کیان صنعت پاسارگاد

دستٛساِؿُٕ ٘صة ٔخاصٖ پّی
اتیّٙی ضشوت ویاٖ صٙؿت پاساسٌاد
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مقذمه
ٔخاصٖ تِٛیذی ضشوت ویاٖ صٙؿت پاساسٌاد ت 3 ٝصٛست ریُ لاتُ ٘صة  ٚتٟش ٜتشداسی ٔی تاضٙذ:
٘ -1صة ت ٝصٛست دفٙی
٘ -2صة تش سٚی صٔیٗ
٘ -3صة تصٛست ٛٞایی
دس ٞش س ٝحاِت ٘صة ،اص ٚ َٛاستا٘ذاسدٞایی ٚخٛد داسد و ٝدس صٛست ؾذْ سؾایت آٟ٘ا ٔطىالتی پیص آٔذٕ٘ ٚ ٜیتٛاٖ اص
ٔخضٖ تٟش ٜتشداسی وأُ  ٚصحیحی داضت.
٘ -1صة تصٛست دفٙی
دسصیش ٔٛاسد ٔ ٚ ٟٓالصْ خٟت دفٗ ٔخاصٖ تِٛیذی ایٗ ضشوت دس داخُ صٔیٗ آٚسد ٜضذ ٜاست:
الف) آماده سازی چاله نصة مخسن
اص ٕٟٔتشیٗ ٔشاحُ دفٗ ٔخضٖ صیش صٔیٙی ،آٔاد ٜساصی چاِ٘ ٝصة لثُ اص لشاس دادٖ ٔخضٖ دس آٖ است.
دس تاس ٜآٔاد ٜساصی چاِ٘ ٝصة سؾایت ٔٛاسد صیش ضشٚسی است:
چاِ ٝتایذ ؾاسی اص لطؿ ٝسٞ ًٙا  ٚاضیای سخت تا اتؿاد تضسي تاضذ.
حتٕآ تایذ ضیة وف چاِ ٝصفش تاضذ.
اٌش خان چاِ ٝاستحىاْ الصْ خٟت تحُٕ ٚصٖ ٔخضٖ سا داضت ٝتاضذ خان ٔشتٛطٔ ٝتشاوٓ ٔیطٛد $تا تشاوٓ حذٚد ٚ #"55
دس غیش ایٗ صٛست تایذ اص تتٗ تشای وف چاِ ٝاستفاد ٜوشد.
دس صٛست تتٗ سیضی وف چاِ ،ٝتایذ حذالُ ،تتٙی ت ٝاستفاؼ  10تا  15سا٘تی ٔتش تا ؾیاس حذالُ  300سیخت ٝضٛد.
اتؿاد ٔحذٚد ٜآٔاد ٜساصی ضذ ٜصیش ٔخضٖ $چ ٝخان ٔتشاوٓ ضذ ،ٜچ ٝتتٗ #اص ط ٚ َٛؾشض حتٕآ تایذ حذٚد ٔ 1تش تضسٌتش اص
اتؿاد خٛد ٔخضٖ تاضذ.
ت ٝؾٛٙاٖ ٔثاَ دس صٛستی ؤ ٝخضٖ تا لطش ٔ 2.5تش  ٚطٔ 6 َٛتش سفاسش داد ٜضذ ٜتاضذ اتؿاد وف چأِ ٝی تایست حذالُ
ٔ 7%3.5تش حفش ٌشدد.
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دیٛاسٞ ٜای چاِ ٝوٕی ضیة داس تاضٙذ ،و ٝتٍٙٞ ٝاْ واس وشدٖ دس ٖٚچاِ ٝخطشی اص تاتت سیضش خان ت ٝدس ٖٚچاِٚ ٝخٛد
٘ذاضت ٝتاضذ.



اخطاس!

دس صٛست ؾذْ سؾایت ٔٛاسد فٛق ،خان صیش ٔخضٖ دچاس ٘طست ضذ ٚ ٜتاؾث آسیة دیذٖ ٔخضٖ خٛاٞذ ضذ.

ضىُ  #1خاوثشداسی  ٚاخشای تتٗ وف ٔخاصٖ

ب) جاته جایی صحیح مخسن
ٔخاصٖ تِٛیذی ایٗ ضشوت تا سؾایت اص َٛالصْ دس واسخا٘ ٝتاسٌیشی ضذ ٚ ٜتحٛیُ ٔطتشی ٔی ٌشد٘ذِ .زا الصْ است ٍٙٞاْ
تخّی ٝتاس ٕٞ ٚچٙیٗ ٔخضٖ ت ٝدس ٖٚچاِ ٚ ٝخا ساصی اٖ دس چاِ ٝحتٕآ ٔٛاسدی سؾایت ض٘ٛذ تا ٔخضٖ صذٔ٘ ٝثیٙذ .آٞ
ٔٛاسد ت ٝضشح صیش ٔی تاضٙذ:
ٍٙٞاْ تّٙذ وشدٖ ٔخضٖ اص سٚی ٚسیّ٘ ٝمّی ،ٝحتٕآ اص خا لالتی ٞای تؿثی ٝضذ ٜسٚی ٔخضٖ استفادٌ ٜشددٍٙٞ .اْ تشداضتٗ
ٔخضٖ اص سٚی ٚسیّ٘ ٝمّیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔٛلؽ ا٘تماَ آٖ ت ٝدس ٖٚچإِٞ ٝیط ٝتؿادَ ٔخضٖ حفع ٌشددٔ .خاصٖ تِٛیذی ایٗ
ضشوت داسای پایٞ ٝستٙذ تٙاتشایٗ ٌزاضتٗ ٔخضٖ سٚی صٔیٗ یا دس ٖٚچاِ ٝحتٕآ ت ٝآسأی صٛست پزیشد.
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ضىُ  #2خات ٝخایی صحیح ٔخضٖ

ج) وصل کردن اتصاالت مخسن
تٕاْ ا٘طؿاتات ٚسٚدی  ٚخشٚخی ٔخضٖ تؿذ اص خایٍزاسی ٔخضٖ دس چ ٝدس چاِٚ ٝصُ ٔی ض٘ٛذ .اِثت ٝخٟت سِٟٛت دس فشایٙذ
خان سیضی ٔ ٚتشاوٓ وشدٖ خان ٔی تٛاٖ ا٘طؿاتات سا ٔشحّ ٝتٔ ٝشحّٚ ٝصُ وشد ِٚی دس صٛست تاص ٔا٘ذٖ سش ا٘طؿاتات دس
ٔشاحّی اص دفٗ ،تایذ ٔشالة تٛد و ٝاص خای ا٘طؿاتات خان ٚاسد ٔخضٖ ٘طٛد.
حتٕآ تایذ دلت ٕ٘ٛد و ٝسٚی ِٞ ِٝٛای ا٘طؿاتات ،خان تا حدٓ صیاد یىذفؿ ٝسیخت٘ ٝطٛد  ٚیا حتی دس ایٗ تخص  ٓٞاص اخش
 ٚتتٗ تاتت حفاغت استفادٌ ٜشدد ؤ ٝا٘ؽ ٞشٌ ٝ٘ٛفطاس ت ٝایٗ ٔٙاطك ضٛد.
د) پر کردن اطراف مخسن
خٟت سِٟٛت دس پشوشدٖ اطشاف ٔخضٖ  ٚا٘داْ صحیح ؾُٕ وٕپىت  $تشاوٓ ،#حتٕآ دٚس تا دٚس ٔخضٖ دس حذٚد ٔ ./5تش
ٚخٛد داضت ٝتاضذ.
تشای پش وشدٖ صیش ٔخضٖ  ٚاطشاف ٔخضٖ ٔی تٛاٖ اص ٔصاِح صیش استفاد ٜوشد:
 ضٗ ٔ ٚاس ٝدسضت#coarse sand or squeegee$
 ضٗ ٘خٛدی#pea gravel$
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 خشد ٜسٍٟٙا#crushed and screened rock chip$
اص ٔصاِح صیش تٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝثایذ استفاد ٜوشد:
 آسفاِت وٙذ ٜضذ ٜاص سطح صٔیٗ
٘ خاِٞ ٝای ساختٕا٘ی
 خشد ٜسٞ ًٙا تا ِثٞ ٝای تیض
ا٘ذاصٔ ٜصاِح سیخت ٝضذ ٜدٚس ٔخضٖ اص ٔ 20-15یّیٕتش تداٚص ٘ىٙذ.
ٔٛاد ٔٛاد ٔداص تیاٖ ضذ ٜدس تاال خٟت پش وشدٖ اطشاف ٔخضٖ ،دس الیٞ ٝای  30سا٘تیٕتشی دٚس ٔخضٖ سیخت ٝضذٞ ٚ ٜش
الی ٝتا دس صذ تشاوٓ استا٘ذاسد $حذٚد  # "55وٕپىت ضٛد .الصْ تزوش است و ٝحتی صیش ٔخضٖ  ٓٞوأُ پش ضٛد  ٚفضای
خاِی تالی ٕ٘ا٘ذ.
ٍٙٞاْ پش وشدٖ اطشاف ٘خضٖ تٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝثایذ ٔصاِحٔ ،ستمیٕاسٚی ٔخضٖ سیخت ٝضٛد.
پش وشٖ  ٚوٕپىت تا ٔصاِح ٌفت ٝضذ ٜتایذ تا  30سا٘تیٕتش تاالی تاج ٔخضٖ ادأ ٝداضت ٝتاضذ.
تشای پش وشدٖ ؾٕك دفٗ تالی ٔا٘ذ ،ٜاص خان ٔؿِٕٛی ٔٙطمٔ ٝیتٛاٖ استفاد ٜوشد.
ٚسایُ ٔىا٘یىی سٍٙیٗٔ $ثُ ِٛدس  ٚوٕپشسٛس  #...ٚتٞ ٝیح ٚخ ٝتش سٚی ٔحُ دفٗ ٔخضٖ حشوت ٘ىٙٙذ.
اٌش لشاس است ؤ ٝخضٖ دس خایی ٘صة ضٛد و ٝتاس تشافیىی ٔٛخٛد تاضذ ٔی تایست تا ٔطٛست ٟٔٙذسیٗ ٔطاٚس تٕٟیذاتی
خٟت اخشای تتٗ ٔسّح یا افضایص استفاؼ خان ٔتشاوٓ سٚی ٔخضٖ اتخار ٌشدد .ولی در کل توصیه می شود که
مخسن در جایی نصة شود که حذ االمکان تار ترافیکی نذاشته تاشذ.
اطشاف آدْ سٞٚای$دسیچ ٝتاصدیذٔ #خضٖ تا سطح صٔیٗ تا تتٗ آخش  ٚیا حفاظ ٞای فّضی ٔحافػت ض٘ٛذ ٚدس صٛستیى ٝتاس
صیادی سٚی ٔخضٖ ٘ثاضذ ٔی تٛاٖ اص ٕٞاٖ ٔصاِح ٔٙاسة تشای پش وشدٖ اطشاف ٔخضٖ استفاد ٜوشد  ٚتا وٕپىت ٔٙاسة
ایٕٙی اطشاف آدْ سٞ ٚا سا تأیٗ ٕ٘ٛد.
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ضىُ  #3خإ٘ایی صحیح ٔخضٖ دس تشا٘طٝ

ضىُ  #4پش وشدٖ صحیح تشا٘طٝ

ه) نصة مخسن در جایی که آب زیرزمینی موجود است.
دس صٛستیىٔ ٝخاصٖ دس ٔحّی ٘صة ٔی ض٘ٛذ و ٝتشاص آتٟای صیش صٔیٙی تاال ٔی تاضذٔ$ا٘ٙذ ٘ضدیه دسیأ #ی تایست اٌش آتی
دس چاِ٘ ٝصة تاضذ حتٕآ لثُ اص ؾّٕیات خاٌزاسی تخّیٌ ٝشدد سپس یه ف٘ٛذاسی ٖٛتتٗ ٔسّح خٟت ٟٔاس ٘یشٞٚای تاال
تش٘ذ ٜاب  #uplift$دس وف تشا٘ط ٝاخشا ٌشدد .دس صٔاٖ ٘صة ٔخضٖ ٔی تایست تشا٘ط ٝوأال اص آب تخّیٌ ٝشدد .سپش وٛتی
اطشاف تشا٘ط٘ ٝیض یىی اص ٌضیٞ ٝٙای پیطٟٙادی خٟت پاییٗ تشدٖ سطح آتٟای صیش صٔیٙی ٔی تاضذ .تشای خٌّٛیشی اص تّٙذ
ضذٖ ٔخضٖ ٔی تٛاٖ اص ٚص٘ٞ ٝایی تا تسٕٞ ٝای ٔخصٛظ استفاد ٜوشد.
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ؾٕك آب صیش صٔیٙی ٘ثایذ تیص اص ٔ 2تش تاالی ٔخضٖ تاضذ.
توجه :دس چٙیٗ پشٚط ٞ ٜایی حتٕآ ت ٝضشوت اطالؼ داد ٜضٛد تا ٍٙٞاْ تِٛیذ ٘یض تٕٟیذات ٚیظ ٜای خٟت ٘صة آساٖ ٚ
صحیح دس ٘ػش ٌشفت ٝضٛد.
 -2نصة تصورت سطحی( روی زمین)
ٔحُ استمشاس ٔخضٖ حتٕآ ٕٞا٘ٙذ ٔشاحُ آٔاد ٜساصی وف چاِ٘$ ٝصة دفٙیٟٔ ،#یا ٌشدد.
اٌش لشاس است اطشاف ٔخضٖ تا استفاؼ ٔطخصی تا ٔصاِحی ٔا٘ٙذ خان یا ضٗ پش ضٛدتٟتش است اص ٔٛاسد ؾٛٙاٖ ضذ ٜدس
لسٕت ٘صة دفٙی ٘یض سؾایت ٌشدد.
اٌش تسٕٞ ٝایی خٟت حفع وأُ تؿادَ ٔخضٖ سٚی اٖ ا٘ذاخت ٝضذٔ ٚ ٜحىٓ ٔی ض٘ٛذ تایذ حتٕآ تسٕٞ ٝا اص خٙسی تاضٙذ
ن ت ٝسطح ٔخضٖ صذٔ٘ ٝشسا٘ٙذ.
اٌش ٔخضٖ دس ٘ٛاحی ٌشٔسیش ٔثُ خٛٙب ایشاٖ تصٛست صٔیٙی ٔٛسد تٟش ٜتشداسی لشاس خٛاٞذ ٌشفت ،سایثا٘ی خٟت واٞص
حشاست تاتیذ ٜضذ ٜتٔ ٝخضٖ دس ٘ػش ٌشفت ٝضٛد.

ضىُ ٘ #5صة ٔخضٖ تش سٚی صٔیٗ
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 -3نصة تصورت هوایی
دس ٘صة ٛٞایی تایذ ف٘ٛذاسی ٖٛاخشا ضذ ،ٜچ ٝتتٙی  ٚچ ٝفٛالدی ،تٛا٘ایی تحُٕ ٚصٖ ٔخضٖ پش  ٚتٕاْ تاسٞای دیٙأیىی
ٚاسد ضذ ٜسا داضت ٝتاضذ.
تٕاْ ٔٛاسد ٌفت ٝضذ ٜدس تخص ٞای لثُ ؤ ٝشتٛط ت ٝایٗ تخص ٘یض ٔی ض٘ٛذ دس ایٙدا الصْ االخشا ٞستٙذ.

ضىُ ٘ #6صة ٔخاصٖ ت ٝصٛست ٛٞایی
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