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  يستم زهکشيآب آبياري بر عملکرد پوشش س ECو  SARاثر ميزان  يشگاهيمطالعه آزما
  

  ٦ي، و مسعود محمد٥اقلي عليرضا حسن ،٤نيامهدي قبادي، ٣، حسن رحيمي٢،تيمور سهرابي*١حسن اوجاقلو
  

  چکيده 
و ) SAR(جذب سديمي سبت ن. است يزيرزمين  يستم زهکشيس يدر طراح ياز موارد اصل يکيضرورت استفاده از پوشش 

هاي گذاري در لولهش احتمال رسوبيثر بر پراكنش ذرات خاك و در نتيجه افزااز پارامترهاي مؤ) ECi(شوري آب آبياري 
نسبت گراديان و گراديان  تعيين شاخص برايدر اين تحقيق، آزمايش نفوذسنجي . استبدون پوشش  ينيرزميزهكش ز

زهکش با استفاده از سه نمونه آب با مقادير  يهاداخل لوله و احتمال ورود ذرات خاک به يگل گرفتيپتانس يبررس خروجي براي
، شامل سيستم زهكشي بدون پوشش، سيستم يسه سيستم زهکش يرو يآزمون نفوذسنج. شد اجراو شوري  SARمتفاوت 

گراديان و  ستم، شاخص نسبتيس يريدبي، نفوذپذ تغييرات ها،در اين آزمايش. اجرا شد داراي پوشش معدني و مصنوعي
 ٧٤/٢تا  ٣٤/١نتايج نشان داد مقادير شاخص نسبت گراديان در سيستم بدون پوشش بين . بررسي شد گراديان خروجي

ن وجود ورود ذرات خاک يبا ا. داخل زهكش بود ان بهيباشد كه نشان دهنده وجود پتانسيل گرفتگي در محل ورود جر يم
نتايج . شتر مواقع كمتر از يك بوديهاي با پوشش، مقدار شاخص مذكور در بكه در سيستم درحالي. داخل زهکش مشاهده نشد به

ستم بدون ين سيب يلتريمقايسه گراديان شكست هيدروليكي با گراديان خروجي در هر گراديان، نشان داد اختالف عملکرد ف
  .ها تفاوت وجود داشتآن يکيدرولين عملکرد هيدر مقابل ب. ز بوديبا پوشش ناچ يهاستميپوشش و س

  
  .، گراديان شكست هيدروليكييآزمايش نفوذسنجي، پوشش زهکش :ي كليديها واژه
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  مقدمه
ممانعت از ورود  برايتثبيت خاك اطراف لوله زهكش 

داخل لوله و تسهيل هيدروليكي جريان  ذرات خاك به
که  شود مي ورودي، از وظايف اصلي يك پوشش محسوب

نقش مهمي را در عملكرد بهينه يك سيستم زهكشي 
از ). ٢٠٠٠ ،همكارانوالتمن و (كند  زيرزميني ايفا مي

هاي اجراي يك سوي ديگر بخش زيادي از هزينه
، در ضمن استپوشش  يسيستم زهكشي مربوط به اجرا

نامناسب موجب عدم که استفاده از يک پوشش  اين
ضرورت استفاده  يبنابراين بررس. شود يکارآيي سيستم م

 SARمقدار . دشواز پوشش در مرحله طراحي مطرح مي
ثر بر وضعيت ساختمان ري از عوامل مؤاو شوري آب آبي

نتيجه ميزان حركت ذرات خاك هاي رسي و درخاك
همچنين ). ١٩٩٢الردسون، يو( استسمت زهكش،  به

ثر هاي با و بدون پوشش متأيكي سيستمعملكرد هيدرول
از مقدار اين دو كميت در آب آبياري خواهد بود 

سيم و هاي كلافزايش يون). ١٩٨٢ديريكس و يانكوگلو، (
نتيجه ميزان شوري، سبب فولوكوله شدن منيزيم و در

كه  حاليد درشوذرات رس و تثبيت ساختمان خاك مي
SAR  باال موجب پراكنش ذرات رس و مسدود شدن

خلل و فرج و درنتيجه كاهش نفوذپذيري خاك خواهد 
بررسي اثر متقابل اين ). ٢٠٠٣كريستا و همكاران، (شد 

هاي سيل رسوبگذاري لولهدو كميت شيميايي بر پتان
گيري تواند در تصميمزهكش زيرميني بدون پوشش مي

ثر هاي رسي مؤن نياز به پوشش در خاكجهت تعيي
هاي در ميان روش). ٢٠٠٠والتمن و همكاران، ( باشد

هاي زهكش، روش مختلف در ارزيابي عملكرد پوشش
هاي شناخته شده تعيين نسبت گراديان يكي از آزمايش

پيچيدگي كم و سابقه زياد، دو ويژگي مهم اين  است و
و ديريكس و  ٢٠٠١ ،يوشانا و همكاران( است روش
دهنده  نشان ١شاخص نسبت گراديان). ١٩٩٥ ،والتمن

پوشش در محل  -پتانسيل گرفتگي خلل و فرج خاك 
هاي نتايج آزمايش. استان از ستون خاک يخروج جر
الردسون توسط وي) تعيين نسبت گراديان( ٢نفوذسنجي

و فان ) ١٩٨١(، ساماني و ويالردسون )١٩٧٩(و واكر 
                                                
1- Gradient ratio 
2- Permeameter  test 

بررسي نياز به پوشش به اثبات  براي) ١٩٩٢(زيتس 
همچنين روش گراديان شكست . رسيده است
خشك  هاي مناطق خشك و نيمهدر خاك ٣هيدروليكي

ويالردسون، ( است در تعيين نياز به پوشش قابل كاربرد
ي، گرادياني است كه گراديان شكست هيدروليك). ١٩٩٢

تواند در مقابل نيروي  خاك محصور يا نگهداري شده نمي
 ٤با محاسبه گراديان خروجي. دكنجريان مقاومت  يرانش

گراديان هيدروليكي كه در اثر آن آب از ( ٤خروجي
محيط متخلخل خاك خارج شده و وارد زهكش 

اديان شكست هيدروليكي و مقايسه آن با گر) دشو مي
. از به پوشش تصميم گرفتني موردتوان در مي

كه مقدار گراديان خروجي بيشتر از گراديان  درصورتي
باشد، استفاده از پوشش جهت  يشكست هيدروليک

ساماني و (كاهش گراديان خروجي ضروري خواهد بود 
  ). ١٩٨١ويالردسون، 

 SARدر تحقيق حاضر، به منظور بررسي اثر شوري و 
هاي  يكي لولهرولآب آبياري بر عملكرد فيلتري و هيد

ن ييت تعيزهكش زيرزميني بدون پوشش و در نها
هاي نفوذسنجي با  ضرورت استفاده از پوشش، آزمايش

و  SARاستفاده از سه کيفيت آب ورودي با مقادير 
مقايسه براي همچنين . شوري مختلف انجام پذيرفت

هاي مذكور هاي بدون پوشش، آزمايش عملكرد سيستم
 PP-450معدني و مصنوعي هاي با پوشش روي سيستم

  . اجرا شدنيز 
  

  ها مواد و روش
  )نفوذسنجي(آزمايش تعيين نسبت گراديان 

نفوذسنج مطابق  دستگاه از آزمايش اين انجام براي
 بخش اصلي .دشاستفاده  ASTM D5101-90استاندارد 

 به گالس پلكسي جنس از شفاف اي هاستوان دستگاه، اين

طرز قرار . است مترميلي ٥ ضخامت و ١٠٠ داخلي قطر
ترتيب شامل  گرفتن اجزاي اين استوانه از پايين به باال به

، پوشش و خاك )از لوله يمعرف بخش(صفحه زهكش 
درطول  هيدروليكي گراديان تغييرات بررسي براي .است

گرفته  ستون خاك، پيزومترهايي با فواصل مشخص قرار

                                                
3- Hydraulic gradient failure 
4- Exit radient 
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ش، صفحه زهکش مورد ين آزمايدر ا). ١شكل (است 
گالس با چهار  يک صفحه مدور از جنس پالکسيتفاده اس

ولتمن و (متر بود ميلي ٥/٣×١٣ يها سوراخ در اندازه
مشخصات صفحه زهكش را  ٢شكل  ).١٩٩٣ همکاران،
خاك مورد استفاده در سه اليه درون . دهد نشان مي

استوانه با توجه به چگالي ظاهري خاك منطقه ريخته 
. دشومتر ميلي ١٠٠استوانه داخل ن درشد تا ارتفاع آمي

براي اشباع . شدمي سيستم اجرا حالت اشباعها درآزمايش
- كردن سيستم، جريان آب از قسمت پاييني دستگاه وارد 

برقراري گراديان هيدروليكي موردنظر،  برايسپس . دش
در اين . شدنسبت به تنظيم ارتفاع مخزن ورودي اقدام مي

چهار گراديان  ن باتحقيق، آزمايش نسبت گراديا
با برقراري هر . انجام شد ١٠و  ٥/٧، ٥، ٥/٢هيدروليكي 

گراديان هيدروليكي، پارامترهاي دبي خروجي از سيستم، 
زومترها در يدماي آب ورودي و ارتفاع سطح آب در پ

ساعت از  ٢٤و  ٦، ٤، ٢، ١، ٥/٠هاي شروع آزمايش، زمان
 ١٦٨طول مدت هر آزمايش . دشروع آزمايش برداشت ش

ع شدن و هر گراديان اشبا برايسه روز (ساعت بود 
و در مجموع نه آزمايش ). ساعت ٢٤مدت  هيدروليکي به
دستگاه نفوذسنجي  ٣در اين تحقيق. دش جرادر سه تكرار ا

 .شد مي آزمايش مورد استفاده جرايا برايزمان  طور هم به
و شوري آب آبياري بر عملكرد  SARبررسي اثر راي ب

پوشش و بدون پوشش اقدام به تهيه سه  هاي باسيستم
و شوري با استفاده از  SARنمونه آب با مقادير مختلف 

در هر . شد NaClو  CaCl2 ،MgCl2نوع نمك  ٣تركيب 
آزمايش، خاک از نو و با شرايط ذکر شده در باال داخل 

نوع سيستم  ٣ها شامل  آزمايش. شداستوانه ريخته مي
روي بود كه بر ) نوعي و مص بدون پوشش، پوشش معدني(

در مجموع نه . نمونه خاك با بافت لوم رسي اجرا شد
  .اجرا شدتکرار  ٣آزمايش نفوذسنجي هر کدام با 

  
  

 ASTMدستگاه نفوذسنج مطابق استاندارد  - ۱شكل 
D5101-90 

  

  
  

  ها  مشخصات پوشش
  پوشش معدني

-پوشش با پوششمقايسه عملكرد سيستم بدون  براي
هاي رايج، آزمايش نفوذسنجي برروي پوشش معدني 

 معدني از پوشش طراحي براي. اجرا شد) شن و ماسه(
اراضي آمريكا  احياء دفتر پوشش طراحي ضوابط

(USBR)  بندي پوشش  منحني دانه ٣شكل . دشاستفاده
 . دهدشن و ماسه انتخاب شده را نشان مي

  

12.7 
mm 

3.17m
m 

  حه زهكش قرار گرفته در حد فاصل صف – ۲شكل 
 دو قسمت باال و پاييني دستگاه
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پوشش معدني براساس بندي  منحني دانه  -  ٣شكل 
  (USBR)استاندارد 

  پوشش مصنوعي
ک پوشش مصنوعي از نوع مواد يبر پوشش معدني،  عالوه

اين . دشاستفاده  نيز (PP- 450)از قبل پيچانده سست 
هاي كه از رشته نخ استپوشش از جنس پلي پروپيلن 

ها اين رشته. استهم پيوسته و حجيم ساخته شده به
ي بافته شده از الياف پلي پروپيلن ها ضايعات توليد فرش

المللي موجود، اين  با توجه به استانداردهاي بين. هستند
نوع پوشش معيارهاي نگهداري ذرات خاك و جلوگيري 

نمونه خاک استفاده شده با  ياز انسداد معدني را برا
کس يريد(كند آن برآورده مي يبند دانه يتوجه به منحن
  ). ١٩٩٥ ،و والتمن

  مونه خاك مورد آزمايشمشخصات ن

ک نمونه خاک با بافت لوم رسي يدر تحقيق حاضر 
مشخصات فيزيكي و شيميايي نمونه  يبرخ. شدآزمايش 

با توجه به . آمده است ١خاك مورد استفاده در جدول 
ار درصد يکه نمونه خاک استفاده شده از نظر مع نيا

 يازيته خاک به پوشش نيسيرس و شاخص پالست
با توجه به مقدار نسبت جذب  يولنخواهد داشت 

درصد رس و نسبت  يبيار ترکيمع يخاک، بررس يميسد
 ،والتمن و همکاران(است  يضرور يميجذب سد
٢٠٠٠.(  

  مشخصات شيميايي آب
 SARشوري و نوع کيفيت آب با سه در اين مطالعه اثر 

متفاوت بر ميزان پراكنش ذرات، نفوذپذيري و نهايتاً 
داخل زهکش مورد مطالعه و  به احتمال ورود ذرات خاك

ها در مشخصات كيفي اين نمونه آب. بررسي قرار گرفت
دست  همطابق نتايج ب. نشان داده شده است ٢جدول 

آمده در مطالعات پيشين اين تحقيق، در شرايطي كه 
باشد شرايط بحراني از  ١٣خاك بيشتر از  SARمقدار 

شش هاي زهكش بدون پو خاك به درون لولهنظر ريزش 
ن جهت در اين تحقيق جهت يبد. وجود خواهد داشت

-لوله يگذار ن ضرورت پوششييار فوق در تعيآزمون مع
با مقادير نسبت جذب  زهکش، از سه نمونه آب يها
ش يد و مورد آزماتهيه ش ١٣ديمي كمتر و بيشتر از س

ود و دو کرج ب يآب شهر ١نمونه آب شماره . قرار گرفت
  .دشه يته يصورت مصنوع هب ٣و  ٢نمونه آب شماره 

  مشخصات فيزيكي و شيميايي نمونه خاك يبرخ -١جدول 

pH EC 
(ds/m)  SAR 

شاخص 
 پالستيسيته

PI 

ضريب 
 يكنواختي

Cu 

وزن مخصوص 
 ظاهري خشك
(gr/cm3) 

 نوع بافت
شن 

 )درصد(
 سيلت

 )درصد(
 رس

 )درصد(
محل نمونه 
 برداري

 منطقه كرج ٣٦ ٤٩ ١٥ يرس يلتيس ٣١/١ ١٦ ٢٠ ٢٦ ٦/١٠ ٨٢/٧

  
  هاي مورد استفادهبرخي مشخصات شيميايي نمونه آب -٢جدول 

 Na+(mg/l)  Ca+++Mg++(mEq/l)  pH  Ec(dS/m)  SAR نمونه آب

٤٢/٠  ٨/٠  ٢١/٧  ١/٩  ٨٨/٠  ١  
٦/٧ ٩٤/٣ ٢٦/٧ ٧٥/١٩ ٣/٢٤  ٢ 
٧/٢٥ ١/١٢ ٣٨/٧ ٧/٢٥ ١/٩٢  ٣ 
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گراديان  esiنسبت گراديان، GR ،باال معادالتدر 

گراديان  siپوشش، -ستم خاك هيدروليكي سي
ارتفاع آب داخل پيزومتر شماره  iMهيدروليكي خاك،

i . sfL ٥٥پوشش برابر با  - طول مجموع خاك 
  . متر ميلي ٤٥ي از ستون خاك برابر با  طول sLمتر، ميلي

تواند عيار گراديان شكست هيدروليكي مياستفاده از م
هاي   مكمل خوبي در تشخيص نياز به پوشش در لوله

گراديان شكست به مشخصات . زهكش زيرزميني باشد
هدايت هيدروليكي (كي و مكانيكي خاك يثابت فيز

محاسبه . بستگي دارد) اشباع و شاخص پالستيسيته
گراديان خروجي و مقايسه آن با گراديان شكست، 

بيني پايداري خاك و ضرورت  تواند در پيش يم
محاسبه . دشهاي زهكش مفيد واقع  گذاري لوله پوشش
  :رديگيصورت م ٧ه با استفاده از معادل يان خروجيگراد
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 گراديان. استگراديان خروجي  xi  ،ه فوقمعادلدر 
  :دشويم محاسبه ٨ه معادلاز  زيهيدروليکي ن کستش
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 گراديان شكست هيدروليكي،HFG: آندر كه 
sK متر بر روز(هدايت هيدروليكي اشباع خاك(،PI 

  .استپايه لگاريتم طبيعي  eشاخص پالستيسيته و 
  

  نتايج و بحث
  هدايت هيدروليكي سيستم

در هر گراديان هيدروليكي با فرض برقراري قانون 
ر يمقاد. دشدارسي، هدايت هيدروليكي سيستم محاسبه 

 مقدار هدايت هيدروليكي محاسبه شده نشان داد،
ازاي يك گراديان هيدروليکي ثابت، نسبت به  سيستم به
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يل اين امر حركت ذرات ريز دل. زمان روند كاهشي دارد
ها داخل خلل و فرج خاك و همچنين پوشش خاك به

از . در اثر فشار جريان آب بود) هاي با پوششدر سيستم(
گر با افزايش گراديان هيدروليكي، مقدار هدايت يد يسو

 ٤شکل . يافتستم نيز كاهش ميهيدروليكي سي
پوشش را  -ستم خاک و خاک يس يريرات نفوذپذييتغ

با استفاده از سه نمونه آب  يکيدروليان هينسبت به گراد
يت هيدروليكي مقدار متوسط هدا. دهدينشان م يورود

-طول زمان آزمايش با نمونه آبسيستم بدون پوشش در
 ٠٢٠٢/٠، ٠٠٧/٠ترتيب  به ٣و  ٢ ،١هاي ورودي شماره 

ور براي مقادير مذك. گيري شدمتر بر روز اندازه ٠٤٤/٠و 
و  ٠٢٠٨/٠، ٠١٤/٠ترتيب  سيستم با پوشش مصنوعي به

، ٠٢٤٨/٠ترتيب  و براي پوشش معدني به ٠٤٤/٠
باً در يتقر. دست آمد همتر بر روز ب ٠٥٥٧/٠ و ٠٢٩٨/٠
 يريپذر نفوذين مقاديتر ترين و بيش ها كم شيآزما يتمام
و  يبدون پوشش، مصنوع(ستم ينوع س ٣هر  يبرا
 ٣و  ١ هاي شمارهب مربوط به نمونه آبيترت به) يمعدن
دليل  پايين به SARوجود نمونه آب اول با . شديم

داشتن مقدار شوري كم، سبب پراكنش بيشتر ذرات رس 
 SARن امر يعلت ا. و درنتيجه كاهش نفوذپذيري گرديد

کم نمونه  يدر برابر شور) ٢٦(خاک  يه نسبتاً باالياول
نتايج . بود) منس بر متريز يدس ٨/٠( ١شماره  آب

نيز نشان داد ميزان ) ١٩٩٠(مطالعات والتمن و همكاران 
به محض تماس با آب  يهاي سديمنفوذپذيري خاك

ولي نمونه آب سوم . يابدشيرين به شدت كاهش مي

رس و  زياد، فولوكوله شدن ذراتدليل داشتن شوري  به
شده بهبود شرايط هيدروليكي جريان را موجب نتيجه در
نيز ) ١٩٨١(نتايج حاصل از تحقيق آيرز و تانجي  .است

  . استمؤيد اين مطلب 
  

نمونه آب دوم شرايط حد واسطي را از نظر وضعيت 
نفوذپذيري خاك به همراه داشت كه با توجه به مقادير 

SAR نسبت . بودبيني  و شوري اين نمونه آب، قابل پيش
به  يستم با پوشش معدنيس يريمقدار متوسط نفوذپذ

ستم بدون پوشش درطول زمان آزمايش با استفاده از يس
، ٦/٣يب ترت به ٣و  ٢، ١شماره  يورود يهانمونه آب

ن نسبت مقدار يهمچن. دست آمد به ٣/١و  ٥/١
پوشش  به بدون يستم با پوشش مصنوعيس يرينفوذپذ

دست  هب ١و  ٠٥/١، ٢ب يترت ، بههاي مذكوربا نمونه آب
دست آمده، حداكثر و حداقل ه مطابق نتايج ب. آمد

با پوشش  يهاستميبين س يرير نفوذپذياختالف مقاد
اثر  ب دريترت و بدون پوشش به) يو مصنوع يمعدن(

  . دشمشاهده  ٣و  ١ يورود يهااستفاده از نمونه آب
  

  شاخص نسبت گراديان
ن و درصد تغييرات آن مقادير شاخص نسبت گراديا

هاي نفوذسنجي با استفاده از سه نمونه درطول آزمايش
ارائه شده  ٣آب ورودي محاسبه گرديد و در جدول 

  .است
  

  
  مقادير متوسط نسبت گراديان و درصد تغييرات آن در هر آزمايش  -٣جدول 

 سيستم بدون پوشش سيستم با پوشش معدني سيستم با پوشش مصنوعي
نمونه 
صد در آب

 تغييرات
انتهاي 
 آزمايش

ابتداي 
 آزمايش

درصد 
 تغييرات

انتهاي 
 آزمايش

ابتداي 
 آزمايش

درصد 
 تغييرات

انتهاي 
 **آزمايش

ابتداي 
 *آزمايش

١ ٣٤/١ ٧/٢ +١٠١ ٤٨/٠ ٧٣/٠ +٥٢ ٥٧/٠ ٠٥/١ +٨٤ 

٢ ٨١/١ ٢٤/٢ +٢٣ ٩٥/٠ ١/١ +١٥ ٥٧/٠ ٨٣/٠ +٤٥ 

٣ ٤٦/٢ ٧٤/٢ +١١ ٩١/٠ ٢٥/١ +٣٧ ٧١/٠ ٧٨/٠ +٦/٩  
  ١٠انتهاي گراديان  **    ٥/٢ابتداي گراديان  *
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سيستم نسبت به گراديان  پيشرويتغييرات -۴شكل 
  هيدروليكي سيستم

  
ک باشد يشتر از يکه مقدار شاخص مذکور ب يدرصورت
پوشش وجود  - ستم خاکيدر س يل گرفتگيپتانس

-در آزمون). ١٩٩٧ ،والتمن و همکاران(خواهد داشت 
رات شاخص ييصورت گرفته، محدوده تغ يسنج نفوذ يها

و  ٣٤/١ن ينسبت گراديان در سيستم بدون پوشش ب
با پوشش  مقدار مذكور براي سيستم. دست آمد هب ٧٤/٢

و براي سيستم با پوشش  ٢٥/١و  ٤٨/٠ن يمعدني ب
هاي آزمايش. دست آمد هب ٧٨/٠و  ٥٧/٠ن يمصنوعي ب

دي برروي نفوذسنجي با استفاده از سه نمونه آب ورو
ها شيسيستم بدون پوشش نشان داد، در تمامي آزما

مقدار شاخص نسبت گراديان بيشتر از يك و كمتر از سه 
دهنده وجود پتانسيل گرفتگي است با اين  نشان است و

نتايج . وجود ريزش خاك از اين سيستم مشاهده نشد
نيز نشان داد خاك ) ٢٠٠١(تحقيق يوشانا و همكاران 

كه مقدار شاخص نسبت كند  ميريزش درصورتي 
رات ييروند تغ ٥شکل . شودگراديان از سه بيشتر 
 يکيدروليان هيان را نسبت به گراديشاخص نسبت گراد

ستم با و يمطابق نمودارها، در س. دهد يستم نشان ميس
ان در اثر استفاده از يرات نسبت گرادييبدون پوشش، تغ

ن يا. اشدبيگر ميکمتر از دو نمونه آب د ٣نمونه آب 
باشد که در اثر ورود آب شور، ين نکته ميد ايؤمطلب م

-انيز خاک در همان گراديذرات ر ييجا ن جابهيشتريب
دست آمده  هج بيکه نتا يدرحال. افتدين اتفاق مييپا يها

ان ينشان داد شاخص نسبت گراد ٢و  ١از دو نمونه آب 
 يکيدروليان هيش گراديرا نسبت به افزا يروند صعود

  . ستم دارديس
هاي با پوشش مقادير شاخص نسبت گراديان در سيستم

تر از يك بود كه همواره كم ٥و  ٥/٢هاي در گراديان
اثر  در. ها بوددهنده خطر كم در گرفتگي پوشش نشان

استفاده از نمونه آب سوم، مقادير نسبت گراديان در 
دهنده  با پوشش نيز افزايش يافت كه نشانهاي سيستم
البته  .استها سمت پوشش ات ريز خاك بهحركت ذر
. ندرت تجاوز كرد گيري شده از مقدار يك بهمقادير اندازه

اختالف بين مقادير نسبت گراديان در سيستم با پوشش 
نمونه آب آزمايش شده ناچيز  ٣مصنوعي با استفاده از 

نمونه آب  ٣بيشترين مقادير اين شاخص در هر . بود
  .شدسيستم بدون پوشش ميمورد استفاده مربوط به 
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تغییرات شاخص نسبت گرادیان نسبت به - 5شکل 

  گرادیان هیدرولیکی سیستم
  

  گراديان خروجي
مقادير گراديان خروجي در سيستم بدون پوشش نسبت 

هاي با پوشش مصنوعي و معدني مقادير به سيستم
ر يبا پوشش مقاد يهاستميس(داد يبيشتري را نشان م

همين دليل، تنها  به). را داشتند يزيناچ يجان خرويگراد
مقادير گراديان خروجي سيستم بدون پوشش مطالعه و 

ان يش گراديستم، با افزاينوع س ٣در هر . شدبررسي 
. شديشتر ميز بين يان خروجيمقدار گراد يکيدروليه
ز خاک در اثر يشتر ذرات رين موضوع، حرکت بيل ايدل

ش افت بار يو افزاسمت صفحه زهکش  ان بهيفشار جر
طوركلي سيستم بدون پوشش  به. ان بوديجر يخروج

حساسيت بيشتري را نسبت به تغيير كيفيت آب ورودي 
هاي دو تغيير مقدار نسبت سديم به كاتيون. دادنشان 

ظرفيتي كلسيم و منيزيم در اثر ورود آب با شوري و 
SARشد تا پراكنش ذرات و هاي متفاوت سبب مي

بارهاي متفاوتي در قسمت خروجي درنتيجه افت 
مقادير  ٤جدول . وجود آيد بدون پوشش بهسيستم 

گراديان خروجي از سيستم بدون پوشش را با استفاده از 
هاي هيدروليكي نمونه آب ورودي، در گراديان سه

  .دهدمختلف نشان مي
 

مقادير گراديان خروجي در سيستم بدون پوشش   -٤جدول 
  در سه نمونه خاك

يان شكست گراد
 هيدروليكي

نمونه  گراديان هيدروليكي سيستم
 ٥/٢ ٥ ٥/٧ ١٠ آب

٢/٣٤ 

١ ٥/١١ ٥/١٩ ١/٣٣ ٥/٤٨ 

٢ ٤/١١ ٩/١٨ ٤/٣٢ ٤٣ 

٣ ٦/١٨ ٣/٣٤ ٥/٣١ ٤/٣٧ 

  
شده در اثر  يريگاندازه يان خروجير گرادياختالف مقاد

 يول. دست آمد هز بيناچ ٢و  ١ يها استفاده از نمونه آب
دست آمده با استفاده  هر بين مقاديب يل توجهتفاوت قاب
در . ن دو نمونه با نمونه آب سوم وجود داشتياز ا
نمونه آب  يان خروجين، مقدار گرادييپا يها انيگراد
در  يول. بود ٢و  ١شتر از دو نمونه آب يسوم ب
در واقع . دشن مطلب مشاهده يباال عکس ا يها انيگراد
صفحه  يهاروزنه سمت محل ن حرکت ذرات بهيشتريب

باال و  يهاانيدر گراد ٢و ١ يها زهکش، در اثر نمونه آب
. ن رخ دادييپا يها انيدر گراد ٣با استفاده از نمونه آب 

دست آمده، بيشترين خطر ريزش با  طبق نتايج به
 ١٠استفاده از هر سه نمونه آب ورودي، در گراديان 

 ٥/٧يان زيرا مقدار گراديان خروجي از گراد. وجود داشت
با . شدبه بعد بيشتر از گراديان شكست هيدروليكي مي

 يکيدروليت هيهدا يآب ورود ين آمدن مقدار شورييپا
باال سبب باال  يهاانيافت که در گرادييخاک کاهش م
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شد يم يان خروجيان و گراديرفتن شاخص نسبت گراد
هاي  عدم مشاهده ريزش خاك در آزمايش). ١نمونه آب (

ار گراديان يتا حدودي عملكرد روش معسنجي نفوذ
  .يدروليكي را قابل قبول نشان دادشكست ه

  
  گيري نتيجه

، پراكنش ذرات خاك و يآب ورود SARبا افزايش مقدار 
در نتيجه مسدود شدن منافذ خاك در محل صفحه 

شد، كه نهايتاً، منجر به باال رفتن افت زهکش بيشتر مي
 . دشبار و افزايش گراديان خروجي مي

حداقل و حداکثر اختالف عملكرد هيدروليكي بين 
و بدون ) يو مصنوع يمعدن(با پوشش  يها ستميس

 ٣ يورود ب در اثر استفاده از نمونه آبيترت پوشش به
م يمنس بر متر و نسبت جذب سديز يدس ١/١٢ يشور(
منس بر متر و يز يدس ٨/٠ يشور( ١و نمونه آب ) ٧/٢٥

ن يا يعلت اصل. ه شدمشاهد) ٤٢/٠م ينسبت جذب سد
  . شديم يآب ورود ير شوريموضوع مربوط به مقاد

 ياز نظر گرفتگ يشتريل بيستم بدون پوشش پتانسيس
در  يو معدن يبا پوشش مصنوع يهاستمينسبت به س

  .داشت ياثر استفاده ار هر سه نمونه آب ورود
ستم بدون پوشش با استفاده از هر سه نمونه آب يس
. را داشته است يقابل قبول يترلي، عملکرد فيورود
ستم بدون پوشش با يس يکيدروليسه عملکرد هيمقا
ز نشان داد، ين يو مصنوع يبا پوشش معدن يهاستميس

 ين شوريو همچن يآب ورود SARو  ين شورينسبت ب
ت يدر وضع ييت بااليش، از اهمينمونه خاک مورد آزما

-لوله يلترياز فيسمت زهکش و ن ان بهيجر يکيدروليه
  .  زهکش دارد يها

 يکه آب با شور يصورتباال، در SARبا  يهادر خاک
اد يرا به مقدار ز يکيدروليت هين استفاده شود، هداييپا

 .سازديزش را فراهم ميکاهش داده و امکان ر
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