکؼتشتادی تِ دٍ كَست  Cتا خَاف
ػیواًی تاال تِ فلت ٍخَد هحتَای  CaOآصاد تاال ٍ کالع  Fتا خَاف ًیوِ ػیواًی ضقیف تِ فلت هحذٍد تَدى هقذاس  CaOآصاد قاتل دػتشع ٍخَد
داسد .خاکؼتش تادی ًَؿ  Fتِ دلیل خَاف ّیذسٍلیکی ضقیف ًیاصهٌذ اضافِ ًوَدى فقال کٌٌذُ ّایی ّوچَى آّک ٍ یا ػیواى پشتلٌذ تِ هٌؾَس اػتفادُ
دس تثثیت خاک ّای ًشم هی تاؿذ [.]4 ,6-7
تشخی فَاهل هَثش تش ٍیظگی ّای خاک تثثیت ؿذُ تا خاکؼتش تادی فثاستٌذ اص :

 دزصد زطوبت  :خاک تثثیت ؿذُ تا خاکؼتش تادی تایؼتی داسای دسكذ سعَتت پائیٌی تاؿذ .فلت ایي اهش آى اػت کِ ٍاکٌؾ

ّیذساتاػیَى خاکؼتش تادی تا آب تشخالف ػیواى پشتلٌذ تؼیاس آسام ٍ کٌذ اػت ٍ دس ًتیدِ تا گزؿت صهاى ٍ فثَس اص ػیکل ّای رٍب ٍ یخثٌذاى،
ؿَک ّای ایداد ؿذُ دس آب تافث کاّؾ هقاٍهت خاک خَاّذ گشدیذ.

 هیصاى سولفوز  :هحتَای ػَلفَس هی تَاًذ تافث تـکیل هَاد هقذًی گؼتشدُ دس هخلَط خاک ٍ خاکؼتش تادی ٍ دس ًتیدِ کاّؾ هقاٍهت

ٍ دٍام آى ؿَد.
 افصودى سیوبى پستلند  :افضٍدى ػیواى پشتلٌذ تِ خاکؼتش تادی تافث افضایؾ ٍاکٌؾ پزیشی ایي هادُ ٍ دسًتیدِ افضایؾ کاسایی هادُ تثثیت
کٌٌذُ خَاّذ ؿذ.

 افصودى آهک  :چٌاًچِ خاکؼتش تادی تِ ّوشاُ آّک ٍ آب تِ فٌَاى هادُ تثثیت کٌٌذُ خاک هَسد اػتفادُ قشاس گیشد هیضاى ًفَرپزیشی

خاک کاّؾ هی یاتذ.
 .2.2.6پَزٍالى ّای طبیعی
پَصٍالى هَاد آلَهیٌا ػیلیکاتی ّؼتٌذ کِ دس كَست ٍخَد سعَتت تا ّیذسٍکؼیذ کلؼین دس دهای هقوَلی ٍاکٌؾ ؿیویایی دادُ ٍ هحلَلی تا
ٍیظگی ّای ػیواًی ٍ قاتلیت چؼثٌذگی سا تَلیذ هی کٌٌذ .هَاد هقذًی سػی اص قثیل کائَلیٌیت  ،هیکا ٍ ایلیت دس كَست گشم ؿذى خاكیت پَصٍالًی
خَاٌّذ داؿتٍ .اکٌؾ اٍلیِ ؿاهل آب ،پَصٍالى ٍ آّک یک هحلَل ػیواًی خایگضیي ػیواى پشتلٌذ ٍ تا قیوت هٌاػة تش سا تَلیذ هی کٌذ.
پَصٍالً ْای عثیقی حاٍی فاص ؿیـِ ای تؼیاس هتخلخل ٍ تا هحتَای ػیلیغ ٍ یا صئَلیت تاال هی تاؿٌذ.فالٍُ تشایي ،پَصٍالى ّا هی تَاًٌذ تِ كَست
تشکیثی اص ًؼثت ّای هختلفی هَاد هقذًی اص قثیل کَاستض  ،فلذػپات ،پیشٍکؼي ٍ هگٌتیت ٍ یا تشکیثی اص سع ّا ٍ هَاد آلی تَدُ ٍ تافث تْثَد هقاٍهت
خاک ٍ صهاى گیشؽ ؿًَذً .کتِ قاتل تَخِ دس خلَف سع ّا آى اػت کِ تشخالف فذم کیفیت هٌاػة تشکیة پَصٍالى ّای سػی ٍ آّک دس تتي،
ایي هخلَط خَاف تؼیاس خَتی خْت اػتفادُ تِ فٌَاى هادُ تثثیت کٌٌذُ دس پایذاس ػاصی خاک ّای ػؼت سا داسد [.]7
 .2.2.7پلیورّا
دس ػال  1991هحققاى هـاّذُ کشدًذ یکی اص اؿکاالت اػتفادُ اص ػیواى پشتلٌذ تِ تٌْایی تِ فٌَاى هادُ تثثیت کٌٌذُ خاک ٍخَد تخلخل صیاد دسٍى
ؿثکِ طل  ٍ C-S-Hدس ًتیدِ افضایؾ احتوال آػیة دیذى ػ اختاس دس اثش ًفَر هَاد هخشب هی تاؿذ .تِ ّویي فلت آًْا تِ هٌؾَس تْثَد ػاختاس هحلَل
ػیواًی تِ تشسػی اػتفادُ اص هَاد آلی ٍ هقذًی پشداختِ ٍ دس ًْایت تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ پلیوشّای آلی قاتلیت تْثَد ػاختاس ٍ افضایؾ اػتحکام ػاختاس
ػیواًی سا خَاٌّذ داؿت .اهشٍصُ پلیو شّایی ّوچَى رسات پالػتیک ( تَلیذ ؿذُ اص الػتیک ّای قشاضِ ) تِ دلیل هقاٍهت تاال دس تشاتش فَاهل خَسًذُ ٍ
ّوچٌیي خاكیت چؼثٌذگی تاال تِ فٌَاى یکی اص هَاد ؿیویایی تثثیت کٌٌذُ خاک ّای ًشم هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشًذ [.]7,9

شکل  - 1ضبیعبت تبیس الستیک
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 .2.2.8فَم سیلیس ( فَم سیلیس تغلیظ شدُ ٍ یا هیکرٍسیلیس ) ٍ سیلیکات هحلَل
فَم ػیلیغ یک هحلَل خاًثی فشآیٌذ رٍب فلض ػیلیغ ٍ تَلیذ آلیاط فشٍػیلیغ تا ػاختاس آهَسف حاٍی  SiO2فشاٍاى ٍ ػغح هخلَف تاال
( )81 m2g-1هی تاؿذ .فَم ػیلیغ تِ فلت داسا تَدى رسات کشٍی ؿیـِ ای ٍ تا قغش حذٍد ً 111اًَهتش قاتلیت اضافِ ؿذى تِ ػیواى دس حذٍد  %5تِ
هٌؾَس اػتفادُ دس تثثیت ًوَدى خاک ّای ػؼت سا داسا هی تاؿذ .تا ایي حال یکی اص هـکالت اػتفادُ اص فَم ػیلیغ ّا تِ فٌَاى هادُ افضٍدًی دس تْثَد
خَاف خاک هیضاى آب تاالی هَسد ًیاص خْت فشآیٌذ ٍاکٌـی ایي هَاد هی تاؿذ؛ فلیشغن ٍخَد ایي هحذٍدیت هی تَاى تا اضافِ ًوَدى
ػَپشپالػتیضایشّا ایي هحذٍدیت سا تشعشف ًوَد .تحقیقات ًـاى دادُ اػت افضٍدى فَم ػیلیغ تِ ػیواى پشتلٌذ تافث ػشفت تخـیذى تِ ٍاکٌؾ ّای
فاص کلیٌکش ٍ دس ًتیدِ پش ؿذى فضاّای سیض خالی هیاى داًِ ّای کلیٌکش ( هالت هتشاکن تش ) ،افضایؾ هقاٍهت ،کاّؾ صهاى گیشؽ ٍ کاّؾ ًفَرپزیشی
هی گشدد .تِ تیاى دیگش هی تَاى گفت فَم ػیلیغ سیض فلیشغن فذم کاّؾ تخلخل تِ دلیل قشاسگیشی دس هیاى ؿثکِ فاصی طل ّ C-S-Hواًٌذ فیلش،
تافث یکٌَاختی ٍ کَچکتش ؿذى اًذاصُ فضاّای خالی ؿذُ ٍ هیضاى ًفَرپزیشی هخلَط تثثیت کٌٌذُ سا کاّؾ هی دّذ.
یکی اص دیگش اص هـتقات ػیلیغ هَسد اػتفادُ دس پایذاسػاصی خاک ّای ًشم ،ػیلیکات ّای هحلَل ( )waterglassتِ فلت سػَب رسات
فلضی دسٍى خاک پغ اص افضٍدى آى تِ ػیواى پشتلٌذ دس ؿشایظ کٌتشل ؿذُ اػت .دس ایي فشآیٌذ یَى ّای ػیلیکات ٍ فلض چٌذ ؽشفیتی تا یکذیگش ٍاکٌؾ
دادُ ٍ دس ًتیدِ ػیلیکات فلضی تا حاللیت کن تَلیذ ٍ رسات فلضی آلَدُ کٌٌذُ خاک سػَب ًوَدُ ٍ اػتحکام خاک افضایؾ هی یاتذ [.]7
 .2.2.9خاکستر پَستِ برًج
پَػتِ تشًح عی فشآیٌذ فول آٍسی داًِ ّای تشًح تِ هٌؾَس هلشف غزایی تَلیذ هی گشدد .ایي ًَؿ پَػتِ تِ دلیل خَاف پَصٍالًی ؿاى هی تَاًٌذ تِ
فٌَاى فیلش ٍ یا پَصٍالى افضٍدُ ؿذُ تِ ػیواى پشتلٌذ دس کاستشدّای هختلف ّوچَى تثثیت خاک ّای ًشم هَسد اػتفادُ قشاس گیشًذ .اػتفادُ اص تشکیة
پَػتِ تشًح ٍ ػیواى پشتلٌذ تافث تْثَد خَاف فیض یکی ّوچَى هقاٍهت خاک ّا هی گشدد .دس حال حاضش کاستشد ایي ًَؿ تشکیة تِ فٌَاى تثثیت
کٌٌذُ تیـتش دس کـَس اًگلؼتاى هی تاؿذ [.]3,6
 .2.2.11رس ّای آلی ( )Organoclays
خاک ّای سػی تِ دلیل داسا تَدى تاسّای الکتشیکی ػغحی ٍ ّوچٌیي ػغح هخلَف تاال ،تَاًایی تَػقِ خاک ّای سػی اكالح ؿذُ سا داسًذ.
سع ّای آلی ( )organolaysاص عشیق تثادل یًَی تشکیثات آهًَیَهی چْاستایی تِ كَست  ( [(CH3)3NR]+هاًٌذ  ) HDTMAتْیِ هی ؿًَذ.
دس ایي تشکیة  Rیک گشٍُ ّیذسٍکشتٌی آسٍهاتیک آلکالی تَدُ کِ تا تاس هٌفی خاک سع هتلل هی گشدد .هحلَل ًْایی تَلیذ ؿذُ داسای خاكیت
آتگشیضی ٍ قذست خزب تاالی آالیٌذُ ّای آلی سا داؿتِ ٍ تِ ّویي فلت قادس تِ اػتفادُ دس تثثیت خاک ّای ػؼت تِ ّوشاُ ػیواى پشتلٌذ هی تاؿٌذ
[.]7

شکل  - 2اصالح خبک هبی زسی اش طسیق organoclays
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هکاًیؼن خزب سع ّای آلی ٍاتؼتِ تِ اًذاصُ تثثیت کٌٌذُ آلی هی تاؿذ؛ تذیي كَست کِ اگش گشٍُ  Rکَچک تاؿذ (هثال CH3 :یا
 ،)C6H5کاتیَى آلی دس ًاحیِ دسًٍی کَچکتشی اص یکذیگش هدضا هی ؿًَذ .ایي ًَؿ سع ّای آلی داسای ػغح هخلَف ًؼثتاً تاالیی تَدُ ٍ اص ایي سٍ
قذست خزب ػغحی آًْا افضایؾ هی یاتذ .تالقکغ ،اگش گشٍُ آلکالی  Rتضسگ تاؿذ (تِ فٌَاى هثال ،)C16H33 :سع آلی داسای ػغح هخلَف کن ٍ
دس ًتیدِ قذست خزب ػغحی آالیٌذُ ّای آلی اص آب هتَػغی خَاّذ تَد .تحقیقات ًـاى دادُ اػت  HDTMAاكالح ؿذُ سػی قاتلیت خزب
اکؼی آًیَى ّا اص قثیل کشٍهات ٍ ًیتشات سا داسد .فالٍُ تشایي ایي هادُ دس اكالح خاک ّای سػی تٌتًَیتی اص عشیق حزف عیف ٍػیقی اص هَاد آلی
هَثش هی تاؿذ.
دس ػال  1997آصهایـاتی تِ هٌؾَس اكالح خاک ّای تٌتًَیتی تذیي سٍؽ كَست گشفتِ اػت .دس ایي تحقیق ،اتتذا هَاد آلی آسٍهاتیک تَػظ
 organoclaysاص خاک حزف ٍ ػپغ تحکین تِ ٍػیلِ ػیواى پشتلٌذ اًدام ؿذُ اػت .هحققاى دس ایي تشسػی هتَخِ ؿذًذ گشٍُ ّای تٌضى ،تَلَئي،
اتیل تٌضى تِ خَتی خزب ٍ دس حذٍد  88- 98 %آى ّا اص خاک خاسج ؿذُ اًذ [.]7
 .2.2.11بیَ آًسین ّا
اهشٍصُ تِ هٌؾَس کاّؾ ّضیٌِ توام ؿذُ تثثیت خاک ّا تَ ػظ هَاد تثثیت کٌٌذُ هتذاٍل ّوچَى ػیواى ،آّک ٍ آػفالت ّا ،داًـوٌذاى دس حال اًدام
تحقیقات آصهایـگاّی ٍػیقی دس صهیٌِ تَلیذ هَاد خذیذ هی تاؿٌذ .تذیي هٌؾَس اخیشاً تشسػی ّای آصهایـگاّی دس خلَف اػتفادُ اص تیَ آًضین ّا
تذلیل ساحتی دس اػتفادُ ،ػاصگاس تَدى تا هحیظ ص یؼت ٍ هَثش تَدى تِ فٌَاى یک هادُ خذیذ خْت اكالح ٍ تْثَد خَاف خاک ّا اًدام ؿذُ اػت.
تیَآًضین ّا هَادی آلی ٍ تِ كَست هایـ غلیؼ هی تاؿٌذ .تحقیقات آصهایـگاّی ًـاى هی دّذ اػتفادُ اص تیَ آًضین ّا هٌدش تِ افضایؾ هقاٍهت خاک،
کاّؾ ًفَرپزیشی ٍ ّوچٌیي کاّؾ دس هیضاى فـشدُ ػاصی ( ) compactionخاک هی گشددً .کتِ هْوی کِ تایؼتی تِ آى تَخِ ًوَد آى اػت کِ
اػتفادُ اص تیَآًضین ّا دس تثثیت خاک ّا تٌْا تِ كَست آصهایـگاّی اثثات گشدیذُ ٍ تاکٌَى ًوًَِ ٍاققی تثثیت خاک تا آى اًدام ًـذُ اػت [.]11
ًتیجِ گیری

.3

هْوتشیي ًتایح تِ دػت آهذُ اص تشسػی كَست گشفتِ تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:


ػیواى ،آّک ٍ هَاد تشهَپالػتیک تِ دلیل داسا تَدى خاكیت ّیذسٍلیکی راتی تِ فٌَاى تثثیت کٌٌذُ ّای اٍلیِ ،دس تثثیت خاک ّای ًشم ٍ
ػؼت تؼیاس هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشًذ .تحقیقات ًـاى هی دّذ افضٍدى ایي ًَؿ تثثیت کٌٌذُ ّا هَخة افضایؾ هقاٍهت خاک ،کاّؾ
ًفَرپزیشی ٍ افضایؾ دٍام خاک هی گشدد.



تثثیت کٌٌذُ ّای ؿیویایی ًَؿ ثاًَیِ هاًٌذ خاکؼتش تادی ،خاکؼتش پَػتِ تشًح ،پلیوشّا ٍ سع ّای آلی تِ فلت خاكیت غیش ّیذسٍلیکی
خَد دس كَست اضافِ ؿذى تِ ػیواى ٍ یا آّک فقال ؿذُ ٍ هی تَاًٌذ تِ هٌؾَس تْثَد خَاف خاک ّای ػؼت هَسد اػتفادُ قشاس گیشًذ.



تش اػاع تشسػی ّای آصهایـگاّی تِ ًؾش هی سػذ دس آیٌذُ ای ًضدیک تتَاى اص تیَ آًضین ّا تِ فٌَاى یک افضٍدًی ؿیویایی ػاصگاس تا
هحیظ صیؼت ٍ هقشٍى تِ كشفِ تِ فٌَاى هادُ تثثیت کٌٌذُ خاک خایگضیي تثثیت کٌٌذُ ّای هقوَل ّوچَى آّک ٍ ػیواى گشدد.

.4
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