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  تعاریف

 آسفالت حفاظتی  

خاکی شنی، آسفالتی و بتنی و بالفاصله پخش سنگدانه بر روي آن (آسفالت سطحی)، یا اندودهاي  هايدرراهپخش قیر 

، یا قیرپاشی بدون سنگدانه، یا پخش آسفالت اسالري سیل، یا میکروسرفیسینگ، آسفالت حفاظتی ايماسهاي یا سنگدانه

 .  شودمینامیده  

 آسفالت سرد  

ها و یا قطران در دماي محیط تهیه و در همین دما آسفالت سرد از اختالط مصالح سنگی یا قیرهاي محلول، یا  قیرابه

 شود.  پخش و متراکم  می

 لخل  آسفالت متخ

 شود.  بندي باز، در کارخانه آسفالت تهیه میهاي شکسته داراي  دانهآسفالت متخلخل از اختالط قیر با سنگدانه

 اساس  

منظور شده راه یا الیه زیراساس، بهقشري از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روي بستر آماده

 شود.  تر روسازي قرار گیرد، قشر اساس نامیده میهاي باالتحمل بارهاي وارده از  الیه

 اساس شنی و سنگی  

هاي معادن کوهی با مشخصات فنی معین که به ابعاد اي یا سنگاي رودخانهعبارت است از مصالح شکسته شن و ماسه

  هندسی موردنظر بر روي قشر زیراساس و یا بستر روسازي قرار گیرد.  

 اساس قیري  

شده راه یا الیه زیراساس، ح سنگی و قیر با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روي بستر آمادهمخلوطی از مصال

 شود.  هاي باالتر روسازي قرار گیرد، قشر اساس قیري نامیده میمنظور تحمل بارهاي وارده از الیهبه

 اساس ماکادامی  
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شده بر روي قشر آماده هاي مشخص و پخش آن زهاي شکسته به  انداهاي  رودخانهمخلوطی از سنگ کوهی یا سنگ

 ها.  شده در نقشههاي مشخصها و ضخامتسطح راه برابر ابعاد،  اندازه

 اندود سطحی (تک کت)  

منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد الیه بسیار نازك قیر محلول یا قیرابه روي سطح آسفالتی یا بتنی بهپخش یک

 شود.  شود، اندود سطحی یا  تک کت نامیده میالتی که متعاقباً روي آن پخش میچسبندگی با قشر آسف

 اندود نفوذي (پریم کت)  

الیه قیر محلول با کندروانی (ویسکوزیته) کم یا متوسط در سطح شنی راه (بستر روسازي راه یا زیراساس و یا پخش یک

 شود.  اساس)، اندود نفوذي یا  پریم کت نامیده  می

 (سیل کت)   بندآبودهاي اند

بندي، افزایش خاصیت منظور  آبهاي آسفالتی و یا بتنی موجود، بههاي حفاظتی بر روي انواع  رویهاجراي آسفالت

بند یا سیل کت ها، اندود آببرداريهاي سطحی، بهسازي موقت و افزایش عمر بهرهدیدگینفوذناپذیري، اصالح  آسیب

 شود.  نامیده  می

 بی روسازي آسفالتی  بازیا

به انجام رسانده است.  هاي قدیمی است که قبالً کاربرد اولیه خود رابازیابی روسازي آسفالتی، استفاده مجدد از آسفالت

 گیرد.  هاي قدیمی صورت میوانفعال بر روي آسفالتاي فعلاین عمل معموالً پس از انجام پاره

 باز   بنديدانهبتن آسفالتی با 

 باشد.  بندي باز که مناسب براي باال بردن اصطکاك روسازي مرطوب میاست از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانهعبارت 

 متراکم   بنديدانه بتن آسفالتی با

بندي پیوسته مناسب براي شرایط محلی با کاهش فضاي خالی و عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با  دانه

 افزایش مقاومت و عمر بیشتر.  

 بستر روسازي راه  
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 گیرد.  هاي روسازي بر روي آن قرار  میشده خاکی راه که مصالح الیهسطح تمام

 بهسازي و روکش آسفالتی  

هاي آسفالتی، شامل: تعمیرات سطحی، اجراي هاي سطحی و  سازهاي روسازيدیدگیانواع آسیب مرمت و اصالح

  شود. هاي تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از این عملیات بهسازي نامیده  میروکش

 زهکشی  

انحراف و تنظیم و  سنگی،خرده یا  سنگی و هايزهزیرزمینی، مصرف   سطحی و هايگذاريلولهاز  زهکشی عبارت است

 ي اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.  هانقشهاجراي سایر کارهاي تکمیلی، طبق 

 زیراساس  

قشري از مصالح سنگی (یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد افزودنی) با مشخصات فنی معین و به ضخامت مشخص که 

رهاي باالي روسازي قشر اساس قرار گیرد، قشر زیراساس تحمل بارهاي وارده از قش منظوربهبر روي بستر راه ( سابگرید) 

 .  دهدمی. زیراساس معموالً اولین الیه از ساختمان روسازي راه را تشکیل شودمینامیده  

 زیراساس شنی و سنگی  

که با مشخصات فنی معین تهیه و بر روي بستر روسازي  شکنسنگشکسته شده در  هايسنگیا  ايرودخانهمصالح شنی 

له، زیراساس شنی . قشر حاصگرددمیپخش و سپس طبق شرایط فنی آبپاشی و کوبیده  موردنظرراه حمل و به ضخامت 

  شود. نامیده می

 قرضه جانبی  

 قرضه ایست موجود در حریم قانونی راه و در صورت بالمانع بودن در نزدیکی و مجاورت حریم راه.  

 قرضه موضعی  

 .  شودمیب موجود در طول راه و با رعایت حداقل فاصله حمل تعیین  قرضه ایست که از منابع مناس

 قرضه منتخب  
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 شودمی تأمینو یا کوهی و یا مصالحی با مشخصات معین که از منابع خاص  ايرودخانهقرضه ایست متشکل از مصالح 

  روها)سازي (سوارهخیابان

  میخکوبی مسیر

ط اصلی نشانه مرجع، پیمانکار باید ابتدا نسبت به پیاده کردن مسیر خیابان اقدام قبل از شروع عملیات اجرایی و بر اساس نقا

  .نماید

  برداشت خاك نباتی

  هاي نباتی محل به از محل برداشته شود.قبل از اجراي هر نوع عملیات خاکی، باید خاك

 آماده کردن بستر خیابان

 هاي اجرایی انجام شود. شده در نقشهقبل از زیرسازي خیابان باید عملیات خاکی تا تراز مشخص

چنانچه براي رسیدن به تراز موردنظر نیاز به خاکریزي باشد، پس از برداشت خاك نباتی، باید خاکریزي با استفاده از خاك 

  .سانتیمتر صورت پذیرد 15داکثر ضخامت حاصل از عملیات خاکبرداري یا خاك قرضه مناسب در قشرهایی با ح

  روسازي خیابان

  عملیات خاکی

کنی کامل درختان، جایی یا قطع و ریشههاي نباتی و جابهپاك کردن مسیر و حریم راه شامل تمیز کردن، برداشتن خاك

ه، زباله و آشغال، ابنیه، هاي خشکیده و بدون تنه و هرگونه درختچه، نهال، بوته، علف، چپر، حصار، چینبیرون آوردن ریشه

ها یا زیرسازي و روسازي راه نامناسب موانع و سایر مواردي که به نظر دستگاه نظارت یا کارفرما وجود آن براي پی

ها و آبروها و محل احداث ابنیه هاي دستیابی، مسیر کانالهاي ورودي و خروجی، راهتشخیص داده شود از حریم راه و راه

  باشد. فنی، می

نظر از جنس و کیفیت سنگی و سنگی، ریزشی و لغزشی، صرفاي، قلوهرداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی، شن و ماسهب

هاي هاي ورودي و خروجی و  جادهمنظور تسطیح، شیب بندي و آماده کردن مسیر اصلی راه یا راهها از مسیر راه، بهآن

  ارتباطی، موضوع عملیات خاکبرداري است.  
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هاي تواند در مواقع بارندگیخاکی باید همواره با زهکشی توأماً انجام گیرد و دستگاه نظارت در هنگام نیاز  میعملیات 

 شده، کارهاي خاکی را متوقف سازد.  منظور حفاظت عملیات انجامشدید، به

  خاکریزي

  شرح زیر باید اجرا شود.ها به هاي خاکریز با توجه به نوع مصالح مصرفی و موقعیت اجراي  الیهضخامت الیه

هاي طاقی اجرا کرد، -ها، آبروها و پلتوان مستقیماً روي ابنیه فنی مانند پلعملیات خاکریزي، به طریق سنگریزي را نمی

شده و به درصد تراکم ها خاکریزي معمولی انجامسانتیمتر روي این سازه 60مگر آنکه قبالً ضخامتی معادل حداقل 

  مشخصه رسیده باشد.  

هایی به هایی که خاکریزي روي سراشیبی تند یا خاکریز موجود صورت گیرد، طبق دستور دستگاه نظارت پلهدر محل

ارتفاع ضخامت الیه خاکریز یا سنگریزي روي شیب مزبور تعبیه خواهد شد تا از لغزش احتمالی خاکریز جدید روي بدنه 

 یم خوب با هم قفل و بست شوند.  شیب جلوگیري به عمل آید و درنتیجه خاکریز جدید و قد

ها فضاي خالی ایجاد شود، این ها، آبروها، دیوارها یا لولههایی که در اثر گودبرداري جهت احداث ابنیه فنی، پیدر محل

روز از تاریخ ساخت  28فضاي خالی باید با مصالح مورد تصویب دستگاه نظارت و پس از بازدید مهندس مقیم و گذشت 

حداکثر تا بیست سانتیمتر ریخته و با  هايضخامترا باید به  هاالیهر شده و به طریق زیر متراکم گردد.  ابنیه فنی پ

وسایل مکانیکی و در صورت تصویب دستگاه نظارت با وسایل دستی در جهت عمود بر محور راه تا حصول درصد تراکم 

 ی گردد.  کوبید. این عملیات نباید موجب صدمه زدن به سازه ابنیه فن 95%

 خاکریز معمولی

تر از هاي بزرگدرصد حجم آنرا قطعات و سنگدانه 15شود که کمتر از خاکریز معمولی به مصرف مصالحی اطالق  می

 دهد.  سانتیمتر تشکیل  می 15

سانتیمتر تجاوز نماید. استفاده از ضخامت بیشتر  20طورکلی از هاي کوبیده در خاکریز معمولی نباید بهضخامت الیه

هاي مناسب، دستیابی دانه، انجام قطعات آزمایشی با مصالح موردنظر و با غلتکمشروط به استفاده از مصالح مناسب درشت

جراشده  گیري این تراکم در کل ضخامت الیه اهاي استاندارد براي اندازهبه درصد تراکم مشخصه، و امکان انجام آزمایش

  سانتیمتر تجاوز نماید.   30هرحال نباید از باشد، که بهمی

 سنگریزي
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سانتیمتر  15از  تربزرگ هايسنگدانهدرصد حجم آنرا قطعات و   15سنگریزي شامل مصرف مصالحی است که بیش از 

 مرورزمانبهبوده و  پذیرتجزیهنباید   آیدمیسنگی به دست  هايکنیپیو  هابرش. این مصالح که از دهدمیتشکیل  

براي  شوندمی، شیست و شیل که تدریجاً تجزیه و خرد  هاسنگگلگچی،  هايسنگبه مصالح ریزدانه تبدیل شوند. 

سنگریزي مناسب نیستند

 هاي ناهمگون  خاك

ها و در االمکان باید در الیهها، حتیشود هریک از آنکه مصالح مصرفی در خاکریزي از منابع مختلف تأمین  میوقتی

طول معینی مورداستفاده قرار گیرد تا در تعیین حداکثر وزن مخصوص خشک مصالح در آزمایشگاه و درنهایت کاربرد 

تر هاي باکیفیت  ضعیفشود. عالوه بر آن در این موارد باید از خاكها براي محاسبه درصد تراکم موجب خطا و ابهام نآن

 هاي فوقانی خاکریز استفاده شود.  تر در الیههاي  مرغوبهاي تحتانی و خاكدر  الیه

  تراکم و کوبیدن

 هاي خاکی، در ها، بستر روسازي، بسترهاي زمین طبیعی و کف  ترانشهریزيحداقل درصد تراکم براي کلیه خاك

هاي روستایی نسبت به حداکثر وزن مخصوص خشک یک و دو و راههاي اصلی، فرعی درجهها، راهها، بزرگراهآزادراه

 باشد.   زیرشود باید به شرح جدول ، در آزمایشگاه متراکم میD، طریقه T-180خاك موقعی که طبق روش 

یا ریزدانه) موجود یا مصرفی در آن الیه بستگی  دانهانتخاب درصد تراکم مشخصه براي هر الیه به نوع خاك ( درشت

توان درصد تراکم ها  نمیبندي و حد روانی و خمیري تعیین شود. بدون انجام این آزمایشهاي دانهدارد که باید با آزمایش

 هاي آزمایشی، معین کرد.  براي الیهجدول زیر مشخصه موردنظر و درنتیجه تطابق آن را با مشخصات 

 هاي مختلفصد تراکم براي راهمیزان در

تر تراکم نسبی کلیه قشرهاي پایین

 سانتیمتر بستر روسازي 30از 
 30تراکم نسبی قشرهاي بین 

 سانتیمتر تا بستر روسازي
 نوع راه

 با خاك  ریزدانه
با خاك  

 دانهدرشت
 با خاك  ریزدانه

با خاك  

 دانهدرشت

 درصد 100 درصد 95 درصد 95 درصد 90
راه اصلی و راه فرعی  -بزرگراه –آزادراه 

 یکدرجه

 هاي روستاییدو و  راهراه فرعی درجه درصد 95 درصد 90 درصد 92 درصد 87
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جایی یا گونه نشست، تقلیل حجم، جابهقدر ادامه یابد تا احتمال هیچهاي سنگریزي باید آنعمل تراکم و کوبیدن  الیه

  کاهش ضخامت قشرهاي کوبیده شده وجود نداشته باشد.  

 انواع مختلف شمع  

 باشند: انواع زیر می جایی زیاد در خاك مجاور است، شاملهایی که قرار گرفتن آن در زمین همراه با جابهشمع

  الف:  شمع چوبی

هاي موقتی و یا اگر سطح فوقانی هاي چوبی معموالً در نقاطی که چوب مناسب، فراوان و ارزان باشد، در ساختمانشمع

  شود.  هاي دائمی مصرف  میباشد، در ساختمانشمع چوبی در زیرتراز آب ساکن دائمی

  فشردهساخته یا پیش ب:  شمع بتن مسلح پیش

ساخته ازنظر سختی زمین هایی که کوبیدن شمع بتنی پیشهاي دائمی و در زمینساخته در ساختمانهاي بتنی  پیششمع

  گیرد.میسر باشد، مورداستفاده قرار می

در مواردي که طول شمع و یا سختی زمین به کاربردن شمع فلزي را ازنظر فنی و اقتصادي توجیه نماید، از شمع فلزي 

 شود.  اده میاستف

  پ:  شمع بتن مسلح ریخته شده در محل  

شده و یا لزوم استفاده از در مواردي که نوع زمین از قبیل آسان بودن حفاري، ایستا بودن نسبی دیواره محل حفاري

.  شمع شودقطرهاي زیاد به کاربردن انواعی از شمع بتنی ریخته در محل را ایجاب نماید، از این نوع شمع استفاده  می

 بتنی ریخته در محل شامل یکی از انواع زیر است.  

 الف:  حفاري که محل آن با بتن پر شود.  

 ب:  لوله فوالدي یا بتنی که تا عمق مطلوب کوبیده شده و سپس داخل لوله با بتن پر شود.  

    ریزي شودت:  شمع لوله بتنی که با ته بسته در زمین کوبیده شده و داخل آن بعداً بتن

ریزي شود اعم از آنکه لوله در جا بماند یا ث:  شمع لوله فلزي که با ته بسته در زمین کوبیده شده و داخل آن بعداً بتن

 بعداً بیرون کشیده شود  
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 اند:  جایی کم خاك است و از آن جملههایی که قرار گرفتن آن در زمین همراه با  جابهشمع

   I یا  H هاي فلزي با مقطعالف:  شمع

ریزي گردد و یا اینکه اصوالً شده بتنب:  شمع فلزي با مقطع دایره که با ته باز در زمین کوبیده شود و داخل آن بعداً خالی

  ریزي هم نشود. بتن

 قرار زیر است:  جایی خاك مجاور نیست، بهها در زمین همراه با جابههایی که قرار گرفتن آنشمع

 شود.  ریزي  میبا مقطع دایره یا غیر دایره که پس از حفاري در محل بتنالف:  انواع شمع بتن مسلح 

ها حفاري آن نهاي فلزي با مقاطع دایره و غیر دایره که قبل از کوبیده شدن در زمین، محل قرارگرفتب:  انواع شمع

  شود.می

 کنترل فرسایش خاك

ها ، تنظیم و کنترل جریان آب برداريها و خاكریزکنترل فرسایش خاك براي پایدارسازي و تثبیت شیروانی خاك

  :هاي خاکی، شامل موارد زیر استها ، جلوگیري از فرسایش سطحی کانالهاي پلها، حفاظت پایهرودخانه

  چیندیوارهاي خشکه

 عمل چین را به روش موزاییکهاي منظم ساخته خواهد شد و یا ممکن است بنایی  خشکهچین با رجدیوارهاي خشکه

 کنند.  ها را با چکش درست میکار باید کامل باشد. درز و بند سنگهاي نما با هم و یا پشتکرد. قفل و بست سنگ

  هاسنگچین

 هاي قواره نامنظم با ابعاد بزرگ (حجم هر سنگ نباید کمتر ازها در آب را از سنگهاي مورداحتیاج براي سنگچینسنگ

تر در هاي کوچکتر باید در پی و سنگهاي بزرگد. در موقع ساختمان، سنگکننمترمکعب باشد) انتخاب  می 5/0

 کار به مصرف برسد.  پشت

ها حداقل باشد. چینند که فضاي خالی بین آنسانتیمتر داخل آب با دست طوري  می 40ها را خارج از آب و تا عمق سنگ

دهند باید با دست دقیقاً چین را تشکیل  میوارهاي خشکهگاه بلوکاژ و دیهایی که نماي خارجی دارد و یا  تکیهسنگچین

 پیوسته را   تشکیل دهد.  همکه یک جسم توپر و بهطوريمرتب شوند به
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  بلوکاژ

ها را طوري مترمکعب حجم داشته باشد. سنگ 025/0طور متوسط هایی که براي بلوکاژ مصرف خواهد شد باید بهسنگ

ترین و ها باید منظم باشد و از محکمي خالی را داشته باشد. در نما، درز سنگکنند که حداقل فضاچین  میدست

  کار نیز باید تأمین گردد. کاربرده شود. البته قفل و بست نما با پشتکاري شده بهکه  چکشترین آنبزرگ

  هاحفاظت شیروانی

 ها و دستور دستگاه نظارت حفاظت خواهد شد.  ها طبق نقشهها و کف دیوارهاي کانالبرداريریزها و خاكشیروانی خاك

 شود:  هاي زیر تأمین  میها با روشحفاظت شیروانی

 پوشش ساده  

ها را روي شود. براي اینکه پیوستگی کامل به دست آید سنگوسیله سنگ انجام  میچینی بهتأمین پوشش با  خشکه

کوبند تا سنگ را با پتک میدهند و هر قطعهسنگ معدن و یا ماسه درشت پوشانده شده قرار  میشیروانی که با  خرده

باید مسطح و صاف بوده و قشرهاي سنگچین نیز باید با هم ها خوب روي قشر زیر فرونشیند. سطح بستر زیرین سنگ

 موازي و عمود به شیروانی قرارگرفته باشد.  

 سازند تکیه داد.  توان روي یک دیوار کوچکی که داخل زمین میپوشش سنگی را  می

 پوشش مختلط  

 کنند.  ها بلوکاژ مین آنها ساخته و بیبردارياي قوسی بنایی روي شیروانی خاكاین نوع پوشش را با طاقه

  اي بتنیپوشش با بلوکه

سنگ متراکم بر روي قشر خرده 4 سانتیمتر از نوع بتن طبقه 15هاي بتنی به ضخامت توان با دالاین نوع پوشش را می

 ها انجام داد.  طبق دستور دستگاه نظارت و  نقشه

 پوشش با خاك نباتی

ها در مناطق سانتیمتر که روي بستر شیروانی 15نباتی به ضخامت حداقل توان با مصرف خاك این نوع پوشش را می

 شود تأمین نمود.  مرطوب پخش می
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  پوشش گیاهی

وسیله ریشه گیاهان در این روش از اثرات هیدرو مکانیکی گیاه کاري و درخت نشانی براي مسلح کردن و تثبیت خاك   به

 شود.  استفاده  می

 وش داراي امتیازات زیر است:  مسلح کردن خاك با این ر

 شود.  الف:  مانع فرسایش خاك و حرکت عمیق توده خاك می

 گردد.  کند که موجب تسلیم مکانیکی خاك  میهاي برشی در خاك را به مقاومت کششی تبدیل میب:  ریشه گیاه، تنش

 دهند.  عمق یخبندان را کاهش میکنند ضمن آنکه مقدار رطوبت را کنترل و ها به پایداري شیب کمک میپ: ریشه

 یروش استفاده از الیاف مصنوع

اي تجارتی مختلفی به بازار باشند و انواع گوناگونی دارند، که تحت نامهها پتروشیمی میالیاف مصنوعی محصول کارخانه

هایی که در کریز راههاي خاکی و بدنه خاشوند. از این الیاف براي تثبیت، تسلیم و کنترل فرسایش شیروانیعرضه  می

  توان استفاده کرد.محدوده جزر و مد دریا قرار دارند  می

 ریزهاي سنگی  تسطیح و روانه کاري شیروانی خاك

ها جدا تر را از خاکریز شیروانیهاي بزرگریزهاي سنگی تأمین گردد پیمانکار موظف است سنگبراي اینکه تعادل خاك

 وسیله مناسب دیگر روي شیروانی مرتب بچیند.  ها را با دست و یا هر کرده و آن

سانتیمتر ضخامت داشته و براي اینکه ابعاد و شیب شیروانی خاکریز را حفظ کند با جسم  20این قشر پوشش باید حداقل 

 خاکریز آمیخته شود.  

 هاي توري سنگی (گابیونی)  کارهاي حفاظتی با سازه

منظور تنظیم جریان آب اند، که بهشدههاي فلزي و قطعات سنگی ساختهها از دو مصالح اصلی شامل توريتوري سنگ

  .رودها در مقابل آب و جلوگیري از آب شستگی به کار میرودخانه، حفاظت پایه پل

 :  تهاي توري سنگی انجام داد به شرح زیر استوان با سازهعملیاتی که  می

 الف:  سدهاي عمودي موقت در مقابل جریان آب  
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  سدهاي طولی براي حفاظت ابنیه و راه در مقابل طغیان آب ب: 

  هاپ:  اتصال سدهاي طولی به کناره 

  ها براي انحراف مسیر رودخانهشکنت:  موج

  ث:  پوشش دامنه خاکریز و نظایر آن 

  اي مردابی و لجنی  ج:  بستر پی در زمینه

  هاقنات

 شوند.میها به دودسته دائر و متروکه تقسیم قنات

 هاي دائر  قنات

تواند دستور دهد تا امتداد قنات عمود بر طور مایل قطع نماید دستگاه نظارت میرشته قنات دائر مسیر راه را بهوقتی یک

  راه منحرف شود مشروط بر آنکه مشکلی براي جریان طبیعی آب قنات به وجود نیاید.

هاي بتن مسلح به قطر حداقل رارگرفته باشد باید با  لولهمتر از سطح زمین طبیعی قچنانچه قنات در عمق کمتر از پنج

 سانتیمتر پوشش و تقویت شود.   80

 تا ده متر قنات باید با قطعات بتن مسلح پوشش گردد.  هاي بین پنجبراي عمق

توان آن را با تأیید دستگاه نظارت بدون عملیات چنانچه عمق قنات نسبت به سطح زمین طبیعی بیش از ده متر باشد می

 حفاظتی باقی گذاشت و یا در صورت لزوم با قطعات بتن مسلح پوشش و تقویت نمود.  

 هاي متروکه زیر بستر راه  قنات

متر باشد، باید قنات مزبور  10ر راه را قطع کند و عمق قنات حداکثر تا هاي قدیمی و متروکه مسیدر حالتی که مسیر قنات

متر باشد بنا به دستور دستگاه نظارت  10که عمق قنات بیشتر از طوري که در باال گفته شد پر نمود. درصورتیرا همان

سنگ و یا شن درشت تر با قلوهم 5/1ها ته هر چاه باید نخست تا حداقل به ارتفاع عمل خواهد شد. معموالً در این حالت

  آهک پر شود. و بقیه با شفته
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  هازهکشی و تخلیه آب

 ها  انواع زهکشی و تخلیه آب

 شود:  ها به دو طریق زیر انجام  میطورکلی زهکشی و تخلیه آببه

 هاي سطحیتخلیه آب

هاي آزاد جاري شش نهایی راه و یا آبهاي سطحی ناشی از بارندگی، از پواین عملیات شامل انتقال، هدایت و تخلیه آب

سرعت به خارج از جسم راه هاي سطحی را باید بهباشد. در این سیستم، آباي باالدست و مرتفع پیرامون راه  میاز زمینه

هاي زیرزمینی هاي زیرسازي و روسازي به شبکه آبکه آب فرصت ایستادگی نیابد و بانفوذ به الیهطوريهدایت کرد، به

هاي روباز تأمین  هاي سطحی متعارفاً توسط شیب طولی و عرضی مناسب راه همراه با احداث کانالوندد. تخلیه آبنپی

  شود.  می

 هاي زیرزمینیزهکشی آب

هاي زیرسازي و روسازي راه است که سه منبع هاي نفوذي به  الیههاي زیرزمینی شامل تخلیه آبزهکشی عمیق آب

 روند:  به شمار  میاصلی زیر عامل عمده آن 

 الف:  نزوالت جوي.  

  هاي زیرزمینی اعم از سطح ایستابی یا سطح آزاد آب جاري.  ب:  آب

 بدنه راه.   اي باالدست، مجاور و زیرینهاي فعال و سطوح تراوش، در زمینههاي ناشی از حضور چشمهج:  آب

  هاي سطحی  مراحل عملیات تخلیه آب

هاي مستمر و کافی براي حی باید طبق برنامه آماده و به مورداجرا گذاشته شود و مراقبتهاي سطعملیات تخلیه آب

هاي ناشی از بارندگی، سیل، ذوب یخ و برف جهت حفاظت عملیات ساختمانی در حین اجرا کار و انحراف جریان آب

  همچنین پس از پایان قطعی کارها به عمل آید.

 آبروهاي جانبی  
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هاي عمیق) ساخته شود. جهت افزایش ظرفیت هاي سطحی (و زهکشیآوري و تخلیه آببراي جمعآبروهاي جانبی راه 

تر باشد تا تر  انتخاب نمود. تراز کف آبروها باید از تراز بستر روسازي راه پایینتخلیه این آبروها باید کف آبرو را عریض

  هاي روسازي به آبرو تخلیه شود.هاي نفوذي به الیهآب

 هاي میانه راهتخلیه آبزهکشی و 

ترین هاي با چند خط عبور، با جزیره میانی (میانه) و بدون پوشش آسفالتی یا بتنی، بایستی با مناسبها و راهدر آزادراه

هاي موجود و آوري و از طریق آبروها و پلههاي نفوذي ناشی از نزوالت جوي در میانه راه و در طول آن را جمعروش آب

هاي دیگر از جسم راه و تر از بستر روسازي باشد و یا روشاندازه کافی  پایینو طولی که تراز کف آن بهیا احداث آبر

ناپذیر باشد برحسب مورد باید براي که احداث جزیره باالتر از سطح بستر روسازي راه  اجتنابروسازي دور کرد. درصورتی

هاي تر آن است که آبراه موجود با احداث جزیره میانی،  مناسب حل مناسب انتخاب گردد. در موارد تعریضتخلیه آب راه

سطحی جمع شده در میانه راه، از بخش تعریض شده به خارج تخلیه گردد تا نیازي به تخریب و حفاري راه موجود براي 

  هاي طولی و عرضی زهکشی نباشد.ساخت کانال

 ریزهاي بلند  هاي سطحی در خاكتخلیه آب

شدت بارندگی زیاد یا نوع خاك مصرفی در خاکریز از چسبندگی کم برخوردار است و یا در مناطق فاقد در مناطقی که 

پوشش گیاهی، براي جلوگیري از آب شستگی و ایجاد شیار در شیروانی راه باید نسبت به اجراي جدول در کنار شانه 

فواصل معین، متناسب با سرعت و مقدار آب، اقدام  آسفالتی و در حاشیه راه و نیز آبرو بتنی عرضی روي شیروانی راه و در

 شود.  

 آبروهاي تاوهاي  

  باشدساخته مسلح و یا ریخته شده در محل (درجا) میهاي پیشآبروهاي تاوه اي شامل تاوه

 زهکشی عمیق و زیرزمینی  

هاي بسته با لوله یا بدون لولههاي باز یا هاي نفوذي به ساختمان راه از طریق احداث زهکشیدر زهکشی عمیق، تخلیه آب

هاي اجرایی نشان داده شد هایی که در نقشهدر محل 1هادار) و با یا بدون زمین پارچهزهکشی (سفال ـ سیمانی و سوراخ

 گیرد.  کند، انجام میو یا در مواردي که دستگاه نظارت تعیین  می

هاي تراوشی هاي زیرزمینی و آباز نزوالت جوي، آبهاي سطحی ناشی هاي نفوذي شامل آبکنترل سه منبع اصلی آب

  هدف عمده زهکشی عمیق است.  


