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 چکیده:

بوده است. بارزترین خصوصیات این آسفالت،   بسیاری از ابداعات و نوآوری ها  موضوعاستفاده از آسفالت متخلخل در طول دهه گذشته  

.  گیردها صورت میو ارتباطات بین این تخلخل  ها رصد باالیی از فضای خالی و تخلخلقابلیت زهکشی آن است که به دلیل وجود د

از اهمیت زیادی برخوردار  های متخلخل نظیر آسفالت  های موجود در محیطتوجه به مسائل محیط زیستی نظیر کاهش آالیندهلذا  

بر   (ZnO)و نانو اکسید روی  (CuO)نانو اکسید مسمختلف نانوموادهایی نظیر  بررسی تاثیر درصد غلظت    پژوهشهدف    است و لذا

در این مطالعه روسازی آسفالتی متخلخل با دوام و با قابلیت جذب آالینده    بوده است.لخل  جاذب آالینده در آسفالت متخمقاومت و  

ها در آزمایشگاه شیمی  در آزمایشگاه آسفالت ساخته شد و بررسی وضعیت آالیندهو جهت تست خزش دینامیکی  شد  ها از آب معرفی  

متخلخل باعث افزایش قابل    های آسفالتیبه مخلوط  CuOاکسید  افزودن نانو   که نشان داد  نتایج تست خزش دینامیکی  انجام شد. 
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مخلوط های آسفالتی متخلخل   FNشیارشدگی مفید بود. مقادیر    مقاومت در برابرشد که برای   (FNتوجه ظرفیت باربری و عدد روانی ) 

دارای   نانو اکسید مس   ٪6های آسفالتی اصالح شده با نانو  در کل بارها، نمونه  ویافته   افزایش 15٪در تمام بارها به طور متوسط  

مقایسه نتایج کیفی  همچنین   .تغییرات ناچیزی مشاهده شد  ZnOهای آسفالتی حاوی نانو اکسید اما در نمونه  باالتری بود  FNمقادیر  

در تمامی پارامترهای کیفی    (ZnO)مواد اکسید روی و مس در کاهش آالیندگی نشان داد که نانو اکسید روی  در خصوص نفش نانو

،  در بخش تست مکانیکی  درنهایت  .سولفات بوده است  ، TSSالینده به عهده داشته که بیشترین کاهش در فسفات،آنقش کاهنده  

اکسید    ، نمونه آسفالتی حاوی نانوبخش زیست محیطی  بهترین عملکرد داشته و در  %6لظت  اکسید مس با غ  نمونه آسفالتی حاوی نانو

 . بهترین عملکرد داشته است %8غلظت روی با  

، نانو اکسید مس آالینده، نانو اکسید روی، جاذب آسفالت متخلخل، خزش دینامیکی کلمات کلیدی:  
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Abstract: 

The use of porous asphalt has been the subject of many inventions and innovations during the last decade. The most obvious 

characteristics of this asphalt is its drainage ability, which is due to the presence of a high percentage of empty space and 

pores and connections between these pores. Therefore, it is very important to pay attention to environmental issues such as 

the reduction of pollutants in porous environments such as asphalt, and therefore the purpose of the research is to investigate 

the effect of different concentrations of nanomaterials such as nano copper oxide (CuO) and nano zinc oxide (ZnO) on 

resistance and absorption. The pollutant was in porous asphalt. In this study, durable porous asphalt pavement with the 

ability to absorb pollutants from water was introduced, and it was built for dynamic creep testing in the asphalt laboratory, 

and the state of pollutants was investigated in the chemical laboratory. The results of the dynamic creep test showed that the 

addition of CuO nano oxide to the porous asphalt mixtures significantly increased the bearing capacity and mental number 

(FN), which was useful for rutting resistance. The FN values of porous asphalt mixtures increased by an average of 15% in 

all loads, and in all loads, asphalt samples modified with 6% copper nano oxide had higher FN values, but insignificant 

changes were observed in asphalt samples containing ZnO nano oxide. became. Also, the comparison of the qualitative 
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results regarding the effectiveness of zinc oxide and copper nanomaterials in reducing pollution showed that zinc oxide 

(ZnO) has the role of reducing pollution in all qualitative parameters, and the biggest reduction was in phosphate, TSS, and 

sulfate. Finally, in the test section Mechanically, the asphalt sample containing copper nanooxide with a concentration of 

6% had the best performance, and in the environmental section, the asphalt sample containing zinc nanooxide with a 

concentration of 8% performed the best. 

Keywords: porous asphalt, resistance, pollutant absorber,ZnO nano oxide, CuO nano oxide 

 

 

 

 مقدمه  - 1

امروزه با رشد روز افزون جمعیت و افزایش آلودگی آب و هوا 

استفاده، موضوع تصفیه آب    منابع آب قابل طور نیاز بهو همین

که با  است  خیر مورد توجه همگانی قرار گرفتههای ادر سال

صدد آن هستند رف هزینه و زمان زیاد، محققان درتوجه به ص

ابداع و مورد استفاده قرار   کارآمد را که روش های جایگزین و

عملکرد.  دهند در  به   بهبود  که  صنعتی  مختلف  های  بخش 

پیشرفت   با  ارتباط استدر نشدت  کارایی  انو تکنولوژی در   ،

است، به  داده برخی مواد خاص را به طور قابل توجهی افزایش

شود  همین جهت برای بازدهی بیشتر از نانو مواد استفاده می

(Wang et al,2017).  جایی که نزوالت آبی یا بارندگی  از آن

می   محسوب  زنده  موجودات  کلیه  حیات  اصلی  منشاء  ها 

تدریج باعث از بین رفتن  هاما بعضی موارد این نزوالت ب شوند،

ت جنگل ها و موجودا اکوسیستم خشکی ها و دریاها از جمله 

که علت آن اضافه    یابد آبزی شده و تنوع زیستی کاهش می

از بیش  از   شدن  فرار  آلی  مواد  جمله  از  آالینده  مواد  حد 

مواد  ودروهاخ دودکش نیروگاه ها، کارخانجات صنعتی و اگزوز

اسیدهای موجود در و فلزات سنگین است.   (VOCآلی فرار )

اسید   عمدتا  باران  می  سولفوریک آب  نیتریک  اسید  باشند  و 

کالت تکنیکی  امروزه عالوه بر مشاز طرفی    (. 1392)نیک نژاد،

با مسائل    ه، نگرانی های شدید در رابطو فنی راه ها و جاده

با   جدید  مصالح  ساخت  و  تعریف  به  منجر  محیطی  زیست 

های  باتوجه به وجود آالینده ها در روانشود. با  کیفیت باال می

بارندگی  در  ریشه  که  محققان    ایهسطحی  دارند.  اسیدی 

توسعه  دریافت مناطق  در  که  روانند  این  آلوده ایافته  های  ب 

آبمی ذخایر  دریاتوانند  و  زیرزمینی  را چههای  شیرین  های 

کنند ا  آلوده  است.  مضر  انسان  برای  آسفالت که  طرفی  ز 

ها  ا ایمنی جاده ب  ههای فراوانی در رابطمتخلخل اگرچه مزیت

به دلیل دوام کم و عمر کوتاه تر نسبت    اما   و زهکشی آب دارد

مخلوط دیگر  آسبه  توجه  های  مورد  کمتر  متداول،  فالتی 

با ترافیک سنگین قرار می   دیان راه برای روسازی راه هاصمت

 (. 1392)نیک نژاد، یردگ

مشخصات کیفی رواناب در شهر    (1387)  پروین نیا و همکاران

هایی  از  نمونه. در این تحقیق  بررسی قرار دادند  موردشیراز  

از سه زیر حوزه شهری بزرگ، متوسط و کوچک در   رواناب 

. نتایج نشان داد که بسیاری از آالینده  بررسی شدشهر شیراز 

غلظت مواد معلق در    های رواناب جذب مواد معلق می شوند و

حد مجاز تخلیه به آبهای سطحی می رواناب شهری باالتر از  

گین در رواناب شهری فلزات سن  باالترین مقدارهمچنین  اشد.  ب

  .شیراز آهن و روی بوده است

Kafi et al. (2007)  بررسی رواناب  به  غلظت  های  تغییرات 

های  از مقایسه آالینده   پرداختند.  حوزه  6در    پاریسشهری در  

نتیجه خروجی از حوزه در هنگام بارندگی و با زمان خشک،  

که مواد جامد معلق، فلزات سنگین دارای غلظت بیشتری   شد

در هنگام بارندگی در مقایسه با حالت خشک دارند. با مقایسه 

، آنها  1997تا    1996با    2006تا    2003های  بار آلودگی سال

به این نتیجه رسیدند که تغییرات فلزات سنگین در دو دوره 

کسیژن خواهی باشد. بارهای جامدات معلق، ابا هم مشابه می 



 

 

تا    2003در سرتاسر    شیمیایی و اکسیژن خواهی بیولوژیکی

ای موجود در این پارامترها را می ه باالتر بودند. تفاوت  2006

رویداد ت مشخصات  به  هوای    وان  دوره  عمده  طور  به  بارش، 

  خشک قبل از هر بارندگی نسبت داد.

Thomas et al. (2008)  بررسی  ب از  ه  سنگین  فلزات  حذف 

متخلخل   که  پرداختند  آسفالت  رسیدند  نتیجه  این  به  و 

آسفالت متخلخل، پتانسیل باالیی در حذف روی و مس دارد.  

  93و    92مس به ترتیب   روی وهمچنین نتایج نشان داد که  

فسفات را به میزان   این روسازی توانسته نیترات و و    حذف شده

 . حذف نماید 27%

Klenzedrof et al. (2012)   مزا  یمرور و    تیفیک  ی ایبر  آب 

دوره   یبه طور خاص برا   یکیدرولیه  تیهدا  یریگروش اندازه

از   یاهیال  PFC  .انددادهارائه   (PFC) رینفوذپذ  اصطکاک

ضخامت دارد    رمتیسانت  5تا    5/2آسفالت متخلخل است که از  

قابل نفوذ قرار   ریغ   یمعمول  یو به عنوان روکش در جاده ها

تحقردیگیم مطالعات  م  دادنشان    ی قاتی.  مواد   زانیکه  کل 

  سهیدر مقا  PFCسطوح    یهامعلق معلق و فلزات کل در رواناب

. استفاده از است  افتهیکاهش    یمعمول  آسفالت  یهابا رواناب

متخلخل در    آسفالت  تنها   یشهر  طیمح  کیمتخلخل  نه 

 سو   راتیبلکه به کاهش تأث  بخشید،را بهبود    یرانندگ  طیشرا

کمک   زین  ینیرزمیآب و سطح ز  سطح  تیفیبر ک  ینیشهرنش

 .کرد

Roseen et al. (2012)    سیستم یک  عملکرد  بررسی  به 

در   متخلخل  روسازی  طوفان  آب  ساحلی   مناظقمدیریت 

دهد.  ماه دمای انجماد معموال رخ می  6پردازد که در آن  می

طوفان   -های متخلخل برای مدیریت آب  استفاده از روسازی 

ها  های بسیاری دارد که بیشتر آن در آب و هوای شمالی چالش

بندان در محیط توجه یخ وذ قابلمربوط به سرمای شدید و نف

عملکرد   برای  متخلخل  روسازی  سیستم  است.  متخلخل 

مورد بررسی    2008تا    2004هیدرولیکی و کیفیت آب از سال  

هید پاسخ  گرفت.  مشاهدهقرار  به    ،شده  رولوژیکی  شبیه 

عملکرد تصفیه از طرفی  شی عمق کم آب زیرزمینی است.  کزه

های نفتی، روی و کل  هیدروکربنبا کیفیت آب استثنایی برای  

تر از حد تشخیص وجود  ار کمجامدات معلق با تقریبا هر مقد

 نیترات تنها حذف متوسط برای فسفر مشاهده شد، و  و    داشت

 . منفی بود

Lopes Afonso et al. (2017)  های  مخلوطارزیابی عملکرد    به

که به    اندپرداختهبا افزودن الیاف سلولزی    روسازی متخلخل

مورد    ها بین سنگدانه ها و چسبخاطر ظرفیت چسبندگی آن

چسبندگی توسط   تلف از  است. این امر به جلوگیری    توجه بوده

شی کمک خواهد کرد، که یکی از مشکالت اصلی آسفالت کزه

می کاهش  ریز  مصالح  مقدار  زیرا  است،  در  متخلخل  یابد. 

با سلولزی   مقایسه  الیاف  افزودن  معمولی،  متخلخل  آسفالت 

 . شودباعث بهبود عملکرد تغییر شکل دائمی می

Sabmito et al. (2021)  و    هیتجز  یها، روشدر پژوهش خود

 یروساز  یها  ستمیس  یطیو مح  یکیدرولوژیعملکرد ه  لیتحل

و    یشهر  یزهکش  نهیدر زم  نظیر آسفالت متخلخلمتخلخل  

بر    یارائه مرور  آنها  . هدف اندکرده  یبا توجه به دوام آنها بررس

. شواهد حاصل  بوده است  نهیزم  نیمطالعات دهه گذشته در ا

مبتن دانش  ا  یاز  تفسسند  نیبر  از   یدیمف  یانتقاد  یرهای، 

در مورد عملکرد    ی فعل  رکد  شرفتیپ   یمطالعات موجود برا

معمول حذف   ییاز نظر کارا  یطیمح  راتیو تأث  یکیدرولوژیه

   .دادارائه  ی کنون رینفوذ پذ یروساز یهاستمیها و سندهیآال

Shafabakhsh et al. (2021)    یستیخواص فوتوکاتالبه بررسی  

نانو  نانو در آسفالت به منظور   اکسید مس  اکسید تیتانیوم و 

فوق با نور    بیشده است. ترک  یاز جو بررس  ندهیجذب مواد آال

UV  تروژن ین  یدهایاز جمله اکس  ندهیواکنش داده و ذرات آال 

همچن اکس  یآل  باتیترک  نیو  را  نتایم  دیفرار    ج یکند. 

اصالح  ها شیآزما افزودن  که  داد  نانو  نشان  اکسید  کننده 

نانو و  مس  تیتانیوم  اکس  اکسید  ذرات  موثر  طور    یدهایبه 

رئولوژ  تروژنین و خواص  هوا حذف  از  افزا  ریق  یکیرا   ش یرا 

 ک یبه عنوان    نتایج حاصل از پاشش نانومواد  نی. همچندهدیم

مبتن آب  ی پوشش  کاهش بر  بیانگر    ی دهایاکس  41-63%  ، 

   بود. تروژنین



 

 

Kamboozia et al.(2022)    نانو    ی شگاهیآزما  یبررسبه اثر 

روی ش  اکسید  و  شکست  مقاومت  آسفالت    اریبر  مخلوط 

شرا در  اند. پرداخته  ذوب-خیو چرخه    خستگی  طیمتخلخل 

ارز هدف  با  ش  ی ابیمطالعه  خوردگ  ارداریرفتار  ترک  در    ی و 

شده    آسفالتی  هایمخلوطمتوسط    یدما  ط یشرا  براصالح 

حاکی از تاثیر    نتایج.  شدانجماد انجام    و  یشگاهیآزما  خستگی

.  بودمخلوط    یو مقاومت ترک خوردگ  خستگیچرخه    منفی بر 

ا بر  روینانو  افزودن    ن، یعالوه  مخلوط،  اکسید    یهاعملکرد 

تغ  آسفالتی برابر  دائم  رییدر  ترک  یشکل    بهبود   یخوردگو 

  . بخشید

Masri et al. (2022)    به عنوان   ومیتانینانو ت  ریتاثبه بررسی

قاصالح آسفالت    ریکننده  ی سنگ  کیماستمتخلخل  در 

شده نانو  چسب و مخلوط اصالح  ریمطالعه تأث  نیا  .پرداخته اند

که  داد  نشان  جی. نتای کردبررس 70/60 اریع  ریرا با ق ومیتانیت

بهبود را   نیدرصد باالتر  ومی تانیتمواد  نانو شده با  اصالح  ندریب

ش خواص  نظر  مورفولوژ  ییایمی از  خواص  انجام   یکیو  آن 

ادهدیم بر  عالوه  حجم  ن، ی.  افزودن  زین  یخواص  نانو    با 

 توانست  آنافزودن    یافته وبهبود    یبه طور قابل توجه  ومیتانیت

  دهد. شیرا افزا ریق یخواص کل

با توجه به اهمیت بررسی مسائل محیط زیستی نظیر کاهش  

های متخلخل نظیر آسفالت و های موجود در محیط  آالینده

تاثیر   زمینه  در  محدود  مطالعات  بر همچنین  نانومواد 

خصوصیت همزمان کمی و کیفی موجود، لذا هدف از در این  

های  تحقیق بررسی تاثیر درصد غلظت های مختلف نانومواد

بر  روی  اکسید  نانو  و  اکسید مس  نانو  نظیر  بازار  در  موجود 

در آسفالت متخلخل می    وضعیت مقاومت و  جاذب آالینده

 باشد. 
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با معرفی مصالح مصرفی و مشخصات آنها شامل    بخشدر این  

د و طرح اختالط  نانو موا مصالح سنگی و دانه بندی آن، قیر،

آسفالتی، عملآزمایش  مخلوط  آزمایشکهای  و  های  ردی 

مخلوط در    ها محیط زیستی در رابط با درصد جذب آالینده

متخلخل قرار می آسفالتی  بررسی  در    گیرد.مورد  گام  اولین 

مخلوط برای  مناسب  مصالح  انتخاب  اختالط،  های  طرح 

می مصالحمتخلخل  اصالح  باشد.  و  قیر  هایی  کنندهسنگی، 

مانند پلیمر و نانو مواد و افزودنی در طراحی آسفالت متخلخل 

 شوند. گرفته میکاربه

ریز مصرفی در آسفالت متخلخل  مصالح سنگی درشت دانه و  

مکعبی شکل و صددرصد    باید سخت، محکم، بادوام، تمیز و 

از  عاری  و  بوده  یکنواخت  کیفی  خصوصیات  با  و  شکسته 

ذرات باشد.    هرگونه  خاکی  پوشش  و  و شیستی  و الی  رس 

آهکی جنس  از  تحقیق  این  در  مصرفی  سنگی  ه بود  مصالح 

 دهد. ان مینشمشخصات مصالح مصرفی    (  1است که جدول )

 مشخصات مصالح مصرفی  -1جدول 

 74/4)بزرگتر از   بزرگدانه محدوده مجاز استاندارد  واحد  مشخصه

 (مترمیلی

 

ریزدانه )کوچکتر از  

 متر(میلی 74/4

 

  سایش لس آنجلس 

 

 

 درصد 

AASHTOD96 <30 18 - 

 - ASTM D4791 <20 8 صاف و کشیده 

 - ASTM D4791 <5 8/0 تخت و کشیده 

 - AASHTO T85 <2 12 جذب 

 AASHTO T104 <15 2/0 1 سولفات سودیم 

 AASHTO T89 <25 - 18 محدودیت روانی 

 AASHTO T90 NP - NP شاخص پالستیسیته



 

 

  ( PWDدر این تحقیق از طرح دانه بندی آیین نامه مالزی )

این دانه بندی،  . علت انتخاب این  شد استفاده(  1)  شکل طبق  

درصد   این است که در بسیاری از مقاالت از آن استفاده شده و

-درصد در نظر گرفته شده   19فضای خالی این طرح حداقل  

ی بندی شمارهبندی تقریبا شبیه با دانه  ست و این نوع دانها

این   آیین نامه روسازی متخلخل است. همچنین دانه بندی  1

 میلی متر است.   19تا  0طرح دارای سنگدانه های بین 

 

 دانه بندی مورد استفاده در این پژوهش (: 1) شکل

نیز   قیر مصرفی  از درخصوص  آسفالتی متخلخل  مخلوط  در 

و  میلی متر(  7تا    6)قیر شل با درجه نفوذ    70/60قیر خالص

می میلی متر(  10تا    5/8)قیر سنگین با درجه نفوذ    100/85

کم و متوسط استفاده نمود   های با ترافیکفقط برای راهوان  ت

قیرهااما   نوع  این  زیاد،  ترافیک  با  ها  راه  به صورت  در  باید 

در این  لذا    های مختلف استفاده گردد. شده با افزودنیاصالح

به   و  به کاربرد مرسوم در صنعت روسازی  تحقیق،   توجه  با 

معتبر   همکاران،  مقاالت  و  قیر    (1400)موسوی  از 

 .  گردید استفاده  70/60خالص

  ( گذشته  مطالعات  در  اینکه  به   Tanzadeh et)باتوجه 

al,2017) (Anand et al,2021    و راد  )موسوی 

مخلوط  به(  1400همکاران، در  نانومواد  درصد  معمول  طور 

، لذا در این  است  ستفاده شدهادرصد از قیر    8تا    1آسفالتی  

مدنظر   %8،    %4،    %2،    %0تحقیق نیز درصد نانومواد به صورت  

گرفت. همچنین   )نانو انواع  از  قرار  روی  اکسید  و   (Zn0مواد 

نمونه آسفالت   4بطوریکه هرکدام در    استفاده شد(  CuO)   مس

قیر بهینه    % 8،    %6،    % 4،    %2لخل ، در درصدهای مختلف  متخ

آسفالت متخلخل به دلیل دارا بودن از طرفی  به آن اضافه شد  

ریز مصالح  کم  درشتمیزان  به  نسبت  در  دانه  بیشتر  دانه، 

در این تحقیق، الیاف  .  پدیده فرونشت قیر خواهد بود  معرض

از نوع   است. با توجه به آیین   تاپسلسلولوری استفاده شده 

 نامه راه و ترابری ایران، میزان مصرف این نوع الیاف در مخلوط

 . وزن کل مخلوط باشد %  3/0 سفالتی باید برابر باآ

 ساخت نمونه   -  1-2

از   کاربردیترین  دهششناختهیکی  روشترو  ساخت  ین  های 

نخستین بار توسط مهندسی که    روش مارشال استآسفالت ،  

کردن  پیداو هدف این روش  به نام بروس مارشال ارائه گردید  

قیر   درصد  و  تراکم  بین  فشاری  و  رابطه  باشد.  میمقاومت 

نمونه روی  بر  مارشال  استوانهآزمایش  قطر  های  به   10ای 

عمل    و    شودانجام میسانتی متر    25/6سانتی متر و ارتفاع  
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کیلوگرمی و    5/4اخته شده با چکش  تراکم نمونه آسفالت س

 Li)سانتی متری صورت می پذیرد.  45ازتفاع سقوط چکش 

et al, 2017)    ش مارشال از روشبا توجه به اینکه روبنابراین-

در باشد، لذا  ای متداول در جهت تست مقاومت آسفالت میه

-خل از روش مارشال استفاده میطرح اختالط آسفالت متخل

که شامل    نمونه های اسفالت متخلخل  9در این تحقیق،   .شود

متخلخل بدون نانو مواد به عنوان شاهد به  سفالت آیک نمونه 

مس در درصد    مواد  سفالت متخلخل حاوی نانوآنمونه    4همراه  

مواد روی    نمونه اسفالت متلخلخل حاوی نانو  4های مختلف و  

ر بهینه درصد قیهای مختلف ساخته شد که با فرض  در درصد

همکاران،    4/6% و  تستهننمو،   (1400)موسوی  های  های 

 همچنین وزن .  ساخته شدندمارشال  عملکردی توسط دستگاه  

با   برابر  ها  بود    1200نمونه  مخلوط کوبیدن  (  2.شکل)گرم 

    .دهد نشان می در روش مارشالآسفالتی متخلخل 

 

 به روش مارشال مخلوط آسفالتی متخلخل کوبیدن  -2 شکل

   .دهدآسفالت متخلخل نشان می ( طرح اختالط2جدول )

 مخلوط آسفالتی متخلخل استوانه ای  طرح اختالط -2جدول  

 مشخصات شرح

 50 تعداد ضربه نمونه مارشال 

 20حداقل  درصد فضای خالی 

 3/0حداقل  درصد ریزش قیر

 25حداکثر درصد افت وزنی

 80حداقل  مقاومت کششی غیرمستقیمنسبت 

 

 اختالط نانو مواد با قیر   3-2

اختالط نانو ذرات با قیر باید توسط یک دستگاه همزن با دور  

انجام شود. مدت زمان و دمای    rpm  2000حداقل چرخش باال  

نانو ذرات   اختالط مهم ترین موارد قابل توجه در بحث اختالط

بسیاری از تحقیقات نشان دادند که  در چسبنده قیری است.  

  155تا    130نانو مواد باید بین   دمای قیر در هنگام اختالط

  30گراد و همچنین مدت زمان اختالط باید بین  درجه سانتی

همچنین برای    .(Badroodi et al, 2020)دقیقه باشد   40تا  

کنند  اختالط همگن نانو ذرات در قیر از یک حالل استفاده می

حالل باید قابلیت  نانو مواد در دمای پایین و متوسط  که این  

نانو مواد تاثیر داشته باشد.   بر خواص  را داشته باشد بدون اینکه

دارای باید  حالل  قیر،  در  مواد  نانو  یکنواخت  اختالط   برای 

.  (Badroodi et al, 2020)کم در دمای اتاق باشد    ویسکوزیته

با دور چرخش   در این تحقیق از یک دستگاه همزن با دور باال  

همچنین از کروزن به عنوان حالل استفاده    و  rpm  5000تا  

 4000دقیقه با سرعت    30شد. از طرفی اختالط قیر به مدت 

rpm    و سپس به جهت تسریع در تبخیر شدن حالل کروزن با

یت،  انجام شد. در نها  rpm  2000دقیقه با سرعت    10مدت  

درجه( به جهت  20ظرف قیر اصالح شده در حمام آب سرد)

نشین نانو ذرات، قرار شدن سریع قیر و  جلوگیری از  تهخنک

 رفت.  گ
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ابتدا وضعیت تخلخل و مقاومت نمونه آسفالت در این بخش  

  . شد  پرداخته  مس  و  روی  اکسیدهای  نانو  حاوی  متخلخل 

های  های کیفی مربوط به تاثیر غلظت نانو اکسیدنمودارسپس  

محیط های  پارامتر  آالیندگی  کاهش  بر  مس  و  زیستی روی 

معلق در    معلق  جامدمواد  جامد معلق، کل    نیترات، سولفات،

سرب،   ،واد آلی و غیرآلی در محلول آب، فسفاتمجموع م  ،آب

و در انتها مقایسه کاهش آالیندگی دو نانو  روی پرداخته شد  

. همچنین الزم به ذکر است که ساخت  اکسید اشاره خواهد شد

و تست مقاومتی آسفالت در آزمایشگاه آزما گستر پی و تست  



 

 

محیط در  های  کاسپین  زیست  پیرایه  آزمایشگاه  در  زیستی 

 ستان رشت انجام شده است.شهر

 عملکرد آسفالت  خزش دینامیکی ازنتایج تست    -   1-3

 UTMدر این تحقیق برای تست خزش دینامیکی از دستگاه  

 5/0استفاده شد که تحت بارگذاری نیمه سینوسی  با تکرار  

استاندارد   اساس  بر    Australian code AS 2891-12هرتز و 

(  4)و    (3)نتایج تست خزش دینامیکی شکل   انجام شده است.

  ( FN)  و عدد روانی ترکیبات   به ترتیب پاسخ های مربوط به بار

  اکسید مس و روی   با نانو ذرات مخلوط های آسفالتی متخلخل

افزودن  استنباط می  ( 4)دهند. از شکل  را نشان می شود که 

آسفالتی متخلخل معمولی    اکسید مس نانو   های  به مخلوط 

در   ٪15آن ها به طور متوسط  FNباعث شده است که مقدار 

باالتر  کل بارگذاری ها افزایش یابد و این روند در درصدهای  

بیشتر نمایان می افز  شودنانو مواد  نانواکسیدوداما با    مس   ن 

حدود   بود  %3مقدار  قابلیت  ناچیز  بهبود  دلیل  به  امر  این   .

مخلوط بار  اصالحتحمل  متخلخل  آسفالتی  نانو  های  با  شده 

شده با تحمل سیکل  های اصالحرخ داد، زیرا مخلوط  مس  ذرات

های  شده نسبت به مخلوطهای بیشتری به تغییر شکل داده  

 آسفالتی معمولی نیاز دارند.  
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 های مختلف های آسفالتی متخلخل با بارهای مربوط به بار ترکیبات مختلف مخلوط پاسخ  -3شکل 
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 نتایج عدد روانی  -4شکل 

  مساکسید  توان نتیجه گرفت که افزودن نانو  میدر این بخش  

مخلوط متبه  آسفالتی  برابر های  در  آنها  مقاومت  خلخل، 

اکسید روی چندان    اما افزودن نانو  دهد شدگی افزایش میشیار

ای در . این امر به دلیل تشکیل شبکهاست  هموفق آمیز نبود

، که  رخ داده است  اکسید مسساختار قیر پس از افزودن نانو  

در آن برهم کنش قوی بین نانو ذرات و ساختار مولکولی قیر  

می مواد  .  شودایجاد  نانو  افزودن  مخلوط  مس تاثیر  های  به 

متخلخلآ شیار  سفالتی  برابر  در  مقاومت  افزایش  شدگی  بر 

از    %8ها در  مخلوط مواد کمتر  علت    ٪6نانو  بدین  این  بود. 

افزودن نانو مواد باعث  نانو    است که در درصدهای زیاد  مواد 

 شود ذرات نانو مواد ما بین ذرات قیر قرار گیرند و در نتیجهمی

مواد   نانو  افزودن  مستاثیر  مخلوط  اکسید   سفالتآهای  به 

ها در  شدگی مخلوطبر افزایش مقاومت در برابر شیار  متخلخل

 بود  ٪6نانو مواد کمتر از  8%

آالیندگی در نانو اکسید مقایسه میزان کاهش    2-3

 اکسید مس  های روی و نانو

در این تحقیق برای تست کاهش آالینده از دستگاه فتورآکتور  

استاندارد   اساس  بر  از    ASTM-D5116و  شد.  گرفته  بهره 

متخلخل به دلیل دارا بودن درصد فضای خالی    آسفالتطرفی  

باالیی دارد و    ، قدرت زهکشی بسیار(٪20نسبتا زیاد )باالی  

  دهد ب سطحی ناشی از بارندگی را از خود عبور می اسریعا روان

نانو در  آالیندگی  جاذب  میزان  مقایسه  بخش  این  در    لذا 

.بدین    پارامتر مختلف پرداخته شد  7اکسیدهای روی مس در  

پایه  11منظور   آسفالت  ابتدا  که  شد  گرفته  درنظر    نمونه 

نمونه آسفالت    4سپس  .  آسفالت بدون نانو مواد( ساخته شد)

نمونه آسفالت متخلخل    4متخلخل حاوی نانو اکسید روی و  

درصد ساخته   8-6-4-2درصد های    حاوی نانو اکسید مس  در

بهتر    .شد درک  جهت  پایه  آالینده  محلول  میزان همچنین 

با   نانومواد  توسط  آالیندگی  نمک  تغییرات جذب  از  ترکیبی 

های فلزی شامل سدیم کلرید، پتاسیم دی هیدروژن فسفات 

روی،  معدنی    ،کلرید  آب  در  سلوفات  سدیم  و  سرب  نیترات 

و  آب  استاندارد  طبق  بر  مختلف  های  نسبت  به  مشخصی 

ایران     نمونه آسفالتی عبور داده شد.  9ز  ا تشکیل و  فاضالب 

الزم به ذکر است که استفاده آب معدنی با یک برند مشخص 

دقت و وضوح بهتر در روند    باالتر بردن  به دلیلدر این تحقیق  

 9نمونه آب عبوری از    11بنابراین    انجام آزمایش بوده است.

ب معدنی )نمونه شاهد(  آنمونه    1آسفالت متخلخل به همراه  

های مختلف پارامتر  محلول آالینده پایه جهت تعییننمونه    1و  

 . شد محیط زیستتحویل آزمایشگاه  

 فسفاتپارامتر  
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مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید های    (  5)شکل  

همراه با    %8تا    2های مختلف  روی و نانواکسید مس در درصد

آالینده محلول  و  پایه  پارامتر   پایه  آسفالت  در  معدنی  آب  و 

الزم به ذکر است که جهت شفافیت در   .دهدنشان می   فسفات

ها ، آب معدنی با برند مشخص به عنوان نمونه شاهد  مقایسه

جهت جلوگیری از اعمال نقش  امالح آب شهری و همچنین  

و قبل تغییرات  بهتر  پایه جهت درک  آالینده  بعد    محلول  و 

شود  ه میهمانطور که مشاهد  باشد.  عبور از نمونه آسفالتی می

بسیار ناچیز بوده و در محلول فات در آب معدنی  پارامتر فس

پایه حدود   برآورد شده است که با عبور    ppm  55/0آالینده 

این مقدار آالینده از آسفالت پایه )آسفالت بدون نانو مواد( ،  

آالیندگ حدود  میزان  فسفات  یافت  7/4ی  کاهش  .  درصد 

اکسید روی در    همچنین این شکل رابطه معکوس غلظت نانو

لت متخلخل با آالیندگی فسفات برقرار است به طوریکه آسفا

%    8بیشتر کاهش آالیندگی فسفات مربوط به درصد غلظت  

. از طرفی این مقدار کاهش  % همراه است  27با مقدار کاهش   

با مقدار    %8ر غلظت  اکسید مس د  آالیندگی ماکزیمم در نانو

 . باشد% می 20

 

روی و  آالیندگی در نانو اکسیدمقایسه میزان کاهش  -5شکل 

 نانواکسید مس در پارامتر فسفات

 پارامتر سرب

های  مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید (  6)شکل 

همراه   %8تا    2های مختلف  اکسید مس در درصد  روی و نانو

سرب  با آسفالت پایه و محلول آالینده و آب معدنی در پارامتر  

شود پارامتر سرب در همانطور که مشاهده می دهد .نشان می

پایه    ppm  1/0آب معدنی  حدود   بوده و در محلول آالینده 

مقدار   ppm  53/0حدود   این  عبور  با  که  است  شده  برآورد 

آسفا از  بدون  آالینده  )آسفالت  پایه  مواد(لت  میزان نانو   ،

. همچنین این درصد کاهش یافت  80حدود    سربآالیندگی  

شکل رابطه معکوس غلظت نانواکسید روی و مس در آسفالت  

بهمتخلخل   است  برقرار  فسفات  آالیندگی  بیشتر  با  طوریکه 

% با مقدار    8مربوط به درصد غلظت    سربکاهش آالیندگی  

 درصدی همراه است.  81% و  84کاهش  

 

روی و   مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید   -6شکل 

 نانواکسید مس در پارامتر سرب

 پارامتر روی 

روی   کاهش آالیندگی در نانو اکسید   مقایسه میزان  (  7)شکل  

نانو درصد  و  در  مختلف  اکسید مس  با    %8تا    2های  همراه 

پایه و محلول آالینده و آب معدنی در    پارامتر روی آسفالت 

در آب   Znشود پارامتر  دهد. همانطور که مشاهده مینشان می

بوده و در محلول آالینده پایه حدود    ppm  01/0معدنی  حدود  

ppm  251/0    برآورد شده است که با عبور این مقدار آالینده

  Zn، میزان آالیندگی لت پایه )آسفالت بدون نانو مواد(از آسفا

یافتدرصد    21حدود   رابطه  افزایش  شکل  این  همچنین   .

نانواکسید   غلظت  با    رویمعکوس  متخلخل  آسفالت  در 

طوریکه    Znآالیندگی   به  است  کاهش    ماکزیممبرقرار 
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%    18% با مقدار کاهش     8آالیندگی مربوط به درصد غلظت  

همراه است. البته تغییرات آالیندگی با غلظت آسفالت حاوی  

طوریکه با افزایش  هرابطه مستقیم دارد باکسید مس رفتار    نانو

نانو اکسید مس میزان آالیندگی    %51حدود    درصد غلظت 

 . افزایش یافته است

 

روی و کاهش آالیندگی در نانو اکسید مقایسه میزان  -7شکل 

 نانواکسید مس در پارامتر روی 

در   پارامتر محلول  وغیرآلی  آلی  مواد  کل  مجموع 

 (TSS)آب

های  مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید ( 8)شکل 

همراه   %8تا   2اکسید مس در درصد های مختلف  روی و نانو 

پارامتر   در  معدنی  آب  و  آالینده  محلول  و  پایه  آسفالت  با 

  . وغیرآلی محلول در آب نشان می دهدمجموع کل مواد آلی  

می مشاهده  که  پارامتر  همانطور  معدنی     TSSشود  آب  در 

پایه حدود    ppm   1حدود      ppmبوده و در محلول آالینده 

لت  برآورد شده است که با عبور این مقدار آالینده از آسفا133

  23حدود    TSS، میزان آالیندگی  پایه )آسفالت بدون نانو مواد(

. همچنین این شکل رابطه معکوس غلظت  یافت  کاهش درصد  

برقرار   TSSدر آسفالت متخلخل با آالیندگی    روینانواکسید  

است به طوریکه ماکزیمم کاهش آالیندگی مربوط به درصد  

تغییرات % همراه است. البته  38% با مقدار کاهش   8غلظت 

آسفالت   غلظت  با  مس  آالیندگی  نانواکسید  روند  حاوی 

ب دارد  آالیندگی  هافزایشی  درصد  تا  نیز   2/8طوریکه  درصد 

 خواهد رسید.

 

مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید روی و   -8شکل 

مجموع کل مواد آلی وغیرآلی محلول  نانواکسید مس در پارامتر

 در آب

 مواد جامد معلق در آبپارامتر کل  

مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید روی   (  9)شکل  

درصد  نانو  و در  مختلف  اکسید مس  با    %8تا    2های  همراه 

آسفالت پایه و محلول آالینده و آب معدنی در پارامتر کل مواد  

-همانطور که مشاهده می   دهد . جامد معلق در آب نشان می

بوده و در   ppm 396در آب معدنی  حدود  TDSشود پارامتر 

برآورد شده است که با   ppm  430محلول آالینده پایه حدود 

آسفا از  آالینده  مقدار  این  نانو  عبور  بدون  )آسفالت  پایه  لت 

.  درصد افزایش یافت  7/1حدود    TDS، میزان آالیندگی  مواد(

در    رویاکسید    همچنین این شکل رابطه معکوس غلظت نانو

آالیندگی   با  متخلخل  طوریکه   TDSآسفالت  به  است  برقرار 

% با مقدار    8ماکزیمم کاهش آالیندگی مربوط به درصد غلظت  

% همراه است. البته تغییرات آالیندگی با غلظت    5/39کاهش   

رفتار   نانواکسید مس  حاوی  تجربهآسفالت  کند  می  افزایشی 

غلظتهب بیشترین  در  االیندگطوریکه  مقدار  افزایش    6  ی ،   %

 دهد. نشان می
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مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید روی و   -9شکل 

 نانواکسید مس در پارامتر کل مواد جامد معلق در آب 

 پارامترسولفات 

می  (  10)شکل   اکسید  مقایسه  نانو  در  آالیندگی  زان کاهش 

همراه   %8تا    2های مختلف  اکسید مس در درصد  روی و نانو

پارامتر   در  معدنی  آب  و  آالینده  محلول  و  پایه  آسفالت  با 

پارامتر  . همانطور که مشاهده میدهدمیسولفات نشان   شود 

بوده و در محلول   ppm   36/14سولفات در آب معدنی  حدود  

پایه حدود   که با عبور این برآورد شد    ppm   21/47آالینده 

، میزان لت پایه )آسفالت بدون نانو مواد(آسفامقدار آالینده از 

. همچنین این  یافت  درصد افزایش  4آالیندگی سولفات حدود  

آسفالت   در  روی  نانواکسید  غلظت  معکوس  رابطه  شکل 

طوریکه ماکزیمم ا آالیندگی سولفات برقرار است بهمتخلخل ب

% با مقدار کاهش   8کاهش آالیندگی مربوط به درصد غلظت 

است. البته تغییرات آالیندگی با غلظت آسفالت    % همراه  31

ه طوریکهکند باکسید مس رفتار افزایشی تجربه می   حاوی نانو

-% افزایش نشان می  17آالیندگی، مقدار  در بیشترین غلظت

 . هدد

 

مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید روی و    -10شکل 

 نانواکسید مس در پارامتر سولفات

 پارامتر نیترات 

اکسید    (  11)شکل   نانو  در  آالیندگی  میزان کاهش  مقایسه 

همراه   %8تا    2های مختلف  اکسید مس در درصد  روی و نانو

ی در پارامتر نیترات  با آسفالت پایه و محلول آالینده و آب معدن

شود پارامتر نیترات در  همانطور که مشاهده می  . دهد نشان می 

بوده و در محلول آالینده پایه حدود    ppm  8آب معدنی  حدود  

ppm   18/27    برآورد شده است که با عبور این مقدار آالینده

آسفا مواد(از  نانو  بدون  )آسفالت  پایه  آالیندگی  لت  میزان   ،

این شکل  یافت  کاهش درصد    4/0نیترات حدود   . همچنین 

ا  اکسید روی در آسفالت متخلخل ب  نانورابطه معکوس غلظت  

به است  برقرار  نیترات  کاهش  آالیندگی  ماکزیمم  طوریکه 

%    4/2% با مقدار کاهش     8آالیندگی مربوط به درصد غلظت 

البته تغییرات آالیندگی با غلظت آسفالت حاوی    همراه است. 

دهد و بازه تغییرات اکسید مس رفتار مشخصی نشان نمی  نانو

 درصد است. 1ز آن کمتر ا
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مقایسه میزان کاهش آالیندگی در نانو اکسید روی و   -11شکل 

 نانواکسید مس در پارامتر نیترات 

 نتیجه گیری   - 4

آسفالت   مکانیکی  عملکرد  ارتقای  برای  پژوهش  این  در 

ب سطحی و  از  اکاهش آالینده های موجود در روانو  متخلخل  

نانو    ZnOو    CuOمواد  نانو   این  گردید.  هااستفاده  ه  ب  مواد 

سفالتی متخلخل  آهای  اضافه گردید و نمونه  مخلوط آسفالتی

ها بر  ای بررسی و ارزیابی عملکرد نمونهساخته شدند. برجدید  

کاهش   درصد  و  شیارشدگی  عملکردی  آزمایشات  آنها  روی 

گرفت.    آالیندگی قرار  تحلیل  مورد  و  شد  طرفی انجام  از 

اشاخص گستردههای  آالیندگی  جاذب  گیری  نظیر ندازه  ای 

سولفات،   فسفات،  مطرح TDS  ،TSSنیترات،  سرب  روی،   ،

که   هاشدند  تعداد شاخص  این  بکارگیری  و   دلیل  ، ضرورت 

که با شناخت  طوریهباشد، باهمیت رواناب سطحی شهری می

گیری دقیق تر آب های عبوری از معابر  زههرچه بیشتر و اندا

آسفالتی در سطح شهر ، بتوان رفتار و خصوصیات آنها بهتر 

 نتایج موردی تحقیق عبارت است از :شناسایی کرد. 

نانو    -1 افزودن   ، دینامیکی  خزش  تست  نتایج  به  توجه  با 

متخلخل باعث افزایش    های آسفالتیبه مخلوط  CuOاکسید  

توجه   )قابل  روانی  عدد  و  باربری  برای  (FNظرفیت  شد که 

برابر در  مقادیر    مقاومت  بود.  مفید  مخلوط    FNشیارشدگی 

 15٪های آسفالتی متخلخل در تمام بارها به طور متوسط  

 افزایش یافته است. 

ابلیت تحمل بار مخلوط ها در  بر بهبود ق  CuOتأثیر نانو    -2

دینامیکی آشکارتر بود. های سوم نمودار عملکرد خزش  قسمت

های آسفالتی اصالح  ه ذکر است که در کل بارها، نمونهالزم ب

  باالتری بود   FNدارای مقادیر    نانو اکسید مس  ٪6شده با نانو  

نمونه در  اکسید  اما  نانو  حاوی  آسفالتی  تغییرات   ZnOهای 

 .  ناچیزی مشاهده شد

برای پارامتر  ،  %8گیری غلظت  با درنظر  مقایسه نتایج کیفی    -3

نیترات که تفاوت چشمگیری حاصل نشد اما در سایر پارامترها  

-هنتایج حاکی از برتری نانو اکسید روی نسبت به مس بود ب

و    طوریکه در کاهش آالیندگی فسفات برای نانو اکسید روی  

و در پارامتر سرب  نیز کاهش   % بود  20و   %27مس به ترتیب   

% بود و    81% و    84نانو اکسید روی و مس    آالیندگی برای

%    18اکسید روی با    نیز آالیندگی برای نانو ،برای پارامتر روی

 .  افزایش همراه بود %51اکسید با  وکاهش و نان

%  و   38الیندگی   آ، کاهش  برای نانو اکسید  TSSپارامتر    -4

همراه بود . همچنین    %8برای نانو اکسید مس نیز با افزایش  

پارامتر   در   ن  TDSنتایج  برای  روی  انونیز  مقدار   اکسید  با 

% افزایش    6و افزایش    اکسید مس  % و برای نانو  5/39کاهش   

داد سولفات   نشان  پارامتر  برای  نانونیز  و  کاهش    ،  اکسید 

کاهش  مقدار  با  نا%    31  آالیندگی  برای   مس    نوو  اکسید 

 .   % نشان داد 17افزایش 

در بخش تست مکانیکی ، نمونه آسفالتی حاوی  در مجموع    -5

غ   نانو با  مس  و   %6لظت  اکسید  داشته  عملکرد  بهترین 

  ، نمونه آسفالتی حاوی نانو در بخش زیست محیطی   همچنین

 . لکرد داشته استبهترین عم %8اکسید روی با غلظت 

های این تحقیق مربوط به پارامترهایی نظیر دما بود  محدودیت

قیق به صورت ثابت درنظر که با توجه به شرایط حاکم بر تح

می    آتی  در تحقیقاتپیشنهادات    . همچنین برایگرفته شد

مواد نانو  سایر  بررسی  به  بهبود  ها توان  زمینه  در  موجود  ی 

آالی ومقاومت   تغییرات   نگیکاهش  بررسی  همچنین  و 

اشاره  زیستپارامترهای   دما  و  اسیدی  میزان  نظیر  محیطی 
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