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 خالصه

افضایص یب وبٞص ٔی سطٛثت، حدٓ آٟ٘ب ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ، خبن ٞبیی ٞستٙذ وٝ ثب تغییش  خبن ٞبی

ٞبی ٞب ثستٍی وبُٔ ثٝ ٘ٛع وب٘یٞب ٔؼٕٛالً حبٚی ٔمبدیش صیبدی سس ٞستٙذ ٚ ٔمذاس تٛسْ آٖایٗ خبن .یبثذ

یىی اص ضٛ٘ذ  تشویت ٔیسیضدا٘ٝ ٘ٛع ٔٛاد ضیٕیبیی وٝ ثب خبن  ٕٞچٙیٗ .ٚ پیٛ٘ذٞبی ِٔٛىِٛی داسد سسی

ثش سفتبس  آة اثش ضٛسیپژٚٞص دس ایٗ  .خبن است ٔسبئُ ٟٔٓ دس دسن ٘حٜٛ تغییش خػٛغیبت ٟٔٙذسی

ٕ٘ٛ٘ٝ یه  ضبُٔ خبن ٕ٘ٛ٘ٝ سٝثذیٗ ٔٙظٛس  ضٛد.ثشسسی ٔی تحت چشخٝ ٞبی تش ٚ خطه ٞبی سسیخبن

ثب استفبدٜ اص  ،دسغذ ٚص٘ی 4ٚ  2 ضٛسی ٕ٘ٛ٘ٝ خبن ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ ثب دٚٚ ثذٖٚ ضٛسی خبن ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ 

چشخٝ ٞبی تش ٚ  ٔؼشؼ دسثش سٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس دستٍبٜ تحىیٓ ٚ  آصٔبیص تٛسْ آصاد ٚ ٜتٟیٝ ضذ NaClٕ٘ه 

 ٔیضاٖوٝ ٘تبیح ٘طبٖ داد . ذٌشدیثشسسی  ٞب تأثیش ضٛسی ثش سفتبس ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٟ٘بیت ٚ ٌشفت ا٘دبْخطه 

ٚخٛد ٕ٘ه سذیٓ وّشیذ وبٞص ٔی یبثذ. ٕٞچٙیٗ  چشخٝ 6حذٚد پس اص پبیبٖ  ٚ ا٘مجبؼ تٛسْپتب٘سیُ 

ضذٜ ٚ اص  ٞب ثیٗ ثبسٞبی ٔٛخٛد دس سطح سس ٚ وبتیٖٛیشٚی خبرثٝ ٘ ثبػث افضایصافضٚدٜ ضذٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 

-ثٝ تؼبدِی تٛسٔیٞب چشخٝ دس پبیبٖ ٚص٘ی،  دسغذ 4ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ضٛسی تٛسْ صیبد خٌّٛیشی وشدٜ است. 

ست، وٝ ایٗ سٚش ٔی تٛا٘ذ سٚضی وبسثشدی دس خٟت سسیذٜ ا ٞب ٕ٘ٛ٘ٝسبیش ٘سجت ثٝ  ا٘مجبضی وٕتشی

 وٙتشَ تٛسْ ثبضذ.

 

 چشخٝ تش ٚ خطه، ضٛسیتٛسْ آصاد،  : خبن ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ،کلمات کلیذی

 

 

 مقذمه

وٝ ٔمذاس تٛسْ دس آٖ ثستٍی ثٝ ضذت ٘یشٚٞبی خبرثٝ ٚ دافؼٝ ی خبن ٚ ٔحیط، ٚاوٙص فیضیىٛضیٕیبیاص  است پذیذٜ تٛسْ ػجبست

، تخّخُٞبی سسی تبثغ ػٛأّی ٔثُ دا٘سیتٝ، خٛاظ ٟٔٙذسی خبن ٞبی سیضدا٘ٝ ثٝ ٚیژٜ خبن داسد.فیضیىی ٚ فیضیىٛضیٕیبیی 

دٞذ وٝ ثشسسی ٔٙبثغ ٘طبٖ ٔیثبضذ. ، ٔیضاٖ ٚ ٘ٛع أالح ٔٛخٛد دس آة ٔٙفزی ٔی سسیٞبی ، ٔیضاٖ ٚ ٘ٛع وب٘یسطٛثتٔیضاٖ 

 (1996) . سیًٙوشدٜ ا٘ذ ٞبی سسی ثشسسیٞبی تش ٚ خطه ضذٖ سا ثش پتب٘سیُ ا٘جسبط ٚ ا٘مجبؼ خبنٔحممیٗ ثسیبسی تأثیش چشخٝ

٘طبٖ داد وٝ آصٔبیص ٞبی تٛسْ ٚ ا٘مجبؼ ثٝ تٟٙبیی ثشای تؼییٗ پتب٘سیُ تغییش حدٓ وبفی ٘یست ٚ پیطٟٙبد ٔی وٙذ تٛسْ ٚ 
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ٞبی دٞذ وٝ دس چشخٝ٘طبٖ ٔی (2002) تحمیمبت تشیپبتی .[6]٘مجبؼ خبن دس پبیبٖ چٟبس چشخٝ تش ٚ خطه ضذٖ ا٘دبْ پزیشدا

دس ٔمبثُ  .[8] ضٛدٞب اص ٔیضاٖ آٖ وبستٝ ٔیثبضذ ٚ ثب افضایص تؼذاد چشخٝاِٚیٝ تغییش ضىُ ٘بضی اص تٛسْ ٚ ا٘مجبؼ یىسبٖ ٕ٘ی

ٞبی ٔتٛاِی تش ٚ خطه سجت افضایص دس تحمیمبت خٛد ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ وٝ چشخٝ (1980) ثشخی ٔحممیٗ ٔب٘ٙذ پٛپسىٛ

ٞبی تٛسْ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ٘ذ وٝ دس غٛستی وٝ خبن دس ٔؼشؼ چشخٝ (2009) . تٛفیك ٚ ٘جب٘ت اٚغّٛ[5]پتب٘سیُ تٛسْ خٛاٞذ ضذ

ٞبی ا٘دبْ ضذٜ ٔجٙی ثش وبٞص یب بٚت ٘تیدٝ پژٚٞصتف .[7]یبثذٚ ا٘مجبؼ وبُٔ لشاس ٌیشد، پتب٘سیُ تٛسْ پزیشی آٖ افضایص ٔی

تبثیش  ثشخی ٔحممیٗاِجتٝ تٛا٘ذ ٘بضی اص ػبّٔی تحت ػٙٛاٖ ویفیت آة ٔطشح ضٛد. افضایص پتب٘سیُ تٛسْ پزیشی ایٗ خبن ٞب ٔی

ٞبی ثب سسی اثش ٔحَّٛثٝ ثشدس تحمیمبت خٛد  (1992) ٔبِه ٚ ٕٞىبساٖ. ی لشاس دادٜ ا٘ذویفیت أالح ثش ٔیضاٖ تٛسْ سا ٔٛسد ثشسس

ٔختّف ثش تٛسْ پزیشی، ٚاٌشایی ٚ ٘فٛرپزیشی ٚ ٔٙحٙی سطٛثتی خبن پشداختٙذ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذ٘ذ وٝ تٛسْ  Na  ٚCaٔمبدیش 

ثٝ ثشسسی اثش ویفیت  (1999) االٚاخی .[4]یبثذافضایص ٔی ،ٚ وبٞص غّظت ٔحَّٛ اِىتشِٚیت SARپزیشی ٚ ٚاٌشایی ثب افضایص 

ثش خػٛغیبت تٛسْ پزیشی خبن پشداخت ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ  NaNO3  ٚCa(No3)2ٔحَّٛ ٞبی حبٚی غّظت ٞبی ٔختّف ضیٕیبیی 

ٔبدٜ ٔٛسد استفبدٜ وبٞص ٔی سسیذ وٝ پتب٘سیُ تٛسْ پزیشی، صٔبٖ تٛسْ، فطبس تٛسٔی ٚ تشاوٓ پزیشی ثب افضایص غّظت ضیٕیبیی 

ٕ٘ٛ٘ٝ خبن تحت سشثبس  سا ثب اضجبع ٕ٘ٛدٖ ٔیضاٖ تٛسْ پزیشیچٍٍٛ٘ی خٟت تؼییٗ  (1391) ٕٞچٙیٗ ٔمذس ٚ ٕٞىبساٖ .[2]یبثذ

وٝ آة ضٛس سجت وبٞص ٔختّف آة ٔٛسد ثشسسی لشاس دادٜ ا٘ذ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سسیذٜ ا٘ذ  ویفیت دٚثب  ٚ ویّٛ پبسىبَ 10ثبثت 

ثبػث ضذٜ تب تٍبٜ تحىیٓ دس ایٗ تحمیك ضٛسی آة ٔحفظٝ دس ذ چشخٝ ٘سجت ثٝ آة خبِع ضذٜ است.پس اص چٙپتب٘سیُ تٛسْ 

٘ٛع ٔٛاد ضیٕیبیی وٝ ثب . ثٙبثشایٗ [1]ٔب٘غ تٛسْ صیبد خبن ضذٜ است وٕتش ضذٜ ٚٔیضاٖ ا٘تمبَ ٕ٘ه اص ٕ٘ٛ٘ٝ خبن ثٝ داخُ ٔحفظٝ 

 ثذیٗ ٔٙظٛس دس ایٗ پژٚٞص ضٛ٘ذ یىی اص ٔسبئُ ٟٔٓ دس دسن ٘حٜٛ تغییش خػٛغیبت ٟٔٙذسی خبن است. خبن سیضدا٘ٝ تشویت ٔی

تحت سشثبس  ٔخّٛط ضذٜ ٚ ،دسغذ ٚص٘ی 4 ٚ 2 سذیٓ وّشیذ ثٝ ٔیضاٖ ثبخبن ٕ٘ٛ٘ٝ  شسسی تبثیش ویفیت آة ثش ٔیضاٖ تٛسْ،خٟت ث

  ٞبی تش ٚ خطه لشاس ٌشفتٝ است.شخٝتحت چ ٚآة ٔؼِٕٛی  ثب ،٘بچیض

 

 مواد و روش ها

اص ٘ٛع  USCSثش اسبس طجمٝ ثٙذی  وٝ ،تفبدٜ ضذاس دس ایٗ تحمیك ثشای ا٘دبْ آصٔبیطبت اص خبن ٚالغ دس ٔٙطمٝ تٙٛسسبصاٖ اسٚٔیٝ

ML ثذیٗ ٔٙظٛس اص ضبخػی ثٝ ٘بْ ػذد اص آ٘دبیی وٝ ٞذف تحمیك ا٘دبْ آصٔبیص ثش سٚی یه خبن ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ ثٛد . ٔی ثبضذ

یٗ اص خبن ، ثٙبثشاثٛد 53/0ایٗ ػذد ثشای خبن ٔٛسد استفبدٜ،  .ضذاستفبدٜ خٟت تؼییٗ ٔیضاٖ پتب٘سیُ تٛسْ  ،(Aفؼبِیت خبن )

ضٚدٜ ضذ ٚ ػذد فؼبِیت خبن ثٝ ثٝ خبن ٔٛسد استفبدٜ اف ،دسغذ ٚص٘ی 30خػٛغیبت خٕیشی ثبالیی داسد ثٝ ٔیضاٖ ثٙتٛ٘یت وٝ 

دسغذ ٚص٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ خبن ثٝ  4 ٚ 2 ٔیضاٖ، سذیٓ وّشیذ ثٝ تٛسْ ٔیضاٖ ٕٞچٙیٗ خٟت اػٕبَ تبثیش ٚخٛد أالح ثش افضایص یبفت. 91/0

  سا ٘طبٖ ٔی دٞذ. ٔٛسد استفبدٜ ٔطخػبت فیضیىی خبن 1 خذَٚ .ضذ اضبفٕٝ٘ٛ٘ٝ 
 مشخصات فیسیکی خاک مورد استفاده - 1جذول  

 ٔمذاس خػٛغیت

 6/43 )%( حذ سٚا٘ی

 27 )%( حذ خٕیشی

 7/16 )%( ضبخع خٕیشی

 7/21 )%( ا٘مجبؼ حذ

 95/2 (Gs)ٚصٖ ٔخػٛظ دا٘ٝ ٞبی خبٔذ 

 96 200اِه دسغذ ػجٛسی اص 

 38 ٔیّی ٔتش( 002/0دسغذ سس )وٛچىتش اص 

 21 سطٛثت ثٟیٙٝ )%(
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 53/1 (KN/m3حدٓ خطه ثیطیٙٝ ) ٚصٖ ٚاحذ

Ph 47/8 ػػبسٜ اضجبع خبن 

EC (ds/m) 26/2 ػػبسٜ اضجبع خبن 

EC (ds/m) 5/13 ػػبسٜ اضجبع خبن ثب دٚ دسغذ ضٛسی 

EC (ds/m)  5/23 یدسغذ ضٛس چٟبسػػبسٜ اضجبع خبن ثب 

 

 ,ASTM D4318آصٔبیص ٞبی حذٚد آتشثشي، دا٘ٝ ثٙذی ٚ تشاوٓ استب٘ذاسد، تٛسْ آصاد ثٝ تشتیت ٔطبثك استب٘ذاسد ٞبی 

ASTM D422 , ASTM D698 , ASTM D4546  .ثذیٗ تشتیت ضذخبن استفبدٜ  ثشای تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص ٔٙحٙی تشاوٓا٘دبْ ٌشدیذ 

تشاوٓ ثذیٗ دِیُ . ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ سٚی ضبخٝ خطه ٔٙحٙی ضذتٟیٝ  دسغذ وٕتش( 2) ثٟیٙٝ سطٛثتی وٕتش اص ٔیضاٖ سطٛثتثب  ٕ٘ٛ٘ٝ

تشاوٓ ٚ آصٔبیص ثؼذ اص ا٘دبْ است وٝ خبن دس ایٗ ضبخٝ سبختبسی فِٛىِٛٝ داسد دس حبِیىٝ دس ضبخٝ تش سبختبس خبن پشاوٙذٜ است. 

ثٝ  ثشای ا٘دبْ آصٔبیطبت اغّیٜ ٚ داخُ خبن وٛثیذٜ ضذ ،مٝ فّضی خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسییذٖ ثٝ سطٛثتی ٘ضدیه سطٛثت ثٟیٙٝ، حّسس

 24تغییشات ػٕٛدی ٕ٘ٛ٘ٝ تٛسط ا٘جسبط سٙح دس فبغّٝ صٔب٘ی ٚس ٌشدیذ ثب آة ٔؼِٕٛی غٛطٝ . سپسدستٍبٜ تحىیٓ ٔٙتمُ ضذ

 24اص ٌزضت ثؼذ  ضذٜ ٚثٝ آٖٚ ٔٙتمُ ٕ٘ٛ٘ٝ خٟت اػٕبَ چشخٝ خطه، . ضذلشائت تغییش ضىُ آٖ ثبثت ٔب٘ذٜ ثٛد وٝ  سبػتٝ

خبیی وٝ ٔیضاٖ  ٚ ایٗ سٚ٘ذ تب ضذٜٔدذداً چشخٝ تش آغبص سپس ضذ. تغییش ضىُ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔیضاٖ  ٌشدیذٕ٘ٛ٘ٝ اص آٖٚ خبسج  سبػت

تحىیٓ آصادا٘ٝ آة اطشاف سا خزة وشدٜ ٚ دستٍبٜ دس آصٔبیص تٛسْ آصاد ٕ٘ٛ٘ٝ داخُ  جبؼ یىسبٖ ضذ٘ذ، ادأٝ پیذا وشد.تٛسْ ٚ ا٘م

دسغذی اص حدٓ اِٚیٝ دس ایٗ حبِت دسغذ تٛسْ ثشاثش ثب تفبضُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ پس اص تٛسْ ٚ حدٓ اِٚیٝ ثٝ غٛست د. ٔتٛسْ ٔی ضٛ

تغییشات استفبع ٕ٘ٛ٘ٝ دس لطش ٕ٘ٛ٘ٝ أىبٖ پزیش ٘یست، ثٝ غٛست خٛاٞذ ثٛد ِٚی اص آ٘دبیی وٝ حّمٝ حبٚی ٕ٘ٛ٘ٝ غّت ثٛدٜ ٚ تغییش 

 :( 1)ساثطٝ  استفبع اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثیبٖ ٔی ضٛد ثٝ

(1)  

 
 

 نتایج و بحث

 .است لبثُ ٔطبٞذٜ 1ضىُ دس آٖ ٘تبیح  وٝسٙح لشائت ضذ  ا٘جسبطٞبی تش ٚ خطه تٛسط ٞب دس چشخٝتغییش ضىُ ٔحٛسی ٕ٘ٛ٘ٝ

مشیجبً ثشاثش ضذٜ ٞبی تش ٚ خطه تثشای ٞش سٝ ضشایط، پس اص طی حذٚد ضص چشخٝ، تغییش ضىُ ٔحٛسی ٕ٘ٛ٘ٝ خبن دس چشخٝ

ثٝ تشتیت  دس چشخٝ اَٚ ضٛسی، % 4ٚ  % 2ٔیضاٖ تٛسْ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ثذٖٚ ضٛسی، ٘بٔٙذ. ا٘مجبضی ٔی-است وٝ ایٗ حبِت سا تؼبدَ تٛسٔی

ایٗ ٘طبٖ دٞٙذٜ ایٗ  سسیذٜ است. 88/9ٚ  6/10، 35/9ٔی ثبضذ وٝ ٔمذاس آٖ دس چشخٝ دْٚ ثٝ تشتیت ثٝ  47/4ٚ  03/8، 72/4ثشاثش 

دس چشخٝ دْٚ ثیطتش اص ٔمذاس آٖ دس چشخٝ اَٚ است، ایٗ ثذاٖ خٟت است وٝ ٔیضاٖ ٞب، دس تٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝٔیضاٖ تٛسْ  است وٝ

. ػالٜٚ ثش سطٛثت اِٚیٝ دس اثتذای چشخٝ دْٚ )ثذِیُ خطه ضذٖ دس پبیبٖ چشخٝ اَٚ(، وٕتش اص ٔمذاس آٖ دس اثتذای چشخٝ اَٚ است

است. ایٗ ثذاٖ خٟت است وٝ پس اص ٞش چشخٝ  ثؼذیثیطتش اص ٔمذاس آٖ دس چشخٝ ٞبی  ،دس چشخٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔیضاٖ تٛسْایٗ، 

ضٛد ٘شخ تٛسْ پزیشی ٚ ا٘مجبؼ ثب افضایص چشخٝ ٞب تب چشخٝ آیذ وٝ ایٗ ػبُٔ ثبػث ٔیػالئٓ تغییش ضىُ غیشلبثُ ثشٌطت ثٛخٛد ٔی

 .[8] ٔطبثمت داسد (2002) ىبساٖایٗ ٘تیدٝ ثب ٘تیدٝ حبغُ اص آصٔبیطبت تشیپبتی ٚ ٕٞ .ضطٓ وبٞص یبثذ
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 درصذ تورم آزاد سه نمونه خاک با میسان شوری متفاوت – 1شکل 

 

ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٕ٘ٛداس ٘یض سا ٘طبٖ ٔی دٞذ  ٕ٘ٛ٘ٝدسغذ تغییش ضىُ تدٕؼی دس چشخٝ ٞبی تش ٚ خطه ثشای سٝ  2ضىُ 

تٛسْ ٚ ا٘مجبؼ ثٝ حبِت تؼبدِی سسیذٜ ا٘ذ. دس حمیمت اػٕبَ چشخٝ ٞبی ٔتٛاِی تش ٚ  دیذٜ ٔی ضٛد دس پبیبٖ چشخٝ ضطٓ ٔیضاٖ

خطه ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ خبن ٔٛسد آصٔبیص، سشا٘دبْ ضشایطی سا ثٝ د٘جبَ داضت وٝ دس آٖ تغییش ضىُ ٔحٛسی حبغُ اص تش ضذٖ خبن ثب 

ی ضذ وٝ دس ایٗ ضشایط تغییش ضىُ ٞبی ثشٌطت ٔیضاٖ ا٘مجبؼ ٘بضی اص خطه ضذٖ آٖ ثشاثش ٌشدیذ. ٚ ٔٙدش ثٝ ٚلٛع حبِت تؼبدِ

تش ٚ خطه تبثیشی دس سفتبس تٛسٔی ٘ذاضتٝ ٚ ٔیتٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ خٟت  چشخٝپزیش دس آٖ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ٚ پس اص چشخٝ ضطٓ، 

 اٞذ ثٛد. وٙتشَ آسیت ٞبی حبغُ تٛسْ ٚ ا٘مجبؼ، حذالُ ضص ثبس اػٕبَ ایٗ چشخٝ ثش سٚی ٔػبِح لجُ لشاس ٌیشی سبصٜ ضشٚسی خٛ

 

 
 مقایسه درصذ تغییر شکل تجمعی برای سه نمونه خاک با شوری های مختلف – 2شکل 

 

تغییشات ٘طبٖ دٞٙذٜ آٖ است وٝ خٛاظ اِٚیٝ خبن سسی ٔمذاسی ٔمذاسی تغییش وشدٜ است. ایٗ تغییش سا ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ 

طه ضذٖ رسات سس ثٝ ٞٓ ٔی چسجٙذ ٚ رسات دسضت تشی سا تطىیُ ٔی دٞٙذ ضىُ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ دس چشخٝ ٞبی ٔتٛاِی تش ٚ خ

ثٝ طٛسی وٝ دا٘ٝ ثٙذی خبن ٔب٘ٙذ ضشایط اِٚیٝ آٖ ٕ٘ی ثبضذ. رسات دسضت تش ثٝ ٚخٛد آٔذٜ داسای سطح ٚیژٜ وٕتشی ٘سجت ثٝ 

تغییشات سجت وبٞص پتب٘سیُ  رسات سیض اِٚیٝ خبن است ِزا لذست خزة آة ٚ فشْ پزیشی آٖ ٞب وبٞص یبفتٝ ثٝ طٛسی وٝ ایٗ

 ( ٚ اِحٕٛد ٚ ٕٞىبساٖ 1987تٛسٔی خبن ٔی ضٛد. ایٗ ٘تبیح ثب وبسٞبی تحمیمبتی ٔحممیٙی ٕٞچٖٛ سٛثب سائٛ ٚ سبتیبداس )
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%  4ثب  ٕ٘ٛ٘ٝ تدٕؼی ٔیضاٖ دسغذ تغییش ضىُ ضٛدچٙب٘چٝ وٝ دیذٜ ٔی .[3]( ٔطبثمت داسد2002( ٚ تشیپبتی ٚ ٕٞىبساٖ )1995)

ٔیضاٖ دسغذ تغییش ضىُ تدٕؼی ٕ٘ٛ٘ٝ  ،ػالٜٚ ثش آٖٞبی دیٍش است. وٕتش اص ٔیضاٖ آٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ(، 6چشخٝ تؼبدِی )چشخٝ دس  ضٛسی

دس  ،ةآ٘ٛع ٔٛاد ضیٕیبیی تشویت ضٛ٘ذٜ ثب  تبثیشایٗ ٘تیدٝ ٟٔٓ ثیبٖ وٙٙذٜ ثیطتش است.  ض% ضٛسی اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثذٖٚ ضٛسی ٘ی 2ثب 

تفبٚت ٘تیدٝ پژٚٞص ٞبی ا٘دبْ ضذٜ تٛسط ٔحممیٗ ٔجٙی ثش وبٞص یب افضایص  تٛاٖ ٌفتٗ ٔیثٙبثشای ثبضذ.ٔیاٖ تٛسْ ضوبٞص ٔی

٘بضی اص ٚخٛد ػبّٔی تحت ػٙٛاٖ ویفیت ٚ ٘ٛع ٔٛاد ضیٕیبیی تشویت ضٛ٘ذٜ ثب خبن  ی ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜپتب٘سیُ تٛسْ پزیشی خبن ٞب

س تٕبٔی ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔیضاٖ پتب٘سیُ تٛسْ ثب افضایص تؼذاد د ضٛددیذٜ ٔی ثٙبثشایٗ ثب تٛخٝ ثٝ آ٘چٝ وٝ دس اضىبَ فٛق .ثبضذٔی

تبثیش لبثُ ٔالحظٝ ای ثش ٚیژٌی  ٘یض ٞبی ٔتفبٚت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضٛسیٚخٛد  ،ػالٜٚ ثش آٖ ٕٞچٙیٗ. وشدٜ استچشخٝ ٞب وبٞص پیذا 

ضذٜ تٛسٔی ایٗ خبن ٞب  پتب٘سیُ ثیطتش ، ٔٛخت وبٞصضٛسیٚخٛد ثٝ طٛسی وٝ  داضتٝ استٞبی تٛسٔی خبن ٞبی ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ 

دس حمیمت ٕ٘ه سذیٓ وّشیذ افضٚدٜ ضذٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبػث افضایص ٘یشٚی خبرثٝ ثیٗ ثبسٞبی ٔٛخٛد دس سطح سس ٚ وبتیٖٛ ٞب  .است

٘سجت ثٝ  ا٘مجبضی وٕتشی-ٚص٘ی، دس پبیبٖ چشخٝ ٞب ثٝ تؼبدِی تٛسٔی % 4ضذٜ ٚ اص تٛسْ صیبد خٌّٛیشی وشدٜ است. ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ضٛسی 

( ٔطبثمت 1391)ٚ ٕٞىبساٖ ( ٚ ٔمذس1999(، االٚاخی )1992. ایٗ ٘تیدٝ ثب ٘تیدٝ ٔبِه ٚ ٕٞىبساٖ )ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سسیذٜ است سبیش

سبصٜ ٞبی ٟٔٙذسی اص خّٕٝ وب٘بَ ٞبی آثیبسی، خطٛط دس  تٛا٘ذ سٚضی وبسثشدی دس خٟت وٙتشَ تٛسْایٗ سٚش ٔی .[1]دوبُٔ داس

 ثضسٌشاٜ ٞب ٚ تُٛ٘ ٞب وٝ یه خطش خذی ٔحسٛة ٔی ضٛد، استفبدٜ ٌشدد. ا٘تمبَ آة، دیٛاس حبئُ، سٍٙفشش ٔؼبثش،
 

 

 نتیجه گیری

 دٞذ وٝ:ٞبی تش ٚ خطه ٘طبٖ ٔیثب ٔیضاٖ ضٛسی ٔختّف ٚ چشخٝضٛ٘ذٜ ٞبی ٔتٛسْخبنسٚی ٘تبیح حبغُ اص آصٔبیطبت 

 .یبثذوبٞص ٔیسسیذٜ ٚ ، ثٝ یه ٔمذاس ثبثت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب یتٕبٔ دساػٕبَ ضص چشخٝ  پتب٘سیُ تٛسْ پزیشی دس اثش .1

لشاسٌیشی  اص ثبس اػٕبَ ایٗ چشخٝ ثش سٚی ٔػبِح لجُ 6تٛسْ، حذالُاص خٟت وٙتشَ آسیت ٞبی حبغُ  ثٙبثشایٗ

 است.سبصٜ ضشٚسی 

دس چشخٝ دْٚ ثیطتش اص ٔمدذاس آٖ دس چشخدٝ اَٚ اسدت، ایدٗ     ٘طبٖ داد ٔیضاٖ تٛسْ اػٕبَ چشخٝ ٞبی تش ٚ خطه  .2

 ت اِٚیٝ دس اثتذای چشخدٝ دْٚ، وٕتدش اص ٔمدذاس آٖ دس اثتدذای چشخدٝ اَٚ اسدت.      ثذاٖ خٟت است وٝ ٔیضاٖ سطٛث

 ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ تٛسْ چشخٝ دْٚ اص ٔمبدیش آٖ ثشای چشخٝ ٞبی ثؼذی ٘یض ثیطتش است. 

، تبثیش صیبدی دس تغییشات تٛسْ پزیشی خبن داسد وٝ دس ایٗ ویفیت آة ٚ ٘ٛع ٔٛاد ضیٕیبیی تشویت ضٛ٘ذٜ ثب خبن .3

 دٞذ.ص٘ی، پتب٘سیُ تٛسٔی خبن سا وبٞص ٔیدسغذ ٚ 4ٕ٘ه سذیٓ وّشیذ تب ٔیضاٖ  صپژٚٞص افضای

لبثُ ٔالحظٝ تٛسْ  ، ثب تٛخٝ ثٝ وبٞصٚص٘ی دسغذ 4افضٚدٖ ضٛسی تب ٔیضاٖ اػٕبَ چشخٝ ٞبی تش ٚ خطه ٚ ٘یض  .4

اص خّٕٝ ی تٛا٘ذ سٚضی وبسثشدی دس خٟت وٙتشَ تٛسْ دس سبصٜ ٞبی ٟٔٙذسی ٔ پزیشی خبن ٞبی ٔتٛسْ ضٛ٘ذٜ،

 ثبضذ. ٚ ... وب٘بَ ٞبی آثیبسی، خطٛط ا٘تمبَ آة، دیٛاس حبئُ، سٍٙفشش ٔؼبثش، ثضسٌشاٜ ٞب ٚ تُٛ٘ ٞب
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