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 خالصه

های بادرفتی تشکيل شده است ماسهاز  های ایرانبيابانگستره قابل توجهی از 

و بررسی عوامل  بنابراین تثبيت،آیند. دار به شمار میهای مسئلهکه از خاک

همواره مورد توجه محققين بوده است. از ، ها با مواد مختلفموثر بر تثبيت آن

دروکربنی سنگين، ها مواد هيهای مناسب برای این نوع خاکجمله تثبيت کننده

باشد. در این تحقيق، در راستای مطالعه ها مینفتی پاالیشگاه نظير پسماند

های بادرفتی تثبيت شده با پسماند نفتی، اثر عوامل موثر بر  مقاومت ماسه

. از این های تثبيت شده بررسی شدمحوری نمونهری تکبر مقاومت فشا جنس ماسه

 هایبر روی دو نمونه ماسه تهيه شده از بيابان  XRFرو، با انجام آزمایش 

-فاوت سيليسی و کربناته میها از دو جنس متماسه گردیداستان اصفهان، مشخص 
ت و در نهایت تح های تثبيت شده از هر دو نوع ماسه تهيهباشند. سپس نمونه

های دهد جنس دانهقرار گرفت. نتایج نشان میمحوری آزمایش مقاومت فشاری تک

 که دريت شده اثر قابل توجهی دارد، به طوریهای تثبماسه بر مقاومت نمونه

از مقاومت  بيشدرصد  10شده، درصد بهينه اختالط، مقاومت ماسه سيليسی تثبيت

 .باشدمیماسه کربناته 
تثبیت، ماسه بادرفتی، پسماند نفتی، جنس، مقاومت فشاری تک لیدي: کلمات ک

 محوری

 

 

 مقدمه .1
 

مناطق خشک آسيا سرزمين وسييعي را در داخيل نيوامي معتدليه، اسيتوائي و نيميه 

شور پهناور ایران نيز در این منطقه قرار داشته و بييش از ک پوشاند.استوائي مي

بيه  ،قرار دارد. سطح وسيعي از این منياطقدو سوم خاک آن تحت تأثير اقليم خشک 

رو . از ایين]1[اي پوشانده اسيتهاي ماسهمسامت تقریبي دوازده ميليون هکتار، تپه

-هاي ریزدانه بيادي تشيکيل ميیاز سطح كشور را ماسه 10توان گفت که بيش از ٪می

-آن  بندي و نوع تشکيلها با توجه به خصوصيات دانه[. مقاومت این نوع خاک2دهد]

ها با توجيه هاي عمراني بر روي این خاکها و پروژهباشد و ساخت راهها پائين  مي

باشد. در این مالت اگر فاصله معادن قرضه تا محور راه یيا به خواصشان ميسر نمي

یا  پروژه عمرانی زیاد باشد، آنگونه که در مناطق کيویر مرکيزی، کيویر ليوت و 

هزینه بهسازی خاک منطقيه و اميدار راه چنيدین های جنوب کشور چنين است، بيابان

هيا، هميواره ميورد رو تثبيت و بهسازی این خاکاز اینبرابر مد معمول خواهدشد. 

هيای بيادرفتی های گوناگونی برای بهسيازی ماسيهتوجه محققين بوده و مواد و روش

ن توان به ميواد هييدروکربنی سينگيمورد استفاده قرار گرفته، که از آن جمله می

 نظير قير و پسماندهای نفتی اشاره کرد. 

ها با مواد هيدروکربنی سنگين، به طور کلی تاکنون در تثبيت انواع ماسه

های تثبيت شده، مورد ارزیابی های مختلف اثر گذار بر خواص مقاومتی نمونهجنبه

                                                 
  واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی خاک و پی، دانشجوی کارشناسی ارشد 1
  واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی استادیار دانشکده عمران، 2
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ثبيت ت ایماسه هايخاكروی  انجام شده بر بررسیبعنوان مثال،  .گرفته استقرار 

جذب آب و در واقع وجود آب  باعث كاهش استحكام  می دهدشده با مواد قيري نشان 

هاي مرطوب و خيس خورده معموالً در مقاومت نمونه بطوری که؛ گرددت شده ميخاك تثبي

هاي خيس نخورده كمتر است، اما این تأثير با مقدار قير كم در مقایسه با نمونه

با قير،  در خصوص تثبيت ماسه [. تحقيقی دیگر3] رودافزایش مقدار قير از بين مي

تواند استحكام افزایش درجه خلوص مي ؛باشددهنده اهميت درجه خلوص ماسه مینشان

شدن ماسه با امالح و مواد آلي باعث كاهش عمده خاك را افزایش دهد و آغشته

است که عالوه بر  [. همچنين تحقيقات نشان داده4شود ]چسبندگي بين خاك و قير می

PH  خاك، ميزان نمك خاك نيز در انجام واكنش مكانيكي مربوط به قير و خاك مؤثر

 [.5كند]که با افزایش نمك، نتایج ماصل از اصالح با قير افت ميبه طوری ،باشدمی

مواد آلي اسيدي موجود در خاك اثرات مخربي بر روي اصالح خاک با قير خواهد داشت 

ها كه غالبًا در است كه مواد آلي قليایي و یا خنثي موجود در خاكو این در مالي 

مناطق خشك و نيمه خشك وجود دارند كار را بدون اشكال و یا با اشكال كم مواجه 

هاي ماشيه خليج فارس بر روي ماسهدر تحقيقی  ،( 2006) 1االطيبی [.4خواهند نمود ]

پسمانده نفتي باعث تشکيل -ماسهنشان داد که وجود آب و رطوبت در سيستم تثبيت 

هاي پسمانده که مولکولگردد و با توجه به آنباندهایي در مجاورت ذرات ماسه مي

در تثبيت با  [.6گردد]تر مينفتي بزرگتر وآب گریز هستند در نتيجه پيوندها ضعيف

قير، اگر در ماسه مقدار كمي مصالح ریزدانه موجود باشد، مقاومت خاک تثبيت شده 

شتر بوده و نتيجه عمل تثبيت بهتر خواهدبود. ولي افزایش ميزان ریزدانه به بي

 و همکاران2کورتيس [.5شد]درصد در ماسه،  منجر به نتيجه خوبي نخواهد 25بيش از 

ها بر روي انواع مختلف دانه و نوع اکسيد شده آن جذب سطحي قير 1989 در سال

نشان ایشان مطالعات  ،اندسي كرده)سيليكا ، آلومين، سنگ ماسه و آهك( را برر

 :[7باشد ]صورت زیر ميها بهدهد كه قابليت جذب سطحي قير به خاكمي

 آلومين  <سيليكا    <سنگ آهك    <سنگ ماسه  

ای بيا های ماسهنشان دادند که در تثبيت لوم 1994نيز در سال  4و محمد 3یانگ

، اما زاویه اصطکاک تغيييرات یافتهپسماند  نفتی چسبندگی  افزایش  قابل توجهی 

نفوذپيذیری ی دیگر، نتایج نشان دهنيده بهبيود [. در تحقيق8چندانی نداشته است]

همچنين مشخص شد که رطوبيت  ،باشدهای نفتی میتثبيت شده با پسماندبادرفتی ماسه 

همين در . های تثبيت شده با پسماند نفتی داردتاثير نامطلوبی روی مقاومت نمونه

های تثبيت شده، در ميدت زميان برای بررسی اثر بارندگی بر مقاومت نمونه ،قيقتح

 ،ها تحت شستشيو قيرار گرفتنيدنمونه ،روز، در دو مالت گرادیان باال و پایين 40

 30اليی  15ها در ميدود نتایج نشان داد که در مالت گرادیان باال، مقاومت نمونه

رادیيان پيایين کياهش مقاوميت نياچيز درصد کاهش خواهند یافت، در مالی که در گ

-(، با بررسی اثر زمان بر مقاومت تيک2012نيا و همکاران )ماجيان[. 9]خواهد بود
هيا بيه ایين نتيجيه محوری ماسه بادرفتی تثبيت شده  با پسماند نفتی پاالیشيگاه

گردد. نتایج ایشان نشيان ها افزوده میرسيدند که با گذشت زمان به مقاومت نمونه

های تثبيتی در مدت زمان هفت روز بعد از آمياده سيازی بيه مييزان ه نمونهداد ک

 [.10قابل توجهی از مقاومت مداکثر خود می رسند]

های تثبيت شده با ميواد تحقيقات مختلفی نيز بر روی اثرات زیست محيطی خاک

نشان دادند که افزودن قير به  1985و همكاران در سال  5سالم است.نفتی انجام شده

دهد و باعث كاهش آزادسازي عناصر شييميایي مثيل ماسه پایداري خاك را افزایش مي

های انجام شيده توسيم محققيين نتایج بررسی.]11[شودمواد معدني و فلزات سنگين مي

  [.9و8باشد]ک مینيز نشانگر عملکرد مناسب زیست محيطی پسماند نفتی در خامختلف 

ها با اسيتفاده از ميواد با مرور تحقيقات انجام شده در زمينه تثبيت ماسه

شود که با توجه ن استنباط میيچنهيدروکربنی سنگين نظير قير و پسماند نفتی، این

ای، و همچنين رفتيار مناسيب زیسيت های ماسهبه بهبود خواص ژئوتکنيکی انواع خاک

هيای های اثرگذار بر خيواص مقياومتی نمونيهبررسی جنبه محيطی این مواد در خاک،

های ماسه بادرفتی در نيوامی تثبيت شده ضروری است. با توجه به این که جنس دانه

هيا گونه پيش بينی نمود که جنس دانيهتوان اینباشد، میمختلف بيابانی متفاوت می

جا که تياثير از آن تواند بر مقاومت ماسه بادرفتی تثبيت شده اثر گذار باشد.می

                                                 
1Al- Otaibi 
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4 Mohammed 
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های بادرفتی تثبيت شده با پسماندهای نفتيی تيا کنيون این پارامتر بر روی ماسه

شيده  پرداختهاین موضوع در مطالعه ای موردی به ، در این تحقيق است نشدهبررسی 

دو نمونه خياک از دو منطقيه جنيد  و ورزنيه از توابيع اسيتان  رو،؛ از ایناست

های بيادی گستردگی ماسهدر ادامه ضمن اشاره به   است. و بررسی شدهاصفهان تهيه 

مناطق مورد بررسی، مواد و برنامه تحقيق تشریح شده و سپس بحث و نتيجه گيری  در

 صورت خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 گستردگی رسوبات بادی در مناطق نمونه برداری .2

 

 گستردگی رسوبات بادی در ناحیه جندق .1. 2

 
گذاري دهد که تغييرات شرایم جوي، نقش مهمي را در رسوبگونه نشان ميمشاهدات این

کند و سطح آب باال کند. در طول مدتي از سال که رواناب افزایش پيدا ميایفا مي

گذاري بيشتر خواهد شد. سپس در زمان کاهش رواناب و با پائين آمدن آید، رسوبمي

هد گرفت و فرسایش بادي افزایش خواهد یافت که به هاي نمکي شکل خواسطح آب، زمين

بادي هاي ماسه ،1مطابق شکل هاي بادي افزایش خواهد یافت. ي ماسهموجب آن گستره

شود و هرچه به سمت منطقه صورت پراکنده یافت مياز منطقه کوهپایه به بخشدر این 

. کندري پيدا ميهاي بادي افزایش چشمگيخور و بيابانک پيش رویم، گستردگي ماسه

-می های این منطقه اکثرا دارای منشا سيليسیتحقيقات نشان داده است که ماسه

  [.12باشند]

 

 
 هاي بادي در منطقه جند گستردگي ماسه  -1شکل

 

 

 گستردگی رسوبات بادی در ناحیه ورزنه .2. 2

 

 D در ناميه در منطقه ورزنه،هاي بادرفتي ، گستردگي و تجمع ماسه2شکل مطابق 
دهد سوبات بادرفتي منطقه نشان ميواقع شده است. مطالعات صورت گرفته بر روي ر

باشد. دليل این امر بيشتر به موضه رسوب گذاري ها متفاوت ميکه منشأ این ماسه

هائي را که توان در این منطقه ماسهرود مرتبم است. از این رو ميرودخانه زاینده

هاي از سنگ هامنشأ این ماسهباشد، یافت. ي و یا هر دو مياز فرسایش آبي و باد

سوبي، از جنس های با منشأ سنگ رمی باشد که ماسه یآذرین، رسوبي و دگرگون

هائي از جنس کوارتز، کاني، این ناميه ی بادرفتیهاماسه در  .کربناته می باشند

 .]13[شودفلدسپار، ميکا و اورتوکالزها نيز یافت مي
 

 

 هامواد و روش .3
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 نمونه ماسه منطقه جندق و ورزنه .1. 3

 
های ماسه بررسی اثر جنس و منشا دانهکه  با توجه به اینکه هدف این تحقيق

-می هاهای تثبيت شده با پسماند نفتی پاالیشگاهبادرفتی بر روی مقاومت نمونه
 و دو نمونهرهای تهيه شده باید دارای جنس متفاوت باشند. از اینباشد، نمونه

 ماسه بادرفتی برای بررسی انتخاب گردید، که یکی دارای جنس سيليسی                  

 
 گستردگی رسوبات بادی در منطقه ورزنه  -2شکل 

 

از منطقه جند  و دیگری با جنس کربناته از جنوب منطقه کویری ورزنه در استان 

های تهيه شده، آزمایشات نهبرای تعيين خصوصيات نمو ؛اصفهان تهيه گردیده است

 مختلفی به شرح زیر صورت گرفت:

آزميایش  ،ASTM D854آزمایش تعيين چگالي ویژه ماسه بير اسياس اسيتاندارد 

آناليز  ،ASTM D4318خميري براساس استاندارد تعيين مد رواني و مد خميري و شاخص

 هياگيري درصد رطوبت خاکاندازه ،ASTM D422استاندارد  اساساندازه ذرات خاک بر 

اي هاي دانيهگيري پارامترهاي نفوذپذیري خاكاندازه ، D2216ASTMمطابق استاندارد

ها نيز برای تعيين نوع و مقدار کانی XRFآزمایش  ،ASTM D2434براساس استاندارد 

ی هيابندی نمونهها انجام گردید. با توجه به این که دانهو بررسی منشا این ماسه

هيا بيه بندی آنماسه بادرفتی کمی با هم متفاوت بودند، جهت بررسی اثر جنس دانه

نشيان داده شيده اسيت. نتيایج  3صورت یکسان سنتز گردید که نتيجيه آن در شيکل 

و  1 های خياک نييز  در جيدولهای انجام شده برای تعيين خواص عمومی نمونهبررسی

دهيد نشان ميی XRFاست. نتایج آزمایش ارائه شده  2در جدول   XRFنتایج آزمایش 

هيای سيليسيی و های جند  و ورزنه را به ترتيب کيانیکه بخش قابل توجهی از ماسه

 دهند.کربناته تشکيل می
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 های ورزنه و جندقسنتز شده از ماسه بندینمودار دانه  -3شکل 

 

 

 جندق و ورزنه هایمشخصات عمومی خاک  -1جدول 

d max 

(kN/m3) 

opt 

)٪( 

GS  رد

شده از 

 100الک 

درصد 

رطوبت 

 طبیعی)٪(

عمق 

-نمونه

 (mگیری)

طبقه 

بندی 

 خاک

 نمونه

18 1/8 74/2 2 7/0 

 

SP 

 

 جند 

2/18 8/7 67/2 4 3/0 SP-SM ورزنه 

 

های بادرفتی جندق و های موجود در ماسهنوع کانی XRFنتایج آزمایش   -2جدول 

 ورزنه]آزمایشگاه دانشگاه اصفهان[

 نمونه جند  نمونه ورزنه

 ترکيبات درصد وزنی ترکيبات درصد وزنی

59/32  CaO 41/51  SiO2 

66/26  SiO2 43/13  CaO 

9/4  Al2O3 72/9  Al2O3 

44/3  Na2O 09/7  Fe2O3 

44/2  Cl 84/2  MgO 

7/1  MgO 62/1  K2O 

36/1  Fe2O3 36/1  TiO2 

997/0  SO3 32/1  Na2O 

836/0  K2O 15/0  P2O5 

18/0  TiO2 138/0  MnO 
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08/0  SrO 096/0  ZrO2 

058/0  BaO 089/0  SO3 

042/0  P2O5 059/0  SrO 

041/0  MnO 059/0  Cr2O3 

021/0  Cr2O3 020/0  CuO 

020/0  CuO 018/0  ZnO 

008/0  ZnO 005/0  Rb2O 

12/25  LOI 47/10  LOI1 

49/100 90/99 مجموع   مجموع 

 نمونه پسماند نفتی .2. 3

 

پسماند مواد نفتي، مواد باقيمانده در قسمت انتهایي و پایيني بير  طور کلي به 

باشد. این ماده یك تركيب كمپلكس است كه اغلب شامل تركيبات سنگين تقطير نفت مي

باشيد و مياوي مقيدار جزیيي هاي آروماتييك )معطير( ميمواد اشباع و هييدروكربن

دار( هاي مركب )شاخهپارافينهاي اشباع شده شامل ها هستند. گروهآسفالتين و رزین

هاي باشيند. اغليب هييدروكربنها ميچنين سيكلوپارافينو با زنجيرهاي طوالني و هم

انيد و ها جوش خوردهآروماتيكآروماتيك موجود در پسماند نفت به وسيله انواع پلي

هاي جيوش هيا نييز  از ملقيههاي جانشين آلكيل باشيند. رزینممكن است ماوي گروه

ها اند. آسيفالتينهاي قطبي، تشكيل شيدهه آروماتيك با آلكيل و سایر جانشينخورد

كن شده اي متراكم شده  تشكيلهاي چند ملقه از مقادیر زیادي آروماتيك اند كه مم

دهيد [. به طور کلی تحقيقات قبلی نشان می6فلزي باشند ] -است ماوي تركيبات آلي

و  1باال، لزجت زیاد، وزن مخصوص نزدیک به که پسماند مواد نفتی دارای نقطه جوش 

 [. 8وزن مولکولی باال هستند.]

های منطقيه در این تحقيق از پسماند نفتی پاالیشگاه اصفهان جهت تثبيت ماسه

هيای خصوصيات پسيماند نفتيی، آزميایشبرای تعيين  است. استفاده شدهمورد بررسی 

ارائيه  3 که نتایج آن در جدول دیدگرمختلف فيزیکی و شيميایی  بر روی آن انجام

 است.گردیده

 

 شیمیایی پسماند نفتی ی ومشخصات فیزیک  -3جدول 

-وزن

مولکولي 

(g/mole) 

هیدروکربن

)آروماتیک

٪) 

هیدروکرب

های ن

 (٪)اشباع

آسفالت

 ین

(٪) 

رزی

 ن

(٪) 

 نیکل

(ppm

) 

وانادی

 وم

(ppm) 

نقطه 

 جوش

(c0) 

ي ورگران

 c1000رد

(cs) 

وزن 

 واحد

900< 49 26 10 15 15 40 370< 55 96/0 

 

 روش تحقیق .3. 3

 

، هيای تثبييت شيدهنمونهبر روی مقاومت فشاري بادرفتی ماسه  جنس اثر جهت تعيين

از پسيماند نفتيي، طبيق ( 9و ٪ 7٪،  5٪، 3٪) بيا درصيدهاي مختليف نمونه ماسيه

ميرارت در درجيه هاي تثبيت شيده مخلوط گردید. سپس نمونه ASTM D4223استاندارد 

AASHTO-) با ميزان انرژي مصرفي برابر با تيراکم اسيتاندارد(، Co22)آزمایشگاهي

T99)جهيت تعييين ها، نمونيه آماده سازیساعت از  24 بعد ازشد. ، متراکم و ساخته

                                                 
1 - Loss on Ignition 
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محيوری تيک مقاومت فشياری آزمایش، شده تثبيت هاینمونه اثر جنس ماسه بر مقاومت

 گرفت. ها صورتروي آنبر  ASTM D2166-87مطابق استاندارد 

 

 

 نتایج و بحث .4

 

محوره همان طور که قبال  ذکر گردید، در این تحقيق از آزمایش مقاومت فشاری تک

های با جنس متفاوت استفاده شده های تثبيت شده از ماسهجهت تعيين مقاومت نمونه

های بادرفتی جند  )سيليسی( و ورزنه ماسهاست. نتایج این آزمون بر روی 

 نشان داده شده است.  6و 5، 4های )کربناته( در شکل

گردد که برای هر دو ، در وهله اول مشاهده می6 الی 4های مقایسه شکلبا 

درصد پسماند و مداکثر آن به  3نمونه خاک، کمترین مقدار مقاومت فشاری به ازای 

توان گفت که مقدار بهينه رو میاز این .گرددماصل میدرصد پسماند نفتی  7ازای 

های بادرفتی نبوده و پسماند برای اختالط با ماسه بادرفتی، متاثر از جنس ماسه

گردد، مشاهده می ی موصوفهاشکلطور که از باشد. اما همانبندی خاک میدانهتابع 

یکسان از پسماند نفتی های ماسه بادرفتی جند  و ورزنه که با مقادیر برای نمونه

های جند  دارای مقاومت فشاری بيشتری نسبت به ماسه بادرفتی اند، ماسهتثبيت شده

 باشند.ورزنه می

های گونه توجيه کرد که جنس خاکتوان این، میXRFبا توجه به نتایج آزمایش 

تواند باشد میمنطقه جند  که دارای مقدار سيليس بيشتری نسبت به ماسه ورزنه می

های تثبيت شده باشد. از عامل اساسی در تفاوت ایجاد شده در مقاومت فشاری نمونه

پسماند نفتی بر اساس چسبندگی این  های تثبيت شده باجا که مکانيزم تثبيت خاکآن

بادرفتی با   هایکه فعاليت سطحی ماسه چنين استنباط کرد باشد، می توانماده می

 ماسهمنشا سيليسی نسبت به 

 
نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوره بر روی ماسه تثبیت شده جندق با درصدهای  – 4شکل 

 مختلف پسماند نفتی

 

 
با درصدهای  ورزنهنتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوره بر روی ماسه تثبیت شده  –5شکل 

 مختلف پسماند نفتی
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جندق و ورزنه تثبیت شده با  مقایسه مقاومت فشاری تک محوره ماسه بادرفتی  – 6شکل 

 پسماند نفتی

 

چنين با توجه به تحقيقات انجام شده همباشد. بيشتر می با منشا کربناتههای 

های با جنس آلومين دارای جذب توسم کورتيس و همکاران، که نشان دادند دانه

جا که ميزان آلومين موجود در خاک جند  کمی [، و از آن7باشند]سطحی بيشتری می

تفاوت در مقاومت  آن را به عنوان عامل دیگرتوان باشد، میمی بيشتر از ورزنه

دانست که با توجه به مقدار آن از اهميت کمتری برخوردار است. مقادیر فشاری 

های تثبيت محوری نمونهها در مقاومت تکناچيز بوده و تاثير آن ی دیگرهاکانی

 شده غير قابل توجه خواهد بود. 

های نمونهاختالف در مقاومت فشاری در  ،6 و 4،5های شکلمودارهای مطابق ن

در درصد بهينه در مالی که  ،درصد پسماند نفتی ناچيز است 5و  3تثبيت شده با 

ای یابد، به گونهاین اختالف افزایش می درصد پسماند نفتی(، 7اختالط ) به ازای 

جند  نسبت به ماسه ورزنه ماسهمحوری در درصدی مقاومت فشاری تک 10افزایش که 

درصد پسماند نفتی، اگرچه مقاومت  9چنين به ازای مقدار . همگرددمشاهده می

، اما این کاهش در ماسه یافتهفشاری هر دو ماسه بادرفتی مورد آزمایش کاهش 

افزایش اختالف در مقاومت  موجب  . این مسئله،باشدورزنه بيش از ماسه جند  می

-های سيليسی نسبت به دانهدليلی بر فعاليت بيشتر دانه می تواندشده که  فشاری
 های کربناته باشد.

  
 

 نتیجه گیری .5

 

های بادرفتی در راستای شناخت ابعاد مختلف اثر گذار بر خواص مقاومتی ماسه

که نوامی مختلف بيابانی معموال  و با توجه به این پسماند نفتیتثبيت شده با 

شوند، در این تحقيق دو نمونه ماسه متفاومت تشکيل می های با جنساز دانه

 ،های سيليسی و کربناتهبادرفتی از نوامی جند  و ورزنه استان اصفهان، با جنس

های دهنده تاثير قابل توجه جنس بر مقاومت نمونهتهيه و تثبيت شد. نتایج نشان

های سيليسی تثبيت های که در درصد بهينه اختالط، ماسباشد، به گونهتثبيت شده می

درصد مقاومت فشاری بيشتری از خود نشان دادند و با افزایش مقدار  10شده 

 پسماند این اختالف بيشتر شد.
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