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و در   ستیچ  لیکه ژئوتکستا می به شما بگو میمطلب قصد دار نیدر ا
  ی در زندگ ی نقش پررنگ مرهایپل امروزه .دارد یچه کاربرد ی مهندس  یایدن

  مرهایپل د،ین یب ی که اطراف خود م یی و سازه ها لیاکثر وسا در .ما دارند
 یاست که کاربردها  یمر ینوع پارچه پل کی  زین لیژئوتکستا .حضور دارند

 .در صنعت دارد ی متنوع 

 .دیدر مورد آن با ما همراه شو شتریاطالع ب یبرا

 

 ست؟ یچ لی ژئوتکستا 1#

شده   لیتشک "textile" و "geo" از دو واژه (Geotextiles) لیژئوتکستا
"پارچه   ی به معن "textile" " ونی"زم  ی به معن ی ونانیدر زبان  Geo .است

  ی مصنوع ر یاز منسوجات نفوذپذ  ی نوع  لیژئوتکستا .بافته شده" است
 .شود ی خاک استفاده م  ات یبهبود خصوص یاست که برا

 ست؟ یچ لیدهنده ژئوتکستا  لیتشک  ماده

 ی پل ای (polyester) استر ی مانند پل یمر یاغلب از مواد پل لیژئوتکستا
 .شود ی ساخته م  (polypropylene) لنیپروپ
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 ل ی انواع ژئوتکستا 2#

ژئوسل، ژئوممبران،  د،یمانند ژئونت، ژئوگر ی متنوع  یها کیتکن
 یبرا خاص خود را دارند و یها ی ژگ یکه هر کدام و ره یو غ تی ژئوکامپوز
 لیژئوتکستا  د یتول  یبرا رند،یگ ی مورد استفاده قرار م یا ژهیو  یکاربردها

  5به  هیتوان بر اساس روش ته ی ها را م  لیژئوتکستا اما ها وجود دارند؛
 :کرد میتقس  ی دسته کل

ا   لیژئوتکستا 2#- 1 شده  یپارچه   Woven)  بافته 
Fabric Geotextiles ) 

 دیتول ی معمول  یبافته شده مشابه بافت پارچه ها یپارچه ا  لیژئوتکستا
عمود بر هم   اف یاز دو مجموعه ال لیژئوتکستا  نیبافت ا در .شود ی م
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  ی افیرا تار و ال رندیگ ی که در امتداد طول قرار م ی افیال .شود ی استفاده م 
 .ندی گو  ی که عمود بر آن ها هستند را پود م 

 

 Non-Woven)  نبافته  لیژئوتکستا 2#- 2
Geotextiles ) 

کوتاه در هم   اف یال ای وستهیرشته نخ پ کینبافته از  یها لیژئوتکستا
 یاز روش ها ی کیاز  اف یال ی وستگیبه هم پ یبرا .شوند ی م  دیتول دهیتن
 :شود ی استفاده م  ریز
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 یحرارت •
 ییایمیش •
 یکیمکان •
 یبیترک •

در حدود   ی با ضخامت  ی کینبافته حاصل اتصاالت مکان یها لیژئوتکستا
  یی ایمینبافته ش یها لیکه ژئوتکستا ی حال در متر هستند؛ ی لیم 1تا  0.5

 .متر دارند ی ل یم 3در حدود  ی معموال ضخامت 
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ا  لیژئوتکستا 3-2#  Knitted)  ی بافتن  یحلقه 
Geotextiles ) 

 یاز حلقه ها ی مجموعه ا  وستنیاز به هم پ ی بافتن یحلقه ا  لیژئوتکستا
همانند   اف یال نی ا دیتول  کیواقع تکن در .شود ی م دیتول   گریکدیبه  اف یال

 .روش بافتن با کاموا است
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باند  لیژئوتکستا 2#- 4  Spunbonded)  اسپان 
Geotextiles ) 

  دیروش تول نی تر  ع یاسپان باند به عنوان سر ندیپارچه، فرآ دیتول یایدن در
رشته ها به شکل تسمه  ندیفرآ نیا در .شود ی نبافته شناخته م یپارچه ها

  ی رول ها گرم شده و در کنار هم ثابت م  سپس .شوند ی و رول م  دهیبر
 .شوند
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طناب  لیژئوتکستا 5-2#  Braided)  شکل   یبافته 
Geotextiles ) 

  .شود ی استفاده م  کیبار ی طناب یساختارها  دیتول یروش عموما برا نیا از
 یشوند و ساختار  ی به صورت مورب با هم بافته م اف یچند رشته ال ای سه

به   هیشب اریساختار بس نیا  .سازند ی از رشته ها را م ختهیدر هم آم
 .بافته شده است یها لیژئوتکستا

 

 



 

8 www.namatek.com 

 ست؟ یچ لی مورد استفاده در ژئوتکستا افیال 3#

 ی استفاده م  ی و مصنوع ی عیطب  اف یاز هر دو ال لیژئوتکستا دیتول یبرا
 .تر است ج یرا ی مصنوع اف یشود؛ اما استفاده از ال

 

 :ی عیطب اف یال .1

(، ره ی)برگ، دانه، پوسته و غ اهانیمانند گ  ی عیاز منابع طب ی عیطب اف یال
  اف یاستفاده از ال امروزه .ندیآ ی به دست م رهیو غ ی مواد معدن  وانات،یح

 .است افتهیکاهش  اریبس لیژئوتکستا دیتول یبرا ی عیطب

 :عبارت اند از لیمورد استفاده در ژئوتکستا ی عیطب اف یال نی تر جیرا

 ( یر یگرمس اهیگ  ی )نوع ی رام  اف یال •
 ل ینارگ اف یال •
 )جوت(  یهند کنف •
 کتان  اف یال •
 ( ی )مورد استفاده در انواع گون سلیس اف یال •
 کنف  •
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 :یسنتز  ای ی مصنوع اف یال .2

 کیشوند، ژئوسنتت ی م  دیتول ی مصنوع  اف یکه از ال یی ها لیژئوتکستا  به
(geosynthetic) کیها ژئوسنتت لیتمام ژئوتکستا  نی بنابرا ند؛یگو ی م زین  

  ی استر و پل ی پل .هستند لیها ژئوتکستا کیاما همه ژئوسنتت ستند،ین
  کیپرکاربرد در ساخت انواع محصوالت ژئوسنتت ی مصنوع  اف یاز ال لنیپروپ

 .هستند

 :عبارت اند از لیمورد استفاده در ژئوتکستا ی مصنوع اف یال نی تر جیرا

 استر  ی پل •
 لن یپروپ ی پل •
 د یآم ی پل •
 لن یات  ی پل •
 ترفتاالت لنیات  ی پل •

 

 ست؟ یچ لی ژئوتکستا یها  یژگی و 4#

که باعث  ست یچ لیمنحصر به فرد ژئوتکستا یها ی ژگ یو دیدان ی م ایآ
 کاربرد گسترده آن شده است؟ 

 :برجسته دارد که عبارتند از ی ژگی چهار و لیژئوتکستا
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 ش یجدا .1

از   لیژئوتکستا .شود ی عمدتًا در ساخت جاده ها استفاده م  ی ژگ یو نیا از
عنوان مثال،  به .کند ی م یر یمخلوط شدن دو خاک مجاور جلوگ

  ی درشت، زهکش  یاز سنگدانه ها ربنایخاک نرم ز یبا جداساز  لیژئوتکستا
 .کند ی خاک را حفظ م ی مقاومت یها ی ژگ یو و

 :شود ی استفاده م  ریز یها تیدر موقع ی ژگ یو نیا از

 در جاده ها و فرودگاه ها  ی سنگ  هیرالیبستر و ز نیب •
 راه آهن  لیر یرهایمس یها یرساز یز •
 یسنگ  هیرالیمحل دفن زباله و ز نیب •
 شن و ماسه  ی زهکش  یها هیژئو ممبران و ال  نیب •
 ونیلتراسیف ای نگیلتریف •
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و   تخلخل .وجود دارد عات ی ما افتنی انیامکان جر لی سطح ژئوتکستا در
از  ی کی .ها هستند لیژئوتکستا ی اصل یها یژگ یاز و  یر ینفوذپذ

(، استفاده از  ونی لتراسیف ی ژگی)با استفاده از و لیژئوتکستا جی را یکاربردها
 .رو است ادهیلبه پ ی زهکش یآن برا

 ت ی تقو .2

دهد   ی م شیخاک را افزا ی به خاک، مقاومت کشش لیژئوتکستا ورود
 .شود(  ی آن م تی )همان گونه که وجود فوالد در بتن باعث تقو

 یبند آب .3

و   دیآسفالت جد یها هیال نی نبافته ب لیاز ژئوتکستا یا هیال  افزودن
  یعمود انیشود و جر جادیضد آب ا  یغشا کی شود که ی باعث م  ،یمیقد

 .رساند ی شده را به حداقل م ی آب در سازه روساز 

 

 ست؟ی چ لی استفاده از ژئوتکستا یای مزا 5#

 لیدر برابر امواج و س ی ساحل یاز سازه ها محافظت •
 کم اریبس نهیمقاومت خاک با هز بهبود •
 درختان یها شهیدر برابر باران و ر ی تولیال یها لیاز فس محافظت •
 ی باز  یها نیزم یدر زهکش  رگذاریتاث •
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 لیبه دل لینارگ اف یساخته شده از ال یها لیژئوتکستا  تی محبوب •
 یساز  ی و استحکام باال و کاربرد آن ها در غن یمقاومت به خوردگ 

 خاک
 خاک هی کردن دو ال جدا •
 از رانش کوه  یر یجلوگ  یجوت برا یها لیاز ژئوتکستا  استفاده •

 

 ست؟ی چ لی کاربرد ژئوتکستا 6#

  اما گسترده است؛ اریبس ی مهندس یدر کاربردها لیوتکستا از ژئ استفاده
  یبرا ی آل دهیها مواد ا لیژئوتکستا  ست؟یچ لیکاربرد ژئوتکستا نی تر جیرا
 ری و سا ی زهکش یدفن زباله، سازه ها یجاده ها، بنادر، محل ها یرساز یز

 .هستند  ی عمران یپروژه ها

 .میپرداز ی ماده م  نیبه کاربرد ا شتریادامه ب در

 ی ساز  جاده .1

 .شوند ی ها به طور گسترده در ساخت جاده ها استفاده م  لیژئوتکستا
 ی آن م  تیخاک و تقو  ی مقاومت کشش  شیآن ها موجب افزا افزودن

 .در بستر جاده کاربرد دارد یر یآبگ هیال کیبه عنوان  نیهمچن .شود
خود را بدون از دست دادن   یر ینفوذپذ تیخاص د یها با لیژئوتکستا

 .حفظ کنند  ی عملکرد جداکنندگ
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 راه آهن  ریمس یرساز یز .2

خاک از   یجداساز  ینبافته برا یپارچه ها ایبافته شده   یها لیژئوتکستا از
گردش آب   یبرا ی که مانع  نیا بدون شود؛ ی خاک استفاده م  یها هیال ریز
از  لیژئوتکستاجداگانه با  ی ها هیال پوشاندن .شود  جادیا ی ن یرزمیز

ضربه ها و ارتعاشات حرکت قطارها  لیخاک به دل  یها هیال یدار یناپا
 .کند ی م یر یجلوگ
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 ی کشاورز  .3

  .شود ی استفاده م  زین یکشاورز  نی زم یکنترل گل و ال یبرا لیژئوتکستا از
 گاوها است که یگل آلود  یجاده ها  یبرا ی مناسب نهینبافته گز لیژئوتکستا

 .کنند  ی از آن گذر م یآالت کشاورز  نیو ماش
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 یزهکش .4

 ی ها، از آن ها در زهکش لیژئوتکستا ونیلتراسیف ی ژگ یاستفاده از و  با
حائل و   یوارها یجاده ها، بزرگراه ها، مخازن، پشت د ،یخاک یسدها

 .شود ی استفاده م  یکشاورز 
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 یساحل یکانال ها و سازه ها رودخانه، .5

 انیاز جر ی ناش شیاحل رودخانه از فرساها در سو لیاز ژئوتکستا  استفاده
  ای ی عیطب یکه از آن ها همراه با سنگ ها ی هنگام .کند ی م یر یآب جلوگ

 .کنند  ی عمل م زین لتریف کیاستفاده شود به عنوان  ی مصنوع 

 

 آخر سخن
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ها کاربرد  آن .کرده اند جادیعمران ا ی در مهندس  ی ها انقالب لیژئوتکستا
رودخانه،   شی جاده ها، کنترل فرسا یساز  نهیدر ساخت و به یگسترده ا

  یو سازه ها یرودخانه ا یکانال ها ون،یلتراسیف ، ی جداساز  ،ی زهکش
 یو استفاده از روش ها یروزافزون تکنولوژ  شرفتیپ با .دارند ی ساحل

آن ها در  کاربرد شود که ی م  ی ن یب شیپ ل،یسنتز ژئوتکستا یبرا دیجد
 شود.  شتریروزمره ما هر روز ب ی زندگ


