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 خالصه

 زايش راندمانـاف ورـمنظ هـب آب ايرتلفاتـس و وذـنف كاهش ،آبشستگي مقابل در آنها خاكي ديوارههاي مقاومت افزايش هدف با كانالها پوشش

 صورت زيادي دقت با بايد پوشش نوع انتخاب ،بردارند در توجهي قابل هزينه نيز پوششها ارزانترين كه آنجايي است. از ضروري امر يك انتقال

 براي پوشش شود. الشـت يـمهندس خصوصيات و مشخصات حفظ با هزينهها كاهش جهت بايد در ،پوشش مناسبترين انتخاب ضمن و گيرد

اند كه هر هاي شيميائي پيشنهاد گرديدهيت كنندهپذير، خاكي و استفاده از تثبهاي سخت، انعطافهاي متعددي نظير پوششهاي آبياري، روشكانال

 به نسبتدر تحقيق حاضر ضمن معرفي انواع پوشش هاي قابل كاربرد در سطح كشور باشند. كدام مسائل فني و اقتصادي خاص خود را دارا مي

شيميايي خاك  دهيپوشش ين راستا روشين تري قابل اجرا است پرداخته شده است . در همپاي تكنولوژي با كه ارزاني و ساده پوششي معرفي

را نفوذپذيري ، خلل و فرج با كاهش ها باعث واگرائي ذرات رس شده و پيشنهاد شده است .  اين نمك دوسودجداره كانال با استفاده از نمكهاي 

انتخاب و مورد بررسي  ،دهدت ميكربنات سديم بعنوان نمكي كه جذب سديم را بر روي ذرات خاك بهتر صوردر اين تحقيق . دهدكاهش مينيز 

بوده است. استفاده از سيمان نيز جهت افزايش ميزان نشت از كانال شاهد % 05تا طرح كه نتيجه آن كاهش نشت آب در كانال  ،قرار گرفته است

 هاي رسي توصيه شده است .% در خاك0و افزايش دوام آن بميزان در مقابل آبشستگي مقاومت پوشش 

 
 بافت، تراکم، سدیمکربنات آنيون، کاتيون،  ، کلمات کليدی:

 

 

  مقدمه .1

هاي ترين راهيكي از مهمت. ـاس وردارـبرخ االييـب تـاهمي از آبياري در طرحهاي آب اتـتلف اهشـك و شاورزيـك آب مصرف بهينه مديريت

نظور جلوگيري از تلفات نشت و افزايش راندمان انتقال و هاي انتقال آب، به مجلوگيري از اتالف منابع آب، كاربرد مصالح مناسب در پوشش كانال

ها بسته به مشخصات فني و ميزان اثرپذيري از نيروهاي مخرب بيروني، هر يك داراي دوام و ميزان نشت متفاوتي توزيع در آنهاست. انواع پوشش كانال

ه باشد كه نيازي به محاسبات اقتصادي سود و هزينه احساس نشود. اي از موارد ممكن است كه ايجاد يك نوع از پوشش به حدي موجهستند. در پاره

ها به عمل آيد. عموما به دليل هاي ناشي از اجراي پوشش كانالليكن در اكثر موارد، الزم است كه يك ارزيابي كامل از كليه درآمدهاي حاصله و هزينه

ر مشكل است. در اغلب موارد الزم است كه ميزان نشت در صورت وجود يا عدم هاي پوشش نشده بسيااثرات عوامل متعدد، توجيه استفاده از كانال

هاي ساختمان كانال و هاي مجاز، هزينهبرداري و نگهداري، ابعاد كانال، ابعاد مخزن، سرعتهاي بهرهوجود پوشش، ميزان آب ذخيره شده، هزينه

 ]6[هاي خاص هر پروژه توجه كافي مبذول شود.ن كه الزم است به ويژگيها به طور كامل بررسي شوند. ضمن ايخصوصيات انواع مختلف پوشش

 بردن باال اي و تلفات كاهش در يمؤثر نقش تواند يم يزهكش و ياريآب يها شبكه يها بخش نيتر مهم از يكي عنوان به ياريآب يها كانالمديريت صحيح 

بيشتر از  هاي كوچك و نهرهاي درون مزرعه معموالً تلفات ناشي از نشت در كانال . تجربه نشان داده است كهكند فايا آب عيتوز و انتقال راندمان

-مي تقسيم زير گروه چهار به آبياري كانالهاي موجود هاي پوشش ‚ FAOو USBRبر اساس طبقه بندي ارائه شده توسط  ]2[.است هاي انتقال كانال

 : ]9و4[ شوند
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مي شوند كه در آنها سطح بستر كانال توسط يك اليه مصالح نسبتاً  صلب پوشيده مي شـود.  در   ه آن گروه از پوششها اتالقب:  1پوشش هاي سخت -

آجر يا سنگ ممكن است استفاده شود.  درگـروه پوششـهاي سـيماندار و قيـري متناسـب بـا چگـونگي         ،قيري  ،اين نوع پوشش از مصالح سيماندار 

 واع ديگر پوشش هاي سخت حاصل مي شود.استفاده از ماده چسبنده ) سيمان پرتلند يا قير ( ان

 ،: پوششهاي انعطاف پذير يا غشايي به آن گروه از پوشش ها تالق مي شـود كـه در آنهـا از يـك غشـاي نـازك قيـري         2پوشش هاي انعطاف پذير  -

بـه صـورت آشـكار يـا مـدفون       پالستيكي يا مواد ژئوسنتتيك به منظور جلوگيري از نشت آب استفاده ميشود.  اين پوششها ممكن اسـت  ،الستيكي 

 اجرا گردند.

 ،آن مقداري رس نيز اضافه شده باشـد از يك اليه خاك متراكم شده كه ممكن است متناسب با نياز به ها اين نوع پوشش: در  3پوشش هاي خاكي  -

   .شوداستفاده مي

هـا   تثبيت ذرات خاك بهره گيري مي شود. برخي نمـك پذيري و ذهت كاهش نفوج پوشش ها اين نوع:  4پوشش هاي تثبيت كننده با مواد شيميايي -

باعث واگرائي ذرات رس شده و خلل و فرج خاك را كاهش ميدهند در نتيجه نفوذ پذيري كاهش مي يابد. در اين ميان مي توان به كربنات سـديم  

 كه بعنوان نمكي كه جذب سديم را بر روي ذرات خاك بهتر صورت ميدهد اشاره نمود.

كانالها به عواملي همچون جنس خاك بستر ، ضريب هدايت هيدروليكي ، عمق آب درون كانال ، ميزان مواد معلق ، سرعت جريان ، تلفات آب در 

. لذا مهمترين مشخصات فني پوشش هاي مختلف ميزان نشت و دوام آنها ميباشد  يكي از. ]2[ بستگي داردشيب و ميزان علف هاي هرز درون كانال 

كشاورزي بر آن شد تا با اجراي طرح آزمايشي آستردهي شيميايي خاك جداره كانالها با استفاده از نمكهاي سديم در جهاد رت مركز تحقيقات وزا

نسبت به آموزش و ترويج اين شيوه نوين گام بردارد. از آنجائيكه استفاده از  ،و در صورت موفقيت فراهم نموده مناطق مختلف كشور مقدمات كار را 

به منظور دستبابي به اهداف زير آزمايشاتي تلفيقي از روشهاي معمول پوشش انهار مي باشد لذا  ،ت سديم و سيمان در پوشش كانالها تركيب كربنا

 صورت گرفت :

 كاهش نفوذ پذيري با كمك يون كربنات سديم -

 افزايش پايداري و مقاومت پوشش با استفاده از سيمان -

درصــد تعيــين نمــودند و حجــم تلفــات را در مــدت        20كيلومتر،  2/٨ا براي يك كانال خاكي به طول ( مقدار تلفات آب ر2556) 0نيوتن و پرلي

درصـــد از آب   40تــا   35ميليون مترمكعب در نظر گرفتند. نتايج تحقيقات آنان نشان داد كه بـا كنتـرل تلفــات حــدود    9/11روز از فصـل آبيـاري  215

 ابيــ ارزي رايــ ب دقيق تحليلي روش كــ ي ( از2552) اهرـچ. مسـتقيم بـا آبـدهي دارد. رابطه ن تلفـات آب در كانال، مصـرفي كاسته خواهد شد و همچني

ــمي ــن زانـ ــي از شتـ ــكان كـ ــاي كرد گزارش او. كرد استفاده ذوزنقهاي الـ ــب روش نـ ــتعي راي ـ  از زيرزميني آبهاي مصنوعي تغذيه يا و نشت ميزان ينـ

متـر بـراي پوشـش     سـانتي  25× 35×0ك خـاك و سـيمان بـا ابعـاد     يـ ( در تحقيـق خـود از موزائ  1322رحيمي و عباسـي )  .است ثرمو ضلعي چند كانالهاي

: 1متـر، شـيب شـيرواني     سـانتي  25اي با عرض كـف   دار با سطح مقطع ذوزنقه هاي خود را در يك نهر پايه هاي آبياري استفاده كردند. آنان آزمايش كانال

ليتـر در   0/1هاي انجام شده ميزان نفوذپـذيري پوشـش كانـال در حـدود      متر انجام دادند. بر اساس آزمايش 15درصد و با طول مفيد  0/5، شيب طولي 0/1

برخوردار بوده  يك خاك سيمان، از ميزان نفوذپذيري اندكيدست آمده نشان داد كه كانال پوشش شده با موزائ هگيري شد. نتايج ب مترمربع در روز اندازه

 از اسـتفاده  آن دوام افـزايش  و آبشسـتگي  مقابــل  در پوشــش  مقاومــت  زانيـ م افزايش منظور به قيتحق نيا درشش مذكور به فرسايش مقاوم است.. و پو

  .است شده توصيه رسي هاي خاك در درصد 0 ميزان به سيمان

 

 روش تحقیق .2
يابـد.  بـراي   اي كـاهش مـي  نفوذپذيري به مقدار قابـل مالحظـه   ،كم شودهاي با بافت ريز چنانچه خاك تا مرز حداكثر وزن مخصوص خود مترادر خاك

نفـوذ   ،% حـداكثر وزن مخصـوص  155% حداكثر وزن مخصوص خود باشد با متراكم كردن آن تـا مـرز   95مثال چنانچه وزن مخصوص خاك بستر كانال 

از يـون كربنـات سـديم    ، آالت سنگين جهت افزايش تـراكم خـاك   . در اين روش بجاي استفاده از ماشين]1[يابد برابر كاهش مي 155پذيري آن حدود 

هاي مرطوب براحتي با ذرات خاك رس درگير شـده  در محيط ،دارا بودن بار مثبتبعلت و بوده زيرا يون كربنات سديم تك ظرفيتي  است.  استفاده شده

                                                                                                                                                    
1 - Rigid Lining 
2 - Flexible Lining 

3 - Earth Lining 

4 - Soil Sealants and Stabilizers 
5- Newton and Perle  
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 يابـد.  اي كاهش مـي به ميزان قابل توجهضريب نفوذ پذيري  هش خلل و فرج. در نتيجه با كادهداي كاهش ميو ميزان خلل و فرج را تا ميزان قابل مالحظه

ذرات  واگرائـي بعلـت  و كـاهش داده  اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تركيب حاصل از خاك رس و كربنات سديم چسبندگي بـين ايـن دو عنصـر را    

نمـود  بر طرف توان اين نقيصه را تا حدودي مي ،درصدي سيمانا اضافه نمودن توان باز طرفي مي. يابد ستگي كاهش ميقاومت آن در مقابل آبشخاك، م

 و پوشش مطلوبي با قيمتي ارزان بدست آورد. فاكتورها و عوامل موثر در تهيه اين پوشش عبارتند از :

 مشخصات فيزيكي و مكانيكي خاك براي تشخيص بافت خاك و ميزان رس موجود در آن -

 تشخيص ميزان امالح موجود در آنمشخصات شيميايي خاك براي  -

 محاسبه مقدار كربنات سديم بر اساس نمونه خاك آزمايش شده -

 محاسبه مقدار سيمان مصرفي با توجه به بافت خاك و شرايط اقليمي -

 

ط زير انتخاب گرديدند:با توجه به شرايدو مزرعه در شهرستانهاي اهواز و انديمشك در شرايط اقليمي مختلف استان خوزستان ، به منظور اجراي طرح   

 متر ديگر بعنوان شاهد مورد استفاده قرار گيرد. 155متر آن جهت اجراي پوشش و  155متر كه   255كانال انتقال به طول  -

 ايد.متر در ثانيه تجاوز ننم 1ليتر در ثانيه و حداكثر سرعت جريان از  05حداكثر دبي انتقال  بدليل جلوگيري از شستشوي جداره و كف كانال ، -

 درصد بافت خاك كانال مورد استفاده از رس تشكيل شده باشد.   10حداقل  -

كانال از قبل خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك  ستبايمي خاك جداره و كف كانال اختالط با محاسبه كربنات سديم مورد نياز جهت به منظور 

گرديد و نمونه ها جهت تعيين سانتي متر  35يكديگر اقدام به حفر گمانه هايي با عمق متر از  15بفواصل بدين منظور در طول كانال تعيين شده باشد.  لذا 

 مورد نياز عبارتند از : فاكتورهاي  خصوصيات فيزيكي و شيميايي به آزمايشگاه منتقل شد .

 E.S.P 1ميزان سديم قابل تبادل -

 و ميزان كلسيم و منيزيم C.E.C  2ظرفيت تبادل كاتيوني -

 ) در اثر درصد باالي رس يا وجود هوموس (   C.E.Cتعيين منشا  -

 دانه بندي و وزن مخصوص خاك ،تعيين بافت خاك -

 تعيين ضريب نفوذ پذيري و رسم منحني تراكم -

باشد لذا با انجام آزمايش هيدرومتري نسبت به تعيين  نهايي جهت انجام آزمايش، ميزان رس موجود در آن مي ي كه مالك انتخاب نمونه از آنجايي

( خالصه 1جهت انجام تحقيق در جدول ) نتايج آزمايش هيدرومتري تعيين. اقدام گرديد هاي طرح و شاهدمسير كانالدر  خاك اوليه ي هاافت نمونهب

 شده است. 

 مورد استفاده در طرحهای  نمونه خاکهيدرومتری جهت تعيين بافت نتایج آزمایش -1جدول 

فت خاكنوع با % Clay % Silt % Sand نمونه خاك  

 اهواز
30 44 21 Silt.C.L 

32 3٨ 20 Silt.C 

 انديمشك
24 45 36 L 

12 30 4٨ L 

 

به منظور  باشند. لومي مي -سيلتي و هاي لومي خاك مورد استفاده در تحقيق شامل بافت هاي بافت گردد كه نمونه بر اساس اين نتايج مالحظه مي

كانال از قبل تعيين شده خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك  ستبايميخاك جداره و كف كانال ا اختالط بمورد نياز جهت  دوسودمحاسبه كربنات 

هاي طرح و نتايج آزمايشات فيزيكي وشيميايي خاك مسير كانالها جهت تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي به آزمايشگاه منتقل شد. كه باشد. نمونه

 ت.نشان داده شده اس  (2) جدول شماره شاهد در

                                                                                                                                                    
1 - Exchangeable Sodium Percentage 
2 - Cation Exchange Capacity 
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 های مورد استفاده شيميایی نمونه خاک یها نتایج آزمایش-2جدول 

 
 گرم 155 در گرم واالن اكي ميلي 10 كاتيوني تبادل ظرفيت با رس% 10 حداقل كه است خاكي ‚طبق تحقيقات بعمل آمده خاك مناسب براي پوشش 

پوشش معرفي شده در مشكالت كمتري قابل اجرا خواهد بود . نوع پوشش با . اصوالً  هر چه درصد خاك رس بيشتر باشد اين ]1[باشد داشته خاك

. در اليه اول خاك با كربنات سديم مخلوط شده و در رطوبت مناسب متراكم ميگرددسانتي متري تشكيل شده كه در اليه  15تحقيق حاضر از دو اليه 

نمايي از نحوه قرارگيري اليه  (1)دوم خاك با كربنات سديم و سيمان مخلوط شده و در رطوبت مناسب بر روي اليه اول متراكم ميگردد . شكل شماره 

 .دهدنشان ميدر بستر و جداره كانال ها را 

 

 
 نحوه قرارگيری الیه های مختلف پوشش کانال – 1شکل 

 

يون سديم بعلت تك ظرفيتي بودن و داشـتن بـار مثبـت بـا ذرات خـاك        درصد باشد، 10ل تبادل در يك خاك رسي بيش از چنانچه ميزان سديم قاب

رس درگير شده و باعث واگرايي آن مي گردد. واگرايي ذرات خاك باعث كاهش قابل مالحظه نفوذ پذيري آن مي شود. بر اين اسـاس مـي بايسـت بـه     

بطـور كلـي بـراي    كربنات سديم افزود كه ميزان سديم قابل تبادل آن ، شـرايط الزم جهـت واگرايـي را فـراهم آورد.      خاك بستر و جداره كانال تا حدي

نمك سديم به آن اضافه نمود. مقـدار دقيـق كربنـات سـديم را      ،% ظرفيت تبادل كاتيوني خاك 10گرم خاك رس كافي است به اندازه  155واگرا كردن 

 رد:ميتوان از رابطه زير بدست آو

 

(1) )....15.0(055.0
32

PCECECCaNa 
 

 

دهد، بنابراين با مشخص شدن ابعاد هندسي كانال، وزن مخصوص  گرم خاك خشك را نشان مي 155( ميزان كربنات سديم مورد نياز در 1رابطه )

 .( ميزان وزني كربنات سديم را براي طول كانال محاسبه نمود2توان با استفاده از رابطه ) خاك و ضخامت پوشش مي

 

(2) )....15.0(055.032 PSECECdPCoNa S  
 

موقعيت 

 طرح

مشخصا

نمونهت   

هدايت 

 الكتريكي
PH سديم منيزيم كلسيم 

مجموع 

 هاكاتيون

نسبت جذب 

 سديم

سديم قابل 

 تعويض

ظرفيت تبادل 

 كاتيوني

وزن مخصوص 

 ظاهري

 اهواز
 40/1 2/15 0/1 11 101 66 03 32 2/2 15 طرح

هدشا  13 2/2 30 33 20 143 13 6/1 0/11 40/1 

 انديمشك
 4/1 0/2 32/5 2/1 2/11 2/2 3 6 2/٨ 20/5 طرح

 4/1 0/6 3٨/5 3/1 11 0/2 4 0/4 2/٨ 60/5 شاهد
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 ( به ترتيب عبارتند از :2( و )1پارامترهاي روابط )

Na2CO3 ديم در واحد طول كانال )كيلوگرم(: ميزان كربنات س. 

 P يس شده كانال )متر(: محيط خ.  

d  با كربنات سديم مخلوط شود )متر( : عمق جداره و كف كانال كه بايد. 

 sمتر مكعب( ك )گرم بر سانتي: وزن مخصوص ظاهري خا. 

C.E.C : كي واالن گرم در صد گرم خاك خشك(ظرفيت تبادل كاتيوني )ميلي ا. 

  E.S.P)است : سديم قابل تبادل خاك )ميلي اكي واالن گرم در صد گرم خاك . 

. از را به همراه داردوانگرايي و لغزش جداره كه بافت خاك از نوع رسي باشد احتمال رهايي  ناحيهدر خصوص  به استفاده از كربنات دوسود در كانال

از سيمان  هاي سديمي منجر به افزايش احتمال لغزش سطوح جانبي كانال خواهد شد. براي اين منظور طرفي متالشي شدن ساختمان خاك توسط نمك

ميزان بدليل سطح تاثير زياد ذرات ، ي با بافت ريز هاميزان مصرف سيمان به بافت خاك و شرايط اقليمي منطقه بستگي دارد. در خاكاستفاده شده است. 

از مناطق گرمسير بيشتر به مراتب مصرف سيمان نيز در مناطق سردسير . از نظر شرايط اقليمي باشدهاي با بافت درشت ميسيمان مصرفي بيشتر از خاك

توصيه شده  ،درصد وزني خاك  25الي  0ناطق سردسير بين % و براي م0طبق آزمايشات بعمل آمده سيمان مصرفي براي مناطق گرمسيري باشد . مي

 .]٨[است

 

 نتایج و بحث  .3
عمليات اختالط   مستقيماً ،پس از پياده كردن خط پروژه كانالكه الزم است ، چنانچه عمليات بر روي يك كانال خاكي از قبل احداث شده انجام گيرد 

 داده و پس از مرطوب كردن اليه هاي مخلوط شده تا حد اپتيمم اقدام به عمل تراكم نمود. كربنات سديم و سيمان را روي جداره و كف كانال انجام

 اما در صورت احداث يك كانال جديد عمليات اجرايي بشرح زير انجام مي گيرد:

 تسطيح و تهيه بستر كانال -

 احداث كانال طبق خط پروژه و رگالژ سطوح شيرواني و كف كانال -

 نتيمتري خاك با كربنات سديم وتراكم آن با درصد رطوبت الزمسا 15اختالط اولين اليه  -

 سانتيمتري خاك با كربنات سديم و سيمان وتراكم آن با در صد رطوبت الزم 15اختالط دومين اليه  -

 

فوق به اجرا درآمد طرح بمنظور كسب نتايج مطلوب ، هر دو روش مورد آزمايش قرار گرفت . به همين منظور در شهرستان اهواز در يك كانال جديد 

، شيميايي فيزيكي و آزمايشهاي انجام  و ولي در شهرستان انديمشك ، يك نهر قديمي جهت انجام طرح مورد استفاده قرار گرفت . پس از نمونه گيري

و  2ابطه شده بر اساس ر پارامترهاي مورد نياز جهت تعيين نسبت اختالط كربنات سديم و سيمان با خاك تعيين گرديد . ميزان كربنات سديم تعيين

سانتيمتري در يك متر طول محاسبه گرديد.  همچنين بر اساس دستورالعمل  15كيلوگرم كربنات سديم در هر اليه  0/5تا  4/5مشخصات خاك مناطق 

كيلوگرم سيمان با خاك  ٨20يزان سانتي متري فوقاني م 15درصد وزن خاك مي بايست سيمان افزوده شود كه با توجه به اليه  0برابر با   ]3[توصيه شده 

 مخلوط و با رطوبت الزم در محيط كانال متراكم گرديد. توضيح اينكه عمليات تراكم پذيري توسط چخماق دستي با نيروي كارگر انجام گرفت. 

كانال ميزان نشت در درصد و  16 كانال طرح بطور متوسطميزان نشت دربا توجه به محاسبات و نتايج حاصله از آزمايشات بعمل آمده در دو شهرستان 

مي توان از نشت درصد در مسير انتقال آب  05ميزان  بطور متوسط تا اين پوشش نتيجه گرفت كه با اجراي چنين درصد مي باشد.  لذا ميتوان  31شاهد 

 . شت محصوالت گردد. كه اين مسئله در مناطقي كه با كمبود آب مواجه هستند ميتواند باعث افزايش سطح زير كجلوگيري نمود
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 های انجام شده نتایج حاصل از آزمایش-3جدول 

محل 

 آزمایش
 مرحله

دبي کانال پوشش شده  لیتر 

 در ثانیه
دبي نشت 

 لیتر در ثانیه

درصد تلفات 

 نشت

دبي نشت  دبي کانال شاهد لیتر در ثانیه

 لیتر در ثانیه

درصد تلفات 

 نشت
 خروجي ورودی خروجي ورودی

 وازاه

5 9.3 6.1 5.9 5..1 6.1 1.. 3.9 39.3 

3 3.3 9 5.3 59 6.9 1.5 3.9 9..5 

9 9.9 1.3 5.. 51.3 1.1 ..3 5.1 3..1 

          

 اندیمشک
5 13.1 .9.6 3.9 59.9 .9.6 36.9 51.. 96.1 

3 .9.1 93.9 9.6 56.3 93.9 31.1 59.6 9..9 

 

 

% 10در خاك بستر كانالها از    C.E.Cاز نوع سبك بوده است و همچنين ميزان  ،كانال انتخابي جهت پوشش البته با توجه به اينكه بافت خاك بستر 

چنين تلفات نفوذ عمقي از قبل نيز قابل پيش بيني بوده و بايد به اين نكته توجه داشت كه در صورت استفاده از اين نوع پوشش در  ،كمتر بوده است 

 ايج حاصله رضايت بخش ترخواهد بود و پيشنهاد مي گردد كه اين طرح در خاكهاي مختلف مورد آزمايش قرار گيرد.مناطقي با بافت خاك متوسط نت

، كربنات سديم باعث كاهش رشد علفهاي هرز گرديده است و در مقابل طرح در بازديدهاي صحرايي طي دو فصل زراعي مشاهده گرديد كه در كانال 

توجه اي نموده اند . بديهي است يكي از عوامل كاهش سرعت وافزايش تلفات آب و همچنين باالبردن هزينه  در كانال شاهد علف هرز رشد قابل

ه شمار اليروبي و نگهداري در انهار سنتي وجود علفهاي هرز در مسير انتقال آب مي باشد كه حذف آنها را ميتوان يكي از مزاياي اين نوع پوشش ب

 نوع پوشش مي توان به موارد زير اشاره نمود : از عوامل محدود كننده اين .آورد

 مقاومت كم اين نوع پوشش در مقابل سرعت هاي بيش از يك متر در ثانيه   -

سـال پـيش بينـي شـده اسـت ) بـه توصـيه مركـز تحقيقـات وزارت كشـاورزي( در            2الـي   0دوام و عمر اين نوع پوشش در صورت اجراي صـحيح   -

 .فصل آبياري مي باشد 3الي  2كه عمر كانال پوشش شده با كربنات سديم و سيمان بين صورتيكه در طرح آزمايشي مشاهده شد 

 

 نتیجه گیری .4
 آيد.هاي زير بعمل ميگيري و توصيههاي انجام شده در اين تحقيق نتيجهبر اساس مجموعه نتايج بدست آمده از كل آزمايش

استفاده  سديمتوان از يون كربنات ط خاك در محل مشكل و يا غير ممكن باشد ميآالت جهت متراكم نمودن مخلوهايي كه استفاده ماشيندركانال -1

راحتي با ذرات خاك رس درگير شده و ه هاي مرطوب بدر محيط ،دارا بودن بار مثبتبعلت و بوده تك ظرفيتي  سديمزيرا يون كربنات كرد. 

-اي كاهش ميبه ميزان قابل توجهضريب نفوذ پذيري  جه با كاهش خلل و فرجدهد. در نتيمياي كاهش ميزان خلل و فرج را تا ميزان قابل مالحظه

 گردد.يابد. و باعث تراكم پذيري خاك مي

درصد سيمان به خاك ميزان نفوذپذيري را به صفر درصد تقليل داده و مخلوط حاصل حتي در  0بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق افزايش  -2

 باشد.هاي آبياري حائز اهميت ميبه ويژه در پوشش كانال باشد. اين موضوعف انواع پوشش، مقاوم به فرسايش ميهاي متعاربرابر اعمال تنش

هاي آبياري مطرح شود. بديهي است تواند بعنوان يك گزينه مناسب براي پوشش كانالهاي سديمي ميا عنايت به موارد ياد شده استفاده از نمكب

هاي اقتصادي و اجتماعي و فني پروژه هاي متداول بايد بر اساس شرايط و امكانات موجود و جنبهمثل ساير روش كه استفاده از اين روش نيز

 صورت گيرد.

 

 پيشنهادات:
امكانات فني منطقـه و بـر اسـاس ضـوابط      ،شرايط اجتماعي ،شرايط اقليمي  ، الزم است انتخاب نوع پوشش براي كانال با توجه به مشخصات خاك -

 طرح و نيز مسايل مربوط به نگاهداري و بهره برداري از سيستم انتخاب شود.اقتصادي 

 الزم است در هر پروژه متناسب با شرايط خاص پروژه نوع پوشش انتخاب گردد. ، بهترين نوع نخواهد بود  از آنجا كه گرانترين پوشش الزاماً -
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هولت اجرا نيز توجه شود.  در بسياري از موارد استفاده از پوشـش هـاي سـاده و    در انتخاب نوع پوشش بايد عالوه بر مسائل اقتصادي به عمر آن و س -

 ارزان قيمت و سهل االجرا با عمر كمتر اقتصادي تر از پوشش هاي با كيفيت باال و پرهزينه است.

كـاربرد آنهـا در مـوارد ضـروري اقـدام      بايد نسبت به ترويج  ، با توجه به عدم وجود تجربه كافي در مورد استفاده از پوشش هاي غير بتني در كشور -

 باشد.استوار شود.  بديهي است كه اين كاربرد بايد بر اساس تجربيات حاصل از طرحهاي تحقيقاتي در مناطق مختلف كشور 

و لـذا  است ا ناپايدار غلط و ي ،ناقص  ، به اين نكته بايد توجه داشت كه در بسياري از موارد پوشش نكردن كانال بهتر از كانال با پوشش بسيار گران -

 عدم پوشش بايد بعنوان يك گزينه قابل طرح مورد توجه قرار گيرد.

% براي مناطقي كه با مشكل كمبود آب مواجه هسـتند بمنظـور جـايگزيني    05با توجه به تاثير اين نوع پوشش در كاهش تلفات آب به ميزان تقريبي  -

اهميت است و ميتواند تـاثير مطلـوبي در افـزايش سـطح زيـر كشـت آبـي        با ايي است قابل توجه و آن با انهار سنتي كه عمليات تراكم آنها بسيار ابتد

 ،پوشش سخت كه ميتواند دبي هاي زيادي را از خود عبور داده و عمر مفيد بمراتـب بيشـتري داشـته باشـند     با داشته باشد.  اما در مقايسه با كانالهاي 

توجيه بوده و پوشش مواد شيميايي در حال حاضـر نمـي توانـد در سـطح وسـيع جـايگزين خـوبي         عليرغم صرف هزينه هاي گزاف بجاي خود قابل

 ميتوان براي كانال توزيع اين روش را نيز توصيه نمود.، بلكه در كنار پوشش سخت كانالهاي آبرسان  . براي پوششهاي سخت باشد

در كانالهاي بزرگ كارهاي تحقيقاتي بيشتري به منظور افزايش مقاومت اين نوع در پايان توصيه ميگردد به منظور رفع محدوديت استفاده از اين روش 

 .پوشش در مقابل سرعت جريان آب صورت پذيرد
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