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چکیذه
هالت ػثک هخلَعی اػت اص ػیواى ،ػثکذاًِ ٍ آب کِ دس صَست لضٍم تشای سػیذى تِ کاسائی هَسد ًظش هَاد افضٍدًی تِ
آى اضافِ هیؿَد .دس ایي پظٍّؾ ػثکذاًِّای هختلف ؿاهل :ػثکذاًِ عثیؼی پاهیغ ٍ ،ػثکذاًِ ّای هصٌَػی ؿاهل
سع هٌثؼظ ٍ پشلیت هٌثؼظ دس ػاخت ًوًَِ ّای ػثک هَسد اػتفادُ لشاس گشفت.
دس ایي پظٍّؾ خَاف هکاًیکی ٍ حشاستی ٍ ػایش هـخصات اًَاع هالتْای ػثک ػاختِ ؿذُ تا ػثکذاًِّای هختلف
تشسػی ؿذًذ .اتتذا کیفیت هَاد ٍ هصالح هَسد اػتفادُ دس ػاخت هالت ّای ػثک اسصیاتی ؿذ .ػپغ آصهَىّای
آصهایـگاّی تشای تؼییي خَاف فیضیکی -هکاًیکی ٍ حشاستی ایي هالتّا تا هَاد ٍ تشکیةتٌذی هختلف اًدام ؿذً .تایح
تِ دػت آهذُ اص آصهَىّا تشسػی ٍ ػْنتٌذی تْیٌِ اًتخاب ؿذ .آصهَىّا ًـاى داد کِ تؼتِ تِ ػثکذاًِ ٍ هیضاى هَسد
اػتفادُ هماٍهت هکاًیکی ،ضشیة ّذایت حشاستی ،خزب آب ٍ ضشیة خزب آب هَئیٌِ هالت ّا تحت تاثیش لشاس هی
گیشًذ .ضشیة ّذایت حشا ستی ّوِ اًَاع هالت هٌتخة اص ضشیة ّذایت حشاستی ًوًَِ ؿاّذ (هاػِ-ػیواى) کوتش اػت.
هیضاى کاّؾ ضشیة ّذایت حشاستی ًؼثت تِ ًوًَِ ؿاّذ اص  75تا  92دسصذ هتغیش اػت.
واصههای كلیذی :هالت ػثک -هصالح ػثک -اًشطی -ػایك حشاستی – هـخصات هکاًیکی

 -1مقذمه
الـاسیفّ ٍ 1وکاساى (ً )2005تایح حاصل اص تحمیك دس هَسد تاثیش ػثکذاًِّای خـک ٍ پیؾ تش ؿذُ تش سیضػاختاس ٍ دٍام
هالت ٍ همایؼِ آى تا هالت تا ػٌگذاًِ هتذاٍل سا اسائِ کشدًذ .هالتّای ػثکذاًِ هَسد آصهَى دس همایؼِ تا ػٌگذاًِ هؼوَل
هماٍهت ػالی دس تشاتش ػَلفاتّا ًـاى دادًذ].[1
لٌضٍى تَسعّ ٍ 2وکاساى ( )2009تیاى کشدًذ کِ آصهَىّای هماٍهت فـاسی کَتاُ هذت دس ًوًَِّای آّک ٍ ػیواى ًـاى
داد کِ ؿیـِ هٌثؼظ تا حذی فؼالیت پَصٍالًی داسد].[2
ایلتشً )2010( 3ـاى داد کِ خَاف هالت ّای پَهیغ ؿاهل هذت کاسایی ،صهاى گیشؽ ،غلظت هالت تاصٍُ ،صى حدوی
هالت ػخت ؿذُ ٍ ػشػت پالغ اٍلتشاػًَیک همادیش کوتشی ًؼثت تِ هالتّای ػٌگ آّک داسد .خصَصیات هالت پَهیغ
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