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 های کلیدیواژه  چکیده
از  استفاده ذال ؛ دشباها و مخاطرات ناشی از آن میامروزه يکی از مسائل مهم در مناطق شهری، بروز سیالب

رفی با و از ط اشدبمیغیر قابل اجتناب آسا های سیلو مديريت بارشکنترل کارهای مناسب  و عملی جهت راه

 .اشتدها ندگیين باربايد سعی در استحصال آب حاصل از ا ،ی کمبود آب در مناطق مختلف دنیاتوجه به مسئله

رائه شده اباشد، یم  مريکاکه مطابق با روش پیشنهادی انجمن بتن آ کارهای توصیه شدهيکی از راه در اين مطالعه

ه کلخل است يا متخ خاص که استفاده از آن در دنیا رو به گسترش است، بتن نفوذپذيرهای است. يکی از بتن

ايت ن با هدشود و از سوی ديگر از طريق آ های شديددگینبار خطرات واند از يک سو سبب مديريتتمی

ی بتن ه بر معرفاين تحقیق عالو در  د.وهای زيرزمینی شموجب تشکیل ذخاير آبتواند میبه داخل زمین  هارواناب

ذير در تن نفوذپبرد بکارمکانیکی آن نیز پرداخته شده است.  مصالح مصرفی در آن، به خواص نفوذپذير از جمله

معابر ا درهسیالب ند از بروزتوای آب و .... میهاها، کانالها، پارکینگهای جادهروها، کنارهساخت روکش پیاده

 و وارد آوردن خسارات احتمالی تاثیر به سزايی داشته باشد. یشهر

 خییواص مکییانیکی، سیییالب، بییتن نفوذپییذير،

 .های زيرزمینی، آبهارواناب

                                                           
 شهر عمران، دانشگاه آزاد اسالمی خمینیمهندسی استاديار، دانشکده -1

 شهرعمران، دانشگاه آزاد اسالمی خمینیمهندسی ، دانشکده انشجوی دکترید -2

 ، دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کشاورزیاستاد، دانشکده -3
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  مقدمه -1

 ،آبی ها و لزوم مديريت منابعتوجه به کاهش بارندگیبا 
به اهمیت استفاده از آب  مرتبط با موضوع مسئولین
 همین اند و بهتر پی بردهبیش ،هاهای حاصل از بارشرواناب

ها نمودن آن سبب نظر محققین برای استحصال و ذخیره
توان به عنوان يک تعريف مختصر میجلب شده است. 

ل، آوری آب باران شامل استحصاگونه بیان کرد که جمعاين
ف باران برای مقاصد مختلی آب انحراف، انتقال و ذخیره

های آب ی سفرهمانند آبیاری، مصارف خانگی، تغذيه
های سطحی ناشی از بارندگی و کاهش فاضالبزيرزمینی 

ز شناسی به استحصال آب باران امدارک باستان باشد.می
آوری دهند. همچنین مفهوم جمعسال قبل گواهی می 4000

 بل و به کشورسال ق 6000آب باران ممکن است به تاريخ 
 سال پیش از 2000ی چین بازگردد. انبارهای ساخته شده

ه بها ی کوهآوری رواناب از دامنهمیالد مسیح برای جمع
هدف کشاورزی و اهداف محلی هنوز هم در فلسطین 

                          پابرجاست.

 درصد 5/2های شیرين جهان حدود مجموع ذخاير آب
برآورد شده است جود در کل زمین های مومجموع کل آب

وضعیت  .گوی نیازهای بشر نیستو لذا اين مقدار جواب
انداز آب موجود و مشکالت مرتبط با آب حتی در چشم

ام اقدامات فوری انج کهآينده بسیار بحرانی است مگر آن
ات گیر افزايش جمعیت، تغییرسرعت چشمتوجه به . با گیرد

های مناسب آب، سیستمآب و هوای جهانی و توزيع نا
آوری آب باران موثرترين روش برای تامین آب مورد جمع

های احتمالی است. ماهیت نیاز و کاهش خطرات سیالب
هايی است که موجب ترغیب آب باران دارای ويژگی

 هانآترين گردد. برخی از مهماستحصال و استفاده از آن می
 عبارتند از:

ه کت و اين برای اشخاصی آب باران عاری از سديم اس -1
ب نمک دارند، حائز اهمیت است. عالوه بر آن، آرژيم کم

 دارد. یباران سختی بسیار کم

 داری آب مرتفعی ساخت مخزن برای نگههزينه -2
 گردد.می

ب باران جمع شده سبب کاهش جريان به سمت آ -3
 کاهد.ها شده و از ايجاد آلودگی میزهکش

 ن آب برای آبیاری فضای سبز است.تريآب باران مناسب -4

رمصرف های پُستحصال آب باران افزايش تقاضا در ماها -5
 نمايد.را برطرف می

گرفتگی آوری آب باران سبب کاهش مشکل آبجمع -6
 شود.معابر می

های سطحی و ين سیستم سبب کاهش فشار بر منابع آبا -7
 شود.زيرزمینی می

های استحصال ای طرحهترين بخشسازی از مهمذخیره
ست. های مختلف قابل انجام اباشد که به روشآب باران می

اک، سازی شامل استفاده از پروفیل خهای ذخیرهانواع روش
ع سازی در انواع مخازن سطحی نظیر تانک آب، انواذخیره

انبارهای سطحی و زيرزمینی ، آببندهااستخرها، آب
     های نفوذپذير تنسرپوشیده و بسترهای ساخته شده با ب

  ه از . در اين تحقیق تمرکز اصلی بر روی استفاد[1] شودمی
ه ستفادا باشد.ها میهای نفوذپذير برای استحصال رواناببتن

تواند از يک سو سبب مديريت خطرات میاز بتن نفوذپذير 
های شديد شود و از سوی ديگر از طريق آن با بارندگی

تواند موجب تشکیل ل زمین میها به داخهدايت رواناب
ر د.  در اين تحقیق عالوه بگردهای زيرزمینی ذخاير آب

، مورد استفاده در ساخت آنمصالح  ،معرفی بتن نفوذپذير
معرفی ع بتن  نیز مکانیکی اين نو خواصهای اختالط و طرح

 شود.می

 

 تن نفوذپذیرمعرفی ب -2

ه دلیل باشد که بپذير يکی از انواع بتن میبتن نفوذ
تخلخل باشد. تخلخل باالی آن دارای نفوذپذيری زياد می

درصد  25تا  15صورت معمولی بین هدر بتن نفوذپذير ب
حداقل میزان حفرات اين ( NRMCAانجمن ملی بتن ). است

معموال نسبت آب به درصد اعالم نموده است.  15بتن را 
خمیر  و میزان باشدمی 4/0و  28/0ها بین سیمان در اين بتن

را ها دانهسنگسطح گردد که بتواند طوری تنظیم میسیمان 
. عالوه بر اين نسبت [2] طور کامل پوشش دهدبه

باشد. معموال مقدار متغیر می 6 تا 4ها به سیمان بین دانهسنگ
درصد  65تا  50ها در بتن نفوذپذير بین دانهکل سنگ
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 معرفیير باشد. در ادامه مصالح مصرفی در بتن نفوذپذمی
 شود.می

 

 هادانهسنگ -1-2

ا  ببرای دستیابی به حفرات کافی، بتن نفوذپذير معموال
mm9ی ذراتاندازههای با دانهسنگ / 5 ساخته  19-

 [. برخی تحقیقات انجام شده حاکی از اين است3شود ]می
ی ذرات اندازهبا  دانهکه بتن نفوذپذير با سنگ

mm2/ 36 -9 / نیز جهت افزايش مقاومت فشاری  5
ASTM C39 [8 ][. در استانداردهای 7-4ساخته شده است ]

های مصرفی که دانه[ مشخصات سنگ9] ASTM C448و 
 شود، ارائه شده است. در بتن نفوذپذير استفاده می

ها مربوط به دانهيکی از مشخصات مهم در اين سنگ
. رس به عنوان يکی از مواد ها استرس موجود در آن

آور بوده زيرا سبب اثر منفی بر روی اتصال بین زيان
میت شود. اين نکته حائز اهها با خمیر سیمان میدانهسنگ

های مصرفی در بتن دانهاست که خواص فیزيکی سنگ
های های مصرفی در بتندانهنفوذپذير بايد شبیه سنگ

 معمولی باشد. 

نقش  هابندی آنشکل و توزيع دانه ،اندازهعواملی نظیر 
مهمی را در خواص مکانیکی، دوام و نفوذپذيری بتن 

، نوع ی ذراتازهاند[. عالوه بر 11-10] کندمتخلخل ايفا می
رد. بتن نفودپذير داخواص گیری بر دانه نیز اثر چشمسنگ

در ساخت اين نوع بتن های آهکی دانهاگر چه سنگ
های دولومیتی دانهه از سنگتر است ولی استفادمعمول

 [. 12] تواند سبب افزايش در مقاومت فشاری گرددمی

 

 واد سیمانیم -2-2

معموال جهت ساخت بتن نفوذپذير از سیمان پرتلند تیپ 
[. مواد سیمانی به عنوان يک پوشش 13] شوداستفاده می 1

ها بوده که جهت افزايش دوام بتن دانهبرای دورتادور سنگ
ی سیلیس و ثر است. همچنین محققین از دودهبسیار مو

خاکستر بادی که جايگزين مقداری از سیمان پرتلند معمولی 
اند. نتايج برخی تحقیقات نشان داده شود، استفاده نمودهمی

های که استفاده از مواد سیمانی جايگزين بر خالف بتن

معمولی، سبب کاهش خواص مقاومتی در بتن نفوذپذير 
 . [14] شودمی

 

 یمواد افزودن -3-2

به همین اسالمپ بتن نفوذپذير صفر است و  معموالً
 واد، از منیفزايندخاطر برای اين که بر مقدار آب اختالط 

 افزودنی جهت افزايش کارائی و روانی در بتن نفوذپذير
نی در اغلب تحقیقات از مواد افزود شود.استفاده می

شده است که  هجهت افزايش کارائی استفاد ی آبکاهنده
[ نیز توصیه شده 3] ACI 522R-10استفاده از اين مواد در 

اد هايی مبنی بر استفاده کردن از مووصیهتاست. همچنین 
 یرشافزودنی ديرگیر کننده برای به تاخیر انداختن زمان گ

 ن وشده است که از طرفی سبب افزايش دوام در برابر يخ زد
 شود.      آب شدن می

 
 بتن نفوذپذير ای از يکونهنم -1شکل 

 

درصد است و  25تا  15میزان حفرات بتن نفوذپذير بین 
مگاپاسکال  28تا  8/2معموالً مقاومت فشاری آن بین 
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های نفوذپذير با توجه به [. سرعت زهکشی بتن15باشد ]می
[. اولین بار 3ها و چگالی بتن متغیر است ]دانهی سنگاندازه

یالدی در اروپا و در انگلیس ساخته م 1930اين بتن در سال 
[. با توجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و 15شده است ]

تواند به های سطحی اين بتن میی حداکثری از آباستفاده
اين امر مهم کمک نمايد؛ به اين صورت که چون اين بتن 

توان از آن برای ساخت باشد، میدارای تخلخل باال می
استفاده کرد تا در مواقع بارندگی، اين روکش معابر شهری 

باالی خود بتواند  بتن با توجه به خاصیت نفوذپذيری
های سطحی را جذب نموده و با هدايت آن به داخل آب

های زيرزمینی گردد. در ی آبزمین سبب تشکیل سفره
شود که ای از يک بتن نفوذپذير مشاهده می( نمونه1شکل )

 داده است. آب را از درون خود عبور

 های نفوذپذیرطرح اختالط بتن -3

های بتن نفوذپذير در روش مبنا برای طراحی مخلوط
مطالعات تحقیقاتی بر اساس حفرات مورد نیاز در بتن است 

بايد به نحوی باشد  هامخلوط[. اصول طراحی اين 16-18]
 ها را بپوشاند.دانهکه خمیر سیمان به صورت کامل سنگ

Yahia و  Kabaروی طرح اختالط بر مبنای نسبت خمیر  بر
ای ( نمونه1. در جدول )سیمان به حفرات بتن تحقیق کردند

های های اختالط بتن نفوذپذير که محققین در سالاز طرح
اند های بتن نفوذپذير استفاده کردهاخیر برای ساخت مخلوط

 .ارائه شده است. 

 

 های مختلفای نفوذپذیر ساخته شده در تحقیقههای اختالط بتن( مشخصات طرح1جدول شماره )

   )3kg/m(مواد سیمانی    )3kg/m(دانه نگس سال
 آب

)3kg/m( 
ها به دانهنسبت سنگ

  )3kg/m(سیمان
نسبت آب به مواد 

  )3kg/m(سیمانی 
 نويسندگان

2006 
93/1541 69/344 01/105  47:1/4 3/0  

Crouch et al. [6] 
24/1620 15/287 21/87 64:1/5 3/0  

2009 

1820 180 50 10:1 28/0  

Kevern et al. [10] 

1700 260 70 5:1/6 27/0  
1620 310 80 2:1/5 26/0  
1580 330 90 78:1/4 27/0  
1550 360 100 3:1/4 28/0  
1510 380 100 97:1/3 26/0  
1600 340 80 7:1/4 24/0  
1570 330 100 75:1/4 3/0  
1560 330 100 72:1/4 3/0  

2010 
8/1440 2/320 1/112 5:1/4 35/0  

Huang et al. [5] 9/1486 4/330 1/115 1:5/4 35/0  
9/1586 6/352 4/123 1:5/4 35/0  

2010 

1559 312 103 5:1 33/0  

Neithalath et al. [7] 

1568 314 104 5:1 33/0  
1558 312 103 5:1 33/0  
1524 305 101 5:1 33/0  
1546 309 102 5:1 33/0  
1544 309 102 5:1 33/0  

2014 
1600 200 70 8:1 35/0  

Ibrahim et al. [36] 
1800 150 85/52 12:1 35/0  

 

 خواص مکانیکی -4

بتن نفوذپذير بستگی به میزان تخلخل )حجم مشخصات 
اين بتن دارد. میزان تخلخل نیز بستگی به نسبت حفرات هوا( 
، میزان مواد سیمانی و (W/CM)د سیمانی آب به موا

 بندی اين نوع بتن دارد. دانه

 های مقاومتیویژگی -1-4

فشاری های مقاومتی بتن نفوذپذير شامل مقاومت ويژگی
ها توسط پژوهشگران متعددی شود. اين ويژگیمیو خمشی 

طور کلی بهدر گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. 
ی ان حفرات )تخلخل( بتن رابطهمشخصات مقاومتی با میز
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( ارتباط بین مقاومت فشاری و میزان 2معکوس دارد. شکل )
 دهد. حفرات بتن نفوذپذير را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]3[ و مقاومت فشاری حجم هواارتباط بین میزان  -2شکل 

 

نشان داده است که خواص مقاومتی محققین تحقیقات 
آب به سیمان  به نسبت تر از آن کهدر بتن نفوذپذير بیش

دانه به سیمان حساسیت وابسته باشد، به عامل نسبت سنگ
[. همچنین در تحقیقات به اين 6دهد ]تری نشان میبیش

اند که افزودن پلیمرها و خورده الستیک نتیجه رسیده
 5کند ]پذيری افزايش پیدا میو شکلمقاومت خستگی 

انی نقش د سیمها توسط موادانه. پوشش دور سنگ[19-21و
 [. 22مهمی در افزايش مقاومت بتن نفوذپذير دارد ]

تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که طول 
گیری بر مقاومت خمشی بتن ی مراقبت تاثیر چشمدوره

نفوذپذير ندارد و تفاوت چندانی بین مقاومت خمشی 
 در روزه وجود ندارد. همچنین 28روزه و  7های بتنی نمونه

 90تا  70دل معا روزه 7مقاومت فشاری  پذير،نفوذ هایبتن
گر تفاوت روزه است که بیان 28درصد مقاومت فشاری 
ها باشد که در آنمی های معمولیمعنادار در مقايسه با بتن

ی درصد مقاومت فشار 70تا  65روزه بین  7مقاومت فشاری 
 [.23روزه است ] 28

رزيابی در حال حاضر استانداردی که بتوان جهت ا
پذير از آن استفاده های نفوذمقاومت فشاری و خمشی بتن

های ی فرعی استانداردنمود، وجود ندارد . با اين حال کمیته
ASTM جهت ارزيابی مقاومت فشاری بتن نفوذپذير نظر ،

 محققین را به موارد ذيل معطوف کرده است:

 چ.اين 8و ارتفاع  4ابعاد نمونه: استوانه با قطر  -1

 ASTM C39وش آزمون: مطابق با روش استانداردهای ر -2
 ASTM C78 [24 .]و 

 ASTM C31 [25.]وش استاندارد آوری: مطابق با رملع -3

اليه و کوبیدن  2ظرف نمونه در  پُر کردنروش تراکم:  -4
 کوبی.ضربه توسط میله 20هر اليه با 

 

 مقاومت در برابر سایش -2-4

خامت ای مختلف و ضهدانهبا توجه به ساختار سنگ
ها، مقاومت سايشی در مطالعات دانهپوشش دور سنگ

و همکاران از الیاف و  Dongمحققین حائز اهمیت است. 
 وند التکس برای بهبود مقاومت در برابر سايش استفاده کرد

افزايش زيادی در کسب مقاومت بهتر در برابر سايش 
 ن داده[. همچنین نتايج تحقیقات نشا26مشاهده نمودند ]

های بازيافتی و خورده دانهاست که استفاده از سنگ
های نفوذپذير را الستیک، مقاومت در برابر سايش در بتن

ر جهت ارزيابی مقاومت سايشی د[. 27بهبود بخشیده است ]
ASTM C1747 [28 ]ارد توان از استاندهای نفوذپذير میبتن

 استفاده کرد.

 

 آب شدن زدن ومقاومت در برابر یخ  -3-4

 به در برابر يخ زدن و آب شدن معموال با توجه مقاومت
های مورد نظر کاهش در جرم نمونه پس از تحمل سیکل

های گردد. محققین برای افزايش مقاومت بتنتعیین می
های نفوذپذير در برابر يخ زدن و آب شدن از افزودنی

د از موا Ghafooriو  Duttaاند. مختلف استفاده کرده
 آب دنی هوازا برای بهبود مقاومت در برابر يخ زدن وافزو

به اين نتیجه  Jiangو  Yang[. 29شدن استفاده کردند ]
نده کن رسیدند که استفاده از دوده سیلیس به همراه فوق روان

دهد افزايش میرا  زدن و آب شدن مقاومت در برابر يخ
 رجا که استفاده از خورده الستیک د[. همچنین از آن30]

شود لذا موجب افزايش بتن باعث ايجاد هوا در بتن می
[. 27گردد ]مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن نیز می

ده جهت ارزيابی مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن استفا
 [ توصیه شده است. 31] ASTM C666 از استاندارد 
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 هاهبتن نفوذپذیر به عنوان روکش روی کاربرد -5

 های نفوذپذير دراز بتن هاستفادموارد از  يکی
باشد. در اين زمینه تحقیقات ی معابر میهای رويهروکش
اين بتن به دلیل نفوذپذيری  ای صورت گرفته است.گسترده

شود و شدن سیالب بر روی سطح معابر می باال مانع از جمع
طور کلی هر چه دهد. بهها را به تراز پائین خود انتقال میآن

تر باشد، میزان نفوذپذيری بتن نیز لخل بتن بیشمیزان تخ
میزان نفوذپذيری و ( ارتباط بین 3تر خواهد بود. شکل )بیش

 دهد. تخلخل بتن نفوذپذير را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]3[ارتباط بین میزان حجم هوا و نفوذپذيری  -3شکل 

 

، با استفاده از تئوری 2015و همکاران در سال جوشقانی 
 ذپذيرهای نفواختالط بتن سازی طرحوی بهینهبر رتاگوچی 

های اختالط مورد بررسی قرار طرح[. 32مطالعه کردند ]
دانه با     درشت ،3m/kg495-210 گرفته شامل سیمان با عیار

mm4هایاندازه / 75-9 / mm9و 5 / 5-12/ نسبت و  5
ر اين تحقیق محققین دبوده است.  22/0-48/0آب به سیمان 

ی با معرفی بتن نفوذپذير به عنوان يک روکش برای رويه
خواص فیزيکی و مکانیکی بتن نفوذپذير از  ،هامعابر و جاده

جمله چگالی، مقاومت، تخلخل و نفوذپذيری را مورد 
ها به اين نتیجه رسیدند که هر چه ارزيابی قرار دادند. آن

ابد، نفوذپذيری و تخلخل نیز ها افزايش يدانهی درشتاندازه
های فشاری، خمشی و و به تبع آن مقاومت گرددتر میبیش

کند. مقاومت گیری کاهش پیدا میکششی به صورت چشم

بوده  MPa9/4ی حداکثر دست يافته شده، روزه 28فشاری 
 است. 

Priyadarshana بر روی  2013در سال  و همکاران
ق ها تحقیمديريت سیالبهای نفوذپذير و تاثیر آن در بتن

مان های ساخته شده شامل سیاختالط بتن [. طرح15کردند ]
                         میزانانه به د، درشت3m/kg415-270 با عیار 

 3m/kg 1480-1190  27/0-34/0و نسبت آب به سیمان 
بوده است و از مواد افزودنی ديرگیر کننده جهت کاهش 

ج مت فشاری استفاده شده است. نتايحفرات و افزايش مقاو
د در توانهای نفوذپذير میدهد که استفاده از بتننشان می

بی پیوندد به خوآسا به وقوع میهای سیلبارش مواقعی که
 آب را به درون زمین هدايت کرده و موجب کنترل سیل از

های زيرزمینی از سوی ديگر شود. ی آبيک سو و ذخیره
ين ی مکعبی در ای نمونهروزه 28يمم مقاومت فشاری ماکز

  بوده است.  MPa2/20تحقیق 

Jain  وChouhan  بر روی تاثیر شکل  2011در سال
و مقاومت فشاری بتن  ها بر روی نفوذپذيریدانهسنگ

های بتن . اين محققین استفاده از[33] نفوذپذير مطالعه کردند
ذب ها و جنفوذپذير را روشی مناسب جهت کنترل سیالب

 اند. مقاومت فشاری و نفوذپذيری ازها شناختهرواناب
کل شهای اساسی هر بتن نفوذپذيری است و لذا تاثیر ويژگی

ار ها را مورد بررسی قرهای مصرفی در اين بتندانهسنگ
های دانه با شکلدادند. در اين تحقیق از سه نوع سنگ

ی هابتدار استفاده شده و بتن با نسنامنطم، سوزنی و گوشه
 دهدمختلف آب به سیمان ساخته شده است. نتايج نشان می

ترين مقاومت فشاری را در های سوزنی کمکه سنگدانه
دارد،  mm/hr 7950 همراه با نفوذپذيری MPa 3حدود 

    های سوزنیدانهدار پس از سنگهای گوشهدانهسنگ
با  MPa 7/10ترين مقاومت فشاری در حدود بیش

     های نامنظمدانهد و سنگندار mm/hr 76نفودپذيری 
       ترين مقاومت فشاری را در مقايسه با دو نوع بیش

د که میزان ندار MPa 2/11ی ديگر در حدود دانهسنگ
، به دارهای گوشهدانهتر از سنگنفوذپذيری آن اندکی بیش

 است.  mm/hr 152میزان 

Alaica  سازی هینهبه بررسی ب 2010و همکاران در سال
. [34] های نفوذپذير پرداختندنفوذپذيری و مقاومت بتن

ی آهکی با ابعاد دانهها در اين تحقیق از سه نوع سنگآن
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mm 9-13 ،mm 13-16  وmm 16-19  استفاده کردند که
 27/0و نسبت آب به سیمان بین  3kg/m 350عیار سیمان آن 

فاده از ها اثر استبوده است و در برخی از طرح 3/0و 
ی سیلیس و الیاف بر خواص بتن نفوذپذير متاکائولین و دوده

دهد که بهترين مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج نشان می
بوده  mm 9-13ها با ابعاد دانهحالت زمانی است که سنگ

ی سیلیس استفاده شده که در طرح اختالط آن از دوده
مقاومت کششی  است. همچنین استفاده از الیاف سبب بهبود

 بتن نفوذپذير شده است.

 

استفاده از بتن نفودپذیر جهت کاهش آلودگی  -6
 هوا

با  ی آمريکا و بسیاری از نقاط دنیامتحده در اياالت
توجه به تولیدات رو به رشد خودروها، مشکل افزايش 

ا ب لذا محققین ؛آلودگی هوا نیز غیر قابل اجتناب شده است
یجه تیتانیوم دی اکسید به اين نتمطالعات زياد بر محلول 

ی ه براکها نتوان با استفاده از اين ماده در بتاند که میرسیده
ها گیرود از میزان اين آلودها بکار میی جادهساخت رويه

 کاست.

Shihui  های بر روی بتن 2012و همکاران در سال
ها آن .[35] مطالعه کردندنفوذپذير حاوی تیتانیوم دی اکسید 

 ه اين نتیجه رسیدند که اين ماده که يک ترکیب طبیعیب
ضور حها را با تواند آاليندهباشد، میخود تمیز شونده می

 جهت ی ماوراء بنفش درنور خورشید تجزيه نمايد و با اشعه
اده دکند. همچنین نتايج نشان ها عمل اکسیداسیون آلودگی

د ر خوشد، اثتر باها بیشکه هر چه میزان تخلخل در اين بتن
 د.  شوتر میتمیز شوندگی اين ماده در روزهای آفتابی بیش

 

 گیرینتیجه -7

ی تنش آبی در مناطق مختلف دنیا امروزه با توجه مسئله

ی حداکثری از آب باران مورد توجه قرار گرفته است. بتن استفاده

تواند در نفودپذير از اين جهت که دارای خلل و فرج است، می

شود تا از ها کمک کند و از طرفی موجب میرواناب استحصال

ها جلوگیری نمايد که اين امر عالوه بر آن که به بروز سیالب

نمايد، عاملی است تا از های زيرزمینی کمک میی آبتغذيه

آسا جلوگیری کرده و يا های سیلهای ناشی از بارشخرابی

که اجزای  بتن نفوذپذير يک بتن با اسالمپ صفر بودهبکاهد. 

ی آن شامل سیمان، آب، ريزدانه و مواد مضاف در تشکیل دهنده

 25تا  15 اصوال میزان تخلخل اين بتن بینصورت نیاز است. 

ی اندازه مگاپاسکال است. 28تا  8/2مقاومت فشاری بین  درصد و

های مصرفی در اين نوع بتن بین دانهمعمول سنگ

mm9 / ها به سیمان بین دانهنسبت سنگبوده و 5-19
4
1

6و  
1

 

های آن تحقیقات زيادی بر روی اين بتن و ويژگی .باشدمتغیر می

 شود:ها اشاره میآننتايج انجام شده است که به 

ها های معمولی که نسبت آب به سیمان در آنبر خالف بتن -1

تر دانه به سیمان مهمهای نفوذپذير نسبت سنگ، در بتنمهم بوده

 است.

درصد  90تا  70نفوذپذير بین  روزه در بتن 7ی مقاومت فشار -2

 روزه است. 28مقاومت فشاری 

افزايش  استفاده از خورده الستیک در بتن نفوذپذير سبب -3

 گردد.خواص مقاومتی می

قاومت ذپذير بر مهای نفوثر افزايش مدت مراقبت از بتنا -4

 فشاری ناچیز است.

ا مراه بواد افزودنی مثل مواد هوازا، دوده سیلیس هماستفاده از  -5

يش ها و خورده الستیک سبب افزافوق روان کننده، ديرگیر کننده

 .مقاومت بتن نفوذپذير در برابر يخ زدن و آب شدن شده است

ی و دپذيرشود، نفوتر میها بیشدانهی سنگهر چه اندازه -6

 ند.کيابد و مقاومت فشاری کاهش پیدا میش میتخلخل نیز افزا

تن در ب ی اکسیدنظیر تیتانیوم د فاده از مواد خودتمیز شوندهتاس -7

ی تجزيهها، از طريق تواند به کاهش آلودگینفوذپذير می

  ها توسط نور خورشید منجر شود.آالينده

ن تريکم ،ر بتن نفوذپذيرددار های گوشهدانهاستفاده از سنگ -8

ری را ترين مقاومت فشاهای نامنظم بیشدانهنفوذپذيری، و سنگ

 دارند.

ر بادی ی سیلیس و خاکستاد پوزوالنی، نظیر دودهاستفاده از مو -9

غم اين که در بتن معمولی سبب افزايش مقاومت فشاری علی

 شود ولی در بتن نفوذ پذير اثر افزايشی ندارد.می

تر باشد، مها در بتن نفوذپذير کدانهی سنگچه انداره هر -10

 يابد.تر و نفوذ پذيری کاهش میمقاومت فشاری بیش
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Nowadays, one of the most important issues in urban areas is the occurrence of 

floods and its resulting risks. Therefore, it is inevitable to use appropriate and 

practical solutions to control and manage flood precipitates, Regarding to the 

problem of water scarcity in different parts of the world, it is necessary trying to 

extract water from these rainfall. In this study, one of the strategies recommended 

by the American Concrete Institude (ACI) is presented. One of the most widely 

used concretes in the world is permeable or pervious concrete that can, on the one 

hand, manage the dangers of extreme rainfall, and on the other hand it can lead to 

the formation of groundwater resources by conducting runoff in to the earth. In 

this research in addition to the introduction of pervious concrete including 

materials used, its mechanical properties are also discussed. The use of pervious 

concrete in pavements, road sideways, parking lots, water channels, etc. can have 

significant impact on urban flood events and possible damages. 
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