
 

 

 شونده ترمیم خود جاده

 

 چه در شهر و چه در اشزندگیبارها در هر کسی  خودشان را ترمیم کنند! توانندمیهستند که  هاییجادهبله! درست خواندید! 

 .شده استروبرو  هاجادهو وضعیت بد  هاگودالمشکل روستا با 

Nemkumar Banthia، کلمبیا بریتیش دانشگاه عمران مهندسی گروه استاد (UBC) یافته است، مشکالت گونهاین برای حلیراه 

 !خود ترمیم شونده یهاجاده

در  روستا یک درپروژه مدنظر او کیلومتر از محل زندگی او یعنی ونکوور فاصله داشت.  12500که او مد نظر قرار داد،  ایجاده

را  روستایی یهاجاده ارتباطاتکرد تا  استفاده پیشرفته هایتکنولوژی و صالحم از. او قرار دارد بنگلور از کیلومتری 90 حدود

 افزایش دهد.

که  هاادهجاین در است. خود  با قابلیت تعمیر هاییجاده ایجاد برای سازه مهندسی و مصالح زمینه در یتحقیقات نتیجه پروژه این

 .یابدمیکاهش  مؤثریبه طور  هاهزینه ،بیشتری دارند عمرپایداری و 

Banthia،34 دانشگاه از کانادا، از مهاجرت بهقبل  و پیش سال IIT نظارت تحت را پروژه این شد. او التحصیلفارغ دهلی                      

IC-IMPACTS  داد. انجام ،است هند و کانادا تحقیقات مرکزکه 



 

 

 یروستا محلی، انجمن و Gram panchayat مستقل و محلی اعضای سازمان با تعامالت سری یک از پس او تیم ،2014 سال در

Thondebavi  ند.کرد انتخاب ،واقع شده بنگلور در نزدیکیرا که 

 شده است. ساخت این جادهو جایگزین یک مسیر مخروبه خاکی  کندمیرا به بزرگراه متصل  Thondebavi یروستای این جاده

باید به لحاظ اینکه  این جاده، چرا که بود و حیاتیمهم  بعدچند ماه وضعیت جاده در اما  تکمیل شده 2016 در اواخر زمستان

 .گرفتمیتحت کنترل قرار ، آوردمیگرمای شدید تابستان هند و بادهای موسمی دوام در مقابل  گونهچ

و  هاهزینه ورت. به این صقدیمی هند است ی معمول وهاجادهکمتر از  ٪60است که حدود  مترمیلی 100ضخامت جاده حدود 

یا میزان کربن  ردپایکه کاهش  بودبا خاکستر بادی جایگزین شده  درصد از سیمان 60 تقریباً. نیز کاهش یافتمصالح مصرف 

 .شودمی ایگلخانهگازهای  سبب انتشار ولید سیماناین موضوع این است که ت. اهمیت را به همراه داشتانتشار کربن 

 است؟به چه صورت کارکرد این جاده 

ساخته  باال مقاومت بتن از هاجاده این موضوع، این به توجه با! ستهاجاده دشمن ترینبزرگ راکد آب که دانیممی ما اکثر

 ویژگی . اینکندمیآن را ترمیم  جاده، سطح روی آب گونه هر جذب با نانو پوشش .اندشدهتقویت  نیز فیبر الیاف با که اندشده

 جمع نشود. جاده سطح رویآب که  شودمی باعث

ب را نانو آ هایپوششمعنی است که این این خاصیت بدان  هستند. یا سازگار با آبدوست نانو در طبیعت، آب  هایپوششاین 

که شما ترکی در سطح جاده داشته باشید،  هر بار. شودمیاستفاده  هاترکو این آب بعدها برای ترمیم و بهبود  کنندمیجذب 

تری بیش هایسیلیکاتو  دهدمینانو، قابلیت هیدراتاسیون را به جاده  هایپوششو آب موجود در  هم داریدسیمان هیدراته نشده 

 بسته شوند. هاترک تا کندمیرا تولید 

Banthia دو  مقدارسال دوام داشته باشد که این  15این جاده حدود  داشتکه او انتظار  گویدمیاست،  ناگپور اهل اصالتاً  که

ی اههزینه اینکهاو همچنین گفت، عالوه بر  هند است. کشور ی روستایی یا بین شهری درهاجادهمتوسط  بیشتر از عمرسال 

 طول عمر آن نیز قابل توجه است. در هادر هزینه جوییصرفهمولی کمتر است، میزان ی معهاجادهاز  %30اولیه این جاده 

Banthia  به راحتی توانندمیهمچنین  روستا از طریق این جاده با هم در ارتباط هستند و 1200ساکنین اذعان داشت که 

 محصوالت خود را به بازار برسانند.

 هاایالتنیست که این پروژه در سایر  آورتعجبی روستایی دارد، هاجادهمیلیون کیلومتر  2.4با توجه به اینکه هند نیاز به حدود 

 .شودمین نیز محدودهند  به تربزرگی روستایی که در سطح هاجادهنه تنها به  پروژهاین  نیز تکرار شود.
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