
سامانه هاي لوله گذاري مدفون در خاک براي کاربرد زهکشي
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دبیر انجمن لوله و اتصاالت پلي اتیلن–دربندي محمد علي 
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:(Drainage) تعريف زهکشي
.زهکشي به معناي جمع آوري و کنترل آب هاي اضافي سطحي و زير سطحي به صورت طبیعي يا مصنوعي مي باشد
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:(History)تاريخچه
در مورد زهکشي و جمع آوري آبهاي سطحي )                      ( بر اساس مدارک بدست آمده تمدن انسانها در زمان بابليها 

و از کانال هاي ساخته شده با خاک رس براي  جمع آوري آبهاي سطحي استفاده مي کردند و بعد از آن اين  اطالعاتي داشتند
.دانش به صورت پيوسته توسعه پيدا کرد
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:(History)تاريخچه
میالدي در انگلستان از چوب و 1650پس از آن در قرون وسطي به طور موقت فراموش شد و بعد ازآن در حدود سال 

.شن و در آلمان و اسکاتلند از سفالهاي سقف براي جمع آوري آبهاي سطحي استفاده مي نمودند
از لوله هاي 1950اولین ماشینهاي نصب لوله هاي زهکش به کار گرفته شدند و در سال 1940پس از آن در سال  

پالستیکي زهکشي به جاي کانال هاي با ديواره هاي صاف استفاده شد که هم با دوام تر و هم داراي نصب آسانتري 
.آلمان تولید شدندلوله هاي زهکشي به صورت اکسترود پیوسته در شرکت                          1960بودند و در سال 
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:کاربردهاي سیستمهاي زهکشي 
:(Agriculral Drainage) مصارف کشاورزي -1

زهکشي و جمع آوري و مديريت آبهاي زير سطحي در کشاورزي باعث بهره وري بیشتر و حفظ  منابع خاک که مهمترين 
زيرا آب ,موضوع براي اجراي کشاورزي به صورت مکانیزه  است مي گردد و در ضمن  میزان آبدهي به ريشه کنترل شده 

. زياد  مانع رشد ريشه گیاه  مي شود
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:کاربردهاي سیستمهاي زهکشي 
:(Building Drainage) مصارف ساختماني -2

زهکشي و جمع آوري آبهاي زير سطحي در مصارف ساختماني باعث خشک نگه داشته شدن بنا وهمچنین مانع از جذب 
. رطوبت و تخريب پي ساختمان مي گردد
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:کاربردهاي سیستمهاي زهکشي 
:(Road&Track Drainage) مصارف جاده اي و ترافیکي -3

زهکشي و جمع آوري آبهاي زير سطحي در جاده ها و  خیابان ها باعث کاهش خطر براي رانندگان به جهت لغزندگي و يخ 
. زدگي سطح جاده ها  شده و همچنین مانع از آسیب رسیدن  به سطح آسفالت  و دوام بیشتر آن مي گردد
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:کاربردهاي سیستمهاي زهکشي 
:(Stormwater&Flood) مصارف جهت کنترل طوفان و سیالب ها-4

. زهکشي و جمع آوري آبهاي زير سطحي مانع بروز خسارت در طوفان ها و سیالب ها مي گردد
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:کاربردهاي سیستمهاي زهکشي 
:(Sport field&Landscaping) مصارف جهت زمین هاي ورزشي-5

زهکشي و جمع آوري آبهاي زير سطحي مانع جمع شدن آب بر روي سطح زمین هاي ورزشي و آسیب به سطح آن          
.مي گردد و همچنین امکان برگزاري بازيها در شرايط جوي باراني و برفي میسر مي گردد
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
بود که منبع آن استاندارد 1383در سال 7669اولین استاندارد تدوين شده ملي دراين زمینه استاندارد ملي 

میالدي تدوين گشته بود و تنها محدود به استفاده از لوله هاي            تک جداره و دوجداره در 1975مي باشد که در سال 
استاندارد مورد استفاده در حال حاضر در دنیا استاندارد                                             مي باشدکه .کاربرد زهکشي مي باشد 

دو جداره و تونلي شکل , پي وي سي و پلي پروپیلني تک جداره , شامل استفاده ازکلیه لوله هاي پلیمري پلي اتیلني
. درکاربرد زهکشي مي باشد

DIN 4262-1:2009-10  عنوان استاندارد
سامانه هاي لوله گذاري مدفون در خاک براي کاربرد زهکشي در مناطق داراي بارترافیکي و کاربردهاي جمع آوري آبهاي 
سطحي مي باشد که قسمت اول اين استاندارد مربوط به لوله هاي پالستیکي و قسمت سوم مربوط به لوله هاي بتني        

. مي باشد
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
مشخصات هندسي لوله هاي پالستیکي:

:مطابق اين استاندارد لوله ها، بسته به سطح مقطع و ساختار ديواره، به انواع زير تقسيم بندي ميشوند

:(R) لوله هاي دايرهاي شکل-

:(C) لوله هاي تونلي شکل-
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:لوله هاي دايره اي بسته به ساختار ديواره، به انواع زير تقسیم مي شوند

 :R1نوع
.   لوله هاي دايره اي، سطوح داخلي و خارجي پروفیلدار؛ و ابعاد آن مطابق                    مي باشد

اندازه اسمي بر اساس قطر خارجي مي باشد: يادآوري
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
 : R2نوع

2لوله هاي دايره اي، با سطوح داخلي صاف، سطوح خارجي پروفیلدار و ابعاد مطابق جدول 
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
اندازه اسمي بر اساس قطر داخلي مي باشد: يادآوري
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
  : R3نوع

لوله هاي دايرهاي با ديواره توپر، با ساختار ديواره همگن و سطوح داخلي و خارجي صاف؛ و ابعاد مطابق
.را ببینید3براي مثال ، شکل 3جدول 



16

:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
اندازه اسمي بر اساس قطر خارجي مي باشد: يادآوري
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:لوله هاي تونلي شکل بسته به ساختار ديواره، به انواع زير تقسیم مي شوند

 : C1نوع
لوله تونلي شکل با سطوح داخلي و خارجي پروفیلدار و بستر جريان صاف؛ و ابعاد آن مطابق جدول

را ببینید4براي مثال ، شکل 4
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:C2نوع

براي مثال،5لوله تونلي شکل با سطوح داخلي صاف و بستر جريان تخت؛ و ابعاد آن مطابق جدول 
5شکل 



20

:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:لوله هاي زهکشي پالستیکي بر اساس عملکرد و آرايش شیارها به انواع زير تقسیم مي شوند

(Totally Perforated pipe)TP نوع-
لوله هاي زهکشي شیارکامل که در آن شیار ورود آب بصورت يکنواخت در تمام سطح لوله توزيع شده 

اين لوله ها مي توانند در تمام اندازه هاي اسمي بکار گرفته . و داراي حداقل چهار رديف شیار هستند
. لوله هاي      و       به صورت شیارکامل ساخته نمي شوند. شوند
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
(Locally Perforated pipe)LP نوع-

لوله هاي زهکشي نیمه کامل که در آنها شیار ورود آب از راس بااليي لوله به صورت متقارن نسبت به 
.  محور عمودي لوله در دو طرف در يک بازه زاويه اي حدود                    بوده و در کف درزي وجود ندارد

میلیمتر 200تا 100آنها معموال در اندازه اسمي . اين لوله ها بايد حداقل داراي سه رديف درز باشند
.استفاده مي گردند
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
(Multi-Purpose pipe)MP نوع-

لوله هاي زهکشي چند منظوره که در آنها شیارهاي ورود آب از راس بااليي لوله به صورت متقارن 
نسبت به محور عمودي لوله در دو طرف در يک بازه حداکثر         قرار دارندو حداقل داراي دو رديف  

قسمت پايیني لوله مي تواند براي انتقال آب جمع شده مورد . شیار و اتصاالت آب بندي شده هستند
.میلیمتربکار برده مي شوند200اين لوله ها در اندازه هاي اسمي بزرگتر از . استفاده قرار گیرد
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
(Unperforated pipe)UP نوع-

لوله هاي زهکشي انتقال بدون شیار ورود آب که صرفا جهت انتقال آب استفاده مي شوند
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:مشخصات هندسي شیارها 

DIN 1187

:عرض منافذ
:عرض منافذ آبکش معادل اندازه بعد کوچکتر منفذ مي باشد و مطابق با مقادير زير است 

میلي متر 8/0±2/0: باريک
میلي متر 2/1±2/0: متوسط

میلي متر7/1±3/0:    پهن
ساير مقادير عرض مي تواند با توافق طرفین مورد استفاده قرار گیرد 

:سطح آبکش
5منافذ ورود آب بايد حداقل . سانتیمتر مربع به ازاي واحد طول لوله است 8حداقل سطح آبکش 

رديف در محیط لوله به طور منظم توزيع شده باشد به گونه اي که مواد باقیمانده و رسوبات مانع ورود 
.آب به درون آن ها نشود 
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
مشخصات هندسي شیارها

(DIN 4262-1:2009)
آنها بايد بگونه اي بر روي لوله ايجاد . منافذ ورود آب بايد به شکل درز يا شیار باريک و دراز باشند

درزها بايد بصورت يکنواخت و (. مثال از طريق پلیسه)شوند که ورود و جريان آب دچار گرفتگي نشود 
میلیمتر بیشتر 100با توجه به طول لوله، فاصله بین شیارها نبايد از . عمود با محور لوله قراربگیرند

.باشد1عرض درزها بايد مطابق جدول . باشد
مقادير ديگر فاصله بین درزها، عرض شیارها و تلرانسهاي مربوطه و همچنین نوع منافذ مي تواند با 

.توافق تولیدکننده و خريدار تعیین شود
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:مشخصات هندسي شیارها 
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:مشخصات هندسي شیارها 

DIN 1187 , DIN 4262 مقايسه ابعاد شیارها در استاندارد

متر  میلي8/0±2/0: باريکشیارعرض 
مترمیلي2/1±2/0: متوسط

متر میلي7/1±3/0:    پهن

متر میلي1/5
مترمیلي2/5

مترمیلي5
متر    میلي10

ول  واحد طازايمربع به سانتیمتر8منفذمساحت حداقل
لوله  

واحد ازايمربع به سانتیمتر50
(مستقل از قطر لوله) طول لوله 

د واحازايمربع به سانتیمتر100يا
میلیمتر5شیارطول لوله با عرض 
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:استانداردهاي  سیستمهاي زهکشي 
:اتصاالت 
از لوله )مي توانند به صورت دست ساز ... ( غالف، غالف تزريقي، سه راهي، زانويي و )اتصاالت 

پیشنهاد میگردد مواد مورد . ساخته و يا از هر فرايند مخصوص به خود تولید شوند ( پالستیکي
استفاده در تولید لوله و اتصاالت يکسان باشد
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:مقايسه انواع لوله هاي پالستیکي مورد استفاده در زهکشي 

در مورد لوله هاي پالستیکي تولید شده با مواد پي وي سي بر طبق استاندارد                   نظارت مرجع 
نمونه ها بايد . بار در سال توسط يک مرکز کنترل کیفي صالحیت دار انجام شود 2ثالث بايد حداقل 

توسط مرکز آزمون و يا نماينده مسئول مرکز آزمون کننده به نیابت از طرف مرجع نظارتي ثالث صورت 
ولي اين نظارت ثالث پس از کارگزاري در مورد لوله هاي پلي اتیلن و پلي پروپیلن براساس . پذيرد

.استاندارد                          نیاز نمي باشد
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:مقايسه انواع لوله هاي پالستیکي مورد استفاده در زهکشي 



32

:مقايسه انواع لوله هاي پالستیکي مورد استفاده در زهکشي 
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:مقايسه انواع لوله هاي پالستیکي مورد استفاده در زهکشي 
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:پوشش مورد استفاده در زهکشي 
Envelope Materials

به مواد متخللي که در اطراف لوله هاي زهکش جهت افزايش نفوذپذيري وجلوگیري از ورود ذرات خاک 
و وتوده ها به درون لوله زهکش شده و باعث تثبیت خاک به صورت مکانیکي و هیدرولیکي مي شود 

.مي گويند)                      ( پوشش 
پوشش ها براساس مواد به کاربرده شده به سه دسته تقسیم مي شوند

)               (پوشش هاي معدني-
)                (پوشش هاي ارگانیک-
)                    ( پوشش هاي مصنوعي-
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:پوشش مورد استفاده در زهکشي 
)                 (پوشش هاي معدني

شن هاي ريز و سنگ هاي خرد شده مي باشند و دراکثر موارد به , اين نوع پوشش شامل ماسه هاي زبر
.بهترين نوع پوشش مي باشند, دلیل در دسترس بودن و طول عمر کاري بلند مدت 

)                    (پوشش هاي ارگانیک
اين پوشش ها که از محصوالت کشاورزي تهیه مي شوند به صورت پوشش در لوله هاي زهکش مورد 

از پوشش هاي . استفاده قرار مي گیرند که مي توانند به صورت عادي با به صورت مواد بافته شده باشند
کودگیاهي ,چوب خردشده, چوب ذرت,ني, برگ درخت سرو,سبوس کتان و برنج,ارگانیک سبوس غالت

از محاسن اين روش سازگار بودن با محیط زيست و از معايب اين نوع . و الیاف پوسته نارگیل نام برد
پوشش مي توان به دسترسي کم و تخريب و در اثر حرارت نام برد وبنابر اين براي مناطق خشک و گرم 

.مناسب نمي باشد
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:پوشش مورد استفاده در زهکشي 
)                      (پوشش هاي مصنوعي  

شامل ساختار نفوذ پذير که به صورت )                                                (يک پوشش پیچیده شده شل
ه تصادفي و به شکل رشته يا دانه در اطراف لوله کروگیت قرار مي گیرند و با يک تور يا به صورت پیچید

جنس رشته ها معموال از . شده  نگه داشته مي شوند مي باشد که در اطراف لوله زهکش قرار مي گیرد
ز پلي پروپیلن و يا پلي استايرن باشدو براي قطرهاي کمتر ا, پلي اتیلن,مواد پلیمري مانند پلي آمید

.میلي متر استفاده مي شود200
از معايب اين نوع پوشش میتوان به تخريب شدن در صورت قرارگیري در معرض نور خورشید و گران 

بودن قیمت آن ذکر 
.کرد
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)                                  (پوشش ورقهاي ژئوتکستايل

بر طبق استاندارد اروپايي                                       ژئوتکستايل به عنوان يک ورق پلیمري که ممکن 
.است به صورت بافته شده يا نشده باشد و براي کاربرد هاي عمراني و ژئو تکنیک بکار برده مي شود

پلي اتیلن و , پلي استر, مواد استفاده شده براي ساخت اين ورقها مي تواند همانند           از پلي آمید
.پلي پرو پیلن  مي باشد

ورقهاي ژئو تکستايل به علت نفوذ پذيري آب و نگه داشتن ذرات خاک به عنوان پوشش لوله هاي 
به عالوه امکان حمل آب در طوللوله  تا جذب آب به داخل لوله را .زهکش مورد استفاده قرار مي گیرند

.    نیز دارا مي باشند
خاک )از معايب آن نیز مي توان به گران بودن و گرفتگي ورقهاي با بافت ريز به و سیله خاک هاي سرخ

.نام برد( رس
.از ورقهاي ژئوتکستايل براي هر قطري از لوله مي توان استفاده کرد
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)                                  (معیار ترزقي
پیشنهاد شد  به اين صورت ( مهندس ارتش امريکا)اولین معیاري که تو سط آ قاي مهندس ترزقي 

. درصد قطر اندازه ذرات خاک باشد15است که قطر سوراخهاي فیلتر بايد حداقل 
. برابر نفوذ پذيرتر از ذرات خاک ساخته شوند10اين موضوع باعث مي شود که پوششها حداقل 

.درصد سايز ذرات خاک باشند85درصد سايز فیلترها نبايد بیشتراز چهار برابر 15همچنین 
.اين الزامات مانع ازورود ذرات خاک به درون فیلتر و عمر بیشتر آن مي شود
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