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 چکیده
هرها هستند و برای محافظت از تاسیسات زیرزمینی در برابر عوامل خارجی و مراقبت از ها جزء الینفک شدرپوش منهول

ها در اند. وجود این درپوششهروندان و فضای شهری در برابر خطرات محتمل ناشی از این تاسیسات بکار گرفته شده

 همراه با ،آن اسیسات تحت محافظتت خود درپوش و با توجه به ماهیت، هاروها و خیابانمعابر مختلف شهری مثل پیاده

خسارات ممکن است  ها و عدم تالش برای رفعشان،به آن توجهیمعضالت و مشکالت بخصوصی است که در صورت بی ایجاد

نظیر ایجاد سروصدا  گردند،میبه دنبال داشته باشند. این معضالت برخی به سازه منهول و ساختار درپوش باز مالی و جانی

یا اتصال نامناسب آن به قابش، و غیر اصولی  نصبیل خودرو از روی دریچه لق یا کنده شدن درپوش به دلدر اثر عبور 

مثل پرتاب شدن درپوش در اثر فشار بیش از حد گازها و بخارهای  ،شوندها مربوط میبرخی نیز به تاسیسات زیر آن

نظیر سرقت آیند، اثر عوامل خارجی پدید میو برخی نیز در  ،های فاضالبتاسیسات و یا بوی بد ناشی از منهول

ها، مصالح های فلزی و افتادن عابر به درون چاله منهول. در این مقاله ضمن آشنایی با ساختار و ماهیت درپوشدرپوش

شوند تا نقاط ضعف و قوت هرکدام روشن گردد و سپس مشکالت ها بررسی میعمده به کار رفته در ساخت درپوش

یک با توجه به تجارب گیرند و راهکارهای مربوط به رفع هرها مورد تحلیل و بررسی قرار میشمربوط به درپو

 گردد.متخصصین در کشورهای مختلف ارائه می

 

 تاسیسات زیرزمینی ، ایمنی، ولدرپوش، منهی کلیدی: هاواژه

 

 مقدمه -1

های آب از نسل اولین و کانال هامنهول پوشدر     

زندگی متمدنانه شهری هستند. وظیفه  های بشر برایتالش

ها جداسازی شهروندان و فضای شهر از دنیای پوشاین در

های دسترسی ما داالن هاپیچیده زیر آن بوده است. منهول

های تاسیساتی شهرها مانند آب، برق، گاز و به شبکه

آوری های جمعو کانال هاهستند. این منهولمخابرات 

شوند تا پوشانیده می ییهاهای سطحی توسط درپوشآب

ها مثل هم از شهروندان در برابر مخاطرات مربوط به آن

های فاضالب، ولتاژهای شدید برق، خطر بوی بد شبکه

انفجار تاسیسات گازرسانی، خطر افتادن به درون منهول و 

برای ما راه دسترسی به  ها محافظت کنند، و هماین نظیر

د تا در مواقع لزوم برای آورناین تاسیسات را فراهم می

داری یا ایجاد تغییر در این اهدافی نظیر تعمیر و نگه

ها دسترسی داشته باشیم، لیکن تاسیسات به راحتی به آن

بایست از دسترسی افراد غیرمرتبط که ممکن است با می

باشد و همچنین ورود عوامل اهداف تخریب این تاسیسات 



 ن و مواد خورندهحیوانات ،کودکانظیر  انگیز مخاطره

 .(Jewson,2014)جلوگیری کنند
ها در روم باستان از جنس سنگ برای اولین درپوش     

به دلیل  اند.های فاضالب مورد استفاده قرار گرفتهدریچه

ها در طول تاریخ همواره طراحی آن هااهمیت درپوش

علیرغم . EJ, 2011)توجه و چالش برانگیز بوده است.مورد

ها، های منهولهای فراوان در مورد درپوشوجود گزارش

ای که به ها رسالهمشکالت و راهکارهای مرتبط با آن

صورت منسجم به بررسی این موارد پرداخته باشد، وجود 

ندارد. این مقاله با هدف رفع این شکاف علمی و کمک به 

با بررسی  ،هابرطرف شدن مشکالت مرتبط با درپوش

های رتبط با این موضوع از پایگاههای مها و نوشتهگزارش

های ذیربط و تولید کنندگان از اینترنتی مربوط به ارگان

 کشورهای مختلف جهان نوشته شده است.

ها شامل محل عوامل تاثیرگذار در طراحی درپوش

شان است که ها و تاسیسات تحت محافظتبکارگیری آن

ن ساخت ای در جنس، شکل، ابعاد و اجزای بکار رفته در

 .(Salah El Haggar et al. ,2009)گذاردها اثر میدرپوش

شان بارهای مختلفی را بسته به محل بکارگیری هادرپوش

رو کنند. برای مثال درپوش واقع در پیادهتحمل می

بایست بار ناشی از حرکت افراد پیاده و درپوش می

بکاررفته در مسیر ویژه اتوبوس باید بار ناشی از حرکت 

بندی این بارها و . برای دستهس را تحمل کنداتوبو

شان استانداردهای مختلفی وجود دارد که مالحظات مرتبط

 باشندمی 4IAPMO,3, PDI2, ASSE1ANSIاز آن جمله 

(ACO,2015) . 

به دو شکل استاتیک، در محل  هابار وارد بر درپوش     

 پارک وسایل نقلیه یا ایستادن افراد، و دینامیک، در محل

ها به حرکت وسایل است. بار استاتیک وارد بر درپوش

صورت مولفه عمودی و با دینامیک به صورت ترکیبی از 

شود. همچنین مولفه افقی و مولفه عمودی نیرو وارد می

بسته به نوع تایر وسایل  هانحوه توزیع بار روی درپوش

کند. مثال بار ناشی از تایرهای موتور به تفاوت مینقلیه 

تقریبا متمرکز و با شدت زیاد و بار وارد توسط  صورت

تایرهای پنوماتیک به صورت گسترده و باشدت کم روی 

همچنین  کند.رکت میشود و یا حدرپوش توزیع میسطح 

بسته به نوع وسایل نقلیه در تردد،  هارودر سطح سواره

وضعیت توقف و ها و فراوانی شان، سرعت حرکت آن

را متحمل  تفاوتیها بارهای مپوشدر آن محل، در دورزدن

. مهم است در طراحی درپوش، ابتدا (EJ , 2011)شوندمی

وضعیت عوامل مرتبط با بار وارده بر آن تعیین شوند و 

سپس به دقت جنس و شکل و ابعاد مناسب برای آن لحاظ 

 شود.

ای بوده است که دلیل این ها دایرهشکل بیشتر درپوش     

ای درون گودال خود ن درپوش دایرهمعمای جالب، نیفتاد

براین دایره در برابر فشارهای جانبی مقاومت است. عالوه

توان با ای را به راحتی میبیشتری دارد و درپوش دایره

در معابر کم تردد و برای  جا کرد.غلتاندن روی زمین جابه

 بارهای وسایل نقلیه سبک و همچنین در محل 

 شودایره ای شکل استفاده میهای دای درپوشروهاپیاده

(ACO , 2014). 

های مثلثی شکل در معابر پرتردد برای تحمل درپوش     

بار ناشی از وسایل نقلیه سبک و نیمه سنگین استفاده 

شوند. دلیل آن نیز مقاومت بیشتر شکل مثلثی و نحوه می

توزیع بار روی این شکل درپوش است. همچنین شکل 

های در مسیر تردد ز برای درپوشهم نی دومثلث در کنار

وسایل نقلیه نیمه سنگین و سنگین مثل مسیرهای ویژه 

اتوبوس برای تحمل بارهای ترافیکی شدیدتر استفاده 

 معموالا های مربعی شکل درپوش .(ACO, 2014)شودمی

روند و در سطح به کار میهای آب برای شیرها و فلکه

فیکی سبک و در روها نیز برای تحمل بارهای تراسواره

ی هاشوند. همچنین درپوشمسیرهای کم تردد استفاده می

های مستطیلی برای شیرهای آتش نشانی و کانال

شوند و بسته به های سطحی استفاده میآوری آبجمع

توانند برای بارهای ترافیکی مختلف در شان میجنس

 .(ACO , 2014)مسیرهای مختلف استفاده شوند

ها و شرایط بارگذاری و هیت درپوشتا اینجا ما     

ها مختصر توضیحی داده شد. در های مختلف درپوششکل



بخش دوم این مقاله مصالح عمده به کاررفته در ساخت 

گیرند و نقاط ضعف و ها مورد بررسی قرار میدرپوش

شوند. سپس در بخش سوم قوت هرکدام مشخص می

ها بحث و بررسی مشکالت عمده در خصوص درپوش

خواهند شد و راهکارهای مرتبط با هرکدام ارائه خواهند 

 در بخش آخر جمع بندی ارائه می گردد. شد.

 

 هاجنس درپوش -2
ی مربوط به مواد و هاهمراه با تحول مواد و پیشرفت    

نیز همواره در حال تغییر  هامصالح صنعتی، جنس درپوش

ها فلز، بتن، بوده است. مصالح مرسوم در ساخت درپوش

الستیک، پلیمر و مواد کامپوزیت است که ذیال به صورت پ

 پردازیم.مختصر به هر کدام می

 

 های فلزیدرپوش
فلزات به دلیل مقاومت باال و خاصیت شکل      

ها مورد توجه فراوانی قرار شان در ساخت درپوشپذیری

ها ها و کانالهای منهولاند و بخش زیادی از درپوشگرفته

ها، چدن لزات مرسوم در ساخت درپوشفلزی هستند. ف

 Iron)باشندمیو آلومینیوم چدن نشکن  ،خاکستری ،فوالد

Foundry, 2008). 

را برای ساخت  هااز جمله مزایای فلزات که آن     

 سازد این است کهای مناسب مبدل میها به گزینهدرپوش

همچنین در برابر بارهای وارد شده مقاومت باالیی دارند.

دارند. فلزات در برابر بارهای  اند و عمر مفید طوالنیمبادوا

ای ناشی از حرکت وسایل نقلیه نیز به دلیل مقاومت چرخه

کنند. همچنین اومت میشان بخوبی مقخستگی باالی

 , Kinammental) قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند

2015). 

قابل توجه  نیز هاگری آناند و هزینه ریختهفلزات گران     

موجب به وجود  و نیاز صنعت به آن است. گرانی فلزات

فلزات وزن شود. می های فلزیدرپوشآمدن خطر سرقت 

باالیی نیز دارند که این وزن باال موجب وارد آمدن 

های فیزیکی به ناحیه کمر، دست و پاهای کارگران آسیب

 شود. همچنین فلزات در برابرها میدر حین کار با درپوش

خوردگی ضعف دارند و در اثر عواملی همچون گازهای 

های فاضالب، خاک خورنده محیط، خورنده شبکه

ها به خورندگی ناشی از نمک در مناطق ساحلی و نظیر این

 . بعالوه برخی(FiberLite , 2015)شوندسرعت خورده می

فلزی ساخته  های فلزی از اتصال میلگرد یا مقاطعدرپوش

دم در صورت ع های پلیتی نام دارند،ووش، که درپشوندمی

خوردگی در ناحیه به سرعت دچار تاباجزا اتصال مناسب 

میانی شده و موجب سر وصدا و ایجاد ناراحتی برای 

پس از مدتی از محل اتصال پاره شوند و رانندگان می

در شرایط بارانی و برفی، سطح  .(ACO ,2015) شوندمی

شود و برای شهروندان زنده میمرطوب یا یخ زده فلزات لغ

 خطرناک است.

تر است اما فوالد در میان فلزات معمول، چدن ارزان    

مقاومت و دوام بیشتری دارد و سبک تر است. همچنین 

مقاومت بیشتر نسبت به  و چدن نشکن به دلیل وزن کمتر

 .(negasi,2012)چدن خاکستری مقبولیت بیشتری دارد

برای زهکشی معابر استفاده های پلیتی بیشتر درپوش

شوند و آلومینیوم به دلیل قیمت باال و مقاومت کمتر در می

. (CastingSinc,2011)شودموارد خاص استفاده می

مثل  مشکالت مذکور برای فلزات با استفاده از راهکارهایی

تعبیه قفل، استفاده از ابزار برای بلند کردن و استفاده از 

برطرف  ر خوردگی و لغزندگیهای مقاوم در برابروکش

 شوند.می

 

 های بتنیدرپوش

ها و بتن نیز به عنوان مصالح عمده در ساخت منهول

رود. کار میها نیز بهها، گاها در ساخت درپوشکانال

شوند و می های بتنی توسط میلگرد مسلحدرپوش

ها به صورت بتن پلیمری که های جدید این درپوشنمونه

  شوند.یت است تولید مینوعی ماده کامپوز

های بتنی مسلح با میلگرد، به دلیل تفاوت درپوش     

ضرایب حرارتی فلز و بتن مستعد ترک خوردن است و 

حتی یک ترک کوچک برای درز کردن حجم قابل توجهی 



. همچنین (Steve, 2015)ستا آب به درون منهول کافی

رند های فلزی داهای بتنی وزن بیشتری از درپوشدرپوش

ای حساس به ها دشوارتر است. بتن مادهو کار کردن با آن

شرایط ساخت است و اندکی خطا در مراحل ساخت 

دهد. همچنین بتن در را به شدت کاهش میکیفیت آن

برابر عوامل خورنده مانند بخارها و گازهای داغ و خورنده 

های تاسیساتی ،خاک خورنده یا شرایط آب و هوایی شبکه

ای و آسیب پذیر است. بتن در برابر بارهای دورهنامطلوب 

دهد و در نیز مقاومت خوبی نشان نمی هاای اتومبیلضربه

صورت اندکی ترک فرآیند تخریب آن با سرعت شروع 

شود. در مناطق سردسیر و گرمسیر و ساحلی نیز استفاده می

بوده و نیازمند  بتن برای ساخت درپوش نامناسباز 

های هزینه ت ویژه است. همچنینبکارگیری تمهیدا

نیازمند توجه و های بتنی زیاد است و نگهداری درپوش

 .(Winkless, 2015)هزینه بیشتری است

ها و راحتی تولید های بتنی ارزانی آناز مزایای درپوش     

ها از اجزای این درپوش ها در محل است. همچنینآن

 ار با محیطدر ساخت استفاده کرد و سازگمجددا  توانمی

. همچنین احتمال سرقت (FPMC,2011) زیست است

های بتنی به دلیل ارزش مالی ناچیزشان بسیار کم درپوش

 است. 

سل جدید که بتن پلیمری در های بتنی ندرپوش     

ترند و در ، مقاوم تر و سبکشودها استفاده میساخت آن

برابر خوردگی، سایش و یخبندان مقاوم شده 

 ال است وها باهزینه تولید آناما . (Griffiths,2000)اند

نگهداری آن همچنان نصب وهای بعالوه مشکل هزینه

  پابرجاست.

 

 پلیمریهای درپوش

ها شان در ساخت درپوشاص ویژهپلیمرها به دلیل خو

شوند. انواعی از خصوص در مناطق صنعتی استفاده میب

اند، رگرفته پلیمرها که بیشتر در این صنعت مورد توجه قرا

 .(FiberLite,2015) هستند کربناتپلی اورتان و آلیاژ پلی

ها ضمن فاده از پلیمرها برای ساخت درپوشاست     

باربری و ضربه پذیری آنها قابلیت ، کاهش هزینه تولید آنها

به دلیل سازگاری بیشتر با جنس  دهد.را افزایش می

ر بارهای الستیک اتومبیل و خاصیت ارتجاعی آن در براب

وارده در اثر عبور جریان ترافیکی از روی آن ایجاد سر و 

ر از مندی رانندگان حین عبوکند و حس رضایتصدا نمی

 .(EJ,2011)یابدافزایش می هاو دریچه هاروی منهول

های پلیمری ارزش اسقاطی ندارند و لذا خطر درپوش

دزدیده شدن ندارند. همچنین هزینه ساخت و نگهداری 

و دوام  های فلزی و بتنی کمتر استها نسبت به درپوشآن

ی پلیمری هابعالوه درپوش .و عمر مفید بیشتری دارند

های فلزی است و کار شان حدود یک سوم درپوشوزن

تر است. مواد پلیمری در برابر گازها و ها راحتکردن با آن

بخارهای داغ و خورنده نیز مقاومت بسیار خوبی دارند و 

ایط خورنده و در شرایط آب و هوایی مختلف و در شر

 برای تاسیسات مختلف قابلیت استفاده دارند

(FiberLite,2015).  

حک ها و اشکال مختلف و در رنگها تولید این درپوش   

سایر  ازا نیز هکردن موارد دلخواه و ضروری روی آن

 های آنست.مزیت

ضمن  نصب یک الیه درزگیر االستومتری روی درپوش   

حیوانات و هر گونه ، محافظت از آن در برابر رطوبت، آب

کرده و درجای خود محکم عامل خارجی، درپوش را چفت

تجزیه دوره . تنها عیب مواد پلیمری، (EJ,2011)کندمی

 هاستبازیافت آنکنولوژیبودن تو گراندر طبیعت طوالنی

 (Recessed Manhole Covers,2014) که باز هم در برابر

تر شان و پیشرفت تکنولوژی و ارزانعمر مفید طوالنی

در آینده بازیافتشان در آینده احتمال برطرف شدن آن شدن 

  نزدیک وجود دارد.

 

 های کامپوزیتیدرپوش

 1983های کامپوزیتی برای اولین بار در سال درپوش     

برای  Petrol Forecourtsو توسط شرکت نفتی آمریکایی 

ناشی از وزن زیاد جسمانی های رفع مشکل آسیب

و هم  (SSC,2016)استفاده شد برای های فلزیدرپوش



های فلزی گزین درپوشاکنون در بسیاری از کشورها جای

 شده است.

ارزش اسقاطی ندارند و لذا خطر  مواد کامپوزیت     

درصد  70های کامپوزیتی سرقت ندارند. همچنین درپوش

که منجربه سهولت کار با ترند های فلزی سبکاز درپوش

های گردد. درپوشی فیزیکی کمتر میهاها و آسیبآن

کامپوزیتی مقاومت بسیار باالیی در برابر بارهای وارده 

مل بارهای بسیارسنگین مناسب اند. دارند و برای تح

تولید و  ی کامپوزیتی ارزان اند و هزینههادرپوش

نی است           های فلزی و بتمتر از درپوششان کنگهداری

  (Kuang   Lee et al. , 2015). های کامپوزیتی در درپوش

اند و براثر عبور ترافیک از برابر بارهای افقی نیز مقاوم

ای شان به گونهشوند. همچنین جنسجای خود جابجا نمی

در اثر عبور خودرو ایجاد  یاست که سروصدای کمتر

 حرارت، ل خورنده،ها در برابر عوامکنند. این درپوشمی

های ناشی از عبور ضربهشرایط سخت آب و هوایی و 

ترافیک مقاوم اند و عمر مفید باالیی دارند. همچنین این 

ها در مرحله ساخت به راحتی با رنگدانه در درپوش

قابلیت تولید در شوند و های مختلف تولید میرنگ

 EJ)دارند های مختلف برای سطوح مختلف راشکل

سال  30های کامپوزیت نیز بیش از عمر درپوش .(2011,

 10های فلزی وبتنی که بین است که در مقایسه با درپوش

 سال است برتری دارد. 20تا 

ها، ماتریس مواد کامپوزیت رایج برای تولید درپوش     

 رزین قویت شده با الیاف شیشه یا
5

GRP نسبت که  است

با سایر در مقایسه  هااین درپوش مقاومت به وزن

. مشکل  (Griffiths, 2000) است بیشترین مقدار هادرپوش

بودن مواد کامپوزیت نیز گران بودن بازیافت و طوالنی 

دوره تجزیه اش در طبیعت است که امید است با پیشرفت 

 تکنولوژی و افزایش نیاز به بازیافت مواد، این مشکل نیز

 گردد. در آینده برطرف

 

و  هادرپوش مخاطراتمعضالت و  بررسی -3

 هایی برای رفع آنه راهکارهایارا

مخاطرات و مشکالت  ،شانها متناسب طبیعتدرپوش

ایم مختص خود را نیز دارند که در این بخش سعی کرده

رایج ترین این مشکالت و مخاطرات را معرفی کرده و 

 پیرامون هر یک مختصر توضیح دهیم.

 

 لق شدن و ایجاد سر و صدا

های ز جمله مشکالت مرسوم درپوشلق شدگی امعضل: 

فلزی است. به دلیل نیروی وارد شده از طرف وسایل نقلیه 

 ی فلزیهادر تردد مخصوصا وسایل نقلیه سنگین، درپوش

به  در صورت طراحی نامناسب و مقاومت ناکافی اجزا

شوند که این لق شدن به دلیل تغییر شکل مرور زمان لق می

محل قرار گرفتن روی  درپوش در برخی نقاط مخصوصاا

گردد که با عبور وسایل ایجاد میگاه قاب پایینی یا نشیمن

کند و نقلیه از روی آن، درپوش به نشیمنگاه ضربه وارد می

، شهروندان کند که در بسیاری از مواردمیایجاد سروصدا 

. عالوه بر (Manson,2011) مند هستنداز این موضوع گله

ه از طرف درپوش به ی وارد شدهاسروصدا، ضربه

دنه منهول موجب تخریب تدریجی منهول و نشیمنگاه و ب

 گرددمی داری چشمگیرهای تعمیر و نگههزینه

(Wickes,2012). 

راهکار رفع این مشکل استفاده از نوار صداگیر راهکار: 

تواند واشری الستیکی باشد که روی است. این نوار می

و با دریافت ضربه  گیردنشیمنگاه و زیر درپوش قرار می

یروی وارده ، نناشی از درپوش ضمن از بین بردن سروصدا

 دوامدهد. واشر الستیکی به بدنه منهول را نیز کاهش می

اش را از در صورت پاره شدن کاراییچندانی ندارد و 

بهتر آن است تا از . (PollardWater,2012)دهددست می

گردد که به دلیل ریسمانی آغشته به قیر به جای آن استفاده 

و کارایی بیشتری  دوامدرهم تنیده بودن الیافش 

ها به . همچنین با تغییر جنس درپوش(Parson,2014)دارد

توان این مشکل را برای مواد کامپوزیت و پلیمری نیز می

. هم سطح نمودن کامل (FiberLite,2015)همیشه حل نمود

کش درپوش با سطح خیابان در مرحله نصب درپوش یا رو

 کند.می شدن کمک لقبه پیشگیری از خیابان نیز 



 درپوش از محل خود یا کنده شدن جا شدن جابه

تر گفته شد خودروها هنگام همانطور که پیشمعضل: 

عبور از روی درپوش عالوه بر نیروی عمودی، نیروی افقی 

لنگری  کنند. به موجب این نیروها،یز به درپوش وارد مین

شود. درصورت مهار درپوش ایجاد مینیز در پایین قاب 

یا چفت نبودن  به محیط پیراموننبودن کامل قاب درپوش 

یا طراحی نامناسب و مقاومت ناکافی کامل درپوش 

درپوش، به مرور زمان درپوش از محل خود جابجا 

شود شود و آسفالت پیرامونش نیز تخریب میمی

(Tallinnavesi,2012)از  . به تدریج درپوش بطور کامل

که در این صورت عالوه بر شود محل خود جدا می

زیر خسارت وارد شده به درپوش و منهول و تاسیسات 

آن، خطر افتادن الستیک وسیله نقلیه به درون چاله منهول 

 یا کانال و خسارات جانی و مالی وجود دارد.

بایست برای پیشگیری از بروز چنین مشکلی میراهکار: 

را به طور کامل در قاب آندر مرحله نصب درپوش، 

مقاوم سازی کرد تا  با بتن اطراف آن را آسفالت مهار کرد و

توسط لوالهایی  خود تکان نخورد و درپوش را نیزاز جای 

را به با قفل آن متصل کنیم تا مهار باشد و به بدنه قاب

. (AMPro,2009) طورکامل چفت و بست کنیم

مقاومت  های پلیمری و کامپوزیت به دلیلدرپوش

متری بکاررفته در محل شان و همچنین الیه االستوجانبی

 شان این مشکل را ندارندچفت بودننشیمنگاه برای 

(EJ,2011). 

 

 هاسرقت درپوش

به فلزات رشد سریع صنعت در دنیا و نیاز صنایع معضل: 

ها را به موادی باارزش مبدل آندر کنار منابع محدودشان، 

ی باالی چدن و فوالد و وزن ساخته است. ارزش اسقاط

رای سرقت خوبی ب اهدافها را های فلزی آنزیاد درپوش

در شهر بیجینگ  2014به عنوان مثال در سال  کرده است،

 درپوش منهول به سرقت رفت 24000چین 

(Keqiang,2016)ها عالوه بر . دزدیده شدن درپوش

گزینی اش خطری بسیار بزرگ و خسارت ناشی از جای

همراه دارد. پس از به سرقت رفتن درپوش، چاله جدی به

ماند که هرلحظه ممکن است میباقی  معبرای خالی در 

الستیک اتومبیلی به درون آن افتاده راکب موتور یا یا  عابر

 و خسارات جانی و مالی شدیدی به بار آورد

(Cliffs,2016) . 

یکی از راهکارها ، برای مقابله با این مشکلراهکار: 

اده از مواد فاقد ارزش بازیافت در ساخت استف

مثل پلیمر و مواد  (ULMA,2016)هاست درپوش

کامپوزیت. همچنین در جاهایی که ملزم به استفاده از 

توان به جای استفاده از فلزات درپوش فلزی هستیم می

تا هم هزینه  (EJ,2011)خام از فلزات بازیافتی استفاده کرد 

 آن مستهلک شود مالی ارزش تولید کاهش پیدا کند و هم

و هم با استفاده از مواد بازیافتی به حفظ محیط زیست 

. راهکار دیگر استفاده از سیستم قفل درپوش کمک شود

های مختلفی ابداع شده است است که در این رابطه سیستم

های متفاوت مثل قفلهای های مختلف با مکانیزمو قفل

وجود  زنجیریی هاوقفل ایدندانهقفلهای ، یشپیچ

  .(Svenskabrunns,2012)دارد

های توان از تکنولوژیدر صورت حاد بودن مشکل، می  

یا فرستنده  GPSنوین تر نیز بهره گرفت مثل نصب ردیاب 

که به کمک آن هم ردیابی  هارادیویی کوچک روی درپوش

شود و هم در صورت سرقت، محل ها ساده میدرپوش

رفته و افراد مسئول به راحتی های به سرقت ذخیره درپوش

 .(Keqiang,2016)شوندردیابی می

 

 به کارگران جسمانی آسیب

تر همانطور که پیش هایکی از مشکالت درپوشمعضل: 

ها و فشار وارد شده به کارگران وزن زیاد آننیز گفته شد، 

جا کردن و گذاشتن درپوش است که حین برداشتن، جابه

 گردددست، پا و کمر می هایمنجر به آسیب در قسمت

(FiberLite,2015) همچنین کارگران هنگام کار ممکن .

 است درپوش منهول را نیمه باز بگذارند و به صورت

توجه به وزن زیادش اتفاقی درپوش بسته شود که با 

 وارد کندتواند آسیب جدی به کارگران می



(Wickes,2012). چنین مشکالتی موجب شده است  وجود

دنبال راهکاری برای طراحی ایمن و  به نتا متخصصی

 ها باشند. درپوش ارگونومیک

ی هادرپوشاز راهکارهای اساسی، استفاده از راهکار: 

است که به دلیل وزن  سبک مثل انواع پلیمری و کامپوزیت

 کنندبه کارگران وارد میدر حین کار نیروی کمتری  ،کمتر

(FTRC , 2013)ی از جنس ا. همچنین استفاده از میله

فوالد ضدزنگ و مقاوم برای تحمل بار فشاری هنگام بلند 

تواند نیروی وارد شده به کمر کارگران کردن درپوش، می

یا   . استفاده از میله(EJ,2011)درصد کاهش دهد 70را تا 

مخصوص بطول حداقل یک متر و تعبیه محل  زنجیر

و آموزش نحوه صحیح  رپوشمناسب برای برداشتن د

 است نیز از راهکارهای مفید به کارگران آن برداشتن

(SSC,2016) . 

برای رفع مشکل بسته شدن ناگهانی درپوش نیز از     

توان بهره گرفت. این لوال در کنار بازشدگی لوالی ایمن می

درجه که برای دسترسی کامل به منهول دارد، در  180

دارد درجه درپوش را در حالت پایدار نگاه می 120زاویه 

درجه درپوش را مهار کرده و مانع بسته  90و در زاویه 

 .(Stabiloc,2014) شود و باید مقاوم باشدن آن میشد

 

 دسترسی

گاهی به دلیل مشکالتی مثل تغییر کاربری اراضی معضل: 

گم مدفون و هایا روکش مجدد معبر، برخی از درپوش

نیاز به دسترسی به تاسیسات مرتبط با که  شوند و زمانیمی

همچنین  خوریم.میشان برها داریم به مشکل پیدا کردنآن

گاهی نیاز به دسترسی فوری به یک منهول مشخص داریم 

ها به هم در پیدا کردن اما به دلیل شبیه بودن همه درپوش

مانند زلزله شویم. در مواقع بحرانی آن دچار سردرگمی می

ی سریع به تاسیسات نقش حیاتی در دسترس و سیل،

 .(Tallinnavesi,2012)  مدیریت بحران دارد

های توان از درپوشمی برای رفع این مشکلراهکار: 

 شدن در مرحله تولید کامپوزیتی و پلیمری که قابلیت رنگ

درپوش مربوط به ند استفاده کرد و با کدبندی رنگی، دار

ی درپوش ا روو ی هردسته تاسیسات را مشخص نمود

  (FiberLite,2015) کرداطالعات ضروری را حک 

کوچک در  رادیوییتوان با نصب یک فرستنده همچنین می

به راحتی ها را ز ردیاب آنبا استفاده او زیر درپوش 

قابلیت تنظیم فرکانس را نیز  هایابی کرد. این فرستندهمکان

توان با اختصاص فرکانس مشخص به هر دارند که می

ها را به راحتی بط به آنهای مرتتاسیسات درپوشدسته 

های . همچنین در تولید برخی درپوش(EJ,2011) پیدا کرد

قطعه آهنربایی برای سهولت یک و پلیمری از  کامپوزیت

 .(AMPro,2009) شودیابی استفاده میدر مکان

 

 ایجاد دست انداز

ها، یکی از مشکالت رایج در خصوص درپوشمعضل: 

ها در معابر به دالیلی همچون انداز در محل آن ایجاد دست

نشست زمین اطراف، نشست آسفالت پیرامون درپوش به 

دلیل تراکم نامناسب، نشست سازه منهول به دلیل زیرسازی 

 نامناسب یا باالآمدگی در اثر انجماد زمین است

(EJ,2011) این مشکل در بسیاری از معابر شهری دیده .

هش رضایت شهروندان و ایمنی شود که منجر به کامی

 گردد.معابر می

برای پیشگیری از وقوع این مشکل، در مرحله راهکار: 

بایست درپوش به طور کامل با سطح نهایی ساخت می

رویه آسفالتی همسطح باشد. برای نیل به این هدف 

استفاده  SELFLEVELتوان از روشی مبتکرانه به نام می

قاب درپوش شامل دو . در این روش (EJ,2011) نمود

قاب، یک قاب ثابت در قسمت پایینی و یک قاب شناور 

باشد. قاب پایین روی منهول نصب در قسمت باالیی می

پر  شود و اطراف آن با مصالح پرکننده یا مصالح اساسمی

شود تا به تراکم مدنظر شود. سپس اساس کوبیده میمی

پس شود. سبرسد و قاب پایینی درجای خود محکم می

گیرد و درپوش روی قاب باالیی روی قاب پایین قرار می

شود. آسفالت روی سطح به طور کامل پخش آن نصب می

شود و پس از پاک کردن روی درپوش توسط غلتک می

شود.در آخرین مرحله الیه دوم آسفالت هم متراکم می



شود و پس از پاک کردن روی درپوش دوباره ریخته می

دلیل شناور بودن قاب باالیی، سطح شود. به متراکم می

درپوش کامال هم تراز با سطح نهایی آسفالت خواهد شد و 

جایی نخواهد داشت در اثر حرکت وسایل نقلیه هیچ جابه

کند و عمر مفید و آسفالت پیرامون آن نیز نشست نمی

های نهدرپوش و رویه آسفالتی افزایش یافته و هزی، منهول

 .(EJ,2011)بدیاشان کاهش مینگهداری

توان میی موجود، هامنهولرفع این مشکل برای برای      

طراف درپوش را سازی بهره گرفت. در یان روش ااز مقاوم

کنیم. سپس محیط را تخریب می برش داده و آسفالت

کنیم تا پیرامون قاب را با مالت ماسه سیمان زودگیر پر می

طور کامل با قاب بطور کامل مهار شود. سپس روی آن را ب

خریب شده را با دهیم و سطح تمواد درزبند پوشش می

 کنیمآسفالت را متراکم می آسفالت پر کرده و

(STORMWATER DRAINAGE MANUAL,2013). 

 

 لغزندگی سطح درپوش

یا در یخبندان ، در شرایط هوای بارانی یا برفیمعضل: 

شود. لغزندگی سطح درپوش ها لغزنده میسطح درپوش

جدی برای عابرین در پیاده روها بخصوص افراد مشکل 

کند. بعالوه سر خوردن الستیک مسن و کودکان ایجاد می

یک موتورسیکلت روی سطح درپوش ممکن است منجر 

   .(Tallinnavesi,2012) به مرگ او شود

برای رفع مشکل لغزنده شدن سطح درپوش، راهکار: 

بهره گرفت  های کامپوزیتی و پلیمریبایست از درپوشمی

شان در اثر رطوبت و یخبندان لغزنده که سطح

بهتر است  ها. همچنین سطح درپوش(SSC,2016)شودنمی

و عالیمی که مشخصه درپوش باشد و  هابا نوشته

ی برجسته منقوش گردد تا درگیری با سطح را هاطرح

افزایش دهد و از سر خوردن جلوگیری بعمل آورد. برای 

یزه توان با روکش آلومینیوم گالوانمی های فلزی نیزدرپوش

های و همچنین با ایجاد طرح کاست شاناز لغزندگی سطح

 مختلف روی قالب درپوش، اصطکاک سطح را افزایش داد

(CastingSinc,2011). 

 های فاضالببوی بد منهول

های فاضالب، بوی بد یکی از مشکالت شبکهمعضل: 

یل مرکاپتان است. ناشی از گازهای هیدروژن سولفور و مت

های خروج این های فاضالب نیز یکی از محلمنهول

. در برخی (Wickes,2012) گازهای بدبو و آزاردهنده است

های سیاحتی و نقاط مثل مناطق پررفت و آمد شهر، مکان

 تاریخی و نقاط مهم شهر وجود این بو مشکل زاست. 

ن از توابرای رفع این بو و مهار این گازها میراهکار: 

 9ای محتوی بهره گرفت. قرار دادن محفظهفعال کربن 

ها و شیری یکطرفه برای کیلوگرم کربن فعال زیر درپوش

تا شش ماه این گازها را  تواندخروج هوای تصفیه شده می

  .(Parson,2014)مهار کند

 

 هاپرتاب شدن درپوش

ها برای دسترسی به تاسیساتی تعبیه برخی منهولمعضل: 

که این تاسیسات تولید گاز و بخارهای داغ  شوندمی

کنند. گاهی افزایش فشار گاز زیر درپوش منهول و نبود می

راه خروج برای آن ممکن است نیرویی به درپوش وارد 

ای در کند که آن را پرتاب کند و چنانچه فرد یا وسیله نقلیه

این هنگام در نزدیکی درپوش باشد، احتمال دارد آسیب 

 . (Tallinnavesi,2012)ببیند

برای رفع این مشکل، یکی از راهکارها تعبیه قفل راهکار: 

برای درپوش است که آن را در جای خود نگه دارد و در 

بایست شیر یکطرفه ای تعبیه شود تا در صورت کنار آن می

افزایش فشار گازها به بیش از مقدار مجاز، اجازه خروج 

. همچنین تعبیه (Gillete,1994)گاز یا بخار را بدهد

هایی در ساختار قاب درپوش این خطر را رفع باله

 .(AMPro,2009)کندمی

 

 تخلیه الکترواستاتیکی

برخی تاسیسات مثل تاسیسات انتقال برق یا معضل: 

خطوط مخابرات زیرزمینی و یا تاسیسات خاص الکتریکی، 

نیازمند تخلیه الکترواستاتیکی بار الکتریکی هستند. استفاده 



های رسانای فلزی در چنین مواقعی ممکن است درپوشاز 

به دلیل تجمع بار الکتریکی روی سطح درپوش برای 

های عابرین و وسایل نقلیه خطرناک باشد. همچنین درپوش

عایق پلیمری و بتنی هم موجب تخلیه نشدن این بار و 

 Philadelphia)شونداحتمال بروز مشکل در تاسیسات می

Road Office,2005). 

با استفاده از فیبرهای ترکیب شده با فلز در راهکار: 

توان این مشکل را حل های کامپوزیتی میساخت درپوش

نمود. استفاده از این فیبرها قابلیت رسانایی به درپوش 

دهد و در کنار آن میزان جریان الکتریسیته روی این می

باشد که میزان میKΩ/cm² 0.0144ها حداکثر درپوش

است و هیچ خطری برای شهروندان  KΩ/cm² 1 مجاز آن

 .(Winkless,2015)شودایجاد نمی

 

 نفوذ آب و رطوبت

تاسیسات فراوانی مخصوصا تاسیسات الکتریکی و معضل: 

اند. وجود مخابراتی بسیار به رطوبت و آب حساس

رطوبت موجب کاهش عمر مفید تاسیسات فلزی و خورده 

ها در سطح معابر مواد شود. همچنین روانابها میشدن آن

کنند که ممکن است شیمیایی مختلفی را در خود حل می

خورنده باشند و آسیب فراوانی به تاسیسات وارد کنند. 

نفوذ رواناب به شبکه فاضالب شهری نیز موجب کاهش 

کارایی سیستم جمع آوری فاضالب و ورود مواد خطرناک 

ها خانهبه این شبکه و کاهش کیفیت آب وارد شده به رود

شود که مغایر با سیاست گذاری آب سالم ها میو دریاچه

 .(Steve,2015)در جوامع است
برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت، در وهله راهکار: 

بایست بدنه منهول درزبندی شود. استفاده از اول می

مواد اپوکسی برای  سیمان و در موارد حساس دوغاب

درزبند قیری برای  و مواد پوشش جدار داخلی منهول

دیواره آن از نفوذ آب و رطوبت از زمین مجاور پیشگیری 

. بعالوه چفت و بست بودن کامل (ACO,2014)کندمی

درپوش و استفاده از الیه االستومتری در محل اتصال 

ها ممانعت درپوش به قاب از نفوذ آب از طریق درپوش

ی هااستفاده از درپوش .(McGard,2015)آوردبعمل می

پلیمری و کامپوزیتی نیز با توجه به تعبیه قفل االستومتری 

 .(SSC,2015)کندها این مشکل را برطرف میروی آن

 

 گیرینتیجه -4

های در این مقاله، ضمن بررسی ماهیت درپوش     

ها مواد مختلف به کاررفته در ساخت این درپوش، هامنهول

و در شدند  معرفیبا بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام 

و معضالت مرتبط با این بخش دیگر آن، مشکالت 

ها به صورت منسجم بررسی شد و راهکارهای درپوش

های رفع این مشکالت، براساس تجارب کشورها و شرکت

توانند از مطالب مختلف نیز معرفی گردید. افرادی که می

گذاران شهرها، این مقاله استفاده کنند شامل سیاست

های مرتبط با نصب و نگهداری ارگانمسئولین و کارکنان 

ها بخصوص شهرداری، مهندسین راه و حمل و درپوش

دانشجویان و پژوهشگرانی که در این زمینه  ،نقل و اساتید

خواهند فعالیت کنند هستند. استفاده از مطالب این مقاله می

ها و مواد به کار ضمن کمک به آشنایی بیشتر با درپوش

گذاران و به مسئولین و سیاسترفته در ساخت آنها، 

کند تا با دقت و توجه بیشتری مهندسین درگیر کمک می

ها را تعیین کنند. همچنین شکل و ابعاد درپوش ،جنس

ها براساس تجربیات مشکالت عمده مرتبط با درپوش

کشورهای مختلف در این مقاله بررسی شد و راهکارهای 

معرفی شدند که رفته در حل این معضل نیز مختلف به کار

توان مشکالت این با بهره گیری از این تجربیات، می

ها را حل کرد و ضمن باال بردن سطح آسایش و درپوش

امنیت عمومی، رضایت رانندگان و ایمنی معابر شهری را 

 ارتقا داد.

هایی که کنند درپوشنویسندگان این مقاله، پیشنهاد می     

جنس مواد جدید  از این پس قرار است نصب شوند از

تولید شوند و در ساخت و  هایعنی پلیمرها و کامپوزیت

ها به نکات اجرایی مرتبط توجه گردد تا از بروز نصب آن

مشکالت در آینده پیشگیری شود. همچنین با استفاده از 

توان مشکالت بزرگی که در راهکارهای ارزان و ساده می



را چنانکه شوند نقاط مختلف شهر از تاسیسات ناشی می

 مالحظه گردید، برطرف کرد.

این پژوهش به عنوان قدمی نخست در بررسی      

تر نیاز ها نوشته شده است و به منظور مطالعه کاملدرپوش

است تا افراد متخصص در علوم مختلف در زمینه مواد به 

ها، نکات شکل آن ابعاد و، هاکار رفته در ساخت درپوش

های نوین در ها و ارائه ایدهپوشمرتبط با تولید و نصب در

 تر های تخصصیها پژوهشحل مشکالت این درپوش

 به عمل آورند.

 

 گزاریسسپا -5

وسیله از معاونت فنی و مهندسی شهرداری تهران بدین     

که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند قدردانی 

 گردد.می

 

 هانوشتپی -6

1. American National Standards Institute 

2. American Society of Sanitary Engineering 

3. Plumbing & Drainage Institute 

4. International Association of Plumbing and 

Mechanical Official 

5. Glass Reinforced Polymer 
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ABSTRACT 

Manhole covers are one of the basic needs for a city which are used to protect our 

underground facilities from external dangers and also protect our citizens from the probable 

hazards related to these facilities. These covers are located in paths like sidewalks and streets 

in a city. Their presence in such places may create specific problems and hazards, which 

ignoring them and not trying to solve or prevent such hazards, may result in monetary loss 

and citizens’ injury or death in some cases. Some of these problems come from the cover 

itself, such as noisy manhole covers or cover’s removal because of inappropriate installation. 

Some others are related to the facilities, like the bad smell coming from sewer manholes or 

explosion in a manhole because of intolerable pressure coming from the gases and vapors 

resulting cover’s shooting out to the street or sidewalk. There are also some problems which 

are made because of an external matter like iron covers being stolen and a deep hole remains 

which is a great danger for a pedestrian or cyclist. In this paper we’ve tried to describe covers 

and illustrate their loading conditions, also we’ve analyzed common materials used to 

produce covers and finally common problems and hazards related to these covers are 

discussed and appropriate solutions, which are taken from different countries experiences, are 

presented for each. 
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