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  چکیده

  
براي  مختلف از تولیدات سه کارگاه در خوزستان PP450این پژوهش با هدف بررسی کارایی سه نوع پوشش مصنوعی 

به ترتیب در مناطق شمال، جنوب و میانی (هاي سه منطقه در استان شامل پروژه دهخدا، هندیجان و رامشیر هکشی خاكز
باال روش انجام تحقیق بصورت آزمایشگاهی، با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج جریان موازي رو به . انجام شد) استان

اسب پوشش براي خاك ها مطابق معمول عبارت بودند از دبی ثابت گیري براي تشخیص تنمعیارهاي اندازه. صورت گرفت
براي تعیین آستانه حرکت ذرات خاك و استعداد گرفتگی و  )(GRپایا با زمان و با افزایش گرادیان، نسبت گرادیان 

ر هر سه از نظ) منافذ ریزبا ( 1پوشش شماره  ،بر مبناي نتایج بدست آمده. پوشش بود- همچنین هدایت هیدرولیکی خاك
معیار براي خاك پروژه دهخدا مناسب تشخیص داده شد در صورتیکه براي خاك پروژه رامشیر با همین سه معیار پوشش 

) منافذ متوسطبا ( 2قرار داشت و پوشش شماره  1مناسب ترین بود و پس از آن پوشش شماره ) منافذ درشتبا ( 3شماره 
راي خاك پروژه هندیجان با توجه به دو معیار دبی ثابت پایا و نسبت ب. براي این نوع خاك کارایی فنی کمتري داشت

پوشش تر بودند ولی با در نظر گرفتن پایین بودن هدایت هیدرولیکی مناسب 2و  3رتیب پوشش هاي شماره گرادیان به ت
ترین پوشش سبشیر منابراي خاك پروژه رام 1و  3هاي شماره در مجموع پوشش. ك توصیه نمی شوندبراي این نوع خا

با احتیاط براي خاك هندیجان توصیه  3پوشش شماره . بهترین نتیجه را داد 1بود و براي خاك پروژه دهخدا پوشش شماره 
  .گردد هرچند نیاز به بررسی بیشتر داردمی
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  مقدمه

با هدف بهبود شرایط  هاي زهکشیپوشش
هیدرولیکی و جلوگیري از ورود ذرات خاك به داخل لوله 

دقت در طراحی و . روندگذاري به کار میو رسوب
انتخاب پوشش مناسب براي اطمینان از موفقیت کار 

از عوامل . شودزهکشی در درازمدت توصیه می سامانه
-همینه نوع خاك، نحوه اجرا و هزینکننده در این زتعیین

زهکشی مدرن در سامانه با اجراي  .باشدهاي مربوطه می
هاي هفتگانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی در طرح

هاي شن و ماسه استفاده شده و وزستان، از پوششخ
به طور ). 1388ناصري و ارواحی، (رضایتبخش بوده است 

کلی پوشش شن و ماسه اگر به دقت طراحی و اجرا شود 
داري رسوبات بیشتر، و توانایی نگهبه دلیل حجیم بودن 

). 1383کمیته ملی آبیاري و زهکشی، (ترند قابل اطمینان
امروزه مشکل عمده در رابطه با استفاده از پوشش هاي 
ا شن و ماسه، هزینه باالي تهیه و محل مواد از معدن ت

باشد تر میهاي عریضمحل پروژه و لزوم احداث ترانشه
ها به دلیل باال رفتن هزینه ).1388محمدجواد ادیمی، (

هاي مصنوعی تمایل زیادي به استفاده از پوشش ،امروزه
. شودماسه نشان داده می هاي شن وبه جاي پوشش

پوشش هاي مصنوعی به علل اقتصادي، سرعت نصب و 
اجرا و کاهش تلفات زمین در اثر حفاري، در کشورهاي 

ادي واقع آمریکا، پاکستان، هلند و مصر مورد استقبال زی
تا  10صنوعی کاهش در مصر استفاده از پوشش م. شده اند

ناصري و ارواحی، (ها را داشته است درصدي هزینه 15
1388.(  

در تحقیقی ) 1387(نژادیانی و کشکولی مهدي
با استفاده از نفوذسنج جریان موازي با جریان رو به باال، 

را با یک  PP450عملکرد یک نوع پوشش مصنوعی نوع 
با  USBRشش شن و ماسه طراحی شده با استاندارد پو

هم مقایسه نموده و به این نتیجه رسیدند که هر دو پوشش 
خوزستان براي خاك هاي سیلتی کلی لوم در شمال 

  .اندعملکرد قابل قبولی داشته

ن جریانفوذسنج با استفاده از ) 1391(پدرام و همکاران 
به  حساسیت پذیري وموازي رو به پایین عملکرد نفوذ
در هاي منطقه خرمشهر گرفتگی سه نوع پوشش در خاك

 PP700, PP450 ,مصنوعی هايجنوب ایران را با پوشش

  PP900شور مورد ارزیابی و و استفاده از آب شور و غیر
د که نتایج بدست مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدن

د و تفاوت بومر مقایسه با آب معمولی آمده با آب شور د
در ارزیابی پتانسیل گرفتگی  شوري آب فاکتور مهمی

  . باشدمیها پوشش
با نفوذسنج جریان موازي به ) 2011(آگار 

) بافته و نبافته( مصنوعی پوششبررسی و انتخاب سه نوع 
زهکشی در دو نوع  پوشششن و ماسه به عنوان  پوششو 

خاك رسی و لوم سیلتی پرداخت و نشان داد که هر سه 
ورود سیلت به لوله جلوگیري از وشش از نظر نوع پ

و گرفتگی، عملکرد بهتري نسبت به پوشش شن  زهکشی
  . و ماسه دارند

با مطالعه اثر ) 2002(پالمیرا و گاردونی 
سی احتمال گرفتگی بیولوژیکی فشارهاي مختلف به برر

 و معدنی به منظور فیلتر کردن زهاب مصنوعیهاي شپوش
ساله، نشان دادند که  پنجدوره  حاصل از کشاورزي در یک

-بر روي کیفیت آب خروجی تأثیر می پوشش وهر د

هاي مصنوعی زمین بافت از لحاظ گذارند و پوشش
معدنی  ات اقتصادي نسبت به پوششالحظعملکرد و م

  .تر هستندتر و مقرون به صرفهمطلوب
سامانه در یک تحقیق ) 1388(ناصري و ارواحی 

با بکارگیري چهار  الت آبادان رازهکشی زیرزمینی در نخی
شن  پوششهاي زهکشی زیرزمینی شامل نمونه از پوشش

شن و ماسه استاندارد  پوششو ماسه موجود در منطقه، 
 450پروپلین با اندازه منافذ هاي مصنوعی پلیپوشششده، 

و  همیکرون بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادي نمود 700و 
زهکشی زیرزمینی سامانه ي به این نتیجه رسیدند که اجرا

سامانه و اجراي PP450 مصنوعی  پوششهمراه با 
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شن و ماسه استاندارد به ترتیب  پوششزهکشی همراه با 
  .در اولویت قرار دارند

هاي خود در بررسی) 1383(اقلی و لیاقت حسن
تولید داخل کشور  مصنوعیبر روي سه نمونه پوشش 

ختلف نشان دادند مبراي استفاده در پنج نوع بافت خاك 
که 

90

90

d
O  بود و  5/2آنها در اکثر موارد کمتر از حد مجاز

-در خاك سیلتی توصیه نمیها این نوع پوششاستفاده از 

  .شود
عملکرد دو نوع ) 1394(نوشادي و همکاران 

-دانه شن و ماسهتولید داخل و پوشش  PP450پوشش 

خاك سیلتی لوم در براي  USBRبندي شده با استاندارد 
سانتیمتر را در مدل فیزیکی  105و  75، 55سه بار فشار 

گیري نمودند و نتیجه مخزن خاك مورد بررسی قرار دادند
شن و که دبی خروجی در هر سه بار فشاري در پوشش 

اي بیشتر از لوله با پوشش به مقدار قابل مالحظه ماسه
 مصنوعی بوده و حرکت آب به سمت لوله زهکش در

به مراتب بهتر از پوشش مصنوعی  شن و ماسهپوشش 
بنابراین در مواقعی که نیاز باشد تا . تأمین گردیده است

سطح آب زیرزمینی به سرعت پایین آورده شود پوشش 
مصنوعی توانایی الزم را براي کاهش سریع سطح ایستابی 

در نهایت توصیه نمودند که چون در ایران در . ندارد
ی تحقیقات محدودي صورت خصوص پوشش مصنوع

جاي ها به است، براي جایگزین کردن این پوششگرفته 
-موجب کاهش هزینهدر زهکشی، که  شن و ماسهپوشش 

  .شود تحقیقات بیشتري ضروري استها می
قل و هاي حمل و نبا توجه به افزایش هزینه

معدنی که نیاز به یک هاي هزینه نصب باالتر براي پوشش
ي اخیر تمایل به استفاده هادارند، در سالتر ترانشه عریض

همچنین با و است هاي مصنوعی بیشتر شده از پوشش

 نیاز بهدر خوزستان، ها سنگینی بافت اغلب خاكتوجه به 
این تحقیق  لذا. باشدتحقیقات بیشتري در این زمینه می

 PP450بررسی آزمایشگاهی سه نمونه پوشش مصنوعی 
در برخی خاکهاي ) 3 و2 ،1شماره (موجود در بازار 
  .پردازدپرمامتر با جریان رو به باال می خوزستان در یک

  
  مواد و روش ها
هاي دشت خوزستان اغلب بافت سیلتی خاك

اما وجود  .کلی لوم دارند و مقدار سیلت آنها متغیر است
به هاي ماسه سیلتی ناپایدار در اعماق مختلف خاك عدسی

در صورت قرار گرفتن این  .گرددطور پراکنده مشاهده می
زهکش احتمال  هايهاي ناپایدار در عمق نصب لولهیهال

گذاري و زیرشستگی لوله در محل گرفتگی فیلتر، رسوب
بنابراین در انتخاب . ر استعبور لوله از این الیه ها زیادت

مایی هاي خاك به یک روش ابتکاري و با راهننمونه
حلی، ابتدا در حدود هاي ممهندسین ناظر پروژه و حفاري

و از بین آنها به برداشته شش نمونه در طول هر ترانشه 
روش لمسی نمونه خاك حاوي بیشترین مقدار سیلت 

در هر سه منطقه  .شدجهت انجام آزمایشات بکار برده 
تجزیه لمسی و همچنین با به روش ها بافت خاكنوع 

سیلتی ) توسط آزمایشگاه خاك(مکانیکی و هیدرومتري 
 PP450سه نوع پوشش مصنوعی . ی لوم ارزیابی گردیدکل

گردید که در جدول ساخت کارخانجات داخل انتخاب 
) 1(در جدول  .مشخصات کلی آنها ذکر شده است) 1(

90O  که دارد مصنوعی پوشش منافذ از قطرياشاره به 
 کوچکتر آن از قطرشان ، مصنوعی پوشش منافذ درصد 90

 نامند پوشش مصنوعی90O اصطالح  در را قطر نای ،است
  )1383 زهکشی، و آبیاري ملی کمیته(

  )1392قره محمدلو، ( مشخصات کلی پوشش هاي مورد مطالعه - 1 جدول
  وزن نمونه  پوشش مصنوعی

 )gr.m-2(  
 kPaضخامت پوشش تحت بار 

٢ )mm(  
 

90O  

  400  05/4  510  1شماره 
  430  47/3  462  2شماره 
  465  075/4  8/478  3شماره 

 m
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با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج جریان 

نفوذسنج ساخته . آزمایشات انجام گردید موازي رو به باال
میلیمتر و  پنجشده از جنس پلکسی گالس به ضخامت 

نقطه با فواصل  10میلیمتر بود که روي بدنه آن  90قطر 
ستاندارد والتمن و شیر خروجی جهت معین مطابق ا

 در بلژیک ، هلند ، .اتصال به مانومتر تعبیه شده بود
به  جریان روبا سنج نفوذ ازمصر عمدتاً پاکستان و  فرانسه،

و  والتمن( شود استفاده می زمایشات این آ در باال
   .)1389 ،یمهدي نژادیان و ناصري، ترجمه همکاران

د که نمونه خاك سانتیمتر بو 30طول نفوذسنج 
سانتبمتر در قسمت فوقانی بر روي یک صفحه  10به طول 

آرامی و  مشبک نگهدارنده پوشیده با یک تکه پارچه به
باالي نمونه خاك از قطعه صاف . شدالیه الیه قرار داده می

سانتیمتر  نهدار به قطر اي از جنس لوله زهکش سوراخشده
 7/12×2/3(والتمن که اندازه منافذ آن مطابق استاندارد 

است و نقش لوله زهکش را دارد، بر روي قطعه ) میلیمتر
وم به بدنه پوشش مورد نظر قرار داده و با چسب آکواری

ین نفوذسنج طوري ساخته ا. شدچسبانده و درزبندي می
توان از طول اضافی آن در آزمایشات مربوط به شده که می

استفاده  پوشش شن و ماسه که ضخامت بیشتري دارد نیز
از کل شیرهاي توان میدر این گونه آزمایشات . نمود

روي بدنه براي اتصال به پیزومترها جهت نصب شده 
قرائت بار هیدرولیکی در طول ستون خاك و فیلتر استفاده 

  .نمود
نظر به اینکه در زهکشی زیرزمینی مسیر خطوط 

به صورت  در ورود به لوله زهکش از پایین جریان
هم خطوط نفوذسنج به باالست، در این عمودي و رو 

جریان رو به باال و عمودي از خاك و فیلتر باالي آن بوده 
هاي صفحه فوقانی که به مثابه بدنه وراخو در نهایت از س

 ذرات جدا شده خاك از. لوله زهکش است می گذرند
در این  .دنشوطریق لوله خروجی در ظرفی جمع می

با ارتفاع سطح قابل تنظیم دستگاه از یک منبع تأمین آب 
با . شود استفاده گردیدوصل مینفوذسنج که از زیر به 

تغییر دادن ارتفاع سطح آب با باال و پایین بردن مخزن 

یان امکان ایجاد بار آبی دلخواه و در نتیجه گراد
-قسمت) 1(شکل . باشدهیدرولیکی مورد نظر فراهم می

ارتفاع . هددمختلف دستگاه نفوذسنج را نشان میهاي 
میلیمتر  100ستون خاك درون نفوذسنج مطابق استاندارد 

براي شروع آزمایش با توجه به . در نظر گرفته شده است
سانتیمتري قرار  30ارتفاع ستون خاك، دستگاه در بار آبی 

در بار آبی . نمونه خاك به حالت اشباع برسدداده شد تا 
و مخزن، سانتیمتري با توجه به ارتفاع ستون خاك  30

  .است 5/0گرادیان هیدرولیکی میانگین 
 2،  1،  0.5در این تحقیق با ایجاد گرادیان هاي 

ثابت شده در هر نسبت  میزان جریان خروجی 3و 
- گرادیان یادداشت و هدایت هیدرولیکی مجموعه خاك

پوشش براي آن محاسبه گردید ولی به علت مشاهده روند 
  .تایج آن صرفنظر شد، از ن 0.5غیر منطقی در گرادیان 

  
  نتایج و بحث

  آزمایشات دبی خروجی از زهکش
به ترتیب تغییرات دبی  4و  3،  2هاي شکل

هاي رامشیر، دهخدا و پروژهثابت خروجی را براي خاك 
. ددهندر گرادیان هاي یک، دو و سه نشان میهندیجان 
ها شود دبی خروجی پایا از خاكکه مشاهده میبه طوري

وشش با گذشت زمان با افزایش گرادیان روند در هر سه پ
  .صعودي دارد

خروجی پایا در روند تغییرات دبی ثابت  2شکل 
هاي مصنوعی نسبت به گرادیان کل در خاك پروژه پوشش
دبی خروجی در هر گرادیان کل . را نشان می دهد رامشیر

ساعت  24یابد و معموالً پس از تدریج افزایش میابتدا به 
دستگاه . ثابت پایا نام داردرسد که دبی ابتی میبه مقدار ث

و بعد  یکساعت پس از آغاز در گرادیان  48سنج تا نفوذ
 96و تا  دوساعت از آغاز کار در گرادیان  72از آن تا 

تنظیم  سهساعت بعد از آغاز آزمایش سامانه در گرادیان 
  .گردید
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  نماي کلی از نفوذسنج  - 1شکل 

  
از  ایا ثبت شده در هر گرادیان پسدبی ثابت پ 2شکل 

 2به طوري که در شکل . دهدنشان می فوق رازمان هاي 
در باالترین  1 شماره نقاط مربوط به پوششدیده می شود 

از نظر  در پایین ترین سطح 2و نقاط مربوط به پوشش 
روز  سهبعد از  .قرار دارنددبی پایاي عبوري از خاك 

 شماره از پوشش پایا جیافزایش دبی خرو دودرگرادیان 
با  3و  2 شماره هايو در مورد پوشش ، با شیب تندتر1

 پروژهبنابراین براي خاك  .یابدشیب مساوي افزایش می
رامشیر بهترین پوشش از نظر بیشترین دبی خروجی، 

شماره هاي و بعد از آن به ترتیب پوشش 1 شمارهپوشش 
گرادیان  رمقدار دبی ثابت خروجی د .قرار دارند 2و  3

 ،2 شماره ، براي پوشش 65/0 ،1شماره  براي پوشش یک
در دقیقه  لیتر-میلی 17/0، 3شماره  براي پوشش ، و 05/0
   .باشدمی

  
  در خاك رامشیر گرادیان کلدبی خروجی پوشش هاي مصنوعی نسبت به  - 2شکل 

  
تغییرات دبی خروجی پایا از هر سه  3شکل 

 ي مذکورهاگرادیان دردهخدا  پروژهپوشش را براي خاك 
ساعت  48همچنان مانند قبل پس از . دهدنشان می

و  2معادل ساعت،  72 پس از، 1 معادل سامانهکل گرادیان 
 3 معادل گرادیانسامانه آغاز کار از ساعت  96پس از 

شماره ی عبوري از پوشش شیب دب 3مطابق شکل . است
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بیشتر و مقادیر باالتري را به خود اختصاص داده و  1

 3میزان دبی پایا در گرادیان . بنابراین مطلوب تر است
 9/3و  8/8،  12ترتیب ه ب 3و 2 ،1 شماره براي پوشش

   .تر در دقیقه استلی میلی

  
  در خاك دهخداان کل گرادیدبی خروجی نسبت به  - 3شکل 

  
روند دبی خروجی نسبت به گرادیان  4در شکل   

 شماره هايهندیجان فقط براي پوشش پروژهکل در خاك 
ره دو پوشش هموا نشان داده شده، دبی عبوري از هر 3و2

در  با توجه به اینکه .ها صعودي بوده استدر کل گرادیان
 ر خاكدبی خروجی د به مربوط نتایجهاي باال گرادیان

 احتماال باشد،میو دور از انتظار بسیار باال  پروژه هندیجان
 در تفاوت دلیل به خروجی دبی در تفاوت همه این دلیل

 نهایی گیرينتیجهباشد و می خاك ساختمان و فشردگی
 بیشتر آزمایشات و هابررسی به احتیاج خاك این درمورد

  .دارد

  
 در خاك هندیجانگرادیان کل  دبی خروجی نسبت به - 4شکل 

 
  مقایسه نسبت گرادیان

نسبت گرادیان پارامتري است که به منظور 
ها مورد استفاده ررسی پتانسیل انسداد فیزیکی پوششب

نسبت گرادیان از تقسیم گرادیان هیدرولیکی . گیردقرار می
پوشش بر گرادیان هیدرولیکی خاك به -خاكسامانه 
در رابطه زیر مفهوم این پارامتر نشان داده . آیدیدست م

  :شده است

 )1(                                   
s

es

i
i

GR  

  :که در آن

GR  بدون بعد(نسبت گرادیان (esi  گرادیان هیدرولیکی
گرادیان هیدرولیکی  si) بدون بعد(پوشش  -سیستم خاك
  ) بدون بعد(ستون خاك 

گیري نسبت آزمایش نفوذسنجی با اندازه
عداد براي تعیین آستانه حرکت ذرات و است )GR(گرادیان 

اگر نسبت گرادیان از یک بزرگتر . شودگرفتگی انجام می
باشد بدین معنی است که پوشش به علت حرکت ذرات 

ذ فیلتر دچار گرفتگی شده خاك و قرار گرفتن در مناف
همچنین روند افزایشی نسبت گرادیان نسبت به . است
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. باشدن کل نیز به معنی گرفتگی پوشش میافزایش گرادیا
 منحنی نسبت گرادیان براي خاك) 5(با توجه به شکل 

ترین سطح در پایین 3 شماره رامشیر در پوشش پروژه
 درن نسبت به دو پوشش دیگر قرار دارد و مقادیر آ

موقع شکست خاك  سهحتی در گرادیان بیشترین نقاط 
 3 شماره بنابراین در پوشش. کمتر است 5/0هم از 

رامشیر از این نظر  پروژه گرفتگی ایجاد نشده و براي خاك

مقدار  2 شماره در پوشش .باشدترین پوشش میمناسب
است و  یک کمی بزرگتر از یکنسبت گرادیان در گرادیان 

 یافزایشروند  GRبه بعد با شکست خاك،  سهاز گرادیان 
با شکست  1 شماره در حالی که در پوشش .نشان می دهد

و گرفتگی در نبوده  یافزایش GR روند 3خاك در گرادیان 
  .این پوشش رخ نداده است

  
  ن هیدرولیکی کلهاي مصنوعی رامشیر همراه با افزایش گرادیانسبت گرادیان پوشش - 5 شکل

  
نتایج آزمایش نسبت گرادیان بر ) 6(در شکل 

براي . دهخدا نشان داده شده است پروژهروي خاك 
شود در تمام طوریکه مشاهده میب 1 شماره پوشش
آغاز . است 1بت گرادیان کوچکتر از ها نسگرادیان

افتد که اتفاق می سهدر گرادیان  3 شماره گرفتگی پوشش

 پوشش چون. دهد-را نشان می 1دار نسبت گرادیان مق
دچار گرفتگی  سهبا شکست خاك در گرادیان  1 شماره

ي نسبت ترمناسبهاي باال پوشش در گرادیان ،نشده است
  .باشدمی این منطقهبراي خاك  3 شماره پوشش به

  
  هاي مصنوعی دهخدا با افزایش گرادیان هیدرولیکی کلنسبت گرادیان پوشش - 6شکل 

  
 هاياین تغییرات را براي پوشش )7(شکل 

در . دهدهندیجان نشان می پروژهدر خاك  3و  2 شماره
در سطح  3 شماره براي پوشش GRاین شکل منحنی 

. دهدهاي کمتري را نشان می GRتري قرار دارد و نیپای

 یکهمه جا بزرگتر از  GRمقدار  2 شماره در پوشش
دارد ولی در روند افزایشی  دوبوده و بعد از گرادیان 

مقدار  سهبا شکست خاك در گرادیان  3 شماره پوشش
GR  افزایش نیافته و گرفتگی رخ نداده است لذا عملکرد
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هاي گرادیانهندیجان در  پروژهدر خاك  3 شماره پوشش

شویی که در هنگام غرقاب کردن اراضی براي آبباال 
-تر است و دیرتر گرفته میافتد، مطلوباتفاق میسنگین 

 3 شماره بنابراین با توجه به این آزمایشات پوشش. شود
  .تر می باشدمناسب این منطقههاي براي خاك

  
  نسبت گرادیان پوشش هاي مصنوعی هندیجان با افزایش گرادیان هیدرولیکی کل - 7شکل 

  
  پوشش نسبت به گرادیان کل –هدایت هیدرولیکی خاك 

در  با توجه به تأثیر دما بر روي گرانروي آب و
 آن روي دبی خروجی از زهکش، هدایتنتیجه اثر 

پوشش ابتدا تحت دماي -خاكسامانه هیدرولیکی 
 20آزمایشگاه محاسبه شد، سپس براي دماي استاندارد

هیدرولیکی  هدایت( درجه سانتیگراد تصحیح گردید
هیدرولیکی اصالح  هدایت روند تغییرات). اصالح شده

 )8(شیر در شکل رام پروژهپوشش براي خاك -شده خاك
در هر سه پوشش با افزایش گرادیان . نشان داده شده است

پوشش افزایش -کل، هدایت هیدرولیکی مجموعه خاك
از  3 شمارهدر پوشش  این روند افزایشییافته است و 

رامشیر  پروژه در نتیجه براي خاك. همه بیشتر است
ترین پوشش بوده و بعد از آن به مناسب 3 شماره پوشش

  .شودتوصیه می 2و  1 شماره هايپوششب ترتی

  
  هاي مختلفپوشش مصنوعی رامشیر تحت گرادیان-هدایت هیدرولیکی مجموعه خاك - 8شکل 

  
هیدرولیکی  تغییرات هدایت) 9(در شکل 

دهخدا نشان  پروژهپوشش براي خاك -خاكاصالح شده 
افزایش گرادیان در با  داده شده که در آن مشاهده می شود

پوشش افزایش -هر سه پوشش هدایت هیدرولیکی خاك
 هدایت. بیشتر است 1 شماره یافته و مقدار آن در پوشش

و در  1 شماره پوشش در پوشش-هیدرولیکی خاك

مقدار کمی کاهش نشان می دهد و سپس در  دوگرادیان 
 این افزایش هدایت. ئی یافته استافزایش جز سهگرادیان 

رولیکی پس از طی روند کاهشی قبل از آن به منزله هید
دهخدا  پروژهبنابراین براي خاك . شکست خاك می باشد

 پوششبعد از آن مناسب ترین پوشش و  1شماره پوشش 
  .شودصیه میتو 2 شماره
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  هاي مختلفش مصنوعی واحد دهخدا تحت گرادیانپوش -خاك ههدایت هیدرولیکی مجموع - 9شکل 

  
اصالح هیدرولیکی  تغییرات هدایت) 10(شکل 

هندیجان براي  پروژهپوشش را در خاك -خاكشده 
 پوششدر هر دو  .دهدنشان می 3و  2 شماره پوشش هاي

 به طوري که نشان داده شده با افزایش گرادیان، هدایت
و مقدار  پوشش افزایش یافته- هیدرولیکی مجموعه خاك

به اینکه  نظرولی  .بیشتر است 2 شماره آن در پوشش
پوشش براي هر دو پوشش از -هیدرولیکی خاك هدایت

ها کارایی فنی کمتري براي این پوششکمتر است،  0.1
  .دارندهندیجان ژه وپرهاي خاك

  
  پوشش مصنوعی هندیجان تحت گرادیان هاي مختلف-هدایت هیدرولیکی مجموعه خاك - 10شکل 

  
   گیرينتیجه

 رامشیر پروژه خاك نمونه در هاآزمون یبررس
 در دبی ثابت خروجی مقادیر بیشترین که دهد می نشان

اتفاق  3 شمارهپوشش در  آن از بعد و 1شماره  پوشش
- خاك هیدرولیکی هدایت مقادیر باالترین وافتاده است 

 مشاهده 1 و 3 شماره هايپوشش براي ترتیب به پوشش
 مورد در 1 شماره پوشش از استفاده بادر ضمن . گردید
 ایجاد گرادیان نسبت روند در افزایش رامشیر، پروژه خاك
و  1 شماره در پوشش هاي یک گرادیان در چند هر نشد

 کلی بطور. بود یک از بزرگتر GR نسبت گرادیان یرمقاد 2
   این براي 3 شماره پوشش گرادیان، نسبت آزمون نظر از

  
 پوشش عملکرد سپس و داشت بهتري عملکرد خاك

 زمایشآپس از نظر  .گردید ارزیابی ترمناسب 1 شماره
براي خاك  1و  3 شماره به ترتیب پوشش هاي ،فوق هاي

براي خاك  هاآزمایش نهایی نتایج .رامشیر مناسب هستند
 بهتري عملکرد 1 شماره پوشش داد نشان دهخدا پروژه
 پوشش دوم يگزینه و شودمی توصیه آن کاربرد و داشت

. باشدمی 2شماره پوشش  منطقه، این خاك براي مصنوعی
 پوشش عملکرد ،آزمایشات نتایج به باتوجه همچنین

 .این منطقه کارایی فنی کمتري داشت خاك براي 3 شماره
باتوجه به اینکه نتایج مربوط به  هندیجاندرمورد خاك 
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براي توصیه نهائی نیاز به بررسی  این خاك مشکوك بود،

  .باشدیم يبیشترو آزمایشات 
 مصنوعی پوشش نمونه سه هر مقایسه با بنابراین

 عملکرد که گیریممی نتیجهشوند، که با یک نام عرضه می
 دیگر و خاك شرایط به بسته و بوده متفاوت هم با آنها

نظر  در براي بررسی بیشتر را گزینه بهترین توانمی شرایط
  .گرفت

  
  پیشنهادات

 بر خاك یشیمیایعوامل  ثیرتأ تحقیق، این در
یر احتمال تأث دلیل به. نگرفت قرار بررسی مورد ها پوشش

 می پیشنهاد مصنوعی هايپوشش روي بر شیمیایی مواد
  .گیرد صورت زمینه این در تحقیقاتی گردد

 آزمایشگاهی ارزیابی هايمحدودیت به توجه با
 و خاك ساختمان ریختن هم به زمانی، هاي محدودیت(

 یک عملکرد ترکامل ارزیابی براي شودمی پیشنهاد) غیره
االمکان با توجه به یحت زمایشگاهآ در ییدأبعداز ت پوشش

 نیز مزرعه شرایط در هاي در دست توسعه،وسعت پروژه
  .گیرد قرار ارزیابی مورد

شود سازمان هاي ذیربط در کنترل کیفیت پیشنهاد می -
  .این محصوالت نظارت دقیق اعمال نمایند

  
  یتشکر و قدردان

بدین وسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 
به خاطر حمایت مالی از این تحقیق در قالب طرح 

  .پژوهشی تشکر و قدردانی می شود
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