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Drainage Envelope 

حمیدرضا اظهري: نام محقق 
جناب آقاي دکتررمضانی: نام استاد

93اردیبهشت

به نام خدا
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مقدمه
.چند هزار ساله دارد اما شاید بتوان گفت که از عمر زهکشی به شیوه امروزي بیش از دو سده نمیگذرداي پیشینهزهکشی، 
، شتابی چشمگیر به توسعه 1970و رواج استفاده از ماشینهاي زهکشی در دهه  1960پالستیکی در دهه لوله هاي پیدایش 

، در کشورهاي هلند و آمریکا، استفاده از زهکشهاي زیرزمینی به منظور بهبود 1980زهکشی زیرزمینی داد و از اواسط دهه 
لیکن از همان ابتدا، مشکل رسوبگذاري در خطوط. شرایط خاکهاي کشاورزي و کشت گیاهان زراعی شتابی بیسابقه گرفت

به همین دلیل، انواع مختلف پوشش مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که کاربرد هر یک از آنها. زهکشی نمایان گردید
در این رابطه، از موادي مانند خاك سطحی، چمن، علف، کاه، ساقه هاي ذرت،. با درجات مختلف با موفقیت همراه است

.تراشه هاي چوب، ماسه و شن براي جلوگیري از انسداد زهکشها، استفاده شده است
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مواد پوششی و ضرورت استفاده از آنها
پوششاز عبارتهاي  دیلمان و ترافورد . رفته استبه کار سال گذشته، عبارتهاي زیادي براي تعریف پوشش زهکشی  50در 

عبارت پوشش به عنوان یک نام. تا مواد پوششی را براساس کاربرد آنها مشخص سازنداستفاده کرده اند محاط کننده و فیلتر  
بر اساس تعریف،. ، استفاده شده استمیرودزهکشی به کار لوله هاي کلی براي هر ماده مصنوعی که به منظور بهبود عملکرد 

ماده پوششی زهکش، به ماده متخلخلی گفته میشود که به منظور بهبود شرایط هیدرولیکی لوله زهکش و محافظت آن در
مانند(الیاف مصنوعی و از میان این مواد، شن، الیاف آلی پی شتافته . میگرددبرابر ورود مواد رسوبی، در اطراف آن نصب 

به عنوان مهمترین مواد پوشش براي جلوگیري از ورود مواد رسوبی و انسداد خطوط لوله زهکش مطرح) ژئوتکستایلها
.از آنجا که اغلب، کلمه فیلتر به نادرست به جاي پوشش استفاده میشود، الزم است در اینجا فیلتر نیز تعریف شود. می باشند

3

نتیجه، فیلتر کردندر فیلتر ماده متخلخلی است که از میان آن گاز و یا مایعی عبور داده میشود تا مواد معلق آن جدا گردد 
اینبا عملی است که در آن خاك و یا مواد در اثر عبور جریان روي فیلتر باقی میماند اما به مایع اجازه عبور داده می شود 

مسدود شده و در فاصله زمانی کوتاه کارآیی خود را از دستبه تدریج تعریف، اگر فیلتر به عنوان پوشش زهکش استفاده شود، 
.دلیل آن این است که مواد معلق در سطح و یا درون آن رسوب کرده و در نتیجه باعث کاهش آبگذري آن میگردد. میدهد

به دلیل اینکه در موقع ورود آب به زهکش، بیشتر انرژي پتانسیل آب در نزدیکی زهکش در اثر همگرایی جریان به سمت
منافذ ورودي مستهلک میشود، بنابراین با استفاده از مواد پوششی که داراي آبگذري باالیی هستند، کارآیی زهکشی بهبود

با کاربرد یک الیه ضخیم از مواد پوششی در اطراف. مواد پوششی باعث میشوند تا شعاع مؤثر زهکشی افزایش یابد. می یابد
.لوله زهکش، گرادیان خروجی آب از داخل خاك نیز کاهش پیدا میکند
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زمینیاطراف زهکشهاي زیر اهداف عمده استفاده از پوشش 

ایجاد بستري مناسب براي تثبیت خاك در محل تماس لوله زهکش و خاك،− 
جلوگیري و یا محدود کردن حرکت ذرات خاك به درون زهکش که زمینه انسداد زهکش را فراهم میسازد،− 
،مقاومت وروديایجاد محیطی متخلخل با آبگذري نسبتاً زیاد در محل و یا نزدیک سوراخهاي زهکش به منظور کاهش − 
ناشی از وزن خاك در حین و بعد از عملیات اجرایی،جابه جاییهاي ایجاد بستري پایدار براي محافظت لوله در برابر − 
.ایجاد بستري مناسب براي لوله به منظور جلوگیري از انحراف لوله و خسارتهاي ناشی از وزن خاك− 
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مواد پوششی
مواد پوششی که براي محافظت زهکشهاي زیرزمینی استفاده میشوند شامل مواد متخلخلی است که مصالح آن به اندازه مورد

:این مواد به سه دسته تقسیم میشوند. نیاز در دسترس بوده و کاربرد آنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد
،دانه ايپوششهاي معدنی − 
پوششهاي آلی،− 
.پوششهاي مصنوعی− 
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دانه ايمعدنی پوششهاي 
زهکشی  معدنی دانهاي شامل شن درشت، شن ریز، ماسه و سنگ شکسته است که در زمان اجرا در اطراف لوله پوششهاي 

بهبود  اگر این مواد پوششی به درستی طراحی و اجرا شوند، خوب عمل کرده و عملکرد سامانه زهکشی را . ریخته میشود
.  کنداز مزایاي این مواد این است که به مقدار زیادي میتوان آنها را ذخیره کرد بدون اینکه ویژگیهاي آنها تغییر . بخشندمی 

مخلوط شن درشت یا ریز که داراي حداقلی از مواد ریز دانه باشند، به عنوان پوشش مورد استفاده قرار میگیرد و  معموالً 
.مواد نسبت به دیگر مواد پوششی بیشتر استعمر این 

رس  در ضمن عاري از مواد ریز دانه مانند سیلت، . باید همگن بوده و ذرات آن خوب مخلوط شونددانه بندیشده شن و ماسه 
نباید آهک  طراحی شده در مواد پوششی . این مواد زاید، باعث کاهش ضریب آبگذري پوشش میشوند. مواد آلی باشدو 

.داشته باشد که زمینه رسوب در درون و یا روي پوشش را فراهم کندزیادي وجود 
به  این نوع پوشش اگر خوب طراحی و اجرا نشود، . ابهاماتی در استفاده از شن و ماسه به عنوان پوشش مطرح شده است

زمان حالت فیلتر به خود میگیرد و در نتیجه مواد ریزي که باید به داخل زهکش هدایت شوند، در میان پوشش  مرور 
اصوالً کارشناسانی که با مواد پوششی مصنوعی آشنا نیستند، رغبتی به استفاده از این مواد نداشته و شن و  . رسوب میکنند

در بسیاري از مناطق، امکان دسترسی به شن و ماسه به عنوان پوشش وجود دارد که در نتیجه  . میدهندرا ترجیح ماسه 
به مواد مصنوعی خیلی کمتر است، اما در مناطقی که دسترسی کافی به این نوع مواد وجود ندارد،  آنها نسبت هزینه 

.صرفه نیستمقرون به استفاده از آنها 
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آلیپوششهاي 
ماده پوششی به عنوان به صورت موفقیت آمیزي مواد آلی همان مواد زاید کشاورزي هستند که در برخی از کشورها با شرایط ویژه 

، تراشه چوب،  چوب باللمواد آلی شامل کاه، بقایاي برنج، بقایاي گندم، بقایاي کتان، برگ گیاه سدر، نی، . مورد استفاده قرار گرفتهاند
اجرا استفاده کرد و درحین از این نوع مواد می توان . کتان، پیت، الیاف و پوسته نارگیل و کاکائو استساقه هاي جارو، کتان خردشده، 

.یا اینکه قبالً به دور لوله زهکش پیچیده شوند
وپوسته هاي  در شمال اروپا، در کشورهاي بلژیک، آلمان و هلند، مواد پوششی آلی که بیشتر مصرف دارد از نوع پیت، بقایاي کتان 

هیدرولیک پیت هدایت .استمرسوم و رایج بوده  1950استفاده از پیت به عنوان پوشش زهکشهاي سفالی تا قبل از دهه . کاکائو است
به عنوان ماده پوششی موفقیت ازکاه طور کلی استفاده به .به دلیل تورم در شرایط رطوبتی دائم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد 

.لوله تبدیل میشوددراطراف با آبگذري کم الیه هایی زیرا معموالً در عمل، کاه پوسیده شده و به . آمیز نبوده است
تسریع فعالیتهاي در این مناطق دماي باال باعث . نداشته استرضایت بخشی پوششهاي آلی در کشورهاي مناطق خشک نتایج 

کاربرد موفقیت آمیز پوششهاي آلی در کشورهاي .میکروبیولوژیکی شده و در نتیجه تخمیر و تجزیه مواد آلی را شتاب میبخشد 
.  سال تجزیه میشونداکثر پوششهاي آلی پس ازچند . اسکاندیناوي گزارش شده که دلیل آن پایین بودن دماي خاك این کشورها است

تثبیت پایداري خاك باشد، . ،البته پس از مدتی که از نصب زهکشها میگذرد، خاکها پایدار میشوند و اگر هدف از کاربرد پوشش
.آوردنخواهد به وجود پوسیدگی پوشش مشکلی 
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مصنوعیپوششهاي 
پلی استر ، پلی اتیلن وانواع پلی آمید ، این مواد میتواند از جنس . مواد پوششی مصنوعی شامل مواد مختلف پلیمري هستند

وسیعی در کشورهاي شمال اروپا و مناطقی که استفاده از شن وپلی پروپیلن به طور مواد پوششی از جنس . پلی پروپیلن باشند
مواد مصنوعی معموالً توسط شرکتهاي تخصصی و یا. ماسه در آن مناطق گران تمام میشود، مورد استفاده قرار گرفته است

این نوع تولیدات، باید به اندازه کافی در مقابل حمل و نقل و نصب. زهکش پیچیده میشوندلوله هاي کارخانه سازنده، اطراف 
.که هیچگونه آسیبی به آنها وارد نشودگونه اي مقاومت داشته باشد به 

به علت باال بودن هزینه. مواد پوششی مصنوعی از جنس پلیپروپیلن در کشور بلژیک به مقدار زیادي استفاده شده است
این الیاف بر خالف الیاف پلیپروپیلن، آب جذب میکنند و باعث. الیاف پلیپروپیلن، از الیاف پلیآمید نیز استفاده میشود

بهعالوه به علت وجود الکتریسته ساکن، پیچیدن الیاف پلیآمید بهصورت همگن و یکنواخت به دور. افزایش وزن کالف میشود
.لوله مشکل است

که الیاف نشان میدهد گرفته، صورت تحقیقاتی که توسط دیریکس . مواد پوششی مصنوعی در مقابل اشعه خورشید صدمه میبینند
نیمه مواد در مناطق تخریب این سرعت . سال از بین میرود 3پلیپروپیلن در شرایط مزرعه و در معرض نور مستقیم خورشید بعد از 

در زیر زمین با هواي آزاد نصب آنها البته شرایط محل کارگذاري و . که دماي هوا دو برابر مناطق معتدل است، دو برابر استخشک 
.کامالً متفاوت بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه است

9

استفاده از پوششروشهاي ضرورت به 
سدیمروش رس و نسبت جذب 

به باشد، نیازي  12تا  8کمتر از ) (SARسدیم درصد و نسبت جذب  40در این روش در صورتیکه میزان رس خاك بیشتر از 
.بودکاربرد پوشش نخواهد 
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رسروش 

ذکر. درصد باشد، نیازي به پوشش نیست 30تا  25براساس این روش، در صورتیکه درصد رس خاك اطراف زهکش بیشتر از 
تنها  نمیتوانداین نکته ضروري است که خاکها در مناطق آب و هوایی خشک نسبت به مناطق مرطوب ناپایدارترند و مقادیر رس 

بعد صفحات در که ) (HFGشاخص پایداري خاك باشد، در نتیجه پیشنهاد میگردد که از روش گرادیان شکست هیدرولیکی 
. استفاده شودنیز SARمعیارو میشود توضیح داده 
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انتخاب مواد پوششی
، مد نظرآیدمیبعد از اینکه ضرورت استفاده از پوشش محقق شد، باید مالحظاتی در انتخاب نوع پوشش که شرح آنها در زیر 

در شرایطی که ایجاد شرایط مناسب هیدرولیکی در حد فاصل خاك و لوله مورد نظر باشد، سطح سوراخهاي لوله هاي. قرار گیرد
5البته در مواردي سطح سوراخها تا . درصد سطح جانبی لوله بدون پوشش را تشکیل م یدهد 2تا  1زهکشی معموالً در حدود 

معموالً) قطر یا اندازه ضلع بزرگ شکافهاي ایجادشده(ابعاد سوراخها . توصیه شده استنیز درصد  9حتی تا و درصد 
40تا  30تخلخل ذرات شن از . تخلخل پوشش در تعیین میزان گرادیان خروجی اهمیت زیادي دارد. میلیمتر است 3تا  0/8

رشته مصنوعی غیردرصد و تخلخل مواد پوششی  12تا  6بین ) شدهبافته(تخلخل مواد پوششی مصنوعی رشتهاي . درصد متغیر است
درتخلخل باالیی نیز (PLM) مواد نرم پیش تافتهاستدرصد متغیر  85تا  50از که با سوزن مشبک شده باشد اي

.حدود مواد ذکرشده دارند
براي یک ماده پوششی از. براي انتخاب مواد پوششی نحوه دسترسی به مواد، هزینه تهیه، حمل و نقل و نصب اهمیت دارد

در عمل، رفتار هیدرولیکی،. شوندبندي رتبهو بندي درجهابعاد مختلف، خصوصیاتی انتظار میرود که در پروژه مورد نظر باید 
:مکانیکی و بسترسازي براي این مواد مطرح است و به موارد زیر باید توجه کرد

15

نحوه دسترسی و هزینه مواد پوششی 
انتخاب مواد پوششی ابتدا باید فهرستی از همه موادي که قابل دسترس هستند، تهیه و منبع تأمین آنها و فاصله آن تا محلدر 

در بسیاري از مناطقی که اجراي پروژه زهکشی مطرح است، معادن مواد دانهاي وجود دارد که براي پوشش. اجرا تعیین شود
نکته مهمی که در رابطه با پوششهاي معدنی مطرح است، هزینه حمل و نقل و نیروي انسانی مورد. زهکشی مناسب میباشد

.نیاز براي تهیه آن است که در بسیاري از مناطق از پوششهاي مصنوعی گرانتر میشود
نیاز است،جایی جابهحین حمل و نقل و ها در دانه، دستورالعملی به منظور جلوگیري از مجزا شدن ايدانهبراي پوششهاي 

.در صورتیکه براي پوششهاي مصنوعی، معیارهاي حفظ کیفیت و مقاومت مهم است
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براي تحمل لوله شده پیشبینیبار 
این موضوع به. توجه شود) مقدار بار وارده و نحوه اعمال آن به لوله زهکش(تصمیمگیري، باید به شرایط بارگذاري خاك هنگام 

:دالیل زیر اهمیت زیادي دارد
پالستیکی در محل خود در حین اجرا، در شرایطی که لوله زهکش در شرایطهاي لولهنگهداري منظور بهممکن است − 

.استغراق نصب میشود و فشار آب از پایین به باال وجود دارد، به پوشش شن و ماسهاي نیاز باشد
.تقویت مقاومت لوله در شرایطی که بار اضافی وجود دارد− 
.بودن آنها توجه شودپذیر تراکماگر از مواد پوششی آلی و یا مصنوعی استفاده میشود، باید به − 

17

شیمیاییگرفتگی 
این ترکیبها شامل سولفید آهن، اکسید. زهکشی شودهاي لولهو یا پوشش ها لولهمواد زیادي میتواند باعث گرفتگی و انسداد 

در مناطقی که مواد آلی زیادي در خاك وجود دارد، این مواد سبب تحریک فعالیتهاي بیولوژیکی شده و. منگنز، و گل اُخرا است
خاکهایی که از نظر کلسیم نیز غنی. در نتیجه تخریب مواد پوششی آلی تشدید میشود و عمر پوششهاي آلی را متأثر میسازد

.کاربرد مواد پوششی آلی در این نوع خاکها توصیه نمیشودرو ایناز . هستند، تخریب مواد آلی در آنها سریعتر است
ترکیبهاي نوعاین . استساز مسئلهگل اُخرا رایجترین نوع ترکیبی است که در پروژههاي زهکشی بخصوص در مناطق مرطوب 

.هستندآهن، ترکیبهاي ژالتینی از اکسید آهن، مواد آلی و میکروارگانیسمهاي گیاهی 
:رخ ندهدها لولهدر ضمن باید موارد زیر رعایت گردد تا گرفتگی 

حتماً در هنگام طراحی در نظر گرفته شود،ها لولهشستشوي − 
در این نوع خاکها، از مواد مصنوعی نازك، پشم شیشه و یا مواد مشابهی که سوراخهاي ریز دارند، استفاده نشود،− 
زهکش با حداکثر تعداد سوراخ مجاز در واحد طول استفاده شود،هاي لولهاز − 
ایجاد کند،محیطی زیستمیتواند مشکالت حل راهباید توجه کرد که این . اضافه شود 1به مواد پوششی، اسید تانیک − 
عمق نصب زهکشها زیاد انتخاب شود تا در اکثر مواقع غرقاب باشند،− 
.سال به زهکش زیرزمینی تبدیل شوند 3الی  2ابتدا زهکشها به صورت روباز اجرا شوند و پس از − 

18
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طراحی پوششهاي زهکشی
عموماً مواقعی که مطالعات تفصیلی . از ویژگیهاي پوشش مناسب اطالع داشته باشندباید در هنگام طراحی اولیه، کارشناسان 

ها بررسیخالصه این طور بهدر زیر . شودمیخاك درباره نیاز به پوشش انجام ویژگیهاي هاي دقیقبررسی، میگیردصورت 
.آمده است

هاي مکانیکیبررسی•
هاي هیدرولیکیجنبه•
پایداري ساختاري•
زهکشهاهدایت هیدرولیک در عمق کارگذاري •
محدودکنندهعمق الیه •
خاكخصوصیات شیمیایی •
کاتیونیظرفیت تبادل  •
خاكشوري •
سدیمی بودن خاك•

19

پوششروش طراحی 
دو روش براي طراحی پوشش زهکشی وجود دارد که یکی روش تعیین شاخص آزمایشگاهی و دیگري معیارهاي عمومی

تفاوت این دو روش در این است که آزمایشهاي شاخص. استاي مزرعهحاصل از مشاهدات همزمان آزمایشگاهی و 
آزمایشگاهی، براي هر ماده پوششی و موقعیتی خاص انجام میشود در صورتیکه معیارهاي عمومی همانند دستورالعملی است

.که بدون انجام آزمایشهاي آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد

20
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.سانتی متربرثانیه است 0/23تا0/0008برثانیه تغییرمیکندکه معادل آن برحسب نفوذپذیري بین  2/2تا0/02بین Ψمقادیر
براي پوششهاي دانهاي، روشهاي اندازهگیري با. این نوع آزمایشها، خصوصیات هیدرولیکی ماده پوششی را تعیین میکند

از نشده و در این آزمایشها هیچ تمایزي بین آبگذري افقی و عمودي در نظر گرفته . روشهاي متداول هستند، بار افتان و بار ثابت 
.این نظر تفاوتی با خاکهاي دست خورده، شن و ماسه ندارد

22
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گرادیانآزمایش نسبت  2-1
پتانسیل گرفتکی موادي است که براي پوشش در نظر گرفته شده و براي آنهاگیري اندازهآزمایش نسبت گرادیان به منظور 

استاندارد، براي مقایسه نتایجدستورالعملهاي . ساعت طول میکشد 500زمان آزمایش در حدود . استانداردهاي زیادي وجود دارد
این آزمایش، گرادیان هیدرولیکی خاك همراه با ژئوتکستایل را با خاك بدون. اندنکردهآزمایش، معیار خاصی را پیشنهاد 

تلقی شده و” پوشش -خاك“به عنوان عملکرد غیر قابل قبول مجموعۀ  3نسبت گرادیان باالتر از . ژئوتکستایل مقایسه میکند
.به عنوان نتیجه قابل قبول به شمار میرود 3گرادیان کمتر از 

23

مدتآزمون جریان طوالنی  3-1
.این آزمایش پتانسیل گرفتگی مواد پوششی، بخصوص مواد مصنوعی که خلل و فر ج ریزي دارند را در دراز مدت نشان م یدهد

در این مورد هیچ گونه شاخصی گزارش نشده است و قضاوت و داوري بر اساس تفسیر شکلهایی که آبگذري را در طول زمان
در این آزمایش، نفوذسنج با جریان از پایین به باال مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از انجام آن. نشان میدهد، انجام میگیرد

1000زمان انجام آزمایش بین . پیشبینی رفتار درازمدت مجموعه خاك و ژئوتکستایل است -بر اساس نتایج . ساعت است 500
به دست آمده، منحنی جریان خروجی بر حسب زمان رسم می شود و روند کاهش جریان، نشانگر گرفتگی رو به افزایش پوشش

.طول زمان و پتانسیل رشد جلبکها از مهمترین مشکلهاي این آزمایش است. در زمان آزمایش خواهد بود
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عمومیروش معیارهاي  2
ارائهقبلی هاي تجربهدومین روش در طراحی پوشش زهکشی، استفاده از معیارهاي عمومی است که در مراجع مختلف براساس 

کاربردمعیارها از نظر این .تعیین فیلتر براي کنترل نشت از زیر سد را تدوین کرد معیارهاي  ترزاقی .استشده 
وي توصیه کرده که آبگذري فیلتر باید چند برابر. براي پوشش اطراف زهکشهاي زیرزمینی نیز آزمایش و بررسی شده است

این ایده ترزاقی در. خاك متخلخل باشد و از طرفی آنقدر درشت دانه باشد که مواد ریز دانه بتوانند از داخل آن عبور نمایند
.طراحی مواد پوششی نیز مورد استفاده قرار گرفته است

کشورهاي در . از نتیجه تحقیقات و دستورالعملهاي انتخاب مواد پوششی را در کشورهاي مختلف ارائه داده استگزارشی وان سمرن 
.بلژیک و هلند تالشهایی به منظور تعیین شاخص براي طراحی مواد نرم از پیش تافته شده به عمل آمده است

شاخصهاي طراحی براساس مدلهاي فیزیکی در آزمایشگاه که بر گرفته از مالحظات نظري و ارزیابی در مزرعه میباشد، تعیین
از طرفی. ذرات خاك در اطراف لوله زهکش در مزرعه به راحتی امکانپذیر نمیباشدجایی جابهمطالعه جریان آب و . شده است

اگر از. به یک محل بخصوص وابسته بوده و نتایج به دست آمده در یک محل، ضرورتاً در محل دیگر کاربرد ندارندها داده
بهترین مواد پوشش استفاده شده و همه مشخصات فنی نیز در نظر گرفته شود، اما نکات الزم در موقع حمل و نقل، جابهجایی

.و اجرا رعایت نگردد، ممکن است سامانه زهکشی نتواند به خوبی عمل نماید
.بسته به نوع پوشش انتخابی، معیارهاي توصیه شده، متفاوت بوده که در ادامه به آنها اشاره میشود

26
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منظور بهرعایت رابطه دوم . برابر آبگذري خاك باشد 10رعایت اولین معیار سبب میشود که آبگذري مواد پوششی در حدود 
.جلوگیري از شسته شدن ذرات ریز خاك پیشنهاد شده است

ايماسه -پوششهاي شنی

پوششهاي مصنوعی
:استفاده از پوششهاي مصنوعی، چهار معیار کلی زیر باید مد نظر باشددر بر اساس نتایج تحقیقات والتمن و همکاران 

معیارهاي نگهداري،− 
معیارهاي هیدرولیکی،− 
معیارهاي جلوگیري از انسداد سوراخهاي پوشش و− 
.معیارهاي مکانیکی− 

28



5/27/2014

15

29

30



5/27/2014

16

تافته پیشپوششهاي 
براي این مواد، باید به خصوصیات فیزیکی مانند ضخامت و. میتواند آلی، مصنوعی و یا ژئوتکستایل باشدپیش تافته پوششهاي 

مشخصات اندازه. وزن واحد سطح به منظور کنترل یکنواختی مواد پوششی و انطباق آن با استانداردهاي طراحی توجه کرد
سوراخهاي لوله زهکشی، هدایت هیدرولیک خاك و عمق بحرانی آب، خصوصیات هیدرولیکی این مواد پوششی را تعیین

، مقاومت تنشی وپذیريفرسایش، خسارتهاي ناشی از پذیريتراکمبراي ارزیابی این مواد دانستن خصوصیاتی مانند . می کند
.الزم استشدگی پارهمقاومت در مقابل 

شتافتهوزن واحد سطح پوشش پی  -1
بر اساس. وزن واحد سطح، معیاري براي انتخاب مواد پوششی نیست اما به عنوان کنترل یکنواختی میتوان از آن استفاده کرد

.درصد آن مقداري که کارخانه سازنده مشخص کرده تغییر کند 25استانداردي که قبالً ارائه شد، وزن واحد سطح نباید بیشتر از 
.در چنین شرایطی پوشش یکنواخت تلقی خواهد شد

31
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خصوصیات مکانیکی- 4
ژئوتکستایلهایی که به عنوان پوشش زهکشی استفاده می شوند، با. در درجه دوم اهمیت قرار داردپوششها خصوصیات مکانیکی 

تراکمپذیري برخی پوششها تأثیر بسزایی بر روي. مسائل خاصی مواجه نیستند زیرا این مواد براي همین منظور طراحی شدهاند
از. یابدمیمعموالً در حالتی که وزنی بر آنها تحمیل میشود، کاهش ها سوراخاندازه . اندازه منافذ و هدایت هیدرولیک آنها دارد

هايپوششافزون بر این، قابلیت تراکم پذیري . به طور معمول، ضریب اطمینانی ضمن ساخت در نظر گرفته میشودرو این
نازکی که به راحتی متراکم میشوند و تشکیل لفافهاي پوششاز . ، کوچک استاندشدهدرشت که از الیاف درشتتر ساخته 

.نازکی میدهند نباید به عنوان پوشش زهکش استفاده شود
هايلولهممکن است در زمان حمل و نقل و نصب، در اثر تماس . آیدمیسایش پوشش در اثر تماس با ماده دیگر به وجود 

در اینصورت، باید به این نکته توجه کرد و در. با مواد دیگر، ساییدگی پوشش پیش بیایدتافته پیشزهکشی داراي پوشش 
.اقدام نمودها آنزمان نصب براي تعمیر 
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مصنوعیپوشش ضخامت - 5
ضخامت مواد پوششی پیشتافته به عنوان معیاري براي یکنواختی و سازگاري آنها با شرایط خاك محل نصب زهکش، استفاده

عالوه بر دیدگاه نظري، ضخامت، عامل مهمی است که در ظرفیت نگهداري خاك، مقاومت ورودي جریان به زهکش. میشود
مواد. وظیفه اصلی یک ماده پوششی، نگهداري ذرات خاك است. و گرادیان خروجی در فضاي بین خاك و پوشش نقش دارد

پوششی ضخیمتر، داراي تخلخل بیشتري هستند که میتواند در محلهایی که مشکل گرفتگی شیمیایی وجود دارد کاربرد
.بنابراین، در روند انتخاب پوشش، ضخامت عامل مهمی است. بهتري داشته باشد

اگرچه یک پوشش. استتعیین کنندهاي در شرایطی که کاهش مقاومت ورودي مد نظر باشد ضخامت پوشش نیز عامل 
در این مورد،. میلیمتر حاصل میشود 5نازك میتواند مقاومت ورودي را کاهش دهد، معموالً کاهش بهینه آن در ضخامت 

هر چند شعاع مؤثر با جایگزینی خاك با.  هم اینگونه نیست  "هدایت هیدرولیک نباید عاملی محدودکننده باشد که عمال
بررسیهایی که توسط والتمن و. مواد پوششی افزایش مییابد، اما افزایش بیشتر ضخامت تأثیري در مقاومت ورودي ندارد

میلیمتر میتواند گرادیان خروجی را در محل تماس خاك و 1همکاران صورت گرفته نشان میدهد که ضخامتهاي کمتر از 
از اینرو،. در قطرهاي بزرگتر، گرادیان هیدرولیکی نزدیک زهکش کمتر خواهد بود. پوشش به مقدار قابل توجهی کاهش دهد

.از نوع نازك آن مطمئنتر هستند) میلیمتر 5بزرگتر از (پوششهاي ضخیم یا حجیم 

35

ژئوتکستایل ها
یعنی پارچه به این ترتیب آنرا منسوج با قابلیت Textileیعنی با خاك پوشاندن و  (Geo(چنانچه مشهود است پیشوند ژئو تکستایل، 

.پوشاندن خاك ترجمه میکنند
به این ترتیب ژئوتکستایل ها محصوالتی هستند که در فونداسیون ها ، زیر خاك روي صخره ها، هر سطحی که با خاك پوشانده شود و یا  
هر منظور مشابه دیگري که در علم مهندسی زمین و یا مواد وابسته به آن و در پروژه هاي ساختمان سازي ، راه سازي و تثبیت خاکها و 

عامل عمده شکست جاده تزریق مواد الیههاي مجاور به درون پی سنگریزهاي و پیامد نزول استحکام در .یا صخره هاي ناپایدار بکار رود
.قرار می گیرد Subgradeالیه سنگریزهاي میباشد وقتی الیه سنگریزهاي روي الیه 

این محصوالت منوسجات غیرقابل نفوذي هستند که از الیاف پلیمري، پلی پروپیلن و پلی استرو در بعضی موارد پلی اتیلن و پلی آمید 
.تولید میشود

در صورتیکه الیاف ساخته شده از این پلیمرها توسط ماشین هاي بافندگی و به صورت دو مجموعه نخ عمود بر هم بافته شده باشد  
 Non Woven(واگر الیاف تصادفی و نامنظم کنار هم قرار گرفته شده باشند بافته نشده  ( Woven(ژئوتکستایل بافته شده 

.میباشند(
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یا بلوك هاي بتن آرمه  (Rip Rap(ژئوتکستایل ها جایگزین فیلترهاي دانه اي و تفکیک شده سنگریزه اي در زیر سنگ چینی ها 
بدون یک . می گردند و در مواردي از جمله کانال هاي زهکشی، سواحل، سیستم هاي حفاظتی و اسکله و سدهاي خاکی به کار می روند

را در زیر مجموعه سنگریزه اي یا الیه آرمه فرسایش می دهد  Subgradeفیلتر ژئوتکستایل، عمل موج و حرکات آب، خاك هاي 
را تنزل می بخشد و موجب لزوم تعمیرات اساسی  (Rip Rap(مزیت آرمه یا مجموعه قلوه سنگ ها  Subgradeتحلیل الیه 

با این همه کاربردهاي کنترل فرسایش . انتخاب ژئوتکستایل براي کنترل دائمی فرسایش شبیه زهکشی زیرزمینی می باشد. می گردد
کانال هاي زهکش، سواحل، پل و سیستم هاي حفاظت از خوردگی . معموالً نیاز به ژئوتکستایل هائی با خواص استحکامی باال هست

.از مواد کاربردي این نقش از ژئوتکستایل می باشد) آب  خوردگی(سازه ها در اثر آب 
یا بتن آرمه فرسایش   (Rip Rap(را از زیر پوشش سنگی Subgradeبدون حضور ژئوتکستایل فیلتري، ضربات موج آب، مواد 

مزایا و عمکرد حفاظ سنگی یا آرمه را خنثی می سازد و موجب نیاز به تعمیر اساسی و ،Subgradeتخریب و فرسایش . می دهد
.جایگزین پر هزینه می گردد

:ویژگیهاي استفاده از ژئوتکستایل ها
قابلیت کنترل کیفیت در کارخانه*
شیمیاییمقاوم در مقابل عوامل مختلف محیطی ،بیولوژیکی و *
  

:مزیت هاي عمده استفاده از ژئوتکستایل ها
سهولت در نصب و اجراي سریع -1
قابلیت کاهش حجم عملیات به روشهاي سنتی -2
داشتن توجیه اقتصادي و مقرون به صرفه بودن -3

37

:ژئوتکستایل ها با کاربرد هاي مختلف داراي چند نقش عمده زیر میباشند

( Separation(جداسازي  -1
به عنوان الیه متخلخل انعطاف پذیرداراي نفوذ پذیري باال بوده و موجب جداسازي دو نوع بافت خاك متفاوت می شوندکه باعث  

.می شود صحت و عملکرد هردومصالح دست نخورده باقی بماند
یکی از کاربرد هاي متداول جداسازي استفاده از ژئوتکستایل جهت جلوگیري ازفرورفتن مصالح درست دانه زیر اساس در ساب 

.گرید نرم و سست است
:تسلیح  -2

استفاده در بسترهایی که داراي ظرفیت باربري پایین هستند مانند بستر هایی با خاك لجنی ،ماسه بادي و غیره
( Drainage( زهکشی  -3

.لند فیل ها ،پشت دیوار حائل،تونل، زیر خاکریز جاده ها و بستر استادیوم هاي ورزشی چمن کاري شده
( Filtration(فیلتراسیون  -4

ژئوتکستایل داراي قابلیت عبور انتخابی آب و محافظت از ورود ریزدانه هاي باالدست به داخل حفره هاي زهکش را دارد مانند 
)ریپ-ریپ(پشت دیوارهاي حائل و زیرسازه هاي کنترل فرسایشی

( Protection(حفاظت  -5
.به عنوان الیه محافظ هنگام استفاده از ژئوممبران در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي، مترو و دیگر موارد
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سیستم جمع آوري مایعات و گاز
ژئوتکستایل هاي نبافته و بافته شده براي مایعات محلول و سیستمهاي جمعآوري گاز استفاده میشوند این محصوالت کارایی 

براي پاکیزه    انتخاب ژئوتکستایل. سیستم را براي دفن زباله ها و هم براي طرح پاکیزه سازي آب زیرزمین افزایش میدهند
الیه هاي نبافته سنگین وزن عموماً . سازي محیط و کنترل ضایعات همانند انتخاب براي سیستم هاي زهکشی زیرزمینی است

.جهت این امر مناسب می باشند

در خطوط انتقال نفت و گاز ،جهت مهار کردن نیروي شناور و جلوگیري از حرکت رو به باالي لوله هنگام عبور سیال باید جهت  
لذا در صورت عدم استفاده از . افزایش نیروي عمودي ، تمهیداتی اتخاذ کرد که این امر در گذشته با وزنه هاي بتنی انجام میشد

وزنه هاي بتنی ، خاك و مصالح باالي لوله تنها نیروي مقابله کننده با حرکت رو به باالي لوله خواهد بود و لیکن در صورت 
استفاده از سیستم یکپارچه خاك و ژئوتکستایل میتوان وزن کل خاك اطراف و روي لوله و دیوارههاي کانال را بر سطح مقطع 

.لوله اعمال نمود و به این ترتیب به وزن کافی جهت مقابله با نیروي شناوري دست یافت 
  

:مکانیزم عملکرد ژئوتکستایل
توزیع متناسب وزن خاك بر سطح لوله ،توان کششی و عدم گسیختگی ژئوتکستایل مقاومت کافی براي غلبه بر نیروي شناوري 

عالوه بر این خاصیت جذب آب توسط ژئوتکستایل باعث میگردد که آبهاي نفوذي به کانال را جذب کرده و . را تضمین مینماید
.با قابلیت آبگذاري و عبور از سطح خود موجب کنترل جریان آب در محل تراشه حفر شده می گردد

39
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پوششهاي آلی
از طرفی تعیین نفوذپذیري و تخلخل مواد آلی به سهولت امکان پذیر. معیارهاي زیادي براي طراحی پوششهاي آلی وجود ندارد

فرض بر این است که ضخامت مواد آلی. پوشش ضروري نیستسوراخ هاي براي مواد آلی، تعیین نفوذپذیري و ابعاد . نیست
در طراحی پوششهاي آلی، عالوه بر قضاوت. به اندازه کافی زیاد بوده و از تخلخل مناسبی نیز برخوردار استاستفاده شده 

عنوان دو عامل طراحی در نظربه ظاهري بر روي کیفیت مواد، جرم و ضخامت مواد نیز براي پوشش مواد آلی پیش تافته 
.میلیمتر استفاده میشوند 4مواد آلی معموالً حجیم بوده و با حداقل ضخامتی به اندازه . می شوندگرفته 

41

Coconut envelope
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