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 :ای در خاک بنام ژئوسنتتیکآچار فرانسه

 
ابی به های عمرانی برای دستیعنوان یک جزء اصلی پروژهشده و بهژئوسنتتیک محصوالتی هستند که از مواد پلیمری تهیه

برای استفاده در زمین، جایی که  شودمیای است که سبب گونهبه هاآنطبیعت پلیمری  .اهداف انواع مهندسی کاربرد دارد

 .رود مورداستفاده قرار گیرددوام زیادی از آن انتظار می

دهد که کاربرد این محصوالت با خاک، سنگ و یا زمین ارتباط دارد و نشان می” جغرافیایی“به معنای   Geo پیشوند 

دیگر ژئوسنتتیک ها عبارتبه .استبرای تعریف این موضوع است که این محصول ساخت دست بشر  Synthetic پسوند

 .شوندصورت آزاد در طبیعت یافت نمیهستند که به محصوالت مصنوعی

 :برخی از کاربردهای اساسی ژئوسنتتیک

 زهکشی خاک 

 کنترل فرسایش سطحی خاک 

 جداسازی خاک 

  خاکو تسلیح تقویت 
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 تصفیه خاک 

 و حفاظت 

 آهن، سدهای خاکی، دیوار حائل، استخرهای ها، خطوط راهفرودگاهها، ای خصوصی مانند جادهکاربردهای توسعه

رش ها، معادن، پروها، پوشش لند فیلها، کنترل فرسایش، کنترل رسوب، بستر لند فیلذخیره آب، سدها، کانال

 …آبزیان و کشاورزی و

 .باشدمی

 ها، ژئوممبران(Geogrides) ئوگریدها، ژ(Geotextiles) هاتوان به ژئوتکستایلها میاز اهم مشتقات ژئوسنتتیک

(Geomembranes)ها، ژئودرین (Geodrains)ها، ژئوسل (Geocells)  بر اساسهر یک  کهو... اشاره نمود 

های آن، کاربرد خاصی داشته و در راه و باند، آب و سد، هیدرولیک، خاک، ژئوتکنیک، نفت و گاز و پتروشیمی و ویژگی

 .گیردار میقر مورداستفادهساختمان 

 

 

 :ژئوتکستایل .1

 هاییپارچه درواقع هافرآوردهعضو خانواده ژئوسنتتیک ها هستند. این  ترینبزرگ (Geotextile) ژئوتکستایل ها

راین تجزیه است بناب شدهاستفادهاز الیاف سنتتیکی  هاآناستفاده از نخ، پشم و ابریشم در بافت  جایبههستند كه 

چنانچه از این مصالح در داخل خاک استفاده نماییم،  دیگرعبارتبهیا  شودنمیبیولوژیکی دیگر مشکلی محسوب 

ا آب ت هاستآنمتخلخل بودن  هافرآوردهنیستیم. ویژگی مهم این  هاآندیگر نگران افت كیفیت و تجزیه بافت 

 توانمیاز این موارد  .ژئوتکستایل حركت نماید البته در درجات مختلف صفحهبتواند از بین حفرات و در داخل 

. دهدمیریز خاک جلوگیری كرده اما اجازه زهکشی آب را  هایدانهاستفاده كرد تا از عبور  یا زهکش فیلتر عنوانبه

 سالیان تا و ودشنمی تجزیه خاک در بودن ”پلیمری“ سبب به ژئوتکستایلگفت كه  توانمیخالصه بحث  عنوانبه

 .شودمی ژئوممبران مثل رطوبتی هایعایق از محافظت و مصالح به بخشیاستحکام آب، زهکشی باعث سال

 :خواص ژئوتکستایل

 مقاومت باال در سایش

 .شودمیخاصیت هیدرولیکی باال كه موجب هدایت حجم زیادی از آب 

 طول عمر باال

 مقاومت در برابر آسیب
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 :ژئوگرید. 2

 پایدارسازیبرای  مسلح کردن خاک در هاآنهستند که کاربردهای اصلی  ایشبکهمصالح پلیمری  (GeoGrid) ژئوگرید ها

 ،ضخامت در یا سایر مواد مشابه هستند. ژئوگریدهایا ترکیبی از این مواد  اتیلنپلیو  استرپلیاست. این مواد از جنس  هاشیب

 عنوانبه توانمیاست که  این ژئوگرید کاربردهای از .شوندمی تولید بعدیسه هایشبکه صورتبه مختلف ابعاد و سایز

در  توجهیابلق شدگیقفلکششی باال و  مقاومتقرار بگیرند زیرا از مزایای ژئوگرید  مورداستفادهمناسب  هایکنندهتقویت

این دسته از  .کندهای افقی آن جلوگیری میژئوگریدها ضمن باال بردن پایداری خاک از تغییر مکان .هاستآنساختار شبکه 

 .گیرندر میدار هستند، در باال و پایین الیه ژئوتکستایل قرایا نم ها اشباعدر مناطقی که خاک معموالًژئوسنتتیک ها 

  شودمیارتفاع دیوار را شامل  درصد ۷۰حدود  معموالًژئوگرید. 

  شودمیدر تمام عرض خاکریز قرار داده  معموالًژئوگرید. 

  منطقه آرامی است فاصله  خیزیلرزه ازنظر. ولی جایی که گیردمیقرار  مدنظرها در طراحی، فاصله بین ژئوگرید

 .مشخصی بیشتر است طوربهژئوگرید ها 

 

http://civilshow.ir/
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 :ژئوممبران. 3

)جلوگیری از عبور  و دارای طول عمر زیاد هزینهکم،عایق بسیار مقاومعنوان یک به (Geomembrane) هاژئوممبران

  :توان به موارد زیر اشاره نمودصنایع کاربرد دارد که از آن جمله می، در بسیاری از آب(

های مصنوعی ها و استخرها و دریاچههای آبرسانی، حوضچهها، کانالها جهت ساخت الگونآب و فاضالب: از ژئوممبران -

ستایل و یا با ژئوتک هاآنترکیب  . با توجه به اینکه ژئوممبران در تماس با خاک هستند، برحسب لزوم امکانشودمیاستفاده 

  .ژئوگریدها میسر است

توان به ایزوله دیوارهای سطحی و زیرزمینی: در این خصوص می هایآبهای زیرزمینی در برابر نفوذ ایزوالسیون سازه -

  .های هیدرولیکی و غیره اشاره نمودمتروهای شهری و سازه

توان مخازن کامالً ایزوله از محیط اطراف، جهت با استفاده از ژئوممبران میسایت دفن زباله شهری و صنعتی و خطرناک:  -

ها دارای انواع فراوانی، به لحاظ مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب های شهری و صنعتی ایجاد نمود. ژئوممبراندفن زباله

 .هستند

  .های نامساعدهای کشاورزی در محیطایجاد و توسعه زمین -
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 :ژئوسل .4

ساختار  این محصول داری .باشدمی سنگین اتیلنپلی از جنس ها ژئوسنتتیک یکی از انواع (Geocell) ژئوسل

 ( ونقلحملتسهیل در  درنتیجهفنری و قابل باز و بسته شدن و  ) آكاردئونی شکل به و یا لوزی شکل زنبوریالنه

 .باشدمی

 در شیروانی و جلوگیری از فرسایش خاک هاپایدارسازی شیبژئوسل ها درواقع مصالحی هستند كه جهت 

 نزمی لغزش كاهش و شده محیطیزیست پیامدهای كاهش به گیرند، این پایدارسازی منجرمورداستفاده قرار می

 .شد خواهد پی در را

 هکشز مصالح نباتی، خاک با پر كردنی برای فضای و شودمی پوشیده دارشیب ، سطوحژئوسل ها با استفاده از این

 .شودمی فراهم بتن یا

 

http://civilshow.ir/
https://taminyaran.com/taminproducts/%da%98%d8%a6%d9%88%d8%b3%d9%84/
https://taminyaran.com/%da%98%d8%a6%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://taminyaran.com/taminproducts/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/
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 :ژئونت. 5

 است شدهتشکیلموازی  نوارهاییک محصول ژئوسنتتیک است که از  توری مرغی یا توری پالستیکی (Geonet) ژئونت

 .شوندمیید و لوزی تول ضلعیششو به اشکال مختلف مثل مربعی،  اندقرارگرفتهمتقاطع نیز بر روی یکدیگر  صورتبهکه 

 قرار داستفادهمور ایصفحهزهکشی درون ژئونت ها برای هدایت مایعات یا گازها در جهت زهکشی با استفاده از ویژگی 

 باشد شده تلمینی آن سمت دو هر یا سمت یک در که ژئوتکستایل به همراه غالباً. توری پالستیکی )توری مرغی( گیرندمی

نسبت به نوع مصالح و ظاهر با ژئوگریدها  تنهانهاما ژئونت ها  رسندمیدر نگاه اول ژئونت ها مشابه ژئوگرید ها به نظر 

ژئوگرید ها  کهدرحالی .نیز متفاوت است باشدمیکه همان زهکشی آب یا گازها در صفحه  هاآن، بلکه عملکرد اندمتفاوت

 برای تسلیح خاک هستند نه زهکشی آب.

 

http://civilshow.ir/
https://taminyaran.com/taminproducts/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%86%d8%aa/
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 :ژئودرین. 6

ا کاربری ، بآبگذریو هدایت و انتقال  جمع کنندگیسه الیه کامپوزیتی عایق رطوبتی، زهکشی و  اب (Geodrainژئودرین )

دهد. همچنین از نوع دیگری از های در ارتباط با خاک انجام میبسیار باالیی عمل زهکشی و عایق رطوبتی را در دیواره

تفاده اس بامیپشتهای و باغ هابامپشتبا خاصیت زهکشی افقی، جهت ایجاد فضاهای سبز روی  ژئودرینهای کامپوزیت

عی در ، استفاده وسیونقلحملپذیری، سرعت عمل در نصب و راحتی سبکی وزن، انعطاف . این محصوالت با توجه بهشودمی

نوع دیگری از این محصوالت جهت زهکشی و  عالوهبهاست.  پیداکردهصنعت ساختمان، در کشورهای اروپایی و آمریکایی، 

گیرد. یقرار م مورداستفادهها و ... پارکینگها و در دیوارهای حائل و یا در زهکشی و تحکیم بندی )کفراژ( فونداسیوندر قالب

ها عنوان زهکش در پشت دیوارهای قائم و حائل لبه جاده، خاکریزها و تونلطور عمده بهبه ژئودرینکارکرد عمومی محصوالت 

های ها، سیستمها( و بامهای پارکینگ زیر فضای سبز )اماکن ورزشی و استادیومعنوان زهکش در زیر محوطهطور افقی بهو به

  است.Landfill فاضالب و

 

 :یر مواردسا. 7

تنوع ژئوسنتتیک ها بسیار زیاد بوده و در این مقاله به اهم موارد که کاربرد بیشتری در عمران دارند اشاره شد. لذا انواع دیگری 

از گروه ژئوسنتتیک ها وجود دارد که میشود به ژئوکامپوزیت ها و ژئوپایپ ها اشاره کرد که برای عبور آب و زهکشی در خاک 

 .استفاده می شود
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 :خالصه عملکرد ژئوسنتتیک ها

در این مقاله سعی شده است که پرکاربردترین مصالح ژئوسنتتیک مورد بررسی واقع شود در حالی که تنوع 

 در جدول زیر خالصه بررسی و مقایسه ها آمده است: این مواد بسیار زیاد می باشد.
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 گردآورنده:

 )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( های عمرانیکتابمهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 
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