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  : چکیده  
انجام بسیاري از فعالیتهاي . ژئوسنتتیکها که عمدتا از مواد اولیه پلیمري تولید می شوند 

عمرانی را امکان پذیر و راحت نموده اند از جمله موارد کاربرد این مصالح می توان به افزایش 
هداري مایعات و گازها و ظرفیت باربري خاك در بسترهاي کارستی لجنی و مسئله دار ، نگ

جلوگیري از هدر رفتن آنها ، نفوذ و ایجاد آسیب توسط آنها به محیط زیست ، کنترل فرسایش 
  .خاکریزها ، ترانشه ها و سواحل رودخانه و دریا اشاره کرد 

ژئو سنتتیکها در مقایسه با روشهاي سنتی هزینه بري کمتري دارند ، در زمان صرفه جویی 
، سبک هستند و دوام زیادي دارند ، کم حجم بوده و هزینه ) نصب سریع و آسان بدلیل (می شود 

  حمل و نقل زیادي ندارند 
  :بطور کلی مزایاي استفاده از ژئوسنتتیکها در موارد زیر خالصه می شوند 

 مقاومت زیاد و قابل کنترل  
 عدم ایجاد تخریب در محیط  
 محیط اثر مخربی روي ژئوسنتتیکها ندارد  
 ولیه کمترهزینه ا  
 دوام زیاد  
  استفاده حداقل از نیروي انسانی ،حمل و نقل و...  
 هزینه تعمیر و نگهداري کم  
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  :مقدمه 
بشر از زمانهاي بسیار دور جهت افزایش مقاومت مصالح خصوصا در کشش سعی بر آن داشته تا از 

نماید ترکیب مصالحی که در کشش مقاومند با مصالحی که داراي ضعف کششی اند استفاده 
ژئوسنتتیک ها نسلی نسبتا جدید و دائما درحال پیشرفت از مصالح عمرانی هستند که در زمینه .

کشاورزي و دیگر زیرشاخه هاي هاي مرتبط با مکانیک خاك ، زمین شناسی ، محیط زیست و 
  .مهندسی عمران و زمینه هاي مشترك مهندسی عمران با دیگر رشته ها بکار برده می شوند 

یک منسوجات و الیاف تولید شده از مشتقات نفتی هستند که عالوه بر استحکام داراي ژئوسنتت
استفاده از مصالح ژئوسنتتیک از دیدگاه . ون خاك است ردر مقایل عوامل دخاصیت فسادناپذیري 

هزینه پروژه ها را به دنبال صرفه جویی در درصد  30اقتصادي و فنی بصرفه بوده و در مواردي تا 
. ژئوتکستایل ها بخاطر ایفاي نقش متنوع ، داراي زمینه هاي کاربرد فراوانی می باشد . ست داشته ا

از آنها که به اشکال گوناگون می باشند بعنوان جداکننده ، فیلتر ، زهکش ، مسلح کننده ، حفاظت 
ان می تجربه استفاده از مواد مسلح کننده آسفالت نشبعنوان مثال . استفاده می شود ... کننده و 

  .افزایش داد دهد می توان عمر الیه آسفالتی و فواصل بین تعمیرات آن را تا دو برابر 


