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چکیذُ
یکی اص ػَاهلی کِ هَرت ؿَسی ػفشُ ّبی آثْبی صیشصهیٌی ثِ ٍیظُ دسػَاحل ؿوبلی ٍ رٌَثی ٍ ػَاحل دسیبچِ ّبی داخلی کـَسهی
گشدد ًفَر آة ؿَس ثِ آثخَاًْبی هزبٍس هی ثبؿذ کِ ثِ ػلت ثشداؿت ثیؾ اص تغزیِ اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی سخ هی دّذ  .پیبهذ هؼتقین
ایي تغییش  ،پیـشٍی هشص هـتشک آة ؿَس ٍ ؿیشیي ثِ عشف الیِ آثذاس هی ثبؿذ کِ هٌزش ثِ آلَدُ ؿذى ػفشُ آة ؿیشیي گشدیذُ اػت .
ػلیشغن هـبّذُ آحبسّزَم آة ؿَس دس اکخش هٌبعق ػبحلی دسیبی هبصًذساى ٍ خلیذ فبسع ٍ دسیبی ػوبى ٍ ّوچٌیي تؼذادی اص دؿتْبی
ػبحلی دسیبچِ اسٍهیِ هتبػفبًِ تبکٌَى اقذام هؤحشی رْت رلَگیشی اص آًْب ثؼول ًیبهذُ اػت .یکی اص چبلؾ ّبی پیؾ سٍی صٌؼت آة
کـَس  ،یبفتي ساّکبسّبی ثْیٌِ ثشای تَػؼِ ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی دس آثخَاًْبی ػبحلی /کَیشی هی ثبؿذ ّ .زَم آثْبی
ؿَس اص یکؼَ ٍ دس اختیبس ًجَدى هٌبثغ آة ػغحی ؿیشیي اص ػَی دیگش ،تَػؼِ اقتصبدی ارتوبػی ثب اتکب ثِ چٌیي آثخَاًْبیی سا دؿَاس ٍ
یب احتوبالً ًب هوکي هی ػبصد  .دسایي هقبلِ ساّکبسّبی هختلف هغشح د س صٌؼت آة ثشای کٌتشل ّزَم آة ؿَس ثِ آثخَاًْب ؿبهل ثْیٌِ
ػبصی ػولیبت پوپبط  ،تغزیِ هصٌَػی  ،ایزبدخظ افت هَاصی ثب ػبحل (الٍک پوپبط)  ،افضایؾ تشاص ػغح آة صیشصهیٌی دس اهتذاد ػبحل
 ،کٌتشل ًفَرآة ؿَس اص عشیق ػیؼتن چبّْبی تضسیق – ثْشُ ثشداسی  ،احذاث ػذّبی صیشصهیٌی هؼشفی ؿذُ ٍ ثِ اػتفبدُ اص سٍؿْبی
ػذدی ٍ هذل سیبضی  ،ثشتشی ًؼجی ثشخی اص سٍؿْب ًـبى دادُ ؿذُ اػت .دس ایي پظٍّؾ ثِ چگًَگی پبسُ ای اص پبساهتشّبی هٌْذػی
چَى ٌّذػِ هَقؼیت هکبًی چبّْب ٍ آٌّگ تضسیق  /ثشداؿت ًیض تَرِ ؿذُ ٍ دس خبتوِ ثْتشیي حبلت اص هیبى سٍؿْبی ًبهجشدُ کِ
ثتَاى آة ثشداسی سا هتؼبدل ًوَد پیـٌْبد هی ؿَد.
ٍاطگبى کلیذی  :آثخَاًْبی ػبحلی ّ ،زَم آة ؿَس ،تَػؼِ پبیذاس ،هٌبثغ آة صیشصهیٌی

هقذهِ
کـَسایشاى اص ًظشآة ٍَّایی رضء ًَاحی ًیوِ خـک ثـوبس آهذُ ٍ اص ًظشهٌبثغ آة ًیضغٌیی ًجیَدُ ضیوي ایٌکیِ پشاکٌیذگی آثْیب ًییض اص
ًظشػَاهل هکبًی ٍصهبًی هٌبػت ًوی ثبؿذ.
یکی اصػَاهلی کِ هَرت ؿَسی ػفشُ ّبی آثْبی صیشصهیٌی ثِ ٍیظُ دسػَاحل ؿوبلی ٍ رٌَثی ٍ ػَاحل دسیبچِ ّیبی داخلیی کـیَسهی
گشدد ًفَر آة ؿَس ثِ آثخَاًْبی هزبٍسهی ثبؿذکِ ثِ ػلت ثشداؿت ثیؾ اصتغزیِ اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی سخ هی دّیذ .ػلییشغن هـیبّذُ
آحبسّزَم آة ؿَس دساکخش هٌبعق ػبحلی دسیبی هبصًذساى ٍخلیذ فبسع ٍ دسیبی ػوبى ٍ ّوچٌیي تؼیذادی اص دؿیتْبی ػیبحلی دسیبچیِ
اسٍهیِ هتبػفبًِ تبکٌَى اقذام هؤحشی رْت رلَگیشی اصآًْب ثؼول ًیبهذُ اػت .هغبلؼبت اًزبم ؿذُ دسایي صهیٌِ ًیض فشاگیش ًجیَدُ ٍگفتیِ

هی ؿَ دکِ دستؼذادی اص دؿتْب دسحبل اًزبم اػتً .کتِ ًگشاى کٌٌذُ دیگشدس هَسد دؿتْبی ػبحلی ایشاى ثَیظُ ػیَاحل رٌیَثی کـیَس،
هحشصؿذى آلَدگی ػفشُ ّب ًِ ،تٌْب دساحش ّزَم آة دسیب ،ثلکِ ثذلیل آًکِ ػبصًذّبی تـکیل دٌّذُ اکخش دؿیتْبی آثشفتیی اییي هٌغقیِ
حبٍی گچ ٍ ًوک ّؼتٌذ ،هی تَاًٌذ حتی ثذٍى ّزَم آة آة دسیب ًیضخَد ػبهل ؿَسکٌٌذُ ػفشُ ّبثِ ؿوبسآیٌذ.
ػالٍُ ثشػفشُ ّبی ػبحلی اکخش آثخَاًْبی آثشفتی ٍاقغ دسحبؿیِ کَیش ایشاى کِ تٌْب تبهیي کٌٌذُ آة هَسدًیبص اّبلی هٌغقِ هی ثبؿذ  ،ثِ
دلیل ثْشُ ثشداسی ثی سٍیِ دچبسآلَدگی ؿذُ ٍ ثؼضی اصآًْب دچبسگ شادیبى ّیذسٍلیک اصربًت کَیش ثِ ػفشُ ّب ؿذُ اًذ .دسهَسد ایي ػیفشُ
ّب ًیض هی تَاى ثب ثْشُ گیشی هٌبػت اص سٍؽ ّبی هَرَد ٍ تزشثیبت ػبیشکـَسّب  ،اص ٍاسد ؿذى صذهبت ثیـتشرلَگیشی ثِ ػول آٍسد.
سٍضْبی جلَگیشی اص ًفَرآة ضَس
ثْشُ ثشداسی دساصهذت اص آة ؿیشیي ػفشُ ّبی ػبحلی ٍ هزبٍسکَیشّب ػجت تغییش هیضاى تخلیِ آة ؿیشیي ثِ دسیبچیِ ّیب ٍ ییب کَیشّیب
ؿذُ اػت .پیبهذ هؼتقین ایي تغییش ،پیـشٍی هشصهـتشک آة ؿَس ٍ ؿیشیي ثِ عشف الیِ آثذاس هی ثبؿذ کِ هٌزش ثِ آلَدُ ؿیذى ػیفشُ
آة ؿیشیي گشدیذُ اػت .ثِ هٌظَسرلَگیشی اص ًفَر آة ؿَس ٍکٌتشل آى دسچٌیي ًَاحی  ،سٍؿْبیی ٍرَد داسدکِ ثیب تَریِ ثیِ ٍضیؼیت
ثْشُ ثشداسی  ،ػبختوبى صهیي ؿٌبػی ًَ ،ع ػفشُ ٍ ...هتفبٍت هی ثبؿذ .ریالًؿشحی هختصش اص چٌذسٍؽ هتذاٍلتش دسگؼتشُ ثْیشُ ثیشداسی
اص آثْبی صیشصهیٌی اسائِ هی گشدد.
 -7بْیٌِ سبصی عولیبت پوپبط
آػبى تشیي ٍکن ّضیٌِ تشیي سٍ ؽ رْت رلَگیشی اص پیـشٍی آة ؿَس ،کبّؾ پوپبط تب ثِ حذی اػت کِ ػغح ایؼیتبثی ییب تیشاص ػیغح
پیضٍهتشیک دسػفشُ آة صیشصهیٌی ثبالتش اصػغح آة ؿَس(دسیب) قشاسگشفتِ ٍ هٌزش ثِ تذاٍم ؿیت هالیوی ثیِ ػیوت هٌجیغ آة ؿیَس(دسیب)
گشدد .ؿبیبى رکشاػت کِ دس ثشخی ًَاحی هوکي اػت ثب تغییش دسهحل پوپبط ٍ ثشًبهِ ثْشُ ثشداسی اص پوپ ّیب ثتیَاى ثیِ ًتیبیزی هـیبثِ
سػیذ .دس ثشخی هَاسد ّن کِ ثْشُ ثشداسی اص ػفشُ آة ؿیشیي دسهٌغقِ تغزیِ آثخَاى (ٍسٍد رشیبى) صیَست هیی پیزیشد  ،هوکیي اػیت
دسثؼضی ؿشایظ ،ؿیت ّیذسٍلیکی تٌذ حبصلِ اص پوپبط ،ثبػج افضایؾ حزن رشییبى ؿییشیي ٍسٍدی ثیِ آثخیَاى ()Induced infiltration
ؿَد.
 -2تغزیِ هصٌَعی
سٍؽ هغوئي کٌتشل ّزَم آة ؿَس(دسیب) ،تغزیِ هصٌَػی دسآثخَاى ػبحلی اصعشیق پخؾ آة دساػیتخشّبی ػیغحی ثیشای آثخَاًْیبی
آصاد ٍ چبّْبی تغزیِ ثشای آثخَاًْبی هحجَع اػت .دسؿشایغی کِ تبهیي هٌجغ آثی دسفصَلی اصػیبل هیؼیش ثبؿیذ (هخالًآثْیبی ػیغحی
ؿْشی ًبؿی اصثبسؽ سگجبسّبی صهؼتبًِ) هی تَاى اصعشیق تغزیِ هصٌَػی ػیغح آة ػیفشُ سا ثیبالآٍسدُ ٍاص پیـیشٍی آة ؿیَسرلَگیشی
ًوَد .دسثؼیبسی اصهٌبعق رْبى اص ایي سٍؽ ثشای حبثت هشصهـتشک آة ؿَسٍؿیشیي اػتفبدُ ًوَدُ اًذ.
ثبیي تشتیت کِ ثشای ػفشُ ّبی آصاد اصسٍؿْبی تغزیِ ػغحی هبًٌذ پخؾ آة اػتفبدُ ًوَدُ ٍ ثشای ػفشُ ّیبی تحیت فـیبساص چبّْیبی
تضسیقی اػتفبدُ ؿذُ اػت .اهب ثبیذ دسًظش داؿت کِ هوکي اػت اگش آٌّگ پوپبط اص آثخَاى ثْیٌِ ػبصی ًـَد  ،ػبخت ٍ ثْیشُ ثیشداسی اص
تأػیؼبت تغزیِ هصٌَػی اص دیذگبُ اقتصبدی ثِ صشفِ ًج بؿذ .دسثؼیبسی اص پشٍطُ ّبی اًتقبل ثیي حَصُ ای هـبّذُ ؿیذُ اػیت کیِ ٍاسد
کشدى آة تکویلی خَؽ کیفیت اص دیگش هٌبثغ ثِ داخل یک حَضِ ٍ تغزیِ کشدى آثخَاى صیشصهیٌی ٍ ثبالخشُ پوپیبط آى دس ًبحییِ ّیبی
تحت پَؿؾ ٍ ًضدیک ،صًزیشُ ای اص ػولیبت گشاى سا دسثشداسدکِ دسیک دٍسُ دساص هذت  ،هَرت ثبالسفتي ثی رْت ّضیٌِ تْییِ آة هیی

گشدد.
 -8ایجبدخط افت هَاصی ببسبحل (الٍک پوپبط)
دسایي سٍؽ سٍی یک خظ هَاصی ٍ ًضدیک ػبحل تؼذادی چبُ حفشًوَدُ ٍ ثب پوپبط ّوضهبى دسایي چبّْب ٍ ایزبد هخشٍط افت ،خظ افتی
دسػغح آة صیشصهیٌی (الٍک) ثِ هَاصات ػبحل ایزبد هی کٌٌذ .ثٌبثشایي آة ؿیشیي ػفشُ ثیب آة ؿیَس هٌغقیِ ًفیَری (گیَُ آة ؿیَس)

هخلَط ؿذُ ٍ پوپبط هی ؿَد  .ایي ػول ػجت تخجیت گَُ آة ؿَس دسعشف سٍ ثِ خـکی الٍک ٍ دس ًتیزِ ثبػیج حبثیت هبًیذى هشصآثیی
هـتشک آة ؿَس ٍ ؿیشیي دسفبصلِ هؼیٌی اصدسیب هی گشدد .ؿکل (ً )1وبیبًگش یک ػفشُ تحت فـبسػبحلی ثب الٍک پوپبط اػت.

ضکل ( :)7کٌتشل ًفَرآة دسیببَسیلِ پوپبط چبّْبی حفشضذُ بوَاصات سبحل

اؿکبل ایي سٍؽ دس اص ثیي ثشدى حزوی اصآة ػفشُ صیشصهیٌی اػت کِ دس صهبى پوپبط ثب آة ؿیَس دسییب هخلیَط ؿیذُ ٍ ثیذلیل کیفییت
ًبهٌبػت اص دػت هی سٍدّ .ویي ػبهل ػجت ثبالسفتي ّضیٌِ ّبی تَلیذ آة قبثل اػتفبدُ خَاّذؿذ  ،لزا ثْشُ گییشی اص اییي سٍؽ فقیظ
ثشای هقبثلِ ػشیغ ثب ّزَم آة ؿَس تَصیِ ؿذُ لیکي اػتفبدُ اصآى ثشای هذت عَالًی هؼوَال اص لحبػ اقتصبدی هقیشٍى ثیِ صیشفِ ًویی
ثبؿذ.
 -4افضایص تشاص سطح آة صیشصهیٌی دساهتذاد سبحل
ایزبد ثلٌذای هبصاد ثشای پغ صدى آة ؿَس ،کِ ػولیبتی ثشػکغ سٍؽ ایزبد الٍک افیت هیی ثبؿیذ  ،دسثؼییبسی اصهیَاسد تَاًؼیتِ ًتیبیذ
هغلَثی ثذػت دّذ .دسایي سٍؽ ثزبی الٍک  ،ایزبد ٍ ًگْذاسی اص یک تیغِ پغ صًٌذُ آة ؿیشیي دسًضدیک ٍ ثیِ هیَاصات ػیبحل هیَسد
ًظش اػت کِ دسػفشُ ّبی آصاد هی تَاى اصعشیق پخؾ آة  ،یک تیغِ دسػغح ػفشُ آة صیشصهیٌی ایزبد ًوَد ٍ دسآثخَاًْبی تحت فـیبس
چٌذیي چبُ تغزیِ ٍاقغ ثش سٍی یک خظ هَاصی ثب ػبحل ،تیغِ فـبسی سا دسػغح پیضٍهتشی ایزبد ًوَد.
ثشای پغ ساًذى آة دسیب ،تیغِ ایزبد ؿذُ ثبیذ ثِ اًذاصُ کبفی ثبالتش اص ػغح دسیب قشاسگیشد .دسایي سٍؽ ًیض قؼوتی اصآة تغزیِ ؿیذُ ٍاسد
دسیب ؿذُ ٍ ثِ ّذسهی سٍد ٍ ثخـی دیگش اص آة تضسیقی  ،ثَػیلِ پوپبط ثبصیبفت هی ؿَد .چٌبًچِ اص چبّْبی تغزیِ اػیتفبدُ ؿیَد استفیبع
ػغح پیضٍهتشی دساعشاف چبّْب ثبالتشاص دیگش ربّب ثَدُ ٍثیي چبّْب ًَػی صیي تـکیل هی ؿَد .استفبع صیي ّیب ثؼیتگی ثیِ فبصیلِ ثییي
چبّْب  ،هیضاى تغزیِ ٍ ػشػت رشیبى خشٍری اصچبّْب داسد .هحل چبُ تغزیِ ٍ دثی تغزیِ اصاّویت ؿبیبًی ثشخَسداساػت.
دسیک دػتَسالؼول ػبدُ ،تَصیِ ؿذُ اػت کِ هحل ایزبد ایي چبُ دسعشف سٍ ثِ خـکی رجِْ ؿیَساًتخبة ؿیَد .دسغییش ایٌصیَست آة
دسیب دسعش ف خـکی چبُ ثبقیوبًذُ ٍ دس احشتغزیِ  ،ثیـتش اص پیؾ ثذاخل خـکی ًفَرهی کٌذ .دثی کن تغزیِ ًیض قبدس ثِ پیغ ساًیذى آة
ؿَس ًخَاّذ ثَد.
اسصیببی عذدی سٍضْبی کٌتشل ًفَرآة ضَس
تغزیِ آة ؿیشیي اصعشیق چبّْبی تضسیق هی تَاًذ ثب ایزبد یک هبًغ ّیذسٍلیکی ً ،فَر آة ؿَس دسآثخَاًْبی ػبحلی سا ثی احشکٌیذ .اییي
سٍؽ ثشای آثخَاًْبی هحصَس،آصاد ٍچٌذ الیِ هفیذ خَاّذثَد.
ًوبیی اصهؼئلِ هَسد ثحج دسؿکل (ً )2ـبى دادُ ؿذُ کِ هشثَط ثِ آثخَاًی ثِ ضخبهت یکٌَاخت  Bثَدُ ٍکف آى دسػوق  Dصیشػیغح
دسیب قشاسگشفتِ اػت ٍاصثبال ٍپبییي تَػظ الیِ ّبی ًفَر ًبپزیش هحصَسؿذُ هی ثبؿذ .تؼبدل اٍلیِ ثیي آة ؿَس ٍآة ؿیشیي ثب یک رشییبى
 QIثِ عشف دسیب ًگْذاؿتِ هی ؿَد .یک ػشی چبُ تضسیق ًیض دسفبصلِ  WLاص ػبحل ثب دثی تضسیق حبثت ثِ هقیذاس QWfقشاسگشفتیِ اًیذ.
تضسیق آة ؿیشیي ثِ ایي عشیق  ،یک هبًغ ّیذسٍلیکی دسثشاثش ّزَم آة ؿَسایزبد هی کٌذ .ثٌبثشایي گَُ آة ؿَس اص هَقؼیت اٍلییِ دسLO
ثِ هَقؼیت تؼبدل رذیذ  Lt ،دس صهبى ∞ = tهٌتقل هی ؿَد.

ضکل ( : )2تعشیف هسئلِ دسپالى ٍبشش

هؼبدالت پیَػتگی( )2( ٍ )1دسحبلت قبئن  ،ثیش( ) 1979ثشای آة ؿَس ٍ ؿیشیي ثشای ثلٌذای پیضٍهتشی هشثَعِ ثصَست صیشهی ثبؿذ:

کِ دسهؼبدالت ( = K، )2(ٍ)1ضشیت ّذایت ّیذسٍلیکی =B ،ضخبهت آثخَاىّ =h ،ذپیضٍهتشی دسحبلت ػویَدی =QWf ،دثیی تضسیقیی
آة ؿیشیي ثشای ّشچبُ =x,y،هحَسّبی هختصبت ٍاًذیؼْبی  sٍfثِ تشتیت هشثَط ثِ آة ؿییشیي ٍؿیَسهی ثبؿیذٌّ .ذػیِ هشصهـیتشک
ثیي آة ؿَسٍآة ؿیشیي ثب ساثغِ( )3ثیبى هی گشدد.

کِ دسساثغِ ( =Z ،)3استفبع ػغح هـتشک (هخجت ثِ عشف ثبالفشض هی ؿَد)
ٍ =γصى هخصَف ٍ
ً =αؼجت چگبلی اضبفی =  γS- γf / γfهی ثبؿذ.
هتغیشّبی هؤحشدسآًبلیضّب ثصَست پبساهتشّبی ثی ثؼذ دسهؼبدالت( )9(ٍ)8(،)7(،)6(،)5(،)4صیشدػتِ ثٌذی هی ؿًَذ:

کِ دسهؼبدالت( = WL ،)9(ٍ)8(،)7(،)6(،)5(،)4فبصلِ ػوَدی تب هحل چبّْب اصػبحل ثَدُ =SP ،کبّؾ ًفیَرآة ؿیَس =Lt ،عیَل ًْیبیی
ًفَر ٍ  Z¯ٍX¯، Q΄f ، S΄P ، W΄Lثِ تشتیت پبساهتشّبی ثی ثؼذ ثشای هَقؼیت چبّْب ،فبصلِ چبّْب اصیکذیگش ،ؿذت تضسییق ٍ هحَسّیبی
هختصبت هی ثبؿٌذ .چبّْبی تضسیق دس فَاصل  LO، 0.9LO ،0.8LO ،0.7LOاص ػبحل هَسد تَرِ قشاسهی گیشًیذ .دثیی ّیبی تضسییق ثیشای
چبّْب ( )Q΄fدسهحذٍدُ 5/55تب  5/8قشاسهی گیشد کِ ایي هحذٍدُ اغلت کبسّبی ػولی سا پَؿؾ هی دّذ .فبصلِ چبّْیب اص یکیذیگش()S΄P
دسهحذٍدُ 1/5تب 52ثشاثش طسفبی تأحیشگزاسی چبُ دسًظشگشفتِ هی ؿَد.
دسایي پظٍّؾ  655،هَسد ثب تشکیجبت هختلف اص هَقؼیت ٍتؼذاد سدیفْبی چبّْب ثب فَاصل ٍ دثی ّبی هتفبٍت هَسد آصهبیؾ قشاسگشفتیِ
اػت .یبفتِ ّبی ایي پظٍّؾ ًـبى هی دّذکِ ّشچِ فبصلِ چبّْب اص یکذیگشکوتش ثبؿذ دسصذکبّؾ ًفَر ثیـتش هی ؿَد ٍ ّشچیِ دثیی
تضسیق افضایؾ یبثذ ثش دسصذکبّؾ ًفَر آة ؿَس ًیض افضٍدُ هی گشدد.
ّوچٌیي  ،استجبط هؼتقیوی ثیي ٍ Q΄fٍS΄Pرَد داسد ثغَسیکِ ثب افضایؾ یکی  ،دیگشی ًیضافضایؾ هیی یبثیذ ٍلیی دس هَسدکیبّؾ دسصیذ
ًفَرّ ،شکذام ًقؾ هتفبٍتی سا ایزبد هی کٌٌذ .دس اداهِ گضاسؽ کشدُ اًذکِ دسحبلت  WL/LO=0.7,0.8ثْتشیي ًتبیذ ثذػت هی آیذ .یؼٌی
ّشچِ فبصلِ سدیفْب ثِ یکذیگشکوتش ٍ ّوچٌیي هحل قشاسگیشی آًْب ثِ ػبحل ًضدیکتشثبؿذ ًتبیذ ثْتشی ثشای کٌتشل ًفیَر آثْیبی ؿیَسثِ
داخل آثخَاًْب ثذػت هی آیذ.
هـبّذات ایي پظٍّؾ ًـبى هی دّذکِ حبلت چبّْبی دٍسدیفِ افضایؾ هتَػظ7دسصذی سا دسکبّؾ ًفَرآة ؿَسهَرت هی ؿَد .اییي
ًتیزِ ثشتشی چبّْبی دٍ سدیفِ ساًـبى هی دّذ .هخصَصب دٍسدیفِ ثَدى چبّْب ًقیؾ ثْتیشی سا ثیشای فبصیلِ ثیـیتشچبّْب اصیکیذیگش ٍ
ّوچٌیي ثشای دثی ّبی تضسیق کوتشایفب هی کٌذ.
یکی اص هضایبی چبّْبی دٍسدیفِ ایي اػت کِ دثی تضسیق تقشیجب ًصف هی ؿَد ٍلی ثب تَرِ ثِ ّضیٌِ ػبخت ٍ ًگْیذاسی چبّْیب  ،اریشای
ػیؼتن دٍسدیفِ اصدیذگبُ اقتصبدی  ،تَریِ پزیشًیؼت.

-5کٌتشل ًفَر آة ضَساص طشیق سیستن چبّْبی تضسیق – بْشُ بشداسی
ؿکل( )3یک ػشی اص چبّْبی ثْشُ ثشداسی ٍاقغ ؿذُ دس یک فبصیلِ هؼییي ( )WLاصػیبحل سا ًـیبى هیی دّیذ .چبّْیب ثیِ فبصیلِ SP
اصیکذیگشقشاسگشفتِ اًذ ٍآة ؿَسثب دثی  QWSاصآًْب اػتخشاد هی ؿَد.

ضکل (: ) 8چگًَگی تأثیشگزاسی چبّْبی بْشُ بشداسی بشهشصبیي آة ضَس ٍضیشیي

ؿشط پیَػتگی دسػغح هـتشک آة ؿَس ٍ آة ؿیشیي سا هی تَاى ثب هؼبدلِ ( )3تجییي کشد.
آثخَاى هحجَع دسًظشگشفتِ ؿذُ ٍ ػٌگ کف آى دسػوق Dاص ػغح دسیب قیشاسداسد .الٍک پوپیبط ثیِ ػلیت اػیتخشاد آة ؿیَس ،ػیجت
ثؼوت دسیب ساًذى پٌزِ گَُ ؿَسهی ؿَد .ثغَسیکِ آى سا اص هَقؼیت اٍلیِ ( )LOثِ هَقؼیت ًْبیی (∞ = )LTػقیت هیی ساًیذ .ایٌیک هیی
تَاى هؼبدالت( )11( ٍ )15سا ثشای هحبػجِ ثلٌذاّبی پیضٍهتشیک آة ؿَس ٍ آة ؿیشیي ًَؿت.

کِ دسآى  = QWSدثی اػتخشاد آة ؿَسهی ثبؿذ ٍ ثقیِ پبساهتشّب قجالهؼشفی ؿذُ اًذً .حَُ اًزبم آصهبیؾ ّیب دساییي قؼیوت هبًٌیذسٍؽ
قجلی هی ثبؿذ .چبّْبی ثْشُ ثشداسی دسیک گشٍُ ٍدس فَاصیل  0.3LO ، 0.2LO ، 0.1LO ،WL=0.025LOاصػیبحل قشاسهیی گیشًیذ.
فبصلِ ثی ثؼذ چبّْب اصیکذیگش( )S΄Pثشاثشثب  17/5 ،15 ،12/5 ،15 ،7/5، 5/3 ،1/5هی ثبؿذ .داهٌِ تغییشات ثْشُ ثشداسی اص QS=0.05تیب
 0/6ثشای ّشچبُ ثَدُ ٍتؼذاد چبّْب دسّشگشٍُ ثب تَرِ ثِ فبصلِ چبّْب اصیکذیگش اص11تب 21هتغیش هی ثبؿذ.
دسپظٍّـی دیگش ،اصیک ػشی چبُ ّبی تضسیق آة ؿیشیي کي دستشکیجی ثب چبّْبی ثْشُ ثشداسی اػیتفبدُ کیشدُ اًیذ .هَقؼییت چبّْیبی
اػتخشاد ثشای اییي ّیذف دس 0.1LOحبثیت ؿیذُ ٍچبّْیبی تضسییق آة ؿییشیي دسفَاصیل  LO ، 0.9LO ، 0.8LO ، 0.7LOاصػیبحل
قشاسداؿتِ اًذ .اصیبفتِ ّبی ایي پظٍّؾ ثشای ّشدٍػیؼتن چٌیي ثشهی آیذکِ ّشچیِ فبصیلِ چبّْیب اصیکیذیگش ثیـتشؿیَد دسصیذکبّؾ
ًفَرکوتشهی ؿَد .دسهَسدچبّْبی ثْشُ ثشداسی ّشچِ فبصلِ چبّْب اصػبحل صییبدتش ثبؿیذ ،هقیذاس ًفیَر آة ؿیَسکوتش ؿیذُ ٍ دسًتیزیِ
هقذاساػتخشاد آة ؿیشیي صیبدتش هی ؿَدٍ .لی ّشچِ فبصلِ چبّْب اصػبحل ثیـتشؿَد اسصؽ آة ؿیشیي اػتخشاد ؿذُ افضایؾ هیی یبثیذ
ٍ هوکي اػت هقشٍى ثِ صشفِ ًجبؿذ .ایي هَضَع دسهَسد تشکیت چبّْبی ثْشُ ثشداسی – تضسیق ثشػکغ هی ثبؿیذ .یؼٌیی ّشچیِ فبصیلِ
چبّْبی تضسیق اصػبحل ثیـتشؿَد دسصذکبّؾ ًفَر آة ؿَسکوتش هی ؿَد.
ایـبى هـبّذُ کشدُ اًذ کِ ثْتشیي ً تبیذ هشثَط ثِ چبّْبی تضسیق ٍ ثذتشیي ًتبیذ هشثَط ثِ چبّْبی ثْشُ ثشداسی هی ثبؿیذ ٍ تشکیجیبت
چبّْبی ثْشُ ثشداسی -تضسیق دس ثیي ایي دٍ قشاسهی گیشًذ ٍ ثیي ایي تشکیجبت ثْتشیي حبلت هشثَط ثِ حبلت  0.7- WL/LO = 0.1هیی
ثبؿذّ .وبًغَسکِ پیـتشاؿبسُ ؿذ  ،اگش چِ ثْشُ گیشی اص چبّْبی تضسیق ثْتشیي ًتبیذ سا ثذػت هی دّذ ،لییکي یکیی اص هـیکالت هْین
ایي سٍؽ دساختیبسًجَدى هٌبثغ آة ؿیشیي اسصاى ثشای تضسیق هی ثبؿذکِ ثبػج سدکشدى ایي سٍؽ هی ؿَد.
 -6احذاث سذّبی صیشصهیٌی
احذاث ػذّبی صیشصهیٌی ً ،فَرپزیشی یک آثخَاى سا تب ثِ آى اًذاصُ کِ اص ًفَر آة دسیب رلیَگیشی ًوبییذ  ،کین هیی کٌیذ .دسآثخَاًْیبی
ًؼجتبً کن ػوق  ،دیَاسُ ّبیی اص صفحبت فلضی  ،آػفبلت  ،ثتي ٍگل سع ّوشاُ ثب هبػِ هی تَاًذ اًزبم ایي ػول سا اهکبى پزیشػبصد .ثیشای
رلَگیشی اصحفبسی توبم عَل هَسد ًظش هی تَاى غـبء ًفَر ًبپزیشی سا اص عشیق قیشاهَلؼیَى ؿذُ ،ػیبسٍد ،ػییوبى ،دٍغیبة ثٌتًَییت ،
طل ػیلتی ٍ اکشیالت کلؼین سا دسربّْبی کن ػوق ٍاقغ ثش سٍی یک خظ پذیذآٍسد .ػالٍُ ثش هَاسد فیَ دسثؼضیی اص ؿیشایظ هیی تیَاى
اصعشیق تضسیق َّا ًیض اص پیـشٍی آة ؿَس رلَگیشی ًوَد .هؼلوبً اػتفبدُ اص ّشیک اص هَاسد فَ ثؼتگی ثِ ؿشایظ هٌغقِ ٍػبختبس صهیي
ؿٌبػی ػفشُ آة صیشصهیٌی داسد.
هٌبػجتشیي هحل ثشای ػبختوبى ػذ صیشصهیٌی ،دسُ ّبی ثبسیک ٍکن ػوق ٍاسیضُ ای هی ثبؿذکِ ثِ آثخَاى ثضسگتشی هتصیل هیی ؿیًَذ.
اگشچِ ّضیٌِ اٍلیِ احذاث ػذ صیشصهیٌی قبثل تَرِ اػت ٍلی ّضیٌِ ًگْذاسی آى ًبچیض هی ثبؿیذ .ػیالٍُ ثیشآى دساییي سٍؽ هیی تیَاى
اصظشفیت رخیشُ آثخَاى ًیض ثغَسکبهل اػتفبدُ ًوَد.
اص هیبى سٍؿْبیی کِ ًبم ثشدُ ؿذ سٍؿْبیی اص قجیل الٍک پوپبط ٍ تیغِ فـبس ًٍ...وی تَاًٌذ هؼئلِ اصلی ًفَرپیزیشی آة دسییب ،یؼٌیی آة
ثشداسی ثیؾ اصحذسا کٌتشل ًوبیٌذ .تٌْب ٍقتی کِ ثتَاى آة ثشداسی سا هتؼبدل کشد هؼئلِ حل ؿذُ اػت کیِ ثیشای اییي حبلیت ػیذّبی
صیشصهیٌی ثْتشیي حبلت هی ثبؿٌذ.

ًتیجِ گیشی ٍتَصیِ ّب :
ثش پبیِ یبفتِ ّبی ایي پظٍّؾ ،هی تَاى ًتیزِ گیشی کشدکِ ثب تشکیت هٌبػجی اص چبّْبی ثْشُ ثشداسی -تضسیق کیِ ثخیَثی هکیبى ییبثی
ؿذُ ٍ ثب آٌّگ اصپیؾ تؼییي ؿذُ ای کِ دسآًْب رشیبى (تخلیِ ٍ /یبتضسیق) ثشقشاسؿَد  ،هی تَاى ثِ ًَػی تؼیبدل دسثییي آثْیبی ؿیَس ٍ
ؿیشیي دػت یبفتِ ٍ اص ایي عشیق اّذاف تَػؼِ پبیذاس سا اسضبء کشد.ایي هفَْم هٌْذػی لضٍم ثکبسگیشی فٌبٍسی ّیبی هحبػیجبتی رذییذ
دسػبهبًذّی ثِ هـکالت ٍچبلؾ ّبی پیؾ سٍی صٌؼت آة سا یبدآٍسهی ؿَد.
اصآًزب کِ پبساهتشّبی ّیذسٍدیٌبهیکی ٍ طئَتکٌیکی آثخَاًْبی ػبحلی ٍکَیشی ثب یکذیگشتفبٍت ّبی ثبسص داسًذ ،لزاپیـیٌْبد هیی ؿیَد ثیب
ثَرَدآٍسدى یک ثبًک اعالػبتی یکپبسچِ ثشای ػیبهبًذّی ثیِ دادُ ای هییذاًی گؼیتشدُ ٍ پشاکٌیذُ ای کیِ دسهیَسد اییي ًیَع آثخَاًْیب
ٍرَدداس د  ،پظٍّـگشاى ػالقِ هٌذ ثِ ثشسػی ٍ اسائِ ساّکبسّبی ثْیٌِ هَسدی ثشای ّشآثخَاى هفشٍضی سا یبسی کٌٌذ.
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