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ملی کنفرانسچهارمین
هاي نوینمصالح و سازه

ایران- یاسوج - 1394ماه آبان14و13عمرانمهندسیدر

بررسی تاثیر کاربرد بتن متخلخل در معابر عمومی شهري در حوضه آبریز (
)دریاچه ارومیه بر احیاي دریاچه ارومیه

3، لیال پاشایی گلمرز2محمد خدادوست گمچی،1*مهدي خدادوست گمچی

دانشگاه آزاد واحد ارومیه، کارشناس اداره کل استاندارد آذربایجان غربیسازه دانشجوي کارشناسی ارشد -1
)com.yahoo@2gamchie_khodadoust_Mahdi(

عتی ماکو گاه آزاد واحد ارومیه، کارشناس مسئول منطقه آزاد تجاري صندانشمعماري دانشجوي کارشناسی ارشد -2
)com.yahoo@khodadoust_mohammad(

مهندسی کشاورزي گرایش علوم باغبانی کارشناس-3
)com.gmail@g.pashaie.L(

چکیده
را تحت تاثیر قرار شمالغرب کشور ایران مختلف زیستی بخش وسیعی ازهايهجنب،دریاچه ارومیهمامروزه تغییر اقلی

یز یکی از مهمترین عوامل کاهش ارتفاع سطح آب این دریاچه، کاهش ارتفاع سطح آبهاي زیرزمینی در حوضه آبر.داده است
فضاي شهري % 70تا % 35به اشغال امروزه با توجه. رویه و عدم تغذیه مناسب آنها می باشدیاین دریاچه بدلیل برداشتهاي ب

مواد و مصالح جهت پوشش معابر استفاده از توسط ساختمانها و معابر عمومی و چیرگی این سازه ها بر فضاي سبز شهري، 
می شود ) رواناب(، باعث ایجاد نرخ جریان آب یم آن بر روي سطح شبکه زهکشی شهرروش سنتی بصورت بکارگیري مستقب

که عدم مدیریت این جریانهاي آبی باعث افزایش احتمال سیل و آبگرفتگی در معابر شهري و تخریب فضاي سبز و ایراد 
تاسیسات و سازه هاي شهري، همچنین باعث عدم نفوذ مناسب و کافی در عمق زمین جهت تغذیه منابع خسارتهاي سنگین به 

و مدیریت یکی از کارآمدترین روش هاي کنترل و ذخیره رواناب ،در معابرمتخلخلاستفاده از بتن .گرددزیرزمینی میهايآب
با کیبات بتن نفوذپذیر سیمان پرتلندتردر این مقاله .وي سفره هاي آب زیرزمینی می باشدهاي سطحی به سو هدایت آب

بتن نفوذپذیر سیمان پرتلندنتایج نشان می دهد که . انی ساخته شده استو مصالح سیممقادیر و انواع مختلف سنگدانه ها 
اضافه کردن . می باشد ولی مقاومت آن کافی نیستساخته شده از سنگدانه هایی با اندازه یکسان داراي نفوذ پذیري باالیی 

و در عین حال نفوذپذیري آن هدادافزایش رابه مخلوط ، مقاومت بتن ) وزن کل سنگدانه ها% 7تقریبا (مقدار کمی ماسه 
بتن نفوذپذیر همچنین بر اساس آمار رسمی، بارشهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارائه و تاثیر استفاده از .می شودحفظ 

بر میزان زهکشی و هدایت آبهاي سطحی به سفره هاي آب زیرزمینی و افزایش ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه سیمان پرتلند 
.ستبررسی شده ا

Pervious concrete، سفره آب زیرزمینی,دریاچه ارومیه,احیاء,بتن نفوذپذیر,بتن متخلخل:هاي کلیديواژه
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مقدمه1-
را تحت تاثیر قرار شمالغرب کشور ایران مختلف زیستی بخش وسیعی ازهايهجنبدریاچه ارومیه،مامروزه تغییر اقلی

یکی از مهمترین عوامل کاهش ارتفاع سطح آب این دریاچه، کاهش ارتفاع سطح آبهاي زیرزمینی در حوضه آبریز .داده است
فضاي شهري % 70تا % 35امروزه با توجه به اشغال . این دریاچه بدلیل برداشتهاي بی رویه و عدم تغذیه مناسب آنها می باشد

ها بر فضاي سبز شهري، استفاده از مواد و مصالح جهت پوشش معابر توسط ساختمانها و معابر عمومی و چیرگی این سازه 
می شود ) رواناب(بروش سنتی بصورت بکارگیري مستقیم آن بر روي سطح شبکه زهکشی شهر، باعث ایجاد نرخ جریان آب 

ز و ایراد که عدم مدیریت این جریانهاي آبی باعث افزایش احتمال سیل و آبگرفتگی در معابر شهري و تخریب فضاي سب
خسارتهاي سنگین به تاسیسات و سازه هاي شهري، همچنین باعث عدم نفوذ مناسب و کافی در عمق زمین جهت تغذیه منابع 

از عدم نفوذ بموقع این روانابها باعث بدلیل افزایش دماي متوسط منطقه در دهه اخیر، همچنین . آبهاي زیرزمینی می گردد
استفاده از بتن متخلخل در معابر، یکی از کارآمدترین روش . دست رفتن مقدار زیادي از این منابع بدلیل بخار آنها می گردد

در این مقاله . هاي کنترل و ذخیره رواناب و مدیریت و هدایت آبهاي سطحی به سوي سفره هاي آب زیرزمینی می باشد
نتایج نشان می . ها و مصالح سیمانی ساخته شده استمقادیر و انواع مختلف سنگدانه با ترکیبات بتن نفوذپذیر سیمان پرتلند 

دهد که بتن نفوذپذیر سیمان پرتلند ساخته شده از سنگدانه هایی با اندازه یکسان داراي نفوذ پذیري باالیی می باشد ولی 
به مخلوط ، مقاومت بتن را افزایش ) انه هاوزن کل سنگد% 7تقریبا (اضافه کردن مقدار کمی ماسه . مقاومت آن کافی نیست

همچنین بر اساس آمار رسمی، بارشهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارائه و . داده و در عین حال نفوذپذیري آن حفظ می شود
ایش تاثیر استفاده از بتن نفوذپذیر سیمان پرتلند بر میزان زهکشی و هدایت آبهاي سطحی به سفره هاي آب زیرزمینی و افز

.ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه بررسی شده است

آزمایشات2-

مصالح- 2-1
کیلوگرم بر متر 3150متر مربع بر کیلوگرم و وزن مخصوص384در کلیه مخلوط ها از سیمان نوع یک با مدول نرمی 

:مصالح درشت دانه بشرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته اند. مکعب استفاده شده است 
3/8 LS: میلیمتر9میلیمتر و باقیمانده روي الک 5/12سنگ آهک عبوري از الک.
3/8 RG : میلیمتر9میلیمتر و باقیمانده روي الک 5/12شن رودخانه اي عبوري از الک.

4RG# : میلیمتر75/4میلیمتر و باقیمانده روي الک 9شن رودخانه اي عبوري از الک.
3/8 LS* : برداشت به لحاظ زمانی متفاوت از (میلیمتر 9میلیمتر و باقیمانده روي الک 5/12سنگ آهک عبوري از الک

).3Aنوع قبلی براي کاربرد در نمونه 
نتایج آزمایشات چگالی و تخلخل بر اساس استاندارد . ارائه شده است1ویژگی هاي مصالح درشت دانه در جدول شماره 

ASTM C29 آزمایشات وزن مخصوص و جذب آب بر اساس استاندارد و نتایجASTM C127 بدست آمده اند.
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ویژگی هاي مصالح درشت دانه: 1جدول شماره 
3/8 LS* 3/8 LS #4RG 3/8RG مصالح سنگی 
1422 1386 1595 1643 چگالی ( کیلوگرم بر مترمکعب) 
44.2 43.5 38.5 37.3 فضاي خالی  ( %) 
32.9 46.1 14.4 14.4 کاهش جرم در اثر ساییدگی  ( %) 
2550 2450 2620 2620 وزن مخصوص  ( کیلوگرم بر متر مکعب) 
3.2 3.2 1.1 1.1 میزان جذب آب ( %) 

این . براي افزایش مقاومت بتن، مقدار کمی از ماسه رودخانه اي با مخلوط بتن متخلخل سیمان پرتلند آمیخته می شود
.درصد می باشد1/1کیلوگرم بر متر مکعب و میزان جذب آب 2620ماسه داراي وزن مخصوص 

براي عوامل PHوزن مخصوص و . عوامل حباب ساز و ابر روان کننده بدون التکس در مخلوط ها استفاده شده است
می باشد و براي ابر روان کننده بدون التکس به ترتیب برابر 10کیلوگرم بر متر مکعب و 1010حباب ساز به ترتیب برابر 

GLENIUM)می باشد 8/7کیلوگرم بر متر مکعب و 1070 3400NV).
طرح اختالط-2-2

دازه و نوع سنگدانه ها بر روي میزان تخلخل و در قسمت اول تاثیر ان. طراحی مخلوط ها به دو قسمت تقسیم شده اند
. مقاومت بتن متخلخل بررسی می شود و در قسمت دوم به تاثیر ماسه بر روي ویژگی هاي بتن متخلخل پرداخته می شود

.سانتی متر می باشد27/1تا 0اسالمپ کلیه مخلوط ها 

طرح اختالط: 2جدول شماره 

آماده سازي نمونه- 2-3
:جهت تقویت پیوند بین خمیر سیمان و مصالح سنگدانه اي ، فرآیند اختالط بصورت ذیل انجام گرفته است

سپس مابقی سیمان و آب، .  به مدت یک دقیقه با سنگدانه ها مخلوط شده اند) جرم% 5کمتر از (مقدار کمی از سیمان 
مخلوط کننده اضافه شده اند و مصالح به مدت سه دقیقه در داخل مخلوط کن، مخلوط شده و سپس قبل از ریختن در به 

.قالب مجددا به مدت دو دقیقه مخلوط شده اند

W/C

روان کننده
( کیلوگرم بر 
مترمکعب) 

مواد حباب زا
( کیلوگرم بر 
مترمکعب) 

آب
( کیلوگرم بر 
مترمکعب) 

ماسه
( کیلوگرم بر 
مترمکعب) 

سیمان
( کیلوگرم بر 
مترمکعب) 

وزن مصالح  
سنگی

( کیلوگرم بر 
مترمکعب) 

نوع 
مصالح  
سنگی

نمونه

0.27 2.52 1.27 96 - 357 1601 3/8RG 1
0.27 2.52 1.27 96 - 357 1601 #4RG 2
0.27 2.52 1.27 96 - 357 1601 3/8LS 3
0.27 2.52 1.27 91 100 339 1483 3/8RG 1A

0.27 - - 91 100 339 1483 #4RG 2A

0.27 2.52 1.27 91 100 339 1483 3/8LS* 3A

قسمت اول

قسمت دوم
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ثانیه تحت لرزش قرار گرفته 5ضربه میله در داخل قالب ریخته شده و بمدت 25تمام نمونه ها در سه الیه و هر الیه با 
ASTMساعت از قالب خارج شده و بر اساس استاندارد 2نمونه ها پس از . اند C192 ساعت در اتاق بخار قرار 24بمدت

.گرفته اند
روش آزمایش- 2-4

ASTMآزمایش چگالی و آزمایش اسالمپ به ترتیب بر اساس استاندارد  C138 وC143آزمایش . انجام شده است
روزه و بر 28و 21، 7آزمایش مقاومت فشاري در نمونه هاي . روزه انجام گرفته است7میزان تخلخل بتن متخلخل در نمونه 

ASTMاساس استاندارد  C39بر اساس استاندارد (آزمایش هاي مقاومت کششی . انجام گرفته استASTM C496 ( و
.روزه انجام گرفته است28نفوذپذیري نیز در نمونه 

:بین نمونه اشباع و نمونه خشک شده و بر اساس فرمول ذیل بدست می آیدتخلخل نمونه ها با محاسبه تفاوت وزن = ١ − ٢ − ١∗ ١٠٠(%)
Vr =میزان تخلخل کلی بر اساس درصد.

W1 =وزن نمونه اشباع بر اساس کیلوگرم.
W2 =وزن نمونه خشک بر اساس کیلوگرم.
Vol =حجم نمونه بر اساس سانتی متر مکعب. ρw =لی آب بر اساس کیلوگرم بر سانتی متر مکعبچگا.

ارتفاع متفاوت آب که 4. نفوذپذیري نمونه هاي بتن با استفاده از دستگاه آزمایش هد نفوذپذیري بدست آمده است
ز با استفاده ا) k(احتمال تجربه آن توسط بتن وجود داشته، به نمونه اعمال شده و براي هر ارتفاع آب ضریب نفوذپذیري نمونه 

:معادله ذیل بدست می آید
t = ١

٢
k =ضریب نفوذپذیري بر حسب سانتی متر بر ثانیه.
A =مساحت مقطعدستگاه بر حسب سانتی متر مربع.
a =مساحت مقطع نمونه بر حسب سانتی متر مربع.
L =طول نمونه بر حسب سانتی متر.
t =زمان بر حسب ثانیه.

h1 =ارتفاع اولیه آب بر حسب سانتی متر.
h2 =ارتفاع ثانویه آب بر حسب سانتی متر.

نتایج3-

:تاثیر نوع و اندازه مصالح درشت دانه بر روي ویژگی هاي بتن متخلخل - 1- 3
ویژگی هاي مخلوط هاي بتن متخلخل طراحی شده در بخش یک که انواع و اندازه مختلفی از مصالح درشت 3جدول 

مشاهده می شود، زمانیکه از 3همانطور که در جدول شماره . را نشان می دهد) 2جدول (دانه در آن استفاده شده است 
براي این طرح . براحتی بدست می آید%) 15بیشتر از (وب مصالح درشت دانه به یک اندازه استفاده می شود، تخلخل مطل

اختالط ، نمونه هاي بدست آمده از شن رودخانه اي داراي تخلخل کمتري بوده اند ولی در عین حال مقاومت فشاري آنها 
ر، تخلخل را براي مصالح رودخانه اي، مصالح کوچکت. نسبت به نمونه هایی که با سنگ آهک تهیه شده بودند، بیشتر بوده است

) بتن متخلخل بدون ماسه(به هر حال در این گروه . روزه بتن را افزایش می دهند7کاهش می دهند ولی مقاومت فشاري 
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و 27/0نسبت آب به سیمان برابر . می باشدRGمگاپاسکال و براي نوع 28/17روزه برایر 28حداکثر مقاومت فشاري 
.متر مکعب اتخاذ شده اندکیلوگرم بر8/355مقدار سیمان برابر 

ویژگی هاي مخلوط هاي بتن متخلخل بدون ماسه: 3جدول شماره 

28روزه 21روزه 7روزه
- - - - 12.21 28.8 1601 3/8 RG 1

0.25 1.98 17.28 16.44 14.48 25.3 1601 #4RG 2
1.45 1.41 11.87 11.46 9.62 33.6 1601 3/8 LS 3

نفوذپذیري  ( سانتی 
متر بر ثانیه) 

نوع مصالح  نمونه
درشت دانه

وزن ( کیلوگرم 
بر مترمکعب) 

فضاي خالی 
( درصد) 

مقاومت گسیختگی مقاومت فشاري ( مگاپاسکال) 
( مگاپاسکال) 

:تاثیر ماسه بر روي ویژگی ها بتن متخلخل- 2- 3
در بخش اول مشاهده می شود که تحت لرزش ، بخشی از خمیر سیمات در پایین نمونه ها انباشته می شود که می توان 

بنابراین در بخش دوم، با حفظ نسبت آب به سیمان، سیمان . بیش از نیاز نمونه می باشدنتیجه گرفت که سیمان مصرفی
جهت افزایش مقاومت بتن ، حدود . کیلوگرم به متر مکعب تقلیل پیدا کرد4/338کیلوگرم بر مترمکعب به 8/355مصرفی از 

ویژگی هاي بتن متخلخل با ماسه جایگزین 4جدول . از وزن مصالح درشت دانه با ماسه رودخانه اي جایگزین شده است% 7
.اختیار شده اندکیلوگرم بر متر مکعب4/338و سیمان برابر 27/0نسبت آب به سیمان برابر . شده را نشان می دهد

ویژگی هاي مخلوط هاي بتن متخلخل: 4جدول شماره  با ماسه

28روزه 21روزه 7روزه
0.49 - - - 22.49 20.5 1483 3/8 RG 1A

0.1 2.9 25.24 23.3 22.74 18.3 1483 #4RG 2A

0.23 - - - 22.74 23.0 1483 3/8 LS 3A

نفوذپذیري  
( سانتی متر بر 

نوع مصالح  نمونه
درشت دانه

وزن ( کیلوگرم 
بر مترمکعب) 

فضاي خالی  
( درصد) 

مقاومت گسیختگی مقاومت فشاري ( مگاپاسکال) 
( مگاپاسکال) 

روزه بخوبی 7مخصوصا این افزایش در مقاومت . ی شود که مقاومت افزایش یافته استمشاهده م4و 3با مقایسه جداول 
باید توجه شود که بخشی از تفاوت هاي . این افزایش زودهنگام تاثیر بسزایی در دوام نمونه خواهد داشت. مشاهده می شود 

).مراجعه شود 1جدول (ممکن است ناشی از تفاوت ویزگی هاي مصالح مصرفی باشد A3و 3مخلوط هاي 
کماکان میزان آن قابل قبول 4علیرغم کاهش تخلخل در مخلوط ها بدلیل استفاده از ماسه ، تخلخل ارائه شده در جدول 

سانتی متر بر 1/0تی متر بر ثانیه به سان25/0از 2Aبه عبارت دیگر با اینکه نفوذپذیري مخلوط %). 15بیشتر از (می باشد 
.این مقدار نفوذپذیري هنوز هم بیشتر از حداکثر زهکشی الزم می باشد2ثانیه کاهش یافته است، در مقایسه با مخلوط 

در استان آذربایجان غربیدر حوضه آبریز دریاچه ارومیهآمار مربوط به بارش 4-
به تفکیک شهرستانهاي استان آذربایجان غربیدر سطح 94-93بی سال آدرآمار مربوط به میزان متوسط بارش ماهانه 

مساحت هر شهرستان و حجم بارشهاي شهرستان در همچنین آمار مربوط به . ارائه شده است8در جدول شماره این استان 
.ارائه شده است94-93سال آبی 
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94- 93در سال آبی آمار مربوط به بارشها در سطح استان آذربایجان غربی : 8شماره جدول 

نام شهرستان 
مهر 
93

آبان
93

آذر
93

دي
93

بهمن 
93

اسفند
93

فروردین
94

اردیبهشت 
94

جمع کل 
(میلیمتر)

مساحت شهرستان  
(کیلومتر مربع)

حجم بارندگی
(متر مکعب)

1622116.90.8133315.815.2278.55,2511,462,403,500ارومیه
14423.717.82.94.52718.515.9253.80انزل

1775941.78374261.313.9440.51,193525,516,500اشنویه
27.444.36.60.38.53952.713.5192.34,335833,620,500ماکو

20.6561.80.68.823.616.3127.70پلدشت
56.755.720.1112.44342.615.9247.25,5611,374,679,200خوي

66.218.510.317103553.69.82211,975436,475,000چالدران
49.36117.1155.92852.715.7245.30چایپاره
85.430.610.83.79.72125.814.3200.92,544511,089,600سلماس
12155.628.244402051.915.9375.62,592973,555,200مهاباد 

2111136851793410216672.52,2591,519,177,500پیرانشهر 
13314.932.54.2351425.415.4273.72,233611,172,100میاندوآب

17540.526.112282053.814.9369.71,050388,185,000نقده
89.575.64310451533.215.6326.82,541830,398,800بوکان

9920312574836711316.4780.41,4111,101,144,400سردشت
43.265.240.24311775.19.9286.32,523722,334,900تکاب

10081.331.62.2461126.216.4315.22,144675,788,800شاهین دژ 

و با توجه به و براي شهرستان سردشت 1393در آبان ماه میلیمتر 203با توجه به ثبت بیشترین میزان بارش به میزان 
نفوذ کامل بارشها در زمین مالحظه می شود که نفوذپذیري الزم جهت 2Aمیلیمتر بر ثانیه براي نمونه 1ثبت حداقل رکورد 

.حاصل شده استسطح استان آذربایجان غربیدر 

آمار مربوط به بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی5-
به تفکیک شهرستانهاي آذربایجان شرقیاستان در سطح 94- 93در سال آبی آمار مربوط به میزان متوسط بارش ماهانه 

مساحت هر شهرستان و حجم بارشهاي مربوطه در سال همچنین آمار مربوط به . ارائه شده است9در جدول شماره این استان 
.ارائه شده است 94-93آبی 
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94- 93آمار مربوط به بارشها در سطح استان آذربایجان شرقی در سال آبی : 9جدول شماره 

نام شهرستان 
مهر 
93

آبان
93

آذر
93

دي
93

بهمن 
93

اسفند
93

فروردین
94

اردیبهشت 
94

جمع کل 
(میلیمتر)

مساحت 
شهرستان  

(کیلومتر مربع)

حجم کل 
(مترمکعب)

135.924343.2319.130.733.1300.5778233,789,000بناب
129.731493331431.332.9323.21,006325,139,200ملکان
99.9305315238583.959.4448.43,5971,612,894,800کلیبر

110.616465.87.71924.348.6278840233,520,000بندر شرفخانه
44.3292811161739.738.3223.21,670372,744,000جلفا
94.523303.120192625.7240.93,452831,586,800سراب
105.3216112472969.476420.92,345987,010,500هریس 

119.518384.6301433.240.4297.42,795831,233,000بستان آباد
77.811589.2182020.935.8250.92,630659,867,000شبستر
99.7143518244160.156.2347.53,0731,067,867,500اهر 
44.817354.7231924.722.21915,5951,068,645,000میانه
84.218485.6358.543.245.3288.52,167625,179,500تبریز
121.622422.8351238.541314.92,186688,371,400مراغه
113225832203256.190.6422.73,2861,388,992,200مرند

شرق تبریز 
(سهند  )

90.117372.9249.449.944.6275.81,763486,235,400

1316265561.149.1220.22,368521,433,600ورزقان
145.8341638.133.2140.5738103,689,000عجب شیر

و با توجه به و براي شهرستان بناب 1393در مهر ماه میلیمتر 135.9با توجه به ثبت بیشترین میزان بارش به میزان 
نفوذ کامل بارشها در زمین مالحظه می شود که نفوذپذیري الزم جهت 2Aمیلیمتر بر ثانیه براي نمونه 1ثبت حداقل رکورد 

.حاصل شده استآذربایجان شرقیسطح استان در 

: نتیجه گیري 6-
نفوذپذیري و (بتن متخلخل مصالح درشت دانه، ماسه، مصالح سیمانی و طرح اختالط (در این مقاله، تاثیر مصالح بتن 

. ارزیابی شده اند و ضوابط و مالحظات بتن متخلخل بحث شده است) تخلخل و چگالی(اي کنترل کیفیت ویژگی هو) مقاومت
. در بتن بدست آیدهدر این مقاله نتیجه می گیریم مقاومت و دوام مناسب بتن می تواند با اضافه کردن مقدار کمی ماس
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اي همچنین در صورت طراحی و ساخت مناسب، بتن متخلخل می تواند به دلیل تخلخل و نفوذپذیري مناسب و هدایت آبه
.ش موثري را در احیاي دریاچه ارومیه ایفا نمایدنقسفره هاي آب زیرزمینی، سطحی و افزایش تراز سطح 

قدردانی-7
با سپاس از درگاه ایزد منان، از پدر و مادر عزیزمان بدلیل اینکه در رشد و اعتالي ما از هیچ زحمتی فروگذار نبودند 

.سپاسگذاریم
.حمایت خود را از ما دریغ نکردندمدیر کل محترم اداره کل استاندارد آذربایجان غربی که در این راه، با تشکر از 

.که در تدوین این مقاله راهنماي خوبی براي ما بودندگمچی با تشکر از جناب آقاي ابراهیم فخري 
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