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 (تجنورد دشت شیخ سذمطالعه موردی )خاکی  سذهایوقوع تغییر شکل و ترک در  

 
 
 ، 2هحوسػلی هؼطٍف، 1احوسضظا هحثَتی

 زاًطگاُ ضْیس تْطتی زاًطىسُ ػوطاى ٍ هحیػ ظیست زاًطیاض -2

 زاًطگاُ ضْیس تْطتی هىاًیه ذان ٍ پیزاًطدَی زوتطی   -2
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 خالصه

ّای ایداز ضسُ ؼی ظهاى ساذت، ًاضی اظ آتگیطی ّای ایداز ضسُ زض سِ گطٍُ تغییط ضىلتغییط ضىل. سّای ذاوی اهطی ؼثیؼی هی تاضسزض س ٍلَع تغییط ضىل

ًىِ ًوَز اتفاق افتازُ ٍ تطن تسٍى آ سسهوىي است زاذل تسًِ  تغییط ضىل . ٍ ذعش ؼثمِ تٌسی هی ضًَستسًِ ّای تلٌس هست ًاضی اظ تحىین هرعى ٍ تغییط ضىل

ًساضتِ  ساظُّا هوىي است ذؽطی تطای پایساضی ایي تطن. هطاّسُ گطزز سسّای تیطًٍی ٍ یا زض لسوت ًطاى زّستِ صَضت ًطست ظاّطی زاضتِ تاضس ذَز ضا 

سی تطای پایساضی آى تاضس ٍ هی تَاًس تْسیس خ سسلغعش زض . تاضٌس اها اگط هحل ًطت آب تَزُ ٍ یا تِ صَضت لغعش پسیساض ضًَس، هوىي است ذؽطًان تاضٌس

 . ثثت ضَز اظُ گیطی ضسُ ٍ تغییطات آى تِ زلتّا اًستایس ؼَل، ػطض ٍ  ػوك تطن

پیطٌْاز  سسّا ٍ ؼطح تطهین ّای ضٌاسایی ػوك تطن، اًساظُ گیطی تغییط ضىلذاوی زضت ضید تطضسی ضسُ ٍ ضٍش سسزض پژٍّص حاظط ػلل تطن ٍ لغعش 

، تط ایي اساس ؼطح ػالج تاضسهی سسی پی ٍ تطاون ون هصالح پَستِ ّای ضیعزاًِهصوَض ظؼف الیِ سس  زضػلت تغییط ضىل تسًِ ٍ ٍلَع  تطن . ضسُ است

  .پیطٌْاز ضسُ است سسترطی 

 ، تغییط ضىل، تطن، ػالج ترطیسس :ولوات ولیسی

 

 

 مقذمه. 1
 

ظیاّط ًطیًَس ٍ ییا تیِ       تیَزُ ٍ زض پَسیتِ سیس   زضًٍیی  ّا هوىي است ایي تغییط ضىل. سسّای ذاوی اهطی اختٌاب ًاپصیط استتسًِ ٍ پی ایداز تغییط ضىل زض 

ِ  ّیا تیطن . تَاًس هحل ػثَض ظُ آب گطزیسُ ٍ یا تِ صیَضت لغیعش ظیاّط ضیًَس    ّای هَخَز هیتطن. ی سس پسیساض ضًَسصَضت تطن ٍ لغعش زض تسًِ  ی زضًٍیی وی

 . گطززتَاًس سثة ترطیة ساذتواى سس ضستگی ضَز، هیٍ آب  آبًطت هَخة 

هتیط اظ تسیتط    5/8ذاوی تِ اضتفاع حساوثط  سسزضت ضید، یه  سس. تطضسی ضسُ است ذاوی زضت ضید سسحاظط ػلل ایداز تطن ٍ لغعش زض  پژٍّص زض

َخِ تِ ؼَل ظیاز، ایي ساظُ ذاوی تِ ػٌَاى سس زض ًظط گطفتِ ضیسُ  تا ت. ویلَهتطی غطب ضٍستای زضت احساث ضسُ است 3هتط زض استاى ذطاساى ضوالی ٍ  970ٍ ؼَل 

-GC، هصالح ّوگي ٍ اظ خیٌ   سسی هصالح تِ واض ضفتِ زض تسًِ. تاضسهی 5/1:2ٍ  65/1:2تطتیة  ّای تاالزست ٍ پاییي زست تِهتط ٍ ضیة زاهٌِ 4ػطض تاج . است

GM  پی  اظ آتگییطی هریعى    . ی ضیعزاًِ یه هتیط اسیت  ضیعزاًِ ساذتِ ضسُ وِ ػوك ذاوثطزاضی الیِ یتط ضٍی یه الیِ سستَزُ ٍ تطاساس اؼالػات زٍضاى ساذت

 .اًسلغعش ظاّط ضسُ ّا تِ صَضتّای ؼَلی ٍ ػطظی ضٍی تاج سس پسیساض ضسُ وِ زض تؼعی لسوتتطن

   .پیطٌْاز ضسُ است سسّا ٍ ؼطح تطهین غییط ضىلّای ضٌاسایی ػوك تطن، اًساظُ گیطی تزضت ضید تطضسی ضسُ ٍ ضٍش سسزض ازاهِ ػلل تطن ٍ لغعش 

 های خاکیسذعلل ترک و لغسش در  .2
 

                                                 
 داوشکدٌ مهىدسي عمران ي محیط زیست، داوشگاٌ شهید بهشتيداوشیار  1
 داوشگاٌ شهید بهشتي مکاویک خاک ي پيداوشجًی دکتری  2
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 مقذمه . 2-1
ػلل اصلی تطن ذَضزگی زض تسًِ سیسّای ذیاوی ػیَاهلی    . تاضٌسّای ػطظی، افمی ٍ ؼَلی هیّای هطاّسُ ضسُ زض سسّای ذاوی تطنتطیي تطنػوسُ

ٍ اًثساغ ٍاًمثیاض حاصیل اظ تغیییط    ( تِ ّط ػلت)ّا، فطسایص زضًٍی هَظؼی ّا تِ سوت پٌدِوطیسگی زاهٌِتىیِ گاُ ّا،ًطست پی ٍ ، (تِ ّط ػلت)چَى ًطست تسًِ 

 . ]2[ٍ ]1[تاضس ضؼَتت هی

اثیط حطویت   طت  ترطییة ّییسضٍلیىی ٍ ًطیت آب   . تاضسػلل ترطیة سسّای ذاوی ضاهل سِ گطٍُ ترطیة ّیسضٍلیىی، ًطت آب ٍ ترطیة ساذتواًی هی

ّیای هحلیَل ٍ   ًطت آب، حیل ضیسى ًویه     سطضیع ضسى آب اظ ضٍی تاج، فطسایص زاذلی، ی چَىتِ زالیلًیع زضٍى تسًِ تَزُ ٍ زض آب  سطیغ ز آب ٍ یا حطوتآظا

 . ]1[زّسغیطُ ضخ هی

ّای پی ٍ یا اثط ظؼف یىی اظ الیِترطیة ساذتواًی سسّای ذاوی تِ ػلت ون تَزى ًیطٍّای هماٍم زض تطاتط ًیطٍّای هحطن ٍ تٌا تِ زالیل لغعش ضیة تط 

ًاگْیاًی سیؽح آب   ضهثٌسگی هصالح تسًِ ٍ لغعش ضیة تاالزست یا پاییي زست تط اثط فطاض آب هٌفصی ٍ یا ضهثٌسگی هصالح تسًِ، لغعش ضیة تاالزست تیط اثیط افیت    

 ]4[  ٍ ]3[، ]1[ گیطزًگطایی هصالح پی یا تسًِ صَضت هیهرعى، لغعش ػویك یا سؽحی ضیة پاییي زست تط اثط ًطت ٍ یا تطاٍش آب، لغعش تسًِ تط اثط ضٍا

هصیالح   ضهثص اضثاػیّای پی، لغعش ضیة تاالزست زض اثط ظؼف یىی اظ الیِتطن تِ زالیل  هوىي است ،زضت ضید سستا تَخِ تِ ًَع لغعش ٍ تطن زض 

 .استزض ظیط تططیح ضسُ ّا اتفاق افتازُ تاضس وِ ایي حالتتسًِ ٍ افت سطیغ آب هرعى 

 ترک طولی روی تاج  .2-2
تؽَض ولی هی تَاى ػلل تطن ذَضزگی زض تسًِ سیسّای  . اصلی تطیي تطن ّای هطاّسُ ضسُ زض سسّای ذاوی تطن ّای ػطظی، افمی ٍ ؼَلی هی تاضٌس

ییط ضؼَتیت،  ، اًثساغ ٍاًمثاض حاصل اظ تغ(تِ ّط ػلت)، وطیسگی زاهٌِ ّا تِ سوت پٌدِ ّا، فطسایص زضًٍی هَظؼی (تِ ّط ػلت)ذاوی ضا ػَاهلی چَى ًطست تسًِ 

 . ی ًوَزتغییط زها، ید ظزگی ٍ شٍب آى، تفاٍت هسٍل االستیسیتِ ترص ّای هرتلف، ظلعلِ، فطسایص ظاّطی، تعضیك زض ترص ّای تسًِ ٍ یا ضالَزُ هؼطف

ّوچٌییي  . [5]آیٌیس  یّای ًاهتماضى تَخَز هی ّای وططی ًاضی اظ ًطستّای ؼَلی زض سسّای ذاوی تِ ػلت تٌصتط اساس هؽالؼات هَیس ٍ ّوىاضاى تطن

ّوچٌییي تاظضیسگی اییي    . [6]ّای ؼَلی هوىي است زاضای گستطش هحسٍز تَزُ ٍ ییا زض هسیافت ؼیَالًی ازاهیِ زاضیتِ تاضیٌس       تطن( 1976)ّای ضطاضز ؼثك تطضسی

 .تط استساًتیوتط هتساٍل 5تا  5/2ّای تِ ػطض ساًتیوتط تاضس، تا ایي حال تطن15ّا هوىي است تیص اظ تطن

ٍلی هوىي اسیت تیا اًیساظُ    . ّای ؼَلی ًسثت تِ تطن ّای ػطظی ٍ هَضب ذؽط ووتطی زاضًس چطا وِ تِ ذَزی ذَز ذؽط تطاٍش ضا تِ زًثال ًساضًس تطن

 . س وِ ایي ذَز هٌدط تِ ٍظؼیت تحطاًی هی ضَزٌای تِ اتصال تطن ّای ػطظی ایداز ضسُ زض ؼطفیي سس، ووه وٌ

 ت ناگهانی سطح آب لغسش شیة تاالدست در اثر اف  .2-3
َز فطاض ّیسضٍاستاتیه هتؼازل وٌٌیسُ  خٍ ٍ( ًفَشپصیطی ون هصالح تسًِ)ػسم فطصت وافی ترلیِ آب زضٍى تسًِ  ل ایداز لغعش زض ایي حالت ػثاضتٌس اظلػ

 . طاى زازُ ضسُ استً( 1)ضىل ضواتیه لغعش زض ایي حالت زض ضىل  .]1[حصف فطاض ّیسضٍاستاتیه سؽح ذاضخی ضیة تاالزستٍ  سسی زض تسًِ

 

 لغعش ضیة تاال زست زض اثط افت سطیغ سؽح آب  -1ضىل

 

 تذنه مصالح (ثنذگیمر) فروریسش ی ازشنشست نا  .2-4
-الح هیی صی هصالح، ضؼَتت ون تطاون ٍ زاًِ تٌسی هون تَزى تطاون اٍلیِ ون تَزى تطاون هصالح تسًِ تِ ػلت سسثٌسگی هصالح تسًِ زض تاالزست هػلل ض

 . تاضس

  :ثٌسگی ػثاضتٌس اظهّای ًاضی اظ ًطست ًاضی اظ ضپسیسُ

 تِ سوت تاالزست سسحطوت هرتصط تاج  -

 . ی فیلتط ضخ زٌّسّا هوىي است زض ّستِ یا هٌؽمِّای غیطّوگي ایي تطنسستطای  .ی تاالزستایداز تطن ؼَلی زض اهتساز حاضیِ -

ِ ( پَستِ)ّای تحتاًی تسًِ تِ ػلت تطاون تیطتط الیِ ِ    ًسثت تِ الیی ّیای تیاالیی، زض اٍلییي آتگییطی تیطیتطیي حطویات ًاضیی اظ        ّیای تیاالیی ًاضیی اظ ٍظى الیی

 . زّسضا ًطاى هیتسًِ ثٌسگی هصالح ه، تغییط ضىل ًاضی اظ ض2ضىل . زّسثٌسگی زض تطاظّای تاالتط ضخ هیهض
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 تغییط ضىل تاالزست ًاضی اظ ضهثٌسگی هصالح تسًِ -2 ضىل

 

 تخریة ناشی از ضعف پی و لغسش   .2-5 
ٍ اضثاع ضسى ایي هصالح تِ تطیسیس اییي پسییسُ وویه      سسی تاضس، آتگیطی اٍلیِهیًاضی اظ احساث ذاوطیع ًاضی اظ افعایص تٌص پی ی ظؼیف لغعش الیِ

 . وٌسهی

ًوَزاض ضَز، زض چٌیي حیالتی تیط    سسزض تؼعی هَاضز هوىي است ترطیة ًاضی اظ گسیرتگی پی تِ صَضت لغعش ولی ضخ ًسازُ ٍ تِ صَضت پرص اظ تسًِ 

 .]1[است پرص ضسُ سسوِ تسًِ  سسضگطزز ٍ چٌیي تِ ًظط هیّای هتؼسز ٍ هَظؼی ضسُ ٍ هَخة تَظیغ فطاض زض سؽح تیطتطی هیاثط ظؼف پی، تسًِ زچاض لغعش

 .گسیرتگی تسًِ زض اثط ظؼف پی ضا ًطاى هی زّسپرص، لغعش ٍ ی ًحَُی ظؼیف پی ٍ زض الیِ ٍ لغعش افعایص تٌص 3ضىل 

  
 ی پرص ٍ لغعش تسًِ زض اثط ظؼف پیٍ ًحَُ ی ظؼیف پیافعایص تٌص ٍ لغعش زض الیِ -3ضىل 

 

 

 دشت شیخ سذتررسی علل وقوع ترک و لغسش در   .3
 

ّیای  هتط ٍ تیطن  500ّای ؼَلی ضٍی تاج تِ ؼَل تیص اظ تطن سسپ  اظ اٍلیي آتگیطی . ًصة ًطسُ است سسزلیمی زض  اضتفاع ون ّیچ گًَِ اتعاض تِ زلیل

ع تطویی تیِ   هتطی اظ پای ضیة تاالزست ًی 5زض لسوتی زضٍى هرعى ٍ زض فاصلِ ای . هتط ضخ زازُ است 150ؼَلی ٍ ػطظی ضٍی تاج تِ سوت تاالزست زض ؼَل حسٍز 

 سیس زض  ّای ایدیاز ضیسُ  تطنٍ  سسپالى  4ضىل  .]7[ افتازگی تِ ٍظَح هطَْز استفطٍ زض لسوت ًعزیه تِ تاج تاالزست ًیع . هتط هطاّسُ هی ضَز 10ؼَل حسٍز 

تِ صَضت تطآهسگی ظاّط ضسُ تاضس ٍلی تِ ػلت ػسم پیص تیٌی سیستن اتعاضزلییك تیِ صیَضت زلییك      سسهوىي است تغییط ضىل ّا زض تطاظّای پاییي . ضا ًطاى هی زّس

ًییع  ب – 4ضیىل   .هیی تاضیس   الیف -4فطٍ افتازگی ًعزیه تاج ٍ تغییطات ضیة تاالزست تِ ؼَض تمطیثی تِ صَضت ضىل سستا تَخِ تِ ضیة اٍلیِ . لاتل تطریص ًیست

 .ّسزضا ًطاى هی سستطن ػطظی ٍ لغعش زض 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 2931اردیبهشت ماٌ  11ي  12ي مهىدسي عمران، لّمکىگرٌ  وهمیه

 داوشگاٌ فرديسي مشهد، مشهد، ایران

 

 ، فطٍ افتازگی ًعزیه تاج ٍ تغییطات ضیة تاالزستسسضیة اٍلیِ ، ّای هَخَزٍ زضظ ٍ تطن سسپالى  -4ضىل 

 

 الف
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 . لاتل هطاّسُ است( ساًتیوتط 20حسٍز )فطٍ افتازگی تسًِ زض ًعزیىی تاج زض تاالزست زض اوثط ؼَل اتفاق افتازُ ٍ زض تؼعی هماؼغ زض پاییي زست 

 

 

 شناسایی مصالح پی و تذنه .4
 

تسًیِ  پطٍفییل  . هتط حفط ضیسُ اسیت   6تا  4زض زٍ ًمؽِ اًتْای ضیة تاالزست ٍ زٍ ًمؽِ اًتْای ضیة پاییي زست تطاًطِ ّایی تِ ػوك  سستِ هٌظَض ضٌاسایی پی 

 . ]7[ضیعضی هی تاضسفطٍتَزُ ٍ  (CL)ٍ ضس سیلیتی  (ML)هصالح پی سس غالثاً ضیعزاًِ سیلتی . ًطاى زازُ ضسُ است 5 ّای هصوَض زض ضىلٍ پی آى زض هحل سس

هتطی حفط ضسُ ٍ زض ّط ًین هتط ػوك تیطاون هصیالح تسًیِ اًیساظُ      5/1ّایی تِ ػوك ْت ضٌاسایی هصالح تسًِ ًیع زض زُ ًمؽِ زض ًماغ هرتلف تاج سس گواًِخ

( 7)ٍ تیطاون آى زض ضیىل   تسًیِ ٍ پیی   ، خیٌ  هصیالح   سیس همؽغ . هتط حفط ضسُ است 2هتط ٍ  5/0زٍ ًمؽِ زض ضیة تاالزست ًیع گواًِ ّایی تِ ػوك . گیطی ضسُ است

 . ًطاى زازُ ضسُ است
 

 
 همؽغ سس، خٌ  هصالح تسًِ ٍ پی ٍ تطاون آى -5ضىل 

 

 85تَزُ ٍ تطاون هَخَز آى تطاساس آظهیایص تیطاون اصیالح ضیسُ تییي        GC-GMٍ خٌ  هصالح تسًِ CL-MLّا خٌ  هصالح پی تطاساس ایي ضٌاسایی

ضسیس تیطاون وین هصیالح تسًیِ ًاضیی اظ       تِ ًظط هی .زّسزضصس ًطاى هی 95 ّای زٍضُ اخطا ایي همساض ضا تیص اظآظهایصوِ ًتایح حال آى. تاضسزضصس هی 89زضصس تا 

 .تَزُ است سساًدام آظهایص تطاون استاًساضز تِ خای تطاون اصالح ضسُ حیي وٌتطل ساذت 
 

 

  سذعلل ترک و لغسش در   .5
 

 سیس ، ػَاهل ظیط، سثة ایداز تطن ٍ لغیعش زض  ّای ایداز ضسُتغییط ضىلتیاى ضس ٍ تا تَخِ تِ ّا سسعش زض تا تَخِ تِ زالیلی وِ زض هَضز ایداز تطن ٍ لغ

 :تاضٌسهی

 .تَزُ وِ زض سوت تاالزست تیطتط تَزُ استزض اثط اضثاع ضسى هصالح پ  اظ آتگیطی هرعى ّای ؼَلی ضٍی تاج ًاضی اظ ًطست هصالح تسًِ ٍ پی تطن -

 اضثاع ضسى پ  اظ اٍلیي آتگیطی تطاون ون ٍ هصالح تسًِ تِ ػلت  (ثٌسگیهض) فطٍ ضیعش -

  .ی پی وِ اضثاع ضسى پی سثة تطسیس ایي اهط ضسُ استّای ضیعزاًِظؼف الیِ -

اثیط اضیثاع    ّیا زض آب زض اًحالل ًویه  .تاضسّای اًحالل پصیط زض ذان ایي هؼسى هیًطاًگط زضصس تاالی ًوه لطظِتط ضٍی هؼسى آظهایطات اًدام ضسُ  -

 .تَاًس سثة تطسیس ضهثٌسگی هصالح تسًِ ضسُ تاضسضسى ذان، هی

 .ٍ تحىین پی ٍ زض ًتیدِ ًطست تسًِ ضسُ تاضستطزاضت تیص اظ حس آب زض چاُ پایاب ًیع هوىي است سثة افت سؽح آب ظیط ظهیٌی -
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ّیا، زلییل   ًَع تطن ّا، هیعاى تاظضسگی ٍ ػوك تطن، هحیل تیطن  تِ تا تَخِ ّای گًَاگًَی ٍخَز زاضز وِ ّای ذاوی ضٍشسسّای هٌظَض تطهین تطنِ ت

 . ّا ضا تطهین وطزساًتیوتط  ٍ یا تِ صَضت لغعش ظاّط ضًَس، تایس آى 10ّا تِ ػطض تیص اظ وِ تطنزض صَضتی. هتفاٍت است... ٍلَع تطن ٍ 

ِ      ظ ذاصی تِ تطهین ًثَزُ ٍ فمػ تایس تطنّای ؼَلی تِ ػطض ٍ ػوك ون ًیاتطای تطن  سیس ی ّا تِ ذَتی آب تٌسی ضیًَس تیا هحیل ًفیَش آب تیِ زضٍى تسًی

حفیط ویطزُ ٍ هدیسزاً    ٍخیَز زاضز  تا ػومی ویِ تیطن   ٍ ای زض ؼَل تطن تَاى تطاًطِّای ؼَلی ػطیط ٍ ػویك هیّای ػطظی هَظؼی ٍ یا تطننتطای تط. ًثاضٌس

تطگییطز،   ای تطزاضتِ ضیًَس ویِ تویام سیؽح لغیعش ضا زض     وِ لغعش ضخ زازُ است، تایس هصالح تسًِ تِ گًَِزض صَضتی. ّای ًاظن هتطاون وطزتطاًطِ ضا تا ضس زض الیِ

 . تسًِ ضا تطهین وطزتَاى هیسپ  تا ذاوطیعی ٍ تطاون هدسز زض چٌسیي الیِ 

ًظییط پیی ٍ    سیس ّیای آسییة زییسُ، ًیَاحی زیگیط      ضائِ ضسُ ػالٍُ تط تطهین لسیوت هصوَض، ؼطح ا سسػلل تیاى ضسُ تطای ایداز تطن ٍ لغعش زض تَخِ تِ تا 

ًیع تیطهین  ضا ی تثیٌٌس، طآهسى سؽح آب هرعى هوىي است آسیة تیطت گیطی ٍ تاالتهصالح تسًِ ذصَصاً زض تاالزست ٍ زض تطاظّایی وِ آتگیطی ًطسُ است ٍ زض اثط آ

 . ّای هَخَز ٍ ضٍیِ تطزاضی ٍ تطاون هصالح تاالزست تاضستطهین تطنتٌاتطایي تایس ؼطح هصوَض ضاهل اصالح پی، . ٌسو

افعایص تیٌص ًاضیی اظ احیساث ذیاوطیع      اظ ؼطفیٍ  تحىیوی ٍ ثٌسگیهض ،ًطست اٍلیِ، ًاضی اظ اضثاع ضسى هطتول تطّای پی وِ غالة ًطستتا تَخِ تِ ایي

 . تط ٍ پطوطزى آى تا هصالح هتطاون ضسُ هؽلَب ذَاّس تَزه 1تطهیوی تِ پی ًاچیع است، ضٍیِ تطزاضی هصالح ضالَزُ تِ ػوك 

ّیای  ّیا هطیَْز تیَزُ ٍ تیطن    ّوچٌیي زض ًَاحی ویِ تیطن  . اضائِ ضسُ است 6ضىل زض  سس یه همؽغتطای  هؽالة اضائِ ضسُ زض تاال، ؼطح تطهینتا تَخِ تِ 

 . ذاوثطزاضی ٍ تطاون هدسز هصالح صَضت پصیطز تایستاست هیػطظی ضٍی تاج تیص اظ همساض ؼطح ازاهِ یافتِ 
 

 

 هتط 6تا اضتفاع  سستطای همؽغ  سسؼطح تطهین   -6ضىل 
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ِ   ، هصالح تسًِ تِ ػلت تطاون ون ٍ اضثاع ضسى پ  اظ اٍلیي آتگیطی  (ضهثٌسگی) ًطست ًاضی اظ اضثاع ضسى هصالح، فطٍ ضیعش ِ  ظیؼف الیی ی ّیای ضیعزاًی

 .تاضٌسهی سسسثة ایداز تطن ٍ لغعش زض  پی 

ّیا زض آب زض  حیالل ًویه  اً. تاضسایي هؼسى هیهصالح ّای اًحالل پصیط زض زضصس تاالی ًوه لطظِ هصالح سس ًطاًگطآظهایطات اًدام ضسُ تط ضٍی هؼسى 

ّیای اًحیالل پیصیط هصیالح تسًیِ      دام آظهایطاتی هیعاى ٍاگطاییی ٍ ًویه  یي تایس تا اًاتٌاتط. تَاًس سثة تطسیس ضهثٌسگی هصالح تسًِ ضسُ تاضساثط اضثاع ضسى ذان، هی

 .اًساظُ گیطی ضَز

ٍ اًحطاف سیٌح  ًصة اتعاضّایی ًظیط . تِ سرتی تطریص زازُ ضَز سسسثة ضسُ است وِ ػلل ٍلَع تغییط ضىل زض  ی هصوَضساظُػسم ًصة اتعاض زلیك زض 

 .وٌس ضا تسْثلّا طرصات تغییط ضىلتَاًست ضٌاسایی ػلل ٍ هًماغ ثاتت ًمطِ تطزاضی هی

ّا هاًٌس ػوك، ػطض، ؼَل ٍ هحل آى هطرص ضیسُ ٍ تغیییطات ػیطض آى ٍ ًطسیت     تایس هطرصات تطن سستَخَز آهسُ زض  تِ هٌظَض ػالج ترطی لغعش

 .تَاى تِ ایي هْن زست یافتهیًمطِ تطزاضی زلیك ٍ اًحطاف سٌح تا ًصة . تسًِ تِ زلت هاًیتَض ضَز

، تیطاٍش آب زض پیاییي   زاضزویِ هریعى آب   زض ظهیاًی . ّای خسیس ضیَز نتَاًس سثة تطٍظ تطهرعى تا تطاظّای تاالتط ٍ اضثاع ضسى هصالح تسًِ هیآتگیطی 

ضتِ تاضس تیا اظ  اخطا ضسُ تایس ًفَشپصیطی ووی زاتطهیوی ی تٌاتطایي الیِ. ضس سذَاُّ وِ تطاٍش ٍ ًطت آب زض پاییي زست سثة تطٍظ هطىالتی گطزیسزست هطاّسُ 

 .ى خلَگیطی ضَزآاضثاع ضسى هصالح ظیط 
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 .ًوایٌسًَیسٌسگاى همالِ اظ ّوىاضی ضطوت هٌْسسیي هطاٍض آب پَی تطىط ٍ لسضزاًی هی
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