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خوزستان بدليل عبور كانال از زمينهـايي بـا   در مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي دشت ارايض واقع در استان 
ولي به دليل دوري فاصله حمل و محـدوديت احجـام معـادن بـا     . بيني گرديده بود  دار گزينه تعويض خاك پيش خاكهاي مسأله

مدت زمان اجراي  وكاهش هزينه ، افزايش راندمان آبياري در شبكه آبياري و زهكشي ارايض لزوم الخصوص خاك مناسب و علي
نظيـر  ديگـري  هـاي   اسـتفاده از گزينـه   روژه و نهايتا صرفه جويي اقتصادي طـرح بـويژه پـس از هدفمنـد سـازي يارانـه هـا ،       پ

  .بررسي گرديد ...و  HDPEو ژئوممبرانهاي پايه پليمري متداول نظير  PBGMساخته  ژئوممبرانهاي قيري پيش
هاي پايه پليمري بوده كه به داليل مختلف  ر ايران ژئوممبرانددر كانالهاي آبياري هاي اجراء شده  تمامي ژئوممبرانتاكنون

نتايج مطلوبي از اجراي چنين پوششهايي بدست نيامده اسـت و اكثـر كارهـاي انجـام شـده ايـن       از جمله محدوديتهاي اجرايي 
قيـري پـيش سـاخته    از طرفـي تنهـا ژئوممبرانهـاي    .آزمايشي و در متراژ بسيار پايين صورت گرفته است به صورت ژئوممبرانها 

موجود در ايران ژئوممبرانهاي قيري مخصوص بام مي باشند كه معموال با نام تجاري ايزوگام شناخته مي شوند و خصوصـيات و  
ويژگي هاي كامال متفاوتي را با ژئوممبرانهـاي قيـري پـيش سـاخته مخصـوص كانالهـاي آبيـاري نشـان مـي دهنـد و تمـامي            

منظور پوشش بام تدوين گرديده است، لذا شركت مهندسي مشاور مهاب قدس با بهره گيـري   استانداردهاي موجود در ايران به
از استاندارد هـاي بـين المللـي و ارتبـاط بـا مراكـز علمـي معتبـر دنيـا و بكـارگيري متخصصـان داخلـي نسـبت بـه طراحـي                

بـا شـرايط آب و هـوايي     مخصـوص كانالهـاي آبيـاري در منـاطق     PBGMسـاخته  ژئوممبرانهاي قيري پـيش ) Redesign(مجدد
نموده و پس از اجـراي آزمايشـي آن ، بـه صـورت     با توانايي ساخت كارخانجات داخلي ايران اقدام ) گرمسير و سردسير(مختلف

سـاخته   پـيش  هاي قيـري  از مهمترين مزاياي استفاده از ژئوممبران.گسترده در طرح هاي ارايض مورد استفاده قرار گرفته است
PBGM سـازگاري بـا   ، تكنولوژي بومي توليد اين پوشش ، هزينه ساخت مناسب ، سهولت كـاربرد ها  عمير كانالدر ساخت يا ت ،

  .باشد مي... و  مقتضيات زيست محيطي
بررسي هاي صورت گرفته نشان دهنده كاربرد گسترده ژئوممبران هاي قيري پيش ساخته در پروژه هاي مختلف آبياري و 

مفهوم جديدي ) B-GSS(نحوي كه استفاده از سيستم آب بندي ژئوممبران هاي پايه قيري زهكشي و صنعت سدسازي بوده به 
لذا . ارائه مي كند...) و RCCسدهاي خاكي ، بتني و ( را در گستره بسيار وسيعي از كاربرد آن در كانالهاي آبياري و سدسازي 

و كميته IRNCIDاستاندارد داخلي اين نوع پوشش، بنا به نوع كاربرد آن ، با همكاري كميته ملي آبياري و زهكشي ايران تهيه 
  .ضروري به نظر مي رسدISIRIو موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران IRCOLDملي سدهاي بزرگ ايران
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، تعـويض خـاك  HDPE، ژئوممبران پايه پليمـري PBGMه،ژئوممبران قيري پيش ساختخاكهاي مساله دار : يديكل يواژه ها
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  :مقدمه -1
sealing system geomembrane  

هاي آبياري و زهكشي بخصـوص   پروژه صنعت سد سازي و در سالهاي اخير صنعت ژئوسنتتيك مواد زيادي را در گسترش
جهـت كنتـرل   ... امروزه آب بندي كانالها، سدهاي خاكي ، بتني و  .وري آب توليد نموده است  براي كاهش نشت و افزايش بهره

سيســــتم آب بنــــدي ژئــــوممبران هــــا                        نشــــت آب بســــيار مــــورد توجــــه بــــوده  بطوريكــــه از آن بــــه عنــــوان  
)GSS-Geomembrane Sealing System (استفاده از مواد ژئوسنتتيك در كشورهاي مختلف دنيـا بيـانگر برتـري     .ياد مي شود

. باشـد   وري آب مـي  جويي هزينه و زمان نصب ، نسبت بـه سـاير مـواد پوشـش مرسـوم بـراي افـزايش بهـره         اين مواد در صرفه
بيل رس و بتن براي كنترل نشت برتري محسوسي دارنـد ، بـه دليـل يكنـواختي     ژئوممبران ها نسبت به ساير مواد مرسوم از ق

كيفيت و نفوذپذيري بسيار كم ژئوممبران ها نسبت به مصالح سنگي و خاكي در سه دهه گذشته ، استقبال بسيار زيادي بـراي  
ر مقابل سياالت غيرقابل نفوذ بـوده و  ها د ژئوممبرين. هاي شبكه آبياري و زهكشي شده است  استفاده از ژئوممبران ها در پروژه

ضمناً ايـن مهـم نيـز قابـل تأمـل اسـت كـه دوام        . باشند  هزار بار نفوذناپذيرتر از بتن مي10ناپذيرتر از رس و  هزار بار نفوذ100
د نيـز  گـرد  ها در تماس با آب دچار تجزيـه و تخريـب مـي    ژئوممبران ها  نسبت به دوام بتني كه در اثر واكنش قليايي سنگدانه

  .باشد بسيار بيشتر مي
كانالهاي آبياري كه وظيفه انتقال يا توزيع آب را به محل مزارع به عهده دارند در شرايط مناسـب نبـودن عـواملي از    احداث

انتخـاب پوشـش مناسـب بـا      مستلزم، قبيل وضعيت خاك بستر ، دسترسي دشوار به مصالح مناسب ، محدوديت منابع مناسب
ماسـه اي يـا   (در خاكهاي نامناسـب . مي باشدعملكرد و دوام طوالني و هزينه قابل قبول جهت بسترسازي در چنين مسيرهايي 

  . شود  نشت آب كانال عالوه بر هدر رفتن آب موجب تغييرات نامطلوب در بستر كانال مي )داراي گچ و امالح انحالل ناپذير
 ،بـا پوشـش رسـي متـراكم     با مقطع ذوزنقـه اي خـاكريز و   ستفاده از روشهاي سنتي اجراي كانالهاي آبياريدر چنين شرايطي ا

صورت تركيبي به همراه تعويض خاك و يا استفاده از بتن مسلح در پوشش كانال و فلـوم يـا    هاي بتني و در شرايطي به پوشش
و  نمايـد  به صورت مستقيم و غيرمستقيم به پروژه تحميـل مـي   اي رهاي سنگين هزينهنظير آن براي عبور از خاكهاي مساله دار 

در طول اجراي كانـال و عوامـل    متنوعشك با توجه به وجود پارامترهاي  بي. دهد  زمان تكميل و اجراي پروژه را نيز افزايش مي
ط بـه نگهـداري در دوران   كاهش عمر مفيـد پـروژه ، هزينـه مربـو    احتمالضمن  ،برداري از كانالهاي آبياري محيطي و نحوه بهره

نمايي ماكروسكپيك از توسعه تركهاي الينينگ پوشش بتني در طـي  ) 1(در شكل شماره .برداري نيز افزايش خواهد داشت بهره
  . نشان داده شده است تن فرآيند افزايش سن ب

  
  بتن  نمايي ماكروسكپيك از توسعه تركهاي الينينگ پوشش كانال در اثر افزايش سن - )1(شكل شماره 

  
  

دهد در مسـير   شبكه آبياري و زهكشي دشت ارايض نشان ميپروژه هاي ژئوتكنيكي انجام شده در  نتايج حاصله از بررسي
  .برخورد شده است داراي گچ بيشتر از حد مجاززمينهاي نيز اي و  هاي طرح به زمينهاي فرسايش پذير ماسه كانال
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عبور كرده و بر اثر نشت آب از پوشـش  ) خاكهاي رمبنده(مسيرهايي كه از اراضي با خاك ماسه سيلتي و ماسه خيلي ريز  -لفا
جـايي ذرات خـاك و    شسـتگي و جابـه    كانال و جذب آب توسط ذرات خاك نيروي مولكولي بين ذرات از بين رفته و موجب آب

   .نهايتاً نشست پوشش بتني و شكستن آن خواهد گرديد 
نشـت آب كانـال باعـث     ،كننـد  امالح انحالل پذير نظير گچ عبور مي درصد باالي مسيرهايي كه از اراضي با خاكهاي حاوي -ب

انحالل امالح موجود در خاك شده و خروج آن، تغيير حجم خاك كف و بدنه كانـال را در برداشـته و نتيجتـاً شكسـت پوشـش      
  . بتني را در پي خواهد داشت

خطـوط لولـه   يا حتي گزينه هايينظير و پوشش كانالهاي طرحروشهاي مختلفي نظير استفاده از تعويض خاك ،در طرح ارايض ، 
 :نهايي قرار گرفت روش هاي زير مورد ارزيابيفني و اقتصاديبررسي هاي اوليه  وليپس ازگرديد  انتخاب... و

  تعويض خاك -
 HDPEپايه پليمري  استفاده از ژئوممبران -
 PBGMساخته  قيري پيش استفاده از ژئوممبران -

  
  :محل و موقعيت منطقه محدوده طرح  -2
  

محـل احـداث   . باشد  واحد عمراني مي7شامل ودشت ارايض در جنوب غربي ايران در استان خوزستان واقع گرديده است 
  . دشت واقع شده است اين هكتار در  11000حدودبه مساحت  5و 3و2شامل واحدهاي عمراني شماره طرح 

گـراد بـاالي صـفر و     درجـه سـانتي   50بـه  ) مـاه  و مـرداد  تيـر (حداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در گرمترين روز سال 
  .رسد درجه زير صفر مي 2به ) دي ماه(سردترين روز سال 

  . موقعيت منطقه طرح نمايش داده شده است ) 2(در شكل شماره 
  

  منطقه طرحموقعيت  -)2(شماره  شكل

  
  
  :مشخصات هيدروليكي كانالهاي منطقه طرح  -3
  

-ERدر اين ميان كانـال  . باشد  متر مي 62000دشت ارايض حدود  3و2مجموع طول كانالهاي واقع در واحدهاي عمراني 

PC1 عـرض   متر مكعـب در ثانيـه و بـا    2/5متر داراي دبي متوسط  5000دشت ارايض با طول حدود  3در واحد عمراني شماره
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مترمكعب در ثانيه متغيـر   85/1مترمكعب در ثانيه تا  15/0باشد ولي ميزان جريان در مابقي كانالهاي طرح از  متر مي 5/1كف 
  .در نظر گرفته شده است 5/1:1ها در كل كانالهاي طرح شيب كناره. باشد  متر مي 9/0و يا  6/0بوده و عرض كف اين كانالها 

  
  :راندمانهاي آبياري -4
  

نمايـد بلكـه در    تنها اهداف اوليه طرحهاي توسعه را تأمين نمـي  هاي آبياري نه عدم دستيابي به راندمان مطلوب در شبكه
هـا را باعـث     شـده و اتـالف سـرمايه    شدن اراضـي مسـتعد كشـاورزي    زهدارنظير  مواردي موجب بروز مسائل و مشكالت زيادي

،رانـدمان توزيـع   )درصـد 90(زهكشي ارايض با منظور نمـودن رانـدمان انتقـال    راندمان كل آبياري در شبكه آبياري و . گردد مي
، تعيين ظرفيـت  درصد در محاسبات برنامه ريزي منابع آب  50معادل ) درصد65(و راندمان كاربرد آب در مزرعه) درصد85(آب

  .در نظر گرفته شده است... شبكه و
به شـكل نشـت از   شبكه آبياري و زهكشـي ارايضـ   و فرعيآب در كانالهاي اصلي  و توزيع تلفات انتقالي عمده اي از بخش

كه جلوگيري از نشت آب از بدنه كانال ها موجب محدود شدن تلفات آب عمدتا به صورت قابل پيش بيني مي باشدبدنه كانالها 
درصد  و نهايتا  95و 96تيب به حداقل افزايش راندمان انتقال و توزيع آب به ترباعثو شده تبخير و مصرف توسط نباتات خودرو 

  .درصد مي گردد 60منجر به افزايش راندمان كل آبياري به حدود 
  
  :تعويض خاك گزينه  -5
  

شـود بايـد    از آنجائيكه خاكريزي در كانالهاي كوچك بصورت يكپارچه اجراء شده و سپس منشور كانـال خـاكبرداري مـي   
كني ، شرط وجود حدود نيم متر ضخامت  اي خاكبرداري شود كه پيش از جايگزيني خاك و كانال مقطع خاك تعويضي به گونه

و توصـيه هـاي   به وضعيت كانال هاي طرح و مطابق نتيجه بررسـي هـا   بنابراين با توجه . حاصل شود در بدنه ها خاك مناسب 
باشد و مصالح مناسب  متر مي 5/3ها تابع حداقل عرض اجرايي  متر و در جداره سانتي 60عمق تعويض خاك در كف  ژئوتكنيكي

متـري و تـا    يسـانت  15هـاي   درصد ماسه مسير تهيـه و در اليـه  50درصد خاك رس با 50جهت تعويض خاك از اختالط كامل 
  .درصد پراكتور استاندارد كوبيده خواهند شد95رسيدن به حداقل تراكم 

  
  :ها  استفاده از ژئوممبران -6
  

بـا نفـوذ پـذيري بسـيار پـائين و تركيبـي از پليمرهـاي         اعم از قيري و پليمري  هاي غشايي سنتتيك ژئوممبران ها ورقه
ساخته بوسيله غلتك زني ، گرم كـردن يـا ديگـر     رت پخش در محل يا پيشباشند كه بصو سنتتيك االستومتر يا پالستومتر مي

  .گردند فرآيندها آماده شده و در محل نصب مي
 Geomembranewith concrete)را به صورت مدفون  پوشش هاكاربرد اين  (USBR)اداره عمران اياالت متحده آمريكا 

cover) و آناليز اقتصادي انجام شده توسط اداره عمران  پوشش كانال براي كاهش تلفات نشت نتايج بررسيانواع.نمايد توصيه مي
 60تا  40با عمر مفيد  )به صورت مدفون(با پوشش بتني ژئوممبرانميزان تأثير  نشان مي دهد(USBR)اياالت متحده آمريكا 

هره وري آب را در اين نوع سيستم هاي انتقال داده و بدرصد ميزان نشت را كاهش  95سال بيش از ساير انواع پوشش بوده و تا 
  .و توزيع آب افزايش داده است
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در جدول شماره . باشند  توانند مسلح يا غير مسلح باشند و معموالً بصورت پايه پليمري يا پايه قيري مي ها مي ژئوممبران 
توصيه شده است نشان داده  USBRل توسط هاي كانا ها و محدوده ضخامت آنها كه در پوشش بندي انواع ژئوممبران تقسيم) 1(

  . شده است 
  :دو نوع ژئوممبران مورد بررسي قرار گرفت براي پوشش كانالهاي طرح 

  مدفون HDPE -ژئوممبران پايه پلميري متداول در ساخت يا تعمير كانالها  - 
  مدفونPBGMساخته  ژئوممبرانقيري پيش - 

  
  ها و محدوده ضخامت ژئوممبرانبندي انواع  تقسيم - )1(جدول شماره 

 مالحظات  محدوده ضخامت  نوع

ژئوممبران هاي پايه 
 پليمري

HDPE(exposed) 0.75-2.5 mm 

تفكيك نوع ژئوممبرانها ، بر اساس 
تقسيم بندي مهاب قدس صورت 

  .گرفته است

PVC 0.5-0.75 mm 

CSPER (exposed) 0.8-1.5 mm 

EPDM (exposed) 1.14-1.5 mm 

VLDPE 1.0-1.5 mm 

FPP and FPP -R 
(exposed) 1.0-1.14 mm 

 ژئوممبران هاي پايه قيري

PBGM (exposed) 3.0-4.0 mm 

PBGM (buried) 3.0-4.5 mm 

  
  BGMژئوممبران قيري -6-1
  

نمايي از تصفيه خانـه  ) 3(در شكل شماره .شود هاي آبياري استفاده مي سال است كه از قير در كانالها وسازه 5000حدود 
در سـاخت ايـن تصـفيه خانـه از قيـر اسـتفاده       . سال نشان داده شده است 3000 بيش ازبا قدمت خوزستاناستان چغازنبيل در 
 )PBGM(قيري مي باشد كه غالبـا بصـورت پـيش سـاخته      هاي پايه يكي از انواع مصالح ژئوسنتتيك ، ژئوممبران.گرديده است

اين ماده تركيبي از پليمر و قير با كيفيت باال با يك ورقه ژئوتكستايل مسـلح پلـي اسـتري بافتـه     . مورد استفاده قرار مي گيرد 
اين محصول را مي توان بوسيله دست يا ماشين به صـورت رول در آورد كـه بـه واسـطه     . نشده و مقاوم به سوراخ شدگي است 

  . سطحي در بستر زيرين مورد استفاده قرار گيرد جزئي ادن ناهمواريهاي انعطاف پذيري مي تواند براي پوشش د
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  از قير استفاده شده است خانه تصفيهدر ساخت اين  -نمايي از تصفيه خانه چغازنبيل–) 3(شكل شماره 

  
  

اين ماده ساختاري متشكل از الياف مصنوعي يا آلي به صورت بافته يا نبافته شده است كه با تركيبات قيري اصالح شـده  
نشان داده  )PBGM(هاي قيري پيش ساخته ژئوممبراننمايي از مقطع ) 4(در شكل شماره .با مواد پليمري آغشته گرديده است 

بـرول  .مـي باشـند  .....وكانال راه ،عايق بندي بام ،  دركاربرد هاي متنوعي اراي دژئوممبران هاي  قيري پيش ساخته .شده است 
(BREUL)و هرمنت(HERMENT)در پروژه هاي آبياري و  تحقيقات گسترده اي را به منظور بررسي كاربرد ژئوممبرانهاي قيري

در شرايط آب و هوايي مختلف انجام داده اند و اين بررسي ها نشان دهنده شرايط مطلوب كاركرد اين مصالح در دوران  زهكشي
بـا نـام    "عموما كه در ايران-نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا ژئوممبران قيري پيش ساخته مخصوص بام مي باشد،بهره برداري

كانالهاي آبيـاري دارا  ات و ويژگي هاي متفاوتي را با ژئوممبران هاي قيري مخصوص خصوصي -تجاري ايزوگام شناخته مي شود
تمامي استاندارد هاي موجود در ايران براي ژئوممبران قيري پيش ساخته مخصوص بام تدوين گرديـده اسـت و بـراي    .مي باشد

 لذا با اسـتفاده از . داردي تدوين نشده استتوليد ژئوممبران قيري پيش ساخته مخصوص كانالهاي آبياري تاكنون در ايران استان
ساخت عايق هاي رطوبتي بام و دانش فني با توجه به وجود تكنولوژي بومي و ) ASTM:D2643-08(استاندارد هاي بين المللي 

قليمـي  شـرايط ا پارامتر هاي مختلفي نظيربراساس  ،توليد تمامي اجزا تشكيل دهنده اين نوع پوشش در ايران امكان و در ايران 
بـا رعايـت   توانـايي پيمانكـاران محلـي محصـول مـورد نظرمجـددا       و طرح ، بارهاي هيدوليكي وارده بر مقطع كانال هاي طرح  

  . گرديد(Redesign)طراحي مقتضيات زيست محيطي
  

  )PBGM(نمايي از مقطع ژئوممبران هاي قيري پيش ساخته -) 4(شكل شماره 
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، پايداري حرارتي ، انعطاف پذيري ،  وزن واحد سطح: شامل  طراحي شده اين محصولمجددا ويژگيهاي فيزيكي برخي از 
 شـامل  Ĥنمجـددا طراحـي شـده    نفوذ ناپذيري در برابر آب ، پايداري شيره در برابر نيروهاي خارجي و ويژگـي هـاي مكـانيكي   

مجـددا  مقاومت كششي در نقطه ماگزيمم ، مقاومت در برابر پارگي ، مقاومت در برابر سوراخ شدگي و ويژگـي هـاي شـيميايي    
داراي سازگاري با مقتضيات زيست محيطـي مـي   بوده و شامل مقاومت در برابر يون سولفات و كلرايد  اين پوششطراحي شده 

  .شگفته نشان داده شده استبرخي از ويژگيهاي پي) 2(در جدول شماره .باشد
  

مخصوص كانالهاي (Redesign)طراحي شده "مجدداپيش ساخته ژئوممبران قيريويژگي هاي مكانيكي برخي از –)2(جدول شماره 
  آبياري در پروژه شبكه آبياري و زهكشي ارايض توسط شركت مهاب قدس

  معيار  روش آزمون  واحد  ويژگي  رديف
 kgf/5cm ISIRI 3882 10±60 مقاومت كششي در نقطه ماكزيمم 1
 kgf ISIRI 3863 10±40 در برابر پارگي مقاومت 2
 ISIRI 3882 10±60 % افزايش طول در هنگام پارگي ميزان 3
 N ASTM D4833 3±200 مقاومت در برابر سوراخ شدگي 4

  
هـاي   و ژئـوممبران  HDPEهاي متـداول   هاي خاك تعويضي ، ژئوممبران مزايا و معايب گزينه -7

  : مدفونPBGMساخته قيري پيش
  
  مزايا و معايب تعويض خاك  -7-1
  

  :توان به شرح ذيل خالصه كرد  مهمترين مزاياي تعويض خاك را مي
  سهولت اجراء به لحاظ آشنائي پيمانكاران با روش اجراي تعويض خاك  -
 در زمان اجراء يخاكريزمصالح مصرفي و عمليات امكان كنترل كيفي  -

  :و مهمترين معايب تعويض خاك عبارتند از 
با تاكيـد بـر لـزوم احتـراز از تبـديل زمينهـاي مناسـب قابـل         (مشكالت پيدا كردن منابع با خاك مناسب براي قرضه -

  )كشاورزي به گودالهاي خاك
 تا محل مصرف  خاك منبع قرضهحمل افزايش هزينه با افزايش فاصله  -
 آالت به منظور دسترسي به مقطع تعويض خاك  ضرورت ايجاد راه دسترسي مناسب براي ماشين -

 
  مدفون HDPEمزاياي و معايب استفاده از ژئوممبران - 7-2
  

  : توان به شرح ذيل برشمرد  مهمترين مزاياي استفاده از ژئوممبران مدفون را مي
  نسبت به خاك جايگزين سرعت اجراي بيشتر -
 ل در صورت اجراي صحيح بندي كام آب -

  :و معايب ژئوممبران مدفون عبارتند از 
 امكان سوراخ شدن در حين اجراي پوشش بتني  -
 HDPEضرورت بسترسازي مناسب قبل از نصب ورقه هاي ژئوممبران -
 در زمان اجراء HDPEضرورت بكارگيري روش هاي اجرائي خاص به لحاظ حفاظت از ورقه هاي ژئوممبران  -
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اجرا شده كه به دليل ضخامت كـم قشـر    HDPEردگي هاي متعدد در سطح ورقه هاي ژئوممبران چين و چروك خو -
 الينينگ در اين كانالها كيفيت اجراي كار را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد

در شيبهاي جانبي كانال كه لزوم استفاده از روشهاي خاص  HDPEژئوممبران  عدم ايستايي كامل بتن بر روي غشاي  -
 را مي طلبد...نظير ژئوتكستايل و توري مرغي و خاصي اجراي

وارداتـي  و ) ميليمتـر  1ضخامت هاي كمتر از (محدوديت هاي توليد داخلي ضخامتهاي مناسب براي كاناهاي آبياري  -
بـه   سـريع دسترسـي  نهايتـا عـدم   ... بودن اين مصالح و تأخيرهـاي ناشـي از اشـكاالت سـفارش ، ورود و تـرخيص و      

 با مشخصات خواسته شدهHDPEژئوممبران
از جمله خصوصيات شيميايي و فيزيكي و عملكرد آن در شـرايط   HDPEعدم امكان تأييد مشخصات فني ژئوممبران  -

 دسترسي به آزمايشگاههاي تخصصي  محدوديتبعد از اجراء و عمر مفيد بدليل 
  .هاي طرح نشان داده شده است در قسمتي از مسير كانال HDPEژئوممبران  آزمايشي اجراي  )5(شماره  شكلدر 
  

 هاي طرح در قسمتي از مسير كانال HDPEژئوممبران آزمايشي   اجراي - )5(شكل شماره 

  
  

  : مدفون  PBGMهاي قيري پيش ساخته مزاياي و معايب استفاده از ژئوممبران - 7-3
  

  :مدفون عبارتند از PBGM پيش ساخته  ژئوممبران قيريمهمترين مزاياي استفاده از 
  سهولت اجرا به لحاظ آشنايي پيمانكاران بومي -
  PBGMتكنولوژي ملي ساخت ورقه هاي وجود منابع فراوان داخلي و  -
  بندي كامل در صورت اجراي صحيح  آب -
  سرعت اجراي باال -

  .هاي طرح نشان داده شده است در قسمتي از مسير كانال PBGMپيش ساخته ژئوممبران قيري اجراي )6(شكل شماره در 
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  در پروژه شبكه آبياري و زهكشي ارايضPBGMعمليات الينينگ بر روي پوشش اجراي آزمايشي نمايي از  -)6(شكل شماره 

  
  

  :عبارتند از  PBGMپيش ساخته ژئوممبران قيرياستفاده از و معايب 
 عايق رطوبتي پيش ساخته ضرورت بسترسازي مناسب قبل از نصب ورقه هاي  -
 )HDPEژئوممبران هر چند خيلي كمتر از احتمال سوراخ شدگي( امكان سوراخ شدن در حين اجراي پوشش بتني -
ير نظدر صورت افزايش ارتفاع كانال لزوم به بكارگيري تمهيدات خاص به منظور نگهداري بتن بر روي شيبهاي جـانبي  -

 در كارخانه) SANDING(با ماسه پاشيPBGMامكان دندانه دار كردن سطح رويي
  

  :ها  مباني مقايسه هزينه -8
  

منشور  عبور آن از اراضي ناهموار ،بدليل كه از كانالهاي طرح  ER-SC1كانال  احداثهاي اجرائي  هزينه ،به منظور مقايسه
هـاي مقطـع    در گزينـه  -ذوزنقه كانال در تركيبي از خاكبرداري وخاكريزي و در مقاطعي تماماً در خاكبرداري واقع شـده اسـت  

ژئـوممبران هـاي قيـري پـيش سـاخته      و مقطـع بـا   HDPE، مقطع با خاك تعويضي ، مقطع با ژئوممبران  يتعويضبدون خاك 
PBGMبازه هاي مورد بررسي عبارتند از . نهاي گچي مورد مقايسه قرار گرفته است اي و زمي پذير ماسه در زمينهاي فرسايش:  
گـذرد و منشـور ذوزنقـه كانـال در تركيبـي از خـاكبرداري و خـاكريزي         اي مي پذير ماسه كانال از زمينهاي فرسايش  -بازه اول 

  .باشد مي
  .باشد كيبي از خاكبرداري و خاكريزي ميكانال از زمينهاي گچي گذشته و منشور ذوزنقه كانال در تر  -بازه دوم 
  .باشد گذرد و منشور ذوزنقه كانال تماماً در خاكبرداري مي اي مي پذير ماسه كانال از زمينهاي فرسايش -بازه سوم 

  .باشد گذرد و منشور ذوزنقه كانال تماماً در خاكبرداري مي كانال از زمينهاي گچي مي -بازه چهارم 
مشخصـات هيـدروليكي   ) 3(در جـدول شـماره   فقط يكي از مقاطع عرضي كانال به همراه جزئيات اجـرا و  ) 7(شماره  شكلدر 

  .  نشان داده شده استER-SC1كانال 
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وقتيكه منشور ذوزنقه  PBGMدر گزينه استفاده از ژئوممبران قيري پيش ساخته  ER-SC1مقطع عرضي كانال  –) 7(شكل شماره 
 .كانال تماماً در خاكبرداري باشد

  
  

  )يكي از كانالهاي طرح با شرايط متوسط(ER-SC1مشخصات هيدروليكي كانال  - ) 3(جدول شماره 

  
تاثير كاهش زمان بصورت تعديل مبالغ عمليـات  با استفاده از تجارب اجرائي موجود، در برآورد هزينه گزينه هاي ياد شده 

براسـاس   PBGMو يـا   HDPEبواسطه اضافه زمـان اجـراي خـاك تعويضـي نسـبت بـه گزينـه اسـتفاده از ژئـوممبران         پروژهو 
  .نه هاي اجرايي منظور گرديده است هزيآالت و نيروي انساني در برآورد  هاي ميداني كاركرد ماشين ركوردگيري

  
  :ريالي هزينه احداث در گزينه هاي مختلف مقايسه نتيجه –9
  

گـردد در مقـاطع بـا ژئـوممبران هـاي قيـري پـيش سـاخته          هاي گزينه هـاي يـاد شـده  مالحظـه مـي      مقايسه هزينهبا 
PBGMبصورت خطي و با شيب تقريبـاً ثابـت   ) مگر(مايه  كاهش هزينه اجراي يك متر طول كانال با كاهش ضخامتهاي بتن كم

  . باشد  مي
گذرد و منشور ذوزنقه كانال در تركيبـي از خـاكبرداري و خـاكريزي     اي مي پذير ماسه در بازه اول كه كانال از زمينهاي فرسايش

متر بـتن مگـر    سانتي 4با PBGMژئوممبران هاي قيري پيش ساخته دهد هزينه استفاده از  نشان مي ها باشد مقايسه هزينه مي
در ايـن  .اسـت  HDPEپايـه پليمـري   درصد كمتر از هزينه تعويض خاك و عمليات مشابه در مقطع ژئوممبران 8و 12به ترتيب 

  .مي باشد HDPEدرصد بيشتر از هزينه ژئوممبران4حالت هزينه تعويض خاك در اين گزينه 

canal  Q 
(m3/s) 

b 
(m) 

d 
(m)  

H  
(m) Z n V(m/s)  

LEAN 
CONC. 

THICK. (m) 

LINING 
THICK. 

(m) 

ER-SC1  77/0  9/0  64/0  8/0  5/1  014/0  64/0  0.04  0.06  
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باشـد   در بازه دوم كه كانال از زمينهاي گچي گذشته و منشور ذوزنقه كانـال در تركيبـي از خـاكبرداري و خـاكريزي مـي     
درصـد كمتـر از هزينـه     6و 12متر بتن مگر بـه ترتيـب    سانتي4با PBGMژئوممبران هاي قيري پيش ساخته هزينه استفاده از 

درصد بيشتر از  6باشد در اين حالت هزينه تعويض خاك حدوداً  ميHDPEپايه پليمري تعويض خاك و يا استفاده از ژئوممبران
  .باشد  مي HDPEژئوممبران پايه پليمري هزينه 

باشـد   گذرد و منشور ذوزنقه كانال تمامـاً در خـاكبرداري مـي    اي مي ماسه پذير در بازه سوم كه كانال از زمينهاي فرسايش
درصـد  23باشد بطوريكه هزينـه تعـويض خـاك در ايـن گزينـه       تفاوت هزينه هاي استفاده از گزينه هاي مختلف قابل توجه مي

 4بـا  PBGMري پـيش سـاخته   ژئوممبران هاي قيباشد و هزينه استفاده از  مي HDPEژئوممبران پايه پليمري بيشتر از هزينه 
ژئـوممبران پايـه پليمـري    درصـد كمتـر از هزينـه اسـتفاده از      10درصد كمتر از هزينه تعويض خاك و  27متر بتن مگر  سانتي

HDPEباشد  مي.  
باشد هزينه اسـتفاده از   گذرد و منشور ذوزنقه كانال تماماً در خاكبرداري مي در بازه چهارم كه كانال از زمينهاي گچي مي

 HDPEپايه پليمـري متر بتن مگر در مقايسه با تعويض خاك و ژئوممبران سانتي 4با PBGMئوممبران هاي قيري پيش ساخته ژ
درصد بيشتر است 26 (HDPE)ژئوممبران پايه پليمري باشد و هزينه تعويض خاك نسبت به  درصد كمتر مي 8و  27به ترتيب 

.  
باشـد   دهنده آن است كه هرگونه عمليات خاكريزي با توجه بـه نـوع منشـور ذوزنقـه كانـال تأثيرگـذار مـي        اين امر نشان 

ژئـوممبران هـاي قيـري پـيش     باشد هزينـه اسـتفاده از    بطوريكه اگر منشور ذوزنقه كانال در تركيبي از خاكبرداري و خاكريزي 
ژئـوممبران پايـه پليمـري    درصـد كمتـر از هزينـه    7 به طور متوسـط و  درصد كمتر از هزينه تعويض خاك PBGM(12(ساخته

HDPEژئـوممبران  باشد كاهش هزينه در صـورت اسـتفاده از    باشد ولي زماني كه منشور ذوزنقه كانال تماماً در خاكبرداري  مي
درصـد   27دود نسبت به تعويض خاك قابل توجه و در حـ HDPEژئوممبران پايه پليمري و يا PBGMهاي قيري پيش ساخته 

ژئوممبران پايه پليمري درصد كمتر از كاربرد 9حدوداً PBGMاز ژئوممبران هاي قيري پيش ساخته باشد و هزينه استفاده از  مي
HDPE ژئوممبران پايه پليمري تهيه و اجراي  در مقايسه ريالي گزينه هاي مختلف ،ضمنا . باشد  ميHDPE  با فرض عدم نيـاز

ظير استفاده از ژئوتكستايل برآورد گرديده است كه پر واضح اسـت بـا منظـور نمـودن هزينـه هـاي       به روشهاي اجرايي خاص ن
  . افزايش خواهد يافت  HDPEژئوممبران پايه پليمري اينگونه تمهيدات هزينه هاي ناشي از كاربرد 

ژئـوممبران پايـه پليمـري    ع بـا  هاي پيشگفته براي مقاطع تعويض خاك ، مقط مقايسه اقتصادي در بازه –) 1(در نمودار شماره 
HDPE ژئوممبران هاي قيري پيش ساخته ، مقطع باPBGM نشان داده شده است.  

  
در پروژه شبكه آبياري و زهكشي هاي مختلف يك متر طول كانال در بازهساخت هاي اجرائي  مقايسه اقتصادي هزينه -)1(نمودار شماره 
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  : و پيشنهادات نتيجه گيري -10
  

در كشوري مانند ايران كشت آبي . درميان نهاده هاي توليد در بخش كشاورزي ،آب از اهميت ويژه اي برخوردار است-الف
درجـه نيمكـره شـمالي بعلـت      30جزء اصلي ترين فاكتورهاي توليد غذا به شمار مي رود به ويژه آنكه اسـتقرار ايـران در مـدار    

بر اساس پيش . ي و خشكسالي را از ويژگيهاي طبيعي اين كشور قرار داده است قرارگرفتن در كمربند خشك كره زمين ، خشك
مقـدار  عليرغم. بيني سازمان ملل،ايران از جمله كشورهايي است كه در سالهاي آينده با بحـران جـدي آب مواجـه خواهـد بـود     

دهند  شواهد نشان ميو زهكشي كشور،  راندمان انتقال و توزيع آب در شبكه هاي آبياري نياز به افزايشمحدود آب در كشور و 
اي كه مورد انتظـار اسـت كـارايي     هاي سخت براي كاهش نشت از كانالهاي آبياري به اندازه هاي مرسوم استفاده از پوشش روش

اسـتفاده  امـروزه  .گـردد   نداشته و در اغلب موارد نيز مشكالت زهكشي به دليـل تلفـات نشـت ازكانالهـاي موجـود تشـديد مـي       
دار  براي مقابله بـا خاكهـاي مسـأله    روشهاژئوممبران ها راه حل دراز مدت براي حل مشكل نشت از كانالها و يكي از مهمترين از

حفاظـت از منـابع آب   افزايش بهره وري آب و با افزايش روزافزون تقاضا براي آب و ناياب شدن منابع جديد و اهميت . باشند مي
  .گر شده است پيش ضرورت كاربرد آن جلوه پيش از ،به عنوان يك ماده حياتي،

دهد هزينه اسـتفاده و مـدت زمـان اجـراي ژئـوممبران هـاي قيـري پـيش سـاخته           هاي بعمل آمده نشان مي بررسي -ب
PBGMنسبت به مقطع ژئوممبران هاي متداولHDPE  سـويي از . كمتر است كانالها مقطع خاك تعويضي در و علي الخصوص 

سـاختار ويـژه مهندسـي ، وزن    و از سـويي ديگـر   خـاك مناسـب   با محدوديت احجام معادن قرضه  بدليل دوري فاصله حمل و
پذيري باال، سهولت نصب توسط كارگران محلي، مقاومـت در   مخصوص باالتر نسبت به ژئوممبرانهاي پايه پليمري ، قابليت شكل



  ))کميته سدهای خاکی((رمسئله دا یآارگاه تخصصيخاکها
  

  

 
 

و سـازگاري   (Wrinkling)هاي زيرين ، جلوگيري از چـين و چـروك    شرايط آب و هوايي مختلف ، قابليت افزايش اتصال به اليه
هم اكنـون   .استفاده گرديدطرح اين در كانالهاي  PBGMاز ژئوممبران هاي قيري پيش ساخته ت زيست محيطي،آن با مقتضيا

دشـت ارايـض بـا     5و3و2براي كانالهاي واحـدهاي عمرانـي    PBGMاولين قرارداد ساخت داخلي ژئوممبران قيري پيش ساخته 
ني طراحي شده و با كنتـرل موسسـه فنـي بازرسـي     مترمربع نهايي شده و توليد آن مطابق مشخصات ف000/300سطح حدود 

ساخت در حال انجام بوده و عمليات نصب آن شروع شده است و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان در نظـر دارد كـه   
 .استفاده از اين محصول را به دليل برتري محسوس در ساير واحدهاي عمراني اين طرح و ساير پروژه هاي خود توسعه دهد

آبيـاري و   پـروژه هـاي مختلـف    نظيـر  صـنعت آب توجه به استفاده گسترده ژئوممبران هاي قيري پيش سـاخته در   با-ج
، بـا همكـاري كميتـه ملـي      آن پيشنهاد مي شود استاندارد داخلي اين نوع پوشش، بنا به نـوع كـاربرد  ... زهكشي ، سد سازي و

تهيه  ISIRIو موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران IRCOLDانو كميته ملي سدهاي بزرگ ايرIRNCIDآبياري و زهكشي ايران 
  .شود
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