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 شهرستان هایپارکینگ در متخلخل بتن از استفاده اقتصادی فنی ارزیابی

  بهبهان
 

 جعفری عبذالحسین

 تْثْاى ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ ساصُ-عوشاى هٌْذسی اسضذ کاسضٌاس

 

 چکیذه

سا دس صهیي فشٍ  تتي هتخلخل تا داسا تَدى حجن حفشات تاال، داسای ًفَرپزیشی قاتل تَجْی هی تاضذ ٍ آب حاغل اص تاسًذگی

هی تشد ٍ هاًع اص جاسی ضذى سیالب دس خیاتاى ّا، پاسک ّا ٍ پیادُ سٍ هی ضَد ٍ سثة تغزیعِ سفشُ ّای آب صیش صهیٌی هی 

ضَد. دس ایي تحقیق سعی ضذُ است تا دس اتتذا تا استفادُ اص هػالح تَهی اقذام تِ ساخت تتي هتخلخل هتٌاسة تا استاًذاسد ّا 

تفادُ اص آب هغٌاطیسی تالش ضذُ است تا خَاظ هقاٍهتی ٍ هکاًیکی تتي افضایص یاتذ. تذیي هٌظَس چْاس گشدد. سپس تا اس

ًوًَِ تا آب هغٌاطیسی ساختِ  18ًوًَِ تا آب هعوَلی ٍ  18طشح اختالط اًتخاب ضذُ است ٍ تش اساس ّش طشح اختالط، 

ًوًَِ  91سٍصُ  ٍ  18سٍصُ ٍ  7تشسسی هقاٍهت فطاسی  ًوًَِ هکعثی تشای 91ًوًَِ، ضاهل  18ضذُ است کِ ّش یک اص ایي 

ًوًَِ هکعثی  8سٍصُ ٍ آصهایص ًفَریشی هی تاضٌذ. دس ایي تحقیق ًیض  18سٍصُ ٍ  7استَاًِ ای تشای تشسسی هقاٍهت کططی 

تفادُ اص تتي کَچک تشای تشسسی هقاٍهت سایطی تتي هتخلخل ًیض ساختِ ضذ. دس گام آخش اقذام تِ اسصیاتی فٌی ٍ اقتػادی اس

هتخلخل دسپاسکیٌگ ّای ضْشستاى تْثْاى گشدیذُ است .پس اص اًجام آصهایص ّا هطخع ضذُ است کِ استفادُ اص آب 

سٍصُ  18سٍصُ ضذُ است. ایي دس حالی است کِ دسغذ افضایص هقاٍهت  7دسغذی هقاٍهت  13-36هغٌاطیسی سثة افضایص 

سٍصُ خَد سا  18هقاٍهت  18-11سٍصُ حذٍد  7ضذُ تا آب هعوَلی دس سي  دسغذ تَدُ است. دس ًوًَِ ّای ساخت96ِ-9تٌْا 

سٍصُ خَد سا  18دسغذ هقاٍهت  69-66سٍصُ  7کسة کشدُ اًذ دس حالی کِ دس ًوًَِ ّای ساختِ تا آب هغٌاطیسی دس سي 

ِ ّای ساختِ ضذُ تا ساًتیوتش تش دقیقِ ًسثت تِ ًوًَ 96-8کسة کشدُ اًذ. ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ تا آب هٌاطیسی حذٍد 

آب هعوَلی کاّص ًفَرپزیشی داضتِ اًذ. ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ تا آب هغٌاطیسی، یکٌَاختی تْتشی دس ظاّش ٍ خَاظ 

فیضیکی داضتِ اًذ.اجشای پاسکیٌگ تا تتي هتخلخل ًسثت تِ تتي هعوَلی دس پاسکیٌگ ّا اص لحاظ اقتػادی  ٍ صیست هحیطی 

 تِ غشفِ تش هی تاضذ. 

 تتي هتخلخل، ًوًَِ ّای هکعثی ٍ استَاًِ ای، آب هغٌاطیسی، ًفَرپزیشی، هقاٍهت فطاسی ٍ کططیهای کلیذی:  واژه
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