


 ���وری اسال�ی ا�ان

 وزارت ���ت، �عدن و �جارت

 سازمان �و��ه و �وسازی �عادن و �نا� �عد�ی ا�ان

 �ر�� ���ه و �و�ید �واد �عد�ی ا�ان

����ع �تاس �ورو�یابانک
 

محلول تثبیت خاكشاخص هاي کارایی بررسی 

SSR400 & DC400

 



)خوروبیابانک پتاس مجتمع( ایران معدنی مواد تولید و تهیه :شرکت نام

- :محصول علمی نام

معدنی :مالچ نوع

آب و منیزیم کلرید کلسیم، کلرید :محصول اصلی ترکیبات

SSR400 :محصول تجاري نام & DC400



تعیین مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی از جمله زیست (آیا بررسی هاي آزمایشگاهی  -1

بلهبر روي محصول در روند تولید و پس از پاشش در عرصه انجام شده است؟ ) تخریب پذیري

  کنترل و فصلی دماي نهایی تعدیل رطوبت، حفظ( خاك سطح نمودن عایق -الف

SSR400 محلول توسط )هاجوانه & DC400

SSR400 محلول & DC400دما گیري اندازه به مربوط نتایج اساس بر تحقیق در استفاده مورد  

 عمق( زیرین الیه در بویژه را دما که دارد را قابلیت این ساعته سه فواصل با ساعته 24 دوره یک طی

 نماید، جلوگیري حدي تا اطراف هواي با گرمایی تبادل از و نماید حفظ زیادي اندازه تا )سانتیمتري 5

 گاهی که اندازه از بیش سرماي و آید می حساب به مثبت ویژگی یک سرد فصول در موضوع این

.سازد می متعادل را کند می ایجاد ممانعت زنی جوانه براي

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز





  تجزیه از پس گیاه بوسیله آن جذب و خاك آلی مواد درصد افزایش امکان -ب

دارد وجود مالچ تخریب و

 ترکیبات فاقد رو این از و است معدنی نوع از تحقیق در استفاده مورد ماده

 مستقیم طور به خاك آلی ماده افزایش به بتواند که است آلی مواد یا و کربن

  زمینه تواند می فعال هاي تپه تثبیت و رطوبت حفظ به توجه با اما کند، کمک

 و کربن تولید امکان گیاهی پوشش افزایش با و کرده فراهم را گیاهان استقرار

.نماید فراهم فتوسنتز فرایند طی را آلی ماده

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



  هايزارماسه حرکت و باد تا باشد داشته ارتجاعی حالت باید شده پاشیمالچ الیه -ج

 .گیرد قرار خرابکاري شروع نقطه و آورد در پوسته پوسته صورت به را آن نتواند زیرین

SSR400 محلول با شده پاشی مالچ الیه & DC400 پلیمري هاي مالچ خالف بر 

 و آید می در مرطوب و نرم صورت به شب طول در رطوبت جذب دلیل به نفتی مالچ و

 پاییز و بهار حدودي تا و تابستان در بویژه گرما اوج در و روز نیمه در و زمان گذشت با

 محل در نقلیه وسایل مرور و عبور علت به .گیرد می خود به سخت و سیمانی شکل

 عامل ها خودرو یا سیکلت موتور از مانده جا به رد پایلوت، محل نزدیکی در طرح انجام

 قابلیت شب طول در رطوبت جذب با شده ایجاد الیه بلکه است نبوده مالچ تخریب

.باشد می دارا زیادي حد تا را شده شکسته نقاط ترمیم

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



  بین خوبی به است قادر و کرده نفوذ ذرات بین فضاي در موثري طور به محلول این

کند برقرار اتصال خاك ذرات

Calcium Chloride mostly acts as an active stabilizer (Soil Stabilization Using optimum 

Quantity of Calcium Chloride with Class F Fly Ash by Hyung Jun Chol, 2005) 



SSR400 کلسیم کلرید محلول تاثیر میکروسکوپی تصاویر & DC400 چسبندگی بر  

ها آن تراکم قدرت باالبردن و خاك میکرونی و ریز ذرات

Calcium Chloride mostly acts as an active stabilizer (Soil Stabilization Using optimum

Quantity of Calcium Chloride with Class F Fly Ash by Hyung Jun Chol, 2005)



تحقیق دوره انتهاي و ابتدا در EC مقایسه-د

 خالص محلول تیمارهاي تحت هاي تپه سطحی الیه در شوري طرح، آغاز از یکسال گذشت با
SSR400 & DC400 است یافته کاهش رس با ترکیبی محلول و.  

سانتیمتري در تپه هاي مالچ پاشی شده و شاهد بعد از یکسال 5میانگین مقادیر شوري در عمق بیش از 

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



مجاز حد در مگر دهند نشان خود از قلیایی یا و اسیدي خاصیت نباید هامالچ - هـ

SSR400 محلول آزمایش دوره انتهاي و ابتدا در pH کنترل آزمایشات & DC400 نشان  

 که گذارد می کاهش به رو و کند می تغییر اندکی شده پاشی مالچ سطحی الیه اسیدیته که داد

 گیاهان رشد براي محدودیتی پارامتر این نظر از و نیست توجه قابل چندان میزان این البته

.بود نخواهد

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



محلول پاشی شده، توسط محلول تثبیت خاك ) فرحزاد -مصر(پوشش گیاهی 

بعد از گذشت دو ماهSSR400 & DC400و کنترل گرد و غبار 



1392هاي شاهد و مالچ پاشی شده در مهر ماه تپه قطعات مالچ روي مرز 
بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



)تپه شاهد ( 92نقشه سه بعدي تاثیرات مالچ محدوده مورد مطالعه در اردیبهشت 

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



پاشی الچعملیات کاشت نهال تاغ بر روي تپه هاي مورد مطالعه روستاي فرحزاد مصر                               نمایی از تپه هاي شنی قبل از م

گرد وغبار سازمان محیط زیستتحت نظر ستاد مقابله با 



خیر  می باشد ؟) آروماتیک(و مواد معطر آیا مالچ داراي بو  -2

بلهآیا کیفیت این محصول از حیث سمی بودن نیز بررسی گردیده است؟ 

 معطره مواد و بو فاقد منیزیم و کلسیم کلرید ترکیبی محلول کلی طور به

  تبخیر استخرهاي در و طبیعی فرآیندي در آن اولیه ماده که چرا است

 و بوده بو فاقد شده ذکر امالح کلی طور به و آید می بدست خورشیدي

.دارند طبیعی کامال منشا

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



سوزي گیاه خاصیت نداشتن و درختان و گیاهان براي نبودن سمی-الف

 و زنی جوانه آزمایشات بویژه بیولوژیک بخش به مربوط آزمایشات گیاهان، بر اثر خصوص رد

  اثرات هم پایین بسیار هاي نسبت در حتی ترکیبی محلول اگرچه داد نشان تاغ درختچه بذور ریکاوري

 فراهم بذور زنی جوانه امکان آب توسط ترکیبی محلول رفع با اما دارد تاغ بذور زنی جوانه بر بازدارنده

SSR400ماده منظر این از و بوده موقتی اثر یک زنی جوانه از ممانعت اثر و شده & DC400 اثر 

 فیزیولوژیکی خشکی موجبات که اسمزي فشار مباحث به بیشتر زنی جوانه عدم و است نداشته سمی

  .است مربوط کند می فراهم را

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



SSR400 تجاري نام با منیزیم و کلسیم کلرید از شده غنی & DC400  

:ظاهري مشخصات

شفاف  -1

 مکعب سانتیمتر بر گرم 1/450 دانسیته داراي و غلیظ بسیار - 2

 سانتیمتر بر گرم 1/570 تا آن مخصوص وزن تابستان فصل در - 3

  گرم 1570 تا آن لیتر هر وزن که نحوي هب می یابد افزایش نیز مکعب

 به محیطی شرایط به توجه با را آن غلظت میتوان که( سدمی ر

).داد تغییر آب با سادگی

 میزان و )ترکیباتی چه( خیر؟ یا است شده استفاده محلول ساخت در مضر ترکیبات از آیا -3

 محیط پذیرش براي زیست محیط حفاظت سازمان تایید مورد استانداردهاي حد در مواد این

خیر باشد؟ می مختلف هاي



SSR400 & DC400ترکیبات محلول 

- می قوي بسیار الرطوبه جاذب ماده یک که است کلریدکلسیم از شده غنی محلولماده این

 ماده این کنار در .کندمی مقاومت نیز زمستان در زدگی یخ همچنین و آب تبخیر برابر در و باشد

SSR400 محصول که باشد کاربردي و موثر بسیار تواند می MgCl2 از استفاده & DC400 

.باشد می ها ویژگی این داراي

T (ºC) d (g/cm3) CaCl2 (gr/l) MgCl2 (gr/l) Sample ID

20.5 1.4222 429.14 165.04 SSR400 & DC400



افزایش میزان و سرعت رویش بذر و نهال و زودرس کردن آن 

 مشخص تاغ بذور زنی جوانه جهت تیمار عنوان به ترکیبی محلول از استفاده به مربوط آزمایشات در

  براي موقت منفی پارامتر یک موضوع این و شود می بذور زنی جوانه از مانع ترکیبی محلول که شد

 عبارت به شود، می حذف ویژگی این آب توسط غلظت کاهش و محلول رفع با البته .باشد می محلول

  .بود خواهد انتظار قابل امري موقتی صورت به زنی جوانه کاهش محلول از استفاده صورت در دیگر

  نهال براي همچنین است، متصور کمتر امر این دارند قرار بیشتر عمق در که بذوري خصوص در البته

 خواهد مثبتی عامل ترکیبی محلول توسط رطوبت حفظ نیز شوند می کاشته بیشتر عمق در که هایی

.نماید می تسهیل را گیاهان رشد که .بود

  جانوري، تنوع منطقه، جانوري و گیاهی پوشش و استقرار بر نهایی محصول آیا -4

  منفی آثار بذر زنی جوانه و آب به نفوذپذیري میزان خاك، فیزیکی و شیمیایی خواص

خیر ندارد؟

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



)آب باران باید بتواند از الیه ها عبور کند و به زمین برسد( افزایش جذب باران 

 تحقیقات نتایج اساس بر شده پاشی مالچ هاي الیه از آب کلی طور به و باران نفوذ خصوص در

SSR400 ترکیبی محلول که کرد نظر اظهار چنین توان می شده انجام & DC400 اجراي از پس  

 شده ایجاد الیه از تواند می آب و نکرده ایجاد نفوذ قابل غیر الیه شدن خشک و پاشی مالچ عملیات

 می ایجاد آب برابر در نفوذ قابل غیر الیه که پلیمري هاي مالچ برخی مقابل در مزیت این نماید عبور

.است اهمیت حایز کنند



 از پس لزوماً .باشدسال 2 بهینه عمر داراي که باشد نحوي به باید مالچ کنندگیتثبیت خاصیت

 و آب اثرات شدن، پیر يبوسیله آن نابودي و تخریب تجزیه، توانایی بیولوژیکی کنندگیتثبیت

.باشد داشته را خاك هايارگانیسم میکرو نهایتاً و هوایی

SSR400 محلول & DC400را خود کارایی اي ماسه هاي تپه حرکت کنترل جهت ماهه 12 دوره یک طی 

است داده نشان

 و باشد؟ می مشخص استفاده مورد سطح در محصول ماندگاري زمان مدت آیا -5

سال 2 تا 1 –بله شود؟ می تبدیل ترکیباتی چه به ماندگاري زمان اتمام از پس محصول

بیابان المللی بین تحقیقات مرکز



SSR400 & DC400مرز بین مناطق مالچ پاشی شده توسط محلول 

ماه   4بعد از گذشت  تأثیر محلول در تثبیت ماسه هاي روان بعد از گذشت دو ماه



شود ذکر هکتار هر در مالچ مصرف میزان -6

.باشد می مکعب متر 25 هکتار هر در مالچ مصرف میزان



  می انجام محلول بهتر نفوذپذیري جهت مالچ مصرف از قبل یکبار آب از استفاده

SSR400 محلول پاشش براي آب مصرف میزان( پذیرد & DC400 هکتار هر در  

 از توان می آب نبودن دسترس در صورت در ).باشد می مکعب متر 5 از کمتر

)یابد می افزایش نفوذ زمان مدت فقط( .کرد نظر صرف آن پاشش

.گردد مشخص 6 بند عنایت با هکتار هر براي آب مصرف میزان -7



SSR400 محلول & DC400 به )تانکر توسط( عملیات انجام محل به کارخانه از انتقال از پس 

 جهت .شود می پاشیده نظر مورد مناطق روي بر رس خاك با مخلوط صورت به یا و خالص صورت

  پمپ همچنین و پاش سم پمپ از استفاده امکان ترکیبی محلول چگالی به توجه با عملیات اجراي

 .باشد می مقدور )Robin( روبین

  نیاز مورد زمان و )... و خاك با اختالط( دارد؟ خاصی شیوه مالچ پاشش آیا -8

بله باشد؟ می چقدر هکتار هر در پاشش براي

SSR400 & DC400انتقال محلول 

رس به محل اجراي طرحو خاك 



 مانند چرب حالت فیزیکی وضعیت لحاظ به تحقیق این در استفاده مورد مالچ که این به توجه با

  اجراي از قبل لذا شود،می ماسه ذرات به آن چسبندگی و مناسب نفوذ از مانع ویژگی این و دارد

 به کار قبلی فاز در که قبلی تجربیات اساس بر .است گردیده اتخاذ اجرا جهت مناسب روشی آن

 مرطوب با و گردید اسپري آب مقادیري پاش سم توسط ماسه روي بر ابتدا بود، رسیده انجام

  ماسه روي بر منیزیم و کلسیم کلرید ترکیبی محلول یعنی تحقیق مورد ماده ماسه سطح شدن

 و کند نفوذ سطحی الیه در آرامی به محلول که دهد می امکان روش این .شد پاشیده مرطوب

.نماید پیدا را تپه سطح از حفاظت امکان



تولیدي مجتمع پتاس خوروبیابانک) SSR400 & DC400(پاشش محلول تثبیت خاك  

جهت تثبیت خاك و شن هاي روان در روستاي مصر

تحت نظارت ستاد ملی مقابله با گرد و غبار



SSR400 محلول پاشش جهت & DC400 سازي آماده و کردن گرم به نیازي  

  .گردد می منتقل تثبیت عرصه به مستقیماً کارخانه از محلول و نیست

 و اختالط کردن، گرم به نیاز( دارد؟ سازي آماده به نیاز پاشش جهت مالچ آیا -9

)خیر یا دارد ...

 منتقل عرصه به سازي آماده از پس یا پذیرد می صورت عرصه در سازي آماده ـ خیر

  .گردد لحاظ 10 بند در نیز مرتبط هاي هزینه بایستی اینصورت در که شود می



.شود ذکر هکتار هر در موارد سایر و مالچ پاشش و تهیه شامل شده تمام هزینه -10

  3500000 )پتاس کارخانه در تحویل( هکتار هر ازاي به موردنیاز مالچ قیمت

 نظر مورد منطقه شرایط به توجه با پاشش هزینه و حمل هزینه .است تومان

.شد خواهد افزوده مالچ قیمت به و بود خواهد متفاوت



آیا امکان تهیه محصول اولیه و فناوري ساخت محصول در کشور وجود دارد؟  -11

.بله ـ بطور کامل محلول داخلی است بطور کامل یا بخشی از موارد وارداتی است؟

 

 خوروبیابانک پتاس مجتمع خورشیدي تبخیر استخرهاي در محلول این استحصال

.باشد نمی آن واردات به نیازي و بوده داخلی کامالً که گردد می انجام

SSR400 & DC400 داخل در که باشد می منیزیم و کلسیم کلریدهاي از ترکیبی 

.شود می تولید نیز کشور

  این در محصول این از تن میلیون نیم و یک از بیش حاضر حال در است ذکر به الزم

.باشد می موجود مجتمع



  و تندباد سرما، گرما،( محیطی هاي تنش به محصول مقاومت زمینه در آیا-12

بله است؟ پذیرفته صورت خاصی ارزیابی )... و شویی آب

SSR400 محلول & DC400 نتایج و است شده برده کار به اي ماسه هاي تپه تثبیت جهت  

 زیاد هاي سرعت برابر در ماده این که دهد می نشان باد تونل و طبیعی محیط در پاشی مالچ

 بادي فرسایش از است قادر و داده نشان خود از خوبی مقاومت نیز )ثانیه بر متر 20( باد

 بیابانی مناطق از یکی طرح اجراي محل که است توجه قابل نکته این ذکر .نماید جلوگیري

 این در بادي فرسایش پدیده و کند می دریافت میلیمتر 100 از کمتر بارندگی که بوده کشور

 جهت محلول این بردن کار به لذا است، آبی فرسایش از تر اهمیت با و تر گسترده مناطق

 چنین واجد کشور شرقی و جنوبی مناطق اساس این بر .شود می توصیه بادي فرسایش کنترل

 ماده این با پاشی مالچ آب، در استفاده مورد ماده بودن محلول علت به .باشند می هایی ویژگی

 کنترل براي ماده این آنکه ضمن شود نمی توصیه میلیمتر 150 از باالتر بارندگی با مناطق براي

 در محلول این .داشت نخواهد را آب در شدن حل قابلیت علت به را الزم کارایی آبی فرسایش

  .باشد می مقاوم کامالً درجه -50 دماي تا زدگی یخ و سرما و درجه 150 گرماي برابر



 تاییدیه و مجوز استفاده از محلول

SSR400 & DC400   از سازمان محیط

زیست بعد از اجراي پایلوت و پایش 

تاثیر محلول در منطقه مصر فرحزاد



SSR400 & DC400تجربه هاي موفق در استفاده از 
:کرد اشاره ذیل در شده یاد موارد به توان می محلول این کارگیري به موفق هاي تجربه جمله از

زراعی و  دسترسی هاي جاده در محلول پاشش و خاك تثبیت پروژه اجراي•

خور شهر •

  جندق •

فرخی •

 که شده زعفران مزارع جمله من کشاورزي محصوالت کیفیت رفتن باال موجب که مصر توریستی روستاي •
.است داشته بر در را مناطق این کشاورزان رضایت امر این

)ایمیدرو( معدنی مناطق بزرگ معادن در الزم زیربناهاي ایجاد طرح•

)جامد از محلول ساخت اجراي( انگوران معدنی جاده در زدایی یخ طرح اجراي•

  هاي بافت در و مختلف اقلیمی شرایط با مناطق در محصول کارایی میزان آیا -13

بله است؟ گردیده بررسی خاك مختلف



:معادن در خاك تثبیت طرح اجراي•

 کرمان •

  زرند •

آباد جالل آهن سنگ •

  موته طالي •

میشدوان آهن سنگ مجتمع •

یک نگین خواف معدن •

سنگان معدن •

رباط مرکزي آهن سنگ•

یزد ایرانیان شرق جنوب آهن ذوب •

 اسفوردي فسفات •

  مشهد مسیر طوس شرکت•

بختیاري و چهارمحال مسکن بنیاد•

   شهرضا معدن دسترسی جاده•

... و •



نماي بستر از نزدیک                                            اجرااز بعد                          

اجراي تثبیت خاك در جاده هاي خاکی کشور

بعد از دو ماهو تاثیر آن بر بستر جاده ) فرحزاد-جاده دسترسی مصر(

گرد و غبارتحت نظر ستاد مقابله با 

مناطق اجرا شده عملیات تثبیت خاك و تایید مسئولین



وضعیت جاده هاي دسترسی معادن بعد از سه ماه

بعد از اجرا  قبل از اجرا 



1395فروردین  SSR400با محلول اجراي پروژه تثبیت خاك در معدن سنگان

سه ماه بعد از اجرا قبل از اجرا 



)قبل و بعد از اجرا( اجراي پروژه تثبیت خاك در جاده هاي معدن طالي موته اصفهان



تثبیت خاك در منطقه اقتصادي ویژه پارسیاناجراي طرح از قبل 



از اجراي طرح تثبیت خاك در منطقه اقتصادي ویژه پارسیانبعد 





غربیبارخان در محدوده مورد مطالعه با بازوهایی در جهت شرقی به یک محلول پاشی 



)شهرستان خوروبیابانک(اعالم رضایت اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان 

SSR400 & DC400محلول تثبیت خاك عملکرد از 



اعالم رضایت شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان و مجتمع معدنی طالي موته

SSR400 & DC400محلول تثبیت خاك از بازدهی و عملکرد 



رضایتمندي شهرداري جندق و شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

SSR400 & DC400درخصوص کارایی محلول تثبیت خاك و کنترل گرد و غبار 



 سوء اثر پاشش و تولید روند طی در کارکنان و مجریان روي بر محصول این از استفاده

کند نمی ایجاد حساسیت و نداشته سمی یا

 طوالنی مدت به آمریکا متحده ایاالت در ماده این مصرف سابقه به توجه با
  مورد محلول چون اصوالً .است نشده گزارش آن براي سمی اثرات تاکنون
 اثر باشد نمی مصنوعی شیمیایی ماده یک و دارد طبیعی کامالً منشأ استفاده

.ندارد وجود آن براي سمی

 بر عرصه در پاشش و تولید روند طی در محصول احتمالی منفی آثار آیا -14

بله است؟ گردیده بررسی )مرتبط پرسنل( کارگران



با ����


