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فهرست حامیان حقیقی

با گذشت زمان، هر روزه کاربرد مصالح ژئوسینتتیک در پروژه های مختلف عمرانی، زیست محیطی، نفتی، معدنی، هیدرولیکی و غیره رو به افزایش است. بدون شک 
تبادل نظرات و تجربیات مختلف در زمینه طراحی و اجرای پروژههای مختلف با استفاده از این محصوالت، باعث ارتقای دانش علمی و فنی و در نتیجه رشد کیفی پروژه ها و 

همچنین هموار وحرفه ای تر شدن بازار عرضه و تقاضای این محصوالت میگردد.
در این راستا، انجمن ژئوسینتتیک ایران، اقدام به تاسیس یک فضای مجازی با هدف تبادل نظرات و تجربیات کلیه اساتید، طراحان، کارشناسان، مجریان، کارفرمایان، 

دانشجویان و تمامی عالقه مندان در زمینه علم ژئوسینتتیک نموده است.
انجمن ژئوسینتتیک ایران، ضمن دعوت از کلیه اساتید و متخصصان تالش خواهد نمود تا با همکاری اساتید و کارشناسان با استفاده از این فضای مجازی و ایجاد هماهنگی 

بین کلیه متخصصین این علم و صنعت در راستای پاسخگویی به پرسش های فنی مختلف و همچنین تبادل تجربیات موجود، گامی موثر در این زمینه بردارد.

فراخوان همکاری

انجمن مهندسی ژئوسینتتیک ایران



اینک پس از گذشت قریب به چهار سال از نخستین روزهای شکل گیری 
انجمن ژئوسینتتیک ایران، خداوند منان را شاکریم که به همت جمعی 
از متخصصین و فعالین این صنعت، انجمنی نورسته و نوپا توانسته است 
انتشار  را  خود  به  وابسته  نشریه  از  مجلد  اولین  و  بایستد  خود  پای  بر 
نهاد  یک  عنوان  به  تنها  نه  ایران  ژئوسینتتیک  انجمن  اینک  دهد. 
شناخته شده در کشور بلکه به عنوان حامی شاخه ی انجمن بین المللی 
زمان  از  انجمن  این  باشد.  می  فعالیت  به  مشغول   )IGS( ژئوسینتتیک 
را  این صنعت  برای  اندازی گسترده  و چشم  عالی  اهدافی  کار،  به  آغاز 
مد نظر قرار داد. پنج هدف اصلی و عمده تعیین شده انجمن عبارتند از:
1-به کار گیری محصوالت ژئوسینتتیک به صورت موثر، بجا و با اجراي 

صحیح در پروژه ها
مهندسي. جامعه  در  ژئوسینتتیکي  محصوالت  2-معرفی 

علمي  سطح  ارتقاء  و  بخشیدن  3-انسجام 
ایران. در  صنعت  این  ودانشگاهی 

کنندگان،  تأمین  بین  عادالنه  اي  رابطه  ایجاد   -4
کننده  ارائه  عوامل  دیگر  و  کارفرمایان 

طراحان،  مانند  صنعت  این  در  خدمات 
.... و  نصابان  مستقل،  کارشناسان 

و  سالم  رقابت  تقویت  و  5-حفظ 
غیر مخرب بین فروشندگان 

مل  ا عو یگر د و
دست اندرکار. 

انجمن ژئوسنتتیک ایران با این دیدگاه فعالیت خود را آغاز نموده و گام 
در راستای اعتالی این صنعت گذارده است. درهمین راستا کمیته های 

مختلفی در انجمن تحت نظر هیئت مدیره و هیأت اجرایی شاخه انجمن  
بین المللی ژئوسینتتیک شکل گرفته است:

-کمیته فنی
-کمیته گسترش

-کمیته انتشارات
-کمیته اخالق حرفه ای 

-کمیته دانشگاهی
تحقق  راستای  در  خویش  توانایی  فراخور  به  یک  هر  ها  کمیته  این 
تا  اما  اند.  داشته  درخور  دستاوردهای  و  نموده  تالش  انجمن  اهداف 
که  اینجاست  باقیست.  طوالنی  راه  انجمن  متصور  های  آل  ایده 
صنعت  این  متخصصین  و  عالقمند  تمامی  سوی  به  صمیمانه 
هریک  در  همگامیشان  خواستار  و  کرده  دراز  یاری  دست 
این مسیر هستیم.  ادامه  انجمن و در  از کمیته های  
و عزیزانی  تمامی دوستان  از  با سپاس  انتها  در 
و  گیری  شکل  برای  دریغ  بی  کنون  تا  که 
دوام این انجمن تالش نمودند آرزوی 
وبهروزی  سالمتی  عمر،  طول 
داریم. آنان  تک  تک  برای 

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست، دانشگاه شیراز
IGS Iran Chapterنایب رئیس

پیام هیأت مدیره انجمن ژئوسینتتیک ایران

با آرزوی دستیابی به افقهای پیشرفت
هیئت مدیره

مهندسی  شرکتهای  دانشگاهها،  در  ها  ژئوسینتتیک  اجرای  و  طراحی  تحقیق، 

مشاور و پروژههای عمرانی کشور همزمان با سایر نقاط جهان سالهاست که در ایران 

رواج دارد. نیاز به ایجاد انجمنی که میعادگاه تمامی دست اندرکاران این عرصه باشد، 

ژئوسینتتیک  انجمن مهندسی  از سال 1386  اینکه  تا  ابتدا احساس میشد؛  از همان 

ایران به همت جمعی از همکاران تاسیس شد. تاسیس شاخه ایرانی انجمن بین المللی 

ژئوسینتتیک در سال 1390 از دیگر دست آوردهای تالش این عزیزان بود. 

غیر  و  دانشگاهی  تحقیقات  نتایج  که  بود  الزم  محملی  انجمن،  تاسیس  از  بعد 

دانشگاهی، ویژگیهای پروژههای بارز، تجربیات مهم کسب شده توسط متخصصین در 

این زمینه و تازه های دنیای ژئوسینتییک ها را به اطالع کلیه عالقه مندان برساند. این 

انجمن مهندسی ژئوسینتتیک  به عنوان نشریه  این مجله که  اکنون در قالب  محمل، 

منتشر می شود؛ فراهم شده است. 

رسم بر آن است که در اولین شماره منتشر شده هر نشریه ، خالصه ای از اهداف 

پیش رو به عنوان سخن سردبیر یا عنوان دیگری آورده شود. این نوشتار نیز در همین 

راستا تهیه شده است. از اهداف این نشریه این است که پل ارتباطی بین دانشگاه ها 

و  بوده  کارآمد  این حوزه  در  برای محققین  از طرفی  نیز  آن  باشد، محتوای  و صنعت 

در عین حال جوابگوی نیاز بخش صنعت باشد، دست آوردهای هر دو گروه)صنعت و 

دانشگاه( از طریق این مجله به اطالع گروه دیگر برسد و در عین حال کارفرمایان با 

اگرچه در طراحی و کاربرد  این زمینه آشنا شوند.  پتانسیل های موجود در کشور در 

ژئوسینتتیک ها، مهندسی عمران )راه و ساختمان( و به ویژه مهندسی ژئوتکنیک نقش 

امر تولید مصالح ژئوسینتتیک، شاخه های دیگر علوم  اما در  بر عهده دارد؛  را  اصلی 

مهندسی مانند؛ مهندسی شیمی، نساجی و ... بسیار تاثیر گذارند. بنابراین این مجله به 

ارایه یافته های محققین در این زمینه ها نیز می پردازد. 

و گنجانده شده  تهیه  الذکر  فوق  اهداف  زمینه  در  مقاله  تعدادی  این شماره،  در 

است. بدیهی است که اولین شماره نشریه نمی تواند خالی از نقص باشد؛ با این وجود، 

پیمانکاران  و  مشاوران  طراحان،  دانشگاهی،  همکاران  همه  استقبال  با  است  امید 

عرصه ژئوسینتتیک ها و یاری موثر آنها هر شماره از شماره پیشین پربارتر و مفیدتر 

تحقیقاتی            یافته های  دریافت  انتظار  در  مشتاقانه  نشریه  این  اندرکاران  دست  باشد. 

پیمانکاران،   و  طراحان  بارز  اجراهای  و  طراحی  آوردهای  دست  دانشگاهی،  همکاران 

ژئوسینتتیک ها  با  مرتبط  مطالب  سایر  و  تولیدکنندگان  تولیداتی  آوردهای  دست 

نادر هاتفهستند.
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در پاییز س�ال 1386، کمی پس از حضور نوین ده ساله ژئوسینتتیک 
در ایران و چهارمین دهه پس از اولین کاربرد ژئوسینتتیک در کشور و پس 
از مدت ه�ا گفتگو و ابراز عالقمندی برای راه اندازی تش�کیالتی حرفه ای 
تخصصی برای گسترش و فراگیر شدن این رشته در ایران، گروه 5 نفرهای 
نشس�تی را برگزار کرد و طی آن انجمن پایه گذاری ش�د؛ که بعدها انجمن 

مهندسی ژئوسینتتیک نام گرفت. 
ش�کل گیری ای�ن نشس�ت ه�ر چند کوچ�ک، تبل�ور نیازی ب�ود که              
سال ها در ذهن افراد مرتبط با این رشته، در طیف گسترده ای از مخاطبان 
آن یعنی کارفرمایان، مش�اوران، پیمانکاران و دانش�گاهیان از یک س�و و 
از س�وی دیگر ارایه کنندگان آن ش�امل تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، 

طراحان و اجرا کنندگان شکل گرفته بود.
ژئوس�ینتتیک در ده�ه پی�ش از آن، تحوالت امید بخش�ی را به خود 
دی�ده؛ گرای�ش چند تولید کننده نس�اجی به تولید داخلی  ژئوتکس�تایل 
نابافته، ش�روع تولید ژئوممبران پلی اتیلن و PVC، فراگیر ش�دن کاربرد 
ژئوممبران ه�ای پلی اتیلنی وارداتی در حوضچه تصفیه خانه های فاضالب 
و اس�تخرهای نگهداری آب کش�اورزی، فراگیر شدن کاربرد ژئوگریدها در 
س�ازه های خاک مس�لح و نظیر آن، نوید بخش فرا رسیدن بلوغی به شمار 
می رف�ت؛ که نی�از به ایجاد یک هم افزایی فراگیر ب�رای گذار موفق به این 
مرحله را بیش از پیش نمایان کرده و آن را  به یک چالش تبدیل نموده بود.
پایه گذاران انجمن مهندس�ی ژئوسینتتیک با درک این مقطع تاریخی 
و باور به اثرگذاری حرکت های گروهی، با احس�اس مس�وولیت نس�بت به 
آینده ژئوس�ینتتیک در ایران، گام اول را با دع�وت از تمامی افراد مرتبط 
در ح�وزه ی ارایه کنندگان برداش�تند و با برگزاری منظم جلس�ات، هر دو 
هفت�ه یکب�ار از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، طراح�ان و اجرا کنندگان 
دع�وت نمودند تا با پیوس�تن به این حرکت و به اش�تراک گ�ذاری افکار، 
پای�گاه قدرتمن�دی را برای ش�کل گیری انجمن ایجاد نمایند. با اس�تقبال 
دس�ت اندرکاران فوق، در گام بع�دی از افراد مرتبط در ح�وزه مخاطبان، 
یعنی کارفرمایان، مش�اوران، پیمانکاران و دانشگاهیان دعوت به عمل آمد 
تا با پیوس�تن به این هسته اولیه، باعث هم افزایی بیشتر و ایجاد همفکری 

جامع تری گردند. 
حاصل بیش از 6 ماه فعالیت و برگذاری جلسات، منجر به ایجاد هسته 
اولی�ه ای گردید که در برگیرنده پراکندگی معقول�ی از افراد مرتبط در این 
رش�ته بود؛ که حاصل آن در نشس�تی به تاریخ بیس�ت و یک�م خرداد ماه  
1387 در جلس�ه انتخابات هیات موس�س انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 
ایران )در حال تاسیس( به بار نشست و ضمن تایید اساس نامه اولیه، هیأت 
موس�س انتخاب ش�ده، ش�امل 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل 

رسمًا ماموریت خود را برای پیگیری موارد ذیل آغاز نمود:

1-پیگیری امور ثبتی انجمن در مراجع قانونی کشور 
2-پیش عضو گیری طبق مفاد اساسنامه اولیه 

3-تش�کیل مجمع عمومی با حضور اعض�ای انجمن به منظور تصویب 
اساس نامه و انتخاب هیأت مدیره انجمن 

هیأت موسس انجمن با برگزاری اولین جلسه در تاریخ چهارم تیر ماه 
1387و اس�تمرار آن به صورت هر دو هفته یکب�ار، با انتخاب رییس، نایب 
رییس، دبیر و خزانه دار و اس�تقرار دبیرخانه به عن�وان حلقه رابط اعضای 
هیات موس�س، بازرس�ین و اعضاء انجم�ن و نیز با تش�کیل دو کمیته گام 
بزرگی در جهت تداوم بخش�ی به این حرکت برداش�ت. یکی از دو کمیته، 
کمیته گس�ترش با ماموریت معرفی انجمن به افراد مرتبط با ژئوسینتتیک 
از طریق برگزاری س�مینار، کارگاه آموزشی، شرکت در همایش های علمی، 
ارتب�اط با س�ایر انجمن های تخصص�ی و مراجع علمی؛ و دیگ�ری، کمیته 
فنی با ماموریت تدوین مبانی فنی جدید در ژئوس�ینتتیک، کمک به ارایه 
استانداردهای روز، همکاری با سازمان های مرجع نظیر معاونت برنامه ریزی 
و نظ�ارت راهب�ردی، ارایه مقاالت فنی برای فعالیت های کمیته گس�ترش 

نظیر سخنرانی های علمی و تهیه مقاالت فنی برای نشریه انجمن بود.
دو کمیته گس�ترش و فنی در طی دوره سی ماهه عمر هیات موسس، 
ب�ا برگزاری جلس�ات منظ�م ماهیانه و همراه�ی تمامی  صاح�ب نظران و 
عالقمندان موفق به برگزاری 3 جلس�ه عمومی معرفی انجمن، یک سمینار 
تخصصی، یک کارگاه آموزشی، دو حضور نمایشگاهی، چاپ اولین بروشور 
معرف�ی انجمن، چاپ اولی�ن خبرنامه انجمن و همراهی س�الیانه با معاونت 
برنام�ه ری�زی و نظارت راهبردی در تهیه فهرس�ت به�ای جدید آیتم های 
ژئوس�ینتتیکی و افزای�ش آن از 5 ردی�ف عمومی ب�ه 19 ردیف تخصصی 

گردید؛ که نشان از حرکت روبه رشد انجمن دارد.  
س�رانجام پیگیری های هیات موسس انجمن جهت ثبت آن در مراجع 
قانونی )وزارت کار و تامین اجتماعی( به بار نشست و اولین مجمع عمومی 
انجم�ن با حضور اکثریت اعضاء، س�ه س�ال پس از آغ�از حرکت، در تاریخ 
هفدهم آذر ماه 1389 تش�کیل ش�د؛ که ماحصل آن انتخاب اعضای اولین 
هیات مدیره و بازرس�ان انجمن مهندسی ژئوسینتتیک بود تا به مدت سه 
س�ال مس�وولیت هدایت این نهاد تازه تاس�یس را برای گذر از این مقطع 

زمانی در ایران عهده دار باشند. 
ب�ا ش�روع کار و در اولی�ن نشس�ت هیات مدی�ره انجمن مهندس�ی 
ژئوس�ینتتیک در تاری�خ بیس�ت و دوم آذر م�اه 1389، اعض�ای اصل�ی 
و علی الب�دل هی�ات مدی�ره و بازرس�ان، ب�ا رای گیری و انتخ�اب رییس،            
نایب رییس، دبیر و خزانه دار، ضمن ابقا کمیته های فنی و گسترش و بر پایه 
همفکری با اعضا و بازخوردهای رسیده، تشکیل دو کمیته اخالق حرفه ایو 
دانشگاهی را به منظور تسریع حرکت رو به جلو برای نیل به اهداف زیر که 

به روشنی در اساسنامه انجمن ذکر شده بود، تصویب کردند. 
*محصوالت ژئوسینتتیک به صورت موثر در پروژه ها به کار گرفته شوند. 
به کارگیری موثر عبارت است از استفاده به جا و اجرای صحیح، به طوری 
که اعتماد کارفرمایان در پروژه ها به عملکرد مناسب این مصالح جلب شود.

تاریخچه شکل گیری انجمن مهندسی

ژئوسینتتیک در ایران 
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فرزاد فرشید
عضو هیات مدیره و خزانه دار
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هیچ   ،1386 آبان  در  انجمن،  تشکیل  برای  مشترک  جلسه  اولین  برگزاری  زمان  در 

این  تشکیل  برای  بالقوه  نیاز  به  همگانی  وقوف  رغم  علی  نبودند.  خوشبین  اعضا  از  یک 

که  نداشت  باور  نبود. هیچکس  پذیر  باور  کار گروهی در فضای موجود  انجام چنین  انجمن، 

بگیرند. جدی  را  آن  دیگران  یا  و  باشد؛  داشته  وجود  انجمن  انداختن  راه  برای  کافی  زمان 

بودن  دارا  با  انجمن  جاری،  مقطع  در  که  است  افتخار  باعث  مطلب  این  بیان  اما 

در  ژئوسینتتیک  بین المللی  انجمن  نماینده  عنوان  به  حقوقی،  و  حقیقی  عضو   70 مجموعًا 

در  یا  مرتبط،  های  رشته  در  دانشگاه  معتبر  اساتید  تمامی  تقریبًا  می شود.  شناخته  ایران 

و  همدلی  با  که  اینها  همه  دارند.  آن  با  نزدیکی  همکاری  یا  و  دارند  نقش  انجمن  مدیریت 

می سازد. یادآور  را  اتحاد  و  همدلی  در  نهفته  عظیم  نیروی  آمده،  بدست  دوستان  همکاری 

مطلب زیر، اولین صورتجلسه ها و مذاکرات انجام شده برای تشکیل انجمن است، برای 

یاد آوری لذت بخش اولین روزهای تولد. 

حسین غیاثی نژاد
عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن 

یادآوری لذت بخش روزهای تولد

عوامل  دیگر  و  خریداران  فروشندگان،  بین  عادالنه  رابطه ای  *ایجاد 
مستقل،       کارشناسان  طراحان،  مانند  صنعت  این  در  خدمات  کننده  ارایه 

نصابان و .......
*حفظ و تقویت رقابت سالم و غیر تخریبی بین فروشندگان و دیگر عوامل 

دست اندرکار 
*شناساندن محصوالت ژئوسینتتیکی به عنوان محصوالتی عام در جامعه 

مهندسی که به طور معمول مورد استفاده قرار گیرند.
*انسجام بخشیدن و ارتقای سطح علمی و آکادمیک این صنعت در ایران 
هیات  عمومی،  مجمع  بر  مشتمل  را  انجمن  ارکان  انجمن،  اساسنامه 
مدیره و بازرسان معرفی می نماید. بر این اساس و برای کارکرد بهتر، اجزای 

انجمن به شرح زیر گسترش یافته است:

نفوذ  حوزه  گسترش  با  است  امیدوار  ژئوسینتتیک  مهندسی  انجمن 
کارفرمایان،  میان  در  مخاطبان  از  گسترده ای  محیط  نفعان،  ذی  بین  در 
کنندگان،  تولید  بین  در  کنندگان  ارایه  و  دانشگاهیان  پیمانکاران، 
واردکنندگان، طراحان و اجرا کنندگان، بتوانند به  اهداف متعالی فوق نایل 
آمده و نقشی هر چند کوچک در ساختن فردایی بهتر برای ایران داشته 
باشد؛ و در این راه امید به همکاری یکایک دلسوزان این رشته در میهن 

عزیزمان دارد.

    1390/4/14-16

روزشمار شکل گیری انجمن مهندسی ژئوسینتتیک 

1386/08/07                     اولین نشست پایه گذاران انجمن 

1387/03/21                        انتخابات هیات موسس انجمن 

1387/04/04                     اولین جلسه هیات موسس انجمن 

   ارائه 19 ایتم اصالحی ژئوسینتتیک از طرف انجمن          
به سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن 

     اولین جلسه معرفی عمومی انجمن در پژوهشکده
 حمل و نقل وزارت راه و ترابری

    دومین جلسه عمومی معرفی انجمن در معاونت
 شهر سازی شهرداری تهران

03/04/ 1388    سومین جلسه معرفی انجمن در جامعه مشاوران ایران 

17-16/ 7/ 1388      حضور در همایش روز بتن و چاپ بروشور انجمن 

   سمینار تخصصی کاربرد بتن و ژئوسینتتیک
 در انجمن بتن ایران

11/20/ 1388                     راه اندازی وبسایت انجمن 

12/15/ 1388             شروع بکار پرسنل ثابت دبیر خانه انجمن 

1389/08/11      کارگاه آموزشی در چهارمین همایش بین المللی
                               ژئوتکنیک و چاپ اولین خبرنامه انجمن 

12-1389/8/11             حضور در نمایشگاه چهارمین همایش
                                            بین اللملی ژئوتکنیک 

اولین مجمع عمومی انجمن و
 انتخاب هیات مدیره و بازرسان 

1389/09/22                 اولین جلسه هیات مدیره انجمن 

کارگاه آموزشی در انجمن کنگره ملی مهندسی 
عمرانی در دانشگاه سمنان 

 ابالغ رسمی ثبت انجمن توسط وزارت 
کار و امور اجتماعی 

1387/04/21

1387/05/14

1387/09/13

  1388 /08/20

1389/09/17

 1390/02/06

1389/10/01

  حضور در نمایشگاه تخصصی راه آهن
 و قطارهای شهری )با حمایت شرکتNAUE آلمان( 

هیات مدیره  

دبیرخانه 

کمیته فنی 

کمیته گسترش 

کمیته  اخالق حرفه ای 

کمیته آموزش، 
پژوهشگاه و دانشگاه 

مسوول سیاست گذاری های 
کالن و پاسخگویی و نظارت بر عملکرد انجمن

مسوول ارتباط اجزای انجمن، 
اعضای انجمن و سازمان ها و مراکز دیگر

مسوول تهیه استانداردهای فنی، 
تدوین فهرست بها و دستور العمل های فنی

مسوول بسط و گسترش حوزه اعضا
 و معرفی انجمن به مخاطبان

مسوول ایجاد منشور اخالقی و نظارت
 برتعهد اعضا بر حفظ آن

مسوول ارتباط انجمن با دانشگاه ها
 و انتقال تجارب طرفین به یکدیگر
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     جلسه هیات موسس انجمن مورخ 88/12/11

تاریخ  در  ایران  ژئوسینتتیک  مهندسي  انجمن  عمومي  جلسه 
88/12/11 در محل مهندسین مشاور زیستافن با حضور آقایان غیاثي 
نژاد، فرشید، محمدي زاده، اسکندري، فراهاني، گرشاسبي و غالمرضایي 

تشکیل شد.
دستگاه  یک  و  تاپ  لپ  دستگاه  یک  گردید  مقرر  جلسه  این  در 

فکس، از حساب انجمن توسط آقاي فرشید براي دبیرخانه تهیه شود.
به  مرتبط  افراد  کلیه  به  نو  سال  تبریک  ایمیل  ارسال  همچنین 

انجمن تصویب شد.
موارد  بعدي خود  در جلسه  مکلف شد  ارتباطات  کمیته گسترش 

زیر را بررسي نماید:
•ارایه دستورکار کمیته در سال 1389

پیمانکاران  سندیکاي  در  سمینار  برگزاري  جدي تر  •پیگیري 
ساختماني

شرکت هاي  کلیه  از  دعوت  و  انجمن  عمومي  جلسه  •برگزاري 
واردکنندگان،  تولیدکنندگان،  از جمله  ژئوسینتتیک،  با صنعت  مرتبط 
پیمانکاران و ... خصوصًا شرکت هاي جدید جهت ترسیم افق هاي     پیش 
انجمن  ارایه گزارش عملکرد  ایجاد فضاي همدلي و  این صنعت،  رو در 
بعدي خود  در جلسه  فني  کمیته  گردید  مقرر  ژئوسینتتیک  مهندسي 

موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهد:
سندیکاي  سمینار  در  ارایه  جهت  مناسب  پرزنتیشن  •تهیه 
مصالح  با  جدید  دستاوردهاي  ارایه  رویکرد  با  ساختماني  پیمانکاران 

ژئوسینتتیک در زمینه ی اجرایي
•تکمیل آیتم هاي فهرست بها تا تیرماه 89

  جلسه هیات موسس انجمن مورخ 89/01/17

مهندسي  انجمن  اجرایي  هیأت  و  موسس  هیأت  عمومي  جلسه 
با  ایران در تاریخ 89/01/17 در محل شرکت مانا صنعت  ژئوسینتتیک 
حضور آقایان اسکندري، شه کالهي، صالح آبادي، غالمرضایي، غیاثي 

نژاد، نوغاني  و خانم ها مقصودیان و محنتي تشکیل شد.
آقاي غیاثي نژاد با ارایه ي گزارشي از وضعیت دبیرخانه و کارمند 
جدید آن بخش، ضمن مثبت ارزیابي کردن عملکرد ایشان در مدت یک 
ماه کار در دبیرخانه عنوان کردند که ضمن کار در بخش کمیته ارتباطات 
و عضوگیري، وظایف خانم محنتي در این رابطه نیز مورد بحث و بررسي 

قرار گیرد تا هر چه زودتر فعالیت در این زمینه نیز آغاز گردد.

محنتي تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. هیأت 
و  شفافیت  جهت  انجمن،  با  مرتبط  شرکت هاي  به  نامه  ارسال  موسس 

کمک مالي توسط آقاي فرشید را تایید نمود.
در خصوص تکمیل وب سایت انجمن و هزینه هاي آن، هیأت موسس 
اختیار کامل را به آقاي غیاثي نژاد واگذار کرد تا وب سایت انجمن هر 
چه سریع تر تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مقرر شد اعضا 
نسبت به معرفي توسعه دهندگان حرفه ایي وب سایت به دبیرخانه اقدام 

نمایند.

 جلسه هیات موسس انجمن مورخ 89/06/08

مهندسي  انجمن  اجرایي  کمیته هاي  و  مؤسس  هیأت  جلسه 
با  ویندآور  شرکت  محل  در   89/06/08 تاریخ  در  ایران  ژئوسینتتیک 
حضور آقایان غیاثي نژاد، فرشید، نیک نژاد، شه کالهي و غالمرضایي 

تشکیل و موارد زیر بررسي و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
همایش  درباره  ارتباطات  گسترش  کمیته  تصمیمات  گزارش 
آقاي  توسط  آن  جانبي  نمایشگاه  در  انجمن  نحوه حضور  و  ژئوتکنیک 
کمیته  با  انجام شده  مذاکرات  اساس  بر  که  اعالم شد  و  قرائت  فرشید 
برگزار کننده، یک غرفه 39 متري براي انجمن در نظر گرفته شده است. 

تا کنون 3 شرکت جهت حضور در نمایشگاه اعالم آمادگي کرده اند.
نوین  کاربردهاي  موضوع  با   Work Shop برگزاري   پیشنهاد 
محصوالت ژئوسینتتیک در خالل همایش ژئوتکنیک مطرح شده توسط 
با  انجمن در جلسه گذشته در حال پیگیري است که  از اعضاي  برخي 
توجه به عدم حضور اکثر اعضاي هیأت مؤسس در این جلسه مقرر شد 
آقاي فرشید از طریق مکاتبه با اعضاي هیأت مؤسس، آراي ایشان را در 

 جلسه هیات موسس انجمن مورخ 89/03/18

جلسه هیأت موسس و هیأت اجرایي در تاریخ 89/03/12 در محل 
اشکبوسي، رضا  آقایان  با حضور  و  شرکت مهندسین مشاور زیستافن 
شه کالهي، صالح آبادي، غالمرضایي، غیاثي نژاد، فرشید، محمدي زاده 

و خانم محنتي تشکیل شد.
درخصوص وب سایت انجمن ژئوسینتتیک ایران و پیگیري جدي تر 
و راه اندازي آن مقرر گردید تا گروهي متشکل از افراد اعضاي انجمن 
بین  مشاوره  و  جلسات  برقراري  با  داوطلبانه  صورت  به  ژئوسینتتیک 
خود در خصوص شکل جدید و کلي وبسایت، مطالب، گرافیک، طراحي 
از مشخص شدن  پس  تا  نمایند؛  اتخاذ  را   نهایي  تصمیمات  مقاالت،  و 
)آقاي احمد زاده( در صورت  اولیه ي وب سایت  با طراح  شرح قرارداد 
تشخیص و تصمیم بر ادامه همکاري، روند کار با طراح اولیه وب سایت 
انجام پذیرد. در غیر این صورت، براي تعیین مسوول وبسایت تصمیمات 
جدید اتخاذ گردد. در همین خصوص آقایان غیاثي نژاد و محمدي زاده 
برای پیگیري امور وبسایت همراه با آقاي نوغاني اعالم آمادگی کردند. 
مهلت          انجمن  وبسایت  امور  رساندن  نتیجه  به  براي  و  خصوص  این  در 

2 ماهه مقرر گردید.

گزارش انجمن ژئوسینتتیک

 جلسه هیات موسس انجمن مورخ 89/02/18

انجمن  اجرایي  هیأت  و  موسس  هیأت  عمومي  جلسه 
محل  در   89/02/18 تاریخ  در  ایران  ژئوسینتتیک  مهندسي 
گرشاسبي،  نژاد،  غیاثي  عطایي،  آقایان  حضور  با  افزار  سد  شرکت 
و مقصودیان  خانم ها  و  نوغاني  محمدي زاده،  مقدس نژاد، 

موضوع : گزارش جلسه مورخ 87/04/04 

لغایت 18:30 روز سه شنبه مورخ 87/04/04 در محل سالن  از ساعت 17  ایران  ژئوسینتتیک  انجمن مهندسی  نخستین جلسه هیئت مؤسس 
جلسات پژوهشکده حمل و نقل با حضور آقایان مقدس نژاد، افتخارزاده، فرشید، محمدی زاده، صالح آبادی و غیاثی نژاد تشکیل و دستور کار تعیین 

شده مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات زیر اخذ شد:

1- طی رأی گیری بصورت رأی مخفی مسئولیت های زیر در هیئت مؤسس به افراد واگذار گردید
.نائب رئیس : مهندس صالح آبادی  .ریاست هیئت مؤسس : دکتر مقدس نژاد  .خزانه دار : مهندس فرشید  .دبیر : مهندس محمدی زاده

2- مقرر شد خزانه دار هیئت ، جهت رسیدگی به امور دریافت و پرداخت ، اقدام به گشایش حساب مشترک بانکی با رئیس هیئت بنماید.
3- مقرر شد اعضای علی البدل هیئت مؤسس در جلسات حضور یافته و مانند اعضای اصلی حق رأی داشته باشند.

4- دبیر هیئت موظف به تهیه جدول زمانی جلسات هیئت در شش ماه اول سال 87  و ارائه آن به رئیس هیئت می باشد.
5- جلسه آینده روز دوشنبه مورخ 87/04/17 ساعت 5 بعد از ظهر در محل پژوهشکده حمل و نقل با دستور زیر تشکیل می گردد:

- بررسی نظرات اعضاء در خصوص روال ثبت انجمن، جمع بندی و تعیین مسئولیت ها.
- بررسی نظرات اعضاء در خصوص راهکارهای عضوگیری، جمع بندی و تعیین مسئولیت ها.

- تعیین مقرر برای انجمن .

هیئت موسس                                                                                                                                                                           مکاتبات داخلی

انجمن مهندسی ژئوسینتتیک ایران



چکیده
محصوالت  از  استفاده  اخیر  های  سال  در 
ژئوسینتتیک به عنوان عنصری مؤثر در بسیاری 
به  رو  محیطی  زیست  و  عمرانی  پروژه های  از 
افزایش است. در این مقاله پس از مرور اجمالی 
بر تاریخچه استفاده از محصوالت ژئوسینتتیک 
همچنین  و  محصوالت  معرفی  به  دنیا،  در 
کاربردهای آنها پرداخته و هر محصول و عملکرد 
است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  تفکیک  به 

مقدمه 
کلمه ژئوسینتتیک از دو کلمه ژئو به معني 
تشکیل  مصنوعي  معني  به  سینتتیک  و  زمین 
 ،ASTM0439 تعریف  براساس  است.  شده 
از مواد  ژئوسینتتیک محصولی مسطح است که 
سنگ،  خاک،  با  همراه  و  شده  تولید  پلیمري 
زمین و یا سایر مواد و مصالح مربوط به مهندسي 
یک  از  جداناپذیر  قسمتي  عنوان  به  ژئوتکنیک 
توسط  شده  ساخته  سیستم  یا  و  سازه  پروژه، 

انسان استفاده مي گردد. 
امروزه محصوالت ژئوسینتتیک توانسته اند 
جاي خود را در میان سایر محصوالت مهندسي 
نقل،  و  حمل  مانند  مختلف  کاربردهاي  در 
ژئوتکنیک، محیط زیست و هیدرولیک باز کرده 
و به سرعت به محصولي پر کاربرد و موثر تبدیل 

از مزایاي مختلف  این رشد سریع، ناشي  شوند. 
به  مي توان  از جمله  که  مي باشد  محصوالت  این 

موارد زیر اشاره نمود: 
در  تولید  حین  در  شده  کنترل  کیفیت 
جایگزیني  قابلیت  اجرا،  باالي  سرعت  کارخانه، 
آسان سازي طراحي  به جای محصوالت سنتی، 
در مقایسه با طراحي هاي پیچیده با مواد و روش 
هاي سنتي، طول عمر باال، دارا بودن استانداردها 
و آیین نامه هاي خاص، کاهش هزینه ها در مقایسه 
با اکثر روش هاي سنتي، امکان پذیر کردن برخي 
بسیار  یا  و  ممکن  غیر  کاربردهاي  و  طراحي ها 
سخت، سازگاري با محیط زیست، قابلیت کنترل 
و  آسان  دسترسي  قابلیت  و  آن  اجراي  کیفیت 

سریع به این محصوالت. 
از  عمده  طور  به  ژئوسینتتیک  محصوالت 
محصوالت پلیمري ساخته مي شوند که رایج ترین 
آنها پلي اولفین ها )پلي اتیلین  ها و پلي پروپیلین 
ها( و پلي استرها مي باشند. گاهي اوقات از مواد 
در  نیز  طبیعي  مواد  و  الستیک  گالس،  فایبر 

ساخت این مصالح استفاده مي گردد. 
از  استفاده  اصلي  هدف  مجموع  در 
بهتر  عملکرد  و  اجرا  ژئوسینتتیک،  محصوالت 
کاهش  همچنین  و  مصالح  اتالف  بدون  پروژه ها 
هزینه ها در مقایسه با روش هاي سنتي مي باشد. 
این کاهش هم مي تواند در هزینه اولیه و هم در 

شکل 1 - استفاده از مصالح و مواد طبیعي در مسلح کردن خاک - ایران باستان

علت  به  ترمیم  و  نگهداري  هزینه هاي 
افزایش کارایي و طول عمر پروژه  باشد. 

پروژه هاي  نگهداري  و  اجرا  طراحي،  در 
مختلف به خصوص در زمینه حمل ونقل، طراحان 
به  موجود  نیازهاي  تامین  راستاي  در  همواره 
عین در  که  هستند  راهکارهایي  ارایه  دنبال 

دارا بودن ایمني الزم، از لحاظ ساخت و نگهداري 
داراي توجیه اقتصادي باشند. در گذشته تأمین 
تمامي موارد مذکور در یک پروژه بسیار دشوار 
و در بسیاری از موارد غیر ممکن بود. محصوالت 
طراحي هاي  در  تحولي  ایجاد  با  ژئوسینتتیک 
جاي  یک  تأمین  در  سهولت  باعث  مهندسي 

موارد فوق در بسیاري از پروژه ها گردیده اند. 
محصوالت  از  استفاده  2-تاریخچه 

ژئوسینتتیک 
استفاده از مواد و مصالح در خاک به منظور 
سال  به  شک  بدون  آن  خاصیت  و  رفتار  بهبود 
که  گفت  مي توان  مي گردد.  بر  دور  بسیار  هاي 
پایدارسازي  در  کاربرد  این  نمونه هاي  اولین 
تنه هاي  وسیله  به  مردابي  و  باتالقي  هاي  خاک 
بوده  آن  مشابه  و  کوچک  بوته هاي  و  درخت 
به  رسیدن  و  زمان  گذشت  با  کاربرد  این  است. 
صفحه  یک  ساخت  با  و  پیشرفته  هاي  سیستم 
یک  تقریبا  هاي  چوب  از  متشکل  پارچه  یک 
است.  داشته  رواج  همچنان  اندازه  یک  و  شکل 
سابقه احداث اینگونه جاده ها بر روي زمین های 
از  قبل  سال   3000 حدود  به  مردابی  و  باتالقی 
میالد مسیح باز مي گردد]1[. با گذشت زمان در 
احداث این گونه جاده ها از مخلوط خاک پایدار و 
یا قطعه هاي سنگي به منظور رسیدن به سطحي 

صاف و محکم تر استفاده گردید. 
و  مصالح  از  استفاده  دیگر  موارد  اولین  از 
به  مي توان  خاک  کردن  مسلح  در  طبیعي  مواد 
احداث خاکریزها با شیب هاي زیاد مانند اهرام 
گوناگون در ایران و مصر باستان در حدود 3000 

سال پیش اشاره نمود )شکل 1(.

امیررضا شه کالهی، کارشناس ارشد مهندسی عمران، محیط زیست  

 BBG آلمان و شرکت مهندسین مشاور ژئوسینتتیک NAUE مشاور فنی دفتر منطقه ای شرکت

arshcss@yahoo.com  
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 قسمت اول

فراخوان عمومی

راستای  در  دارد  نظر  در  ایران  ژئوسینتتیک  انجمن  فنی  کمیته 
با  ژئوسینتتیک،  سیستم های  طراحی  و  اجرا  دانش  گسترش  و  بسط 
جمع آوری پروژه های شاخص ژئوسینتتیک انجام شده در ایران، نسبت 
به چاپ و انتشار این پروژه ها در پورتال انجمن اقدام نماید. عالقمندان 
می توانند با مراجعه به وب سایت انجمن و دریافت فایل پروژه ی شاخص 
پروژه  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پروژه  ارسال  به  تکمیل آن نسبت  و 

تحت نام همان شرکت انتشار خواهد یافت.

جلسه هیات موسس انجمن مورخ 89/07/18

جلسه هیأت موسس و اجرایي در تاریخ 89/07/18 در محل شرکت 
مشاور پادنا زیستافن با حضور آقایان فرشید، شه کالهي، غالمرضایي، 
صالح آبادي، غیاثي نژاد، محمدي زاده، رضا و خانم محنتي تشکیل شد.
•در این جلسه تصمیم بر آن شد کمیته گسترش لیست فعالیت و 
وظایف عملیاتي مربوط به دبیرخانه که جهت پیگیري به خانم محنتي 
محول مي گردد را در انتهاي هر صورت جلسه بطور مشخص ذکر نماید 
تا دبیر انجمن، آقاي غیاثي نژاد، در جریان امور و وظایف محول شده به 
خانم محنتي قرار گرفته و بررسي و پیگیري کار هر چه بهتر میسر گردد.
براي  را  بها  فهرست  کردن  خالصه  رضا  آقاي  جلسه  انتهاي  •در 
هاي  آیتم  ارائه  راستاي  در  و  نمودند  پیشنهاد  فني  کمیته  به   90 سال 
فهرست بها به دفتر نظام فني و اجرایي کشور و بنا به درخواست آقاي                
هاي  آزمایشگاه  از  بازدید  جهت  مذکور  سازمان  کارشناس  الهي،  فتح 
هاي  شرکت  از  یکي  ابتدا  شد  مقرر  ژئوسینتتیک،  محصوالت  تست 
مانا صنعت، بسپار پي و یا بهسازان محک، اقدامات اولیه جهت فراهم 
ساختن بازدید کارشناسان از آزمایشگاه ها را فراهم سازند تا در صورت 

نیاز به بازدید از دیگر آزمایشگاه ها، اقدامات آتي انجام پذیرد.

             دومین جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 89/10/21 

در جلسه مذکور، اساسنامه نوشته شده توسط آقاي دکتر غیاثي 
نژاد که دو هفته قبل از برگزاري جلسه هیات مدیره توسط دبیر خانه به 
تمامي اعضاي هیات مدیره جهت بازخواني ارسال شده بود، مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت. در پایان و با تایید نهایي حضار، تصمیم گرفته شد 
تا اساسنامه پس از کسب نظر مثبت ایشان، توسط آقاي مهندس فرشید 
به IGS ارسال شود. همچنین مقرر گردید اعضاي هیات مدیره به عنوان 
نمایندگان ایران در IGS معرفي گردند و سپس در جلسه اي با حضور 
کلیه افراد عضو در  IGS IRAN CHAPTER تشکیل و فعالیت خود 

را آغاز نماید.
مجمع  و  مدیره  هیات  داخلي  انتخابات  نتیجه  شد  گرفته  تصمیم 
در روزنامه کثیراالنتشار اطالعات به چاپ برسد. همچنین پس از چاپ 
آگهي، لوگو انجمن با ارسال نامه ایي به وزارت کار معرفي و درخواست 

افتتاح حساب بانکي تسلیم گردد.

  اولین جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 89/09/17

مورخ  ژئوسینتتیک  انجمن  عمومي  مجمع  اولین  برگزاري  از  پس 
89/09/17 ، جلسه هیات مدیره با حضور اعضاي منتخب مجمع؛ آقایان 
 ، نوغاني  نژاد، مهندس  فاخر، دکتر غیاثي  مهندس فرشید، دکتر علي 
دکتر قصري و مهندس صالح آبادي در تاریخ 89/09/22 تشکیل گردید. 
مراحل و  عمومي  مجمع  جلسه  نتیجه  خصوص  در  آبادي  صالح  •آقاي 

موضوع خبرنامه انجمن در جلسه اخیر هیأت تحریریه مورد بررسي 
تلفني،  تماس  طي  زاده،  محمدي  آقاي  زمینه  این  در  که  قرارگرفت 
تصمیمات اخذ شده درباره حجم و اجزاي خبرنامه را تشریح کرد. مقرر 

شد خبرنامه در 8 صفحه و شامل بخش هاي ذیل منتشر شود:
•معرفي انجمن ژئوسینتتیک و اهداف آن و فعالیت هاي انجام شده

IGS Iran Chapter  اعالم ثبت•
•کاربرد محصوالت ژئوسینتتیک )پروژه هاي اجرایي شاخص(

•زمینه هاي همکاري دانشگاه ها و انجمن
•معرفي توانایي هاي داخلي در زمینه تولید

تأمین  و  خبرنامه  در  کننده  تولید  شرکت هاي  تبلیغات  موضوع 
رأي  با  حاضر  اعضاي  که  شد  مطرح  نیز  طریق  این  از  خبرنامه  هزینه 

گیري با آن مخالفت کردند.
غیاثي  آقاي  بها،  فهرست  در  ژئوسینتتیک  آیتمهاي  زمینه  در 
ریاست  راهبردي  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  که  کردند  عنوان  نژاد 
جمهوری، لیست آزمایشگاههایي که در ایران محصوالت ژئوسینتتیک 
لیست  این  شد  مقرر  که  است؛  کرده  درخواست  میکنند،  آزمایش  را 

توسط آقاي غالمرضایي تهیه و در اختیار دبیرخانه انجمن قرارگیرد.

تصویب  از  پس  نمودند:  مطرح  را  ذیل  توضیحات  ثبت،  نهایي 
نماینده  حضور  در  و  اعضا  توسط  عمومي  مجمع  جلسه  در  اساسنامه 
وزارت کار، تهیه نسخه نهایي و تایید شده اساسنامه و به امضا رساندن 
آن توسط اعضاي هیات رئیسه مجمع، تکمیل دو فرم مشخصات اعضاي 
اصلي و علي البدل هیات مدیره و فرم امضاي اعضاي منتصب و ارسال 
آن به وزارت کار و امور اجتماعي تا حداکثر یک هفته پس از برگزاري 
این  اتمام  از  پس  قراردادند.  انجمن  دبیرخانه  کار  دستور  در  را  مجمع 
مراحل انجمن مي بایست طي نامه ایي به وزرات کار جهت معرفي لوگو، 
مهر انجمن و سربرگ اقدام و براي افتتاح حساب از طریق وزارت کار 

اقدامات الزم صورت پذیرد.
•در این جلسه راي گیري جهت انتخاب اعضاي هیات مدیره برگزار 
گردید که با آراي اعضا، آقاي دکتر فریدون مقدس نژاد به عنوان رئیس 
رئیس  نایب  عنوان  به  آبادي  صالح  روزبه  مهندس  آقاي  مدیره،  هیات 
آقاي  و  دار  عنوان خزانه  به  فرشید  فرزاد  مهندس  آقاي  مدیره،  هیات 
دکتر حسین غیاثي نژاد به عنوان دبیر انجمن انتخاب و منصوب شدند.

معرفی و تاریخچه محصوالت ژئوسینتتیک  



 :)Geogrids( 3-2-ژئوگریدها
ژئوگریدها شبکه هاي پلیمري با چشمه هاي 
نسبتًا بزرگ از جنس پلي اتیلن، پلي پروپیلین 
و یا پلي استر بوده که در دو نوع تک سویه و دو 
و  تولید مي شوند  به روش های مختلف  و  سویه 
خواص  بهبود  و  سازی  مسلح  آنها  اصلي  وظیفه 

مقاومتي خاک مي باشد )شکل 4(. 

هاي  روش  در  آمده  بوجود  هاي  پیشرفت 
باال،  کششی  هاي  ماژول  با  پلیمري  مواد  تولید 
سازي  مسلح  در  را  مواد  این  از  استفاده  امکان 
خاک براي دیوارها، شیب هاي تند، بستر جاده ها 
مهم  و  اصلي  خاصیت  است.  نموده  فراهم   ... و 
خاک  ذرات  درگیري  به  آن  عملکرد  و  ژئوگرید 

در چشمه هاي ژئوگرید بر مي گردد. 
یکپارچه  ژئوگریدهاي  نسل  اولین  تولید 
کشور  به  پروپیلین  پلي  و  استر  پلی  جنس  از 
انگلستان باز مي گردد. این تکنولوژي سپس در 
سال 1982 به ایاالت متحده منتقل گردید. پس 
از آن در سال 1980 نسل دیگري از ژئوگریدها با 
انعطاف پذیري باال و از جنس پلي استر با روکش 
شد.  تولید  انگلستان  کشور  در  پروپیلین  پلي 
ژئوگرید، نوارهاي  بافتن  از  ژئوگرید  نوع  این  در 

استري  پلي  زیاد  بسیار  رشته هاي  از  متشکل   
با  ژئوگریدها  سوم  نسل  سپس  گردید.  استفاده 
جوش دادن نوارهاي یکپارچه پلي استري یا پلي 
پروپیلین به یکدیگر در آلمان و برخي کشورهاي 
عرضه  و  معرفي  بازار  به  و  تولید  دیگر  اروپایي 

شدند]9[.

3-3-ژئوممبرین ها
 :)Geomembranes(

انعطاف پیوسته  صفحات  ها  ژئوممبرین 
 پذیري هستند که از یک یا دو نوع ماده مصنوعي 
ساخته شده و براي آب بندي و جلوگیري از نفوذ 
قرار  استفاده  مورد  آالینده  گازهاي  و  مایعات 

مي گیرند )شکل 5(. 

 Charles( گودیر  چالز    ،1839 سال  در 
طبیعي  الستیک  سازی  خالص  از   )Goodyear
به وسیله سولفور و تولید یک الستیک مصنوعي 
که امروزه به آنها پلي مرهاي ترموست مي گویند 
شکنندگي  محصول،  این  مشکل  کرد.  استفاده 
آن در هواي سرد و چسبندگي آن در هواي گرم 
بود. ژئومبرین اولیه و اصلي در واقع یک محصول 
الستیکي بود که جهت آب بندي استخر ذخیره 
الستیک  محصول،  این  بود.  شده  استفاده  آب 

حدود  با  ایزوبوتیلن  از  مجموعه اي  زیر  و  بوتیل 
2 درصد ایزوپرن محسوب می شد. این الستیک 
در  آن  اصلي  استفاده  و  بوده  ناپذیر  نفوذ  کاماًل 
بدون  الستیک هاي  داخلي  الیه  و  ها  تیوب 
تیوب مي باشد. مواد الستیکي دیگري نیز مانند 
نیتریل )Nitrile( و EPDM وجود دارند. البته 
جز  )به  ژئوسینتتیک  صنعت   ،1980 سال  از 
EPDM( از پلي مرهاي ترموست به پلي مرهاي 
تقریبًا  نتیجه  در  و  یافته  تغییر  ترموپالستیک 
تمامي ژئومبرین هاي معمول در این دسته اخیر 
قرار مي گیرند. پلي مرهاي ترموپالستیک موادي 
هستند که در اثر حرارت بدون هیچگونه تغییر 
انعطاف  و  نرم  ذاتي،  خواص  در  مالحظه اي  قابل 
پذیر شده و پس از سرد شدن مجدداً به خواص 
به  نتیجه  در  و  مي گردند  باز  اولیه خود  و  اصلي 
جوش  یکدیگر  به  حرارت،  از  استفاده  با  آساني 

مي شوند. 
تولید ژئوپاپیپ ها و در صورت ترکیب ماده 
تولید انبوه محصوالت پلي اتیلنی در سال 1943 
آغاز گردید و مصرف اصلي آنها در صنایع بسته 
با چگالي هاي  اتیلن  پلي  مي باشد.  و  بندي  بوده 
مصرف  پر   )HDPE، LDPE، FPP( مختلف 
ترین ماده مصرف ترین ماده در تولید ژئومبرین 

است]9[. 
در  آن  از  که  است  موادی  دیگر  از   PVC
ماده  ترکیب  صورت  در  و  ژئوپایپ ها  تولید 
و  نرمي  ایجاد  جهت   »Plasticizer« افزودني 
انعطاف پذیري با آن، در تولید ژئومبرین استفاده 
مي شود. در سال 1939 این محصول توسعه یافته 
قرار  استفاده  دوم  مقام  در  اتیلن  پلي  از  پس  و 
اتیلنی  پلي  ژئوممبرین هاي  واقع  در  گرفت. 
مورد  آفریقاي جنوبي  و  اروپا  در  ابتدا  در   )PE(
استفاده قرار گرفته و سپس به آمریکاي شمالي 
ژئومبرین هاي  از  استفاده  که  در حالي  رسیدند؛ 
سپس  به  و  شروع  متحده  ایاالت  از   PVC
دیگر  انواع   1960 سال  در  است.  رسیده  اروپا 
ژئوممبرین در ایاالت متحده به بازار عرضه شد. 
کانال  بندی  آب  جهت  عمدتًا  ژئوممبرین ها  این 
روسیه،  کانادا،  به  مرور  به  و  شده  استفاده  ها 
تایوان و اروپا نیز راه یافتند. ژئوممبرین دیگري 
اتیلین  پلي  جنس  از   1960 هاي  سال  در  نیز 
کانال  در  استفاده  جهت   )CIPE( کلروسولفاته 
بازارهاي آمریکا و  به  زباله  ها و محل هاي دفن 
سپس اروپا معرفي گردید. امروزه ژئومبرین هاي 
پلي مري از رزین هاي ترموپالستیک مختلف و به 

روش هاي متفاوت تولید مي شوند. 

شکل 3- استفاده از ژئوتکستایل سوزن دوزی نبافته جهت جداسازی و فیلتراسیون در بستر و دیواره 
رودخانه، کانال Mittelland آلمان، سال 1967 میالدی

  شکل 5- ژئوممبرین ها
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امروز  به  تا  مسلح کردن خاک هاي سست 
منسوجات  از  استفاده  اولین  دارد.  ادامه  نیز 
توسط   1926 سال  به  جاده ها  کردن  مسلح  در 
باز  جنوبي  کارولیناي  بزرگراه هاي  دپارتمان 
مي گردد]2[. در آنجا مصالحي از جنس کتان پر 
مقاومت بر روي یک بستر خاکی قرار داده شد، 
آسفالت داغ بر روي آن ریخته شد و سپس یک 
الیه نازک از ماسه بر روي آسفالت اجرا گردید. 
نتایج این کار منتشر شد که در  در سال 1935 
آن هشت آزمایش کارگاهي مستقل مورد بررسي 
قرار گرفته بود. نتایج بیان گر این بود که تا پیش 
از خرابي مصالح کتاني، جاده ها در شرایط خوبي 
ترک ها  کاهش  باعث  مصالح  آن  و  داشتند  قرار 
این  گردیده اند.  جاده  خرابي  کردن  محدود  و 
پروژه اولین پروژه رسمي شناخته شده از کاربرد 
مصنوعي  محصوالت  سازي  مسلح  و  جداسازي 

)ژئوسینتتیک( در جاده ها مي باشند. 
ژئوسینتتیک،  مصالح  دیگر  وسیع  کاربرد 
غیر  مصالح  نوع  دو  بین  میاني  الیه  یک  ایجاد 
آب(  )معموالً  مایعات  زهکشي  منظور  به  مشابه 
عبور  منظور  به  مي باشد.  خاک  فیلتراسیون  و 
به  باید  الیه  این  میاني،  الیه  این  درون  از  آب 
اندازه کافي متخلخل بوده و در عین حال اندازه 
که  باشد  اندازه اي  به  نباید  آن  خالي  فضاهاي 
ذرات خاک از آن فضاها فرار کرده و خارج شوند. 
از مصالح طبیعي شن  از زمان هاي قدیم  معموالً 
مصالح  عنوان  به  شده  دانه بندي  خوب  ماسه  و 
فیلتر استفاده مي شده است. بحث فیلتراسیون 
 Karl Terzaghi اولین بار در سال 1930 توسط
و  درآمد  جریان  به   Arther Gasagrande و 
مورد   Bertram توسط  کوتاهي  مدت  از  پس 
استفاده قرار گرفت]3[.موضوع فیلترهاي خاکي، 
حتي خاک هاي با دانه بندي مخلوط، ایده اصلي 
عنوان  به  ژئوسینتتیک  محصوالت  از  استفاده 
فیلتر با توجه به امکان پذیر بودن کنترل کیفیت 
اقتصادي  مزایاي  همچنین  و  تولید  حین  در 

استفاده از آنها بود. 
کاربرد اصلي دیگر، ایجاد یک الیه آب بند 
به منظور جلوگیري از نفوذ مایعات از محیط هاي 
آلوده به محیط هاي دیگر مي باشد. در روش هاي 
با  رس  خاک  از  منظور  بدین  قدیمي  و  مرسوم 
و  ها  کانال  مي گردد.  استفاده  پایین  نفوذپذیري 
روش  همین  از  استفاده  با  باستان  روم  آبروهاي 
آب بندي شده اند و این روش بدون شک باعث 
است  بوده  متعددي  سالیان  براي  آنها  پیشرفت 
]4[. الیه هاي آب بند ساخته شده از قیر و انواع 

استفاده  مورد   1990 سال  از  سیمان  مختلف 
الستیکي  ماده   ،1930 سال  در  اما  بوده اند؛ 
مصنوعي »بوتیل« )Butyl( آب بندهاي پلیمري 
نوع  این  از  امروزه  کرد]5[.  معرفي  دنیا  به  را 
مي شوند  تولید  مختلفي  انواع  در  که  آب بندها 
استفاده  محیطي  زیست  خاص  کاربردهاي  در 
حال  در  اینکه  توجه  جالب  نکته  مي گردد. 
حاضر جدیدترین محصوالت آب بند ترکیبي از 
محصوالت ژئوسینتتیک و خاک رس مي باشند. 

در مجموع یکي از مشکالت اصلي استفاده 
از مصالح طبیعي مانند چوب، کتان و ... در خاک، 
ارگانیزم هاي  میکرو  از  ناشي  تجزیه  و  فساد 
محصوالت  ورود  با  مي باشد.  خاک  در  موجود 
با  محصوالتي  بیستم،  قرن  اواسط  در  پلیمري 
که  گرفتند  قرار  بیشتر در دسترس  بسیار  دوام 
گاهي اوقات مي توان طول عمر آنها را به بیش از 

100 سال تخمین زد. 

محصوالت  زمینه  در  تحقیقات  اولین 
اوایل  و   1950 سال  اواخر  به  ژئوسینتتیک 
توسط  تحقیقات  این  مي گردد.  باز   1960 سال 
ژئوتکستایل  پدر  را  او  که   Robert J. Barket
از  استفاده  موضوع  روي  بر  و  مي نامند]6[  ها 
 Soil« ژئوتکستایل ها به عنوان مصالح فیلتر در
به  آمریکا  ایلینویز  شهر   »Testing Services
اساس  و  پایه  بعدها  تحقیقات  این  رسید.  انجام 
و  نصب  آزمایشات،  طراحي،  هاي  روش  تدوین 
ژئوتکستایل  محصوالت  فني  مشخصات  و  اجرا 
جلوگیري  و  فیلتراسیون  در  کاربرد  جهت 
علم  امروزه  گردید]6[.  سواحل  فرسایش  از 
در  نوین  علم  یک  عنوان  به  ژئوسینتتیک 
تدریس  دنیا  سراسر  دانشگاه هاي  از  بسیاري 
شده و تحقیقات و آزمایش های بسیار زیادي در 
موسسات و آزمایشگاه هاي مختلف بین المللی و 

محلي در این زمینه در حال انجام مي باشد. 

و  ژئوسینتتیک  محصوالت  انواع   -3
تاریخچه آنها: 

روش   به  توجه  با  ژئوسینتتیک  محصوالت 
تقسیم  زیر  شرح  به  مختلف  انواع  به  تولید 

مي شوند  ]7، 8، 9[:
ژئوممبرین  ژئوگریدها،  ها،  ژئوتکستایل 
ژئوسینتتیکی  رسی-  پوشش های  ژئونت ها،  ها، 
محصوالت  ژئوفوم ها،  ژئوپایپ ها،   ،)GCL(
کنترل فرسایش سطحی خاک و ژئوکامپوزیت ها.

 :)Geotextiles(3-1-ژئوتکستایل ها
ژئوتکستایل ها عبارتند از صفحات یکپارچه 
متشکل از رشته ها و یا نخ هاي بافته شده، نبافته 
سوزن دوزي شده و یا دوخته شده از جنس پلي 
پروپیلین، پلي استر، پلي اتیلن و یا پلي آمیدها 
نفوذپذیر  و  پذیر  انعطاف  این صفحات  )نایلون(. 
بوده و براي کاربردهاي مختلفي مانند جداسازي، 
کنترل  و  سازي  مسلح  زهکشي،  فیلتراسیون، 
امروزه  مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد  فرسایش 
بیش از 100 کاربرد براي ژئوتکستایل ها وجود دارد. 
ژئوتکستایل ها جزو اولین و پر کاربردترین 
واقع  در  مي باشند.  ژئوسینتتیک  محصوالت 
سنتي  پارچه اي  مصالح  همان  ژئوتکستایل ها 
طبیعي  اولیه  مواد  جاي  به  آنها  در  که  هستند 
 .)2 )شکل  است  شده  استفاده  پلیمري  مواد  از 
تاریخچه استفاده از ژئوتکستایلها به اواخر 
باز  فیلتراسیون  کاربرد  در   1950 هاي  سال 
مي گردد. در آن زمان از ژئوتکستایل بافته شده 
با فضاهاي خالي زیاد )بین %6 تا 30%( به عنوان 
الیه فیلتر در پشت دیوارهاي بتني پیش ساخته 
حفاظت سواحل، زیر بلوک هاي بتني پیش ساخته 
کنترل فرسایش و زیر قطعات بزرگ سنگ هاي 
 .]11 و  مي گردید]10  استفاده  سواحل  حفاظت 
از  استفاده   ،1960 هاي  سال  اواخر  در 
متفاوت  کاربردي  با  نبافته  ژئوتکستایل هاي 
بر  تمرکز  زمان  آن  در  گردید.  آغاز  فرانسه  در 
روي بستر جاده ها، زیر الیه باالست در راه آهن، 
کاربرد  منظور  به  مشابه  موارد  و  خالي  سدهاي 
از  استفاده  همچنین  بود.  جداسازي  اصلي 
ژئوتکستایل ها در کاربرد زهکشي نیز در برخي 
است]9[.  گردیده  مشاهده  گذشته  در  موارد 
ژئوتکستایل  از  استفاده  امتیاز  واقع  در 
انگلستان  و  آلمان  کشورهاي  به  مي توان  را  ها 
ژئوتکستایل  از  استفاده  همچنین  داد.  نسبت 
اواخر                                          به  متحده  ایاالت  در  نبافته  هاي 
.]12[  )3 )شکل  مي گردد  باز   1970 هاي  سال 

شکل 2- ژئوتکستایل ها

شکل 4- ژئوگریدها
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منابع

 ،)Erosion Control Netting )ECN شبکه هاي کنترل فرسایش
پتوهاي  و    )Open Ware Meshes )OWM باز  دار  موج  شبکه هاي 
کنترل فرسایش Erosion Control Blankets )ECB( معمول ترین آنها 
مي باشند. همچنین ژئوسل ها )GeoCell( را نیز می توان جزو قدیمي ترین 

محصوالت این خانواده به حساب آورد )شکل 11(. 

 :)Geocomposites( 3-9-ژئوکامپوزیت ها
و  یکدیگر  با  ژئوسینتتیک  محصول  چند  یا  دو  از  ترکیبي  هر  به 
ترکیب  و  متصل  یکدیگر  به  کارخانه  در  تولید  مرحله  در  که  خاک  با  یا 
شده اند، ژئوکامپوزیت مي گویند. این محصوالت با توجه به اجزاي تشکیل  

دهنده شان، کاربردهاي مختلفي دارند.

15ژئوسینتتیک . شماره 1 . زمستان 1490 ژئوسینتتیک . شماره 1 . زمستان 90

http://www.geosyntheticssociety.ir/http://www.geosyntheticssociety.ir/

3-4-ژئونت ها )شبکه هاي ژئوسنتتیکي( 
 :Geonets/Geospacers

هم  به  از  که  مي باشند  محصوالت شبکه اي 
پیوستن رشته هاي پلیمري موازي که تحت زاویه 
منظور  به  و  آمده  به وجود  شده اند  تنیده  بهم 

زهکشي انواع مایعات به کار مي روند )شکل 6(.

برایان  توسط  ابتدا  در  محصوالت  این   
تولید  انگلستان  در   )Bryan Mercer( مرکر 
شبکه هاي  از  محصوالت  این  اصلي  ایده  شدند. 
حمل  و  بندي  بسته  جهت  نازک  پالستیکي 
میوه ها و سبزیجات به وجود آمد. اولین استفاده 
از ژئونت ها به سال 1984 جهت ردیابي نشست 
در یک حوضچه ذخیره مایعات سمي و خطرناک 
در  ژئونت ها  مي گردد]6[.  باز  بند  آب  الیه  دو  با 
یک  در  نظر  به  و  بوده  ژئوگریدها  شبیه  ظاهر 
ژئونت ها  واقع  در  ولي  مي گیرند.  قرار  دسته 
علي رغم دارا بودن مقاومت کششي، به منظور 
زهکشي صفحه اي مورد استفاده مي باشند؛ ولي 
ژئوگریدها در مسلح سازي خاک به کار می روند. 
همچنین ژئونت ها معموالً همراه با یک یا دو الیه 
ژئوتکستایل یا ژئومبرین در طرفین خود )جهت 
جلوگیري از نفوذ ذرات خاک به شبکه زهکشي( 

استفاده مي شوند.

3-5-پوشش هاي رسي – ژئوسینتتیکي 
 :)Geosynthetics Clay Liners, GCL(

ساخته  بند  آب  الیه  یک  محصوالت،  این 
دو  از  که  بوده  بنتونیت  اصلي  الیه  یک  از  شده 
یا ژئوممبرین محصور  طرف توسط ژئوتکستایل 
شده و به روش هاي مختلف مانند سوزن دوزي، 
چسب و یا دوختن به هم متصل شده اند )شکل 
هاي  سال  به  GCLها  از  استفاده  و  تولید   .)7
 GCL 1988 باز مي گردد. در آن سال ها، اولین
GCL پودری سوزن  اولین  و  چسبي در آمریکا 
به  گردیدند.  مصرف  و  تولید  آلمان  در  دوزي 
بنتونیتي  پتوهاي  یا  و  رسي  پتوهاي  GCLها، 
نیز مي گویند. کاربرد اصلي GCLها، آب بندي و 

جلوگیري از نفوذ شیرابه ها و گاهي اوقات گازها 
براي  مناسبي  جایگزین  محصول،  این  مي باشد. 
ژئومبرین ها  اوقات  برخی  و  طبیعي  رس  خاک 
بوده و گاهي نیز در ترکیب با ژئومبرین ها مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

 :)Geopipes( 3-6-ژئوپایپ ها
مشبک  صلب  دیواره  با  پلیمري  لوله هاي 
بوده که جهت زهکشي مایعات و گازها به ویژه در 
محل هاي دفن زباله مورد استفاده قرار مي گیرند 

)شکل 8(.

 مواد قدیمي مصرفي در لوله هاي جمع آوري 
و انتقال آب ها و مایعات شامل فوالد، آهن، بتن 
صلب  دسته  جزو  لوله ها  این  است.  بوده   ... و 
محسوب مي شدند. لوله هاي پلي مري جزو دسته 
انعطاف پذیر طبقه بندي شده که مصرف آنها از 

سال 1989 روز به روز افزایش یافته است.
انتقال  خطوط  درصد   95 از  بیش  امروزه   
 )HDPE )عمدتًا  پالستیکي  لوله هاي  از  گازها 
ساخته شده اند. ژئوپایپ ها در تمامي زمینه هاي 
ژئوسینتتیک  محصوالت  کاربردهاي  مختلف 

مورد استفاده قرار مي گیرند.

:)Geofoams( 3-7-ژئوفوم
 بلوک ها یا دال هایي که در اثر روند انبساط 
تولید یک فوم متشکل  نتیجه  و در  پلي مریک 
تولید  هوا  از  شده  پر  ولي  بسته  هاي  سلول  از 
است  بزرگ  معموالً  قطعات  این  ابعاد  مي شوند. 
این  کاربرد  مي باشد.  کم  بسیار  آنها  وزن  اما 
حرارتي،  ایزوالسیون  جداسازي،  محصوالت، 

پرکننده هاي سبک و یا الیه هاي قائم تراکم پذیر 
بر دیوارهاي صلب     به منظور کاهش فشار خاک 

و ... مي باشد )شکل 9(. 

به سال 1972  این محصوالت  کاربرد  اولین 
در نروژ و اسکاندیناوي باز مي گردد]9[. همچنین 
در ژاپن و آسیاي جنوب شرقي نیز کاربردهایي 
داشته اند. مزیت عمده این محصوالت وزن بسیار 
به  ژئوفوم ها  استفاده  اولین  مي باشد.  آنها  کم 
عنوان کاهنده فشار خاک پشت دیوارهاي قائم
 به ایاالت متحده باز مي گردد و اولین تولید این 

محصول به سال 1950 مربوط مي شود]14[. 

3-8-محصوالت کنترل فرسایش 
 :)GeoErosion( سطحي

کنترل  پلیمري جهت  بعدي  شبکه هاي سه 
سبز  فضاي  ایجاد  و  خاک  سطحي  فرسایش 
پایدار مي باشند. این محصوالت در انواع مختلف 
تولید  منظم  شبکه هاي  و  مختلط  شبکه هاي 

مي گردند )شکل 10(

شکل 6- ژئونت ها

)GCL( شکل 7-  پوششهاي رسي ژئوسنتتيکي

شکل 9- ژئوفوم

شکل 8- ژئوپایپ ها

)Geocell( شکل 11- ژئوسل

شکل 10- شبکه  سه بعدي پلي مري جهت کنترل   
فرسایش سطحي خاک



جدول شماره 1- نتایج آزمایشهای دیگر محققان جهت بهینه یابی شرایط هندسی الیه های مسلح کننده

روش تحقیق

شرایط  یافتن  جهت  فیزیکی  سازی  مدل  به  تحقیق  این  در   
هندسی بهینه الیه های مسلح کننده ژئوتکستایل پرداخته شده است. 
مسلح  های  الیه  تعداد  از:  بودند  عبارت  بررسی  مورد  هندسی  شرایط 
کننده، ابعاد آنها و نیز فاصله اولین الیه مسلح  کننده  از  تراز  سطح زیر

فونداسیون. به منظور رسیدن به شرایط بهینه، سه دسته آزمایش انجام 
گرفت که در هر دسته یکی از این پارامترها متغییر در نظر گرفته شد. 
و  بوده  خشک  حالت  در  آنها  بستر  و  شده  ساخته  مسلح  خاکریزهای 
ثابت  بخش  این  آزمایش های  کلیه  در  آنها  نسبی  تراکم  میزان  همچنین 

و حدود  35%  می باشد. 
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چکیده
یکی از روشهای افزایش ظرفیت باربری پی های سطحی استفاده از 
انواع مسلح کننده ها در خاک بستر می باشد. اغلب این روش نسبت به 
روشهای متداول دیگر رواج کمتری دارد. در این تحقیق ابتدا به نتایج 
های  الیه  مناسب  هندسی  شرایط  یافتن  جهت  آزمایشگاهی  مطالعات 
مسلح کننده در بستر پی های سطحی و سپس به بررسی نتایج آزمون 
بسترهای     روی  بر  متر  سانتی   20 قطر  با  دایروی  ای  صفحه  بارگذاری 
ظرفیت  دستگاه  در  نشده  بافته  ژئوتکستایل  نوعی  کمک  به  ای  ماسه 
باربری به منظور رسیدن به شرایط هندسی بهینه مسلح کننده ها شامل: 
مسلح  الیه  اولین  عمق  نیز  و  آنها  ابعاد  کننده،  مسلح  های  الیه  تعداد 
کننده از تراز زیر شالوده، پرداخته می شود. مدل فیزیکی مذکور در ابعاد 

80×100×100 سانتی متر ساخته و مسلح گردید. 
ماسه،  ژئوتکستایل،  کننده،  مسلح  ژئوتکستایل،  کلیدی:  کلمات 

ظرفیت باربری 
 

 مقدمه
عناصر  آن  در  که  است  مرکبی  ساختمانی  مصالح  مسلح   خاک 
قرار                              خاک  توده  در  تسلیح  عامل  عنوان  به  کششی  مقاومت  دارای 
می گیرند. تنشهای داخلی ناشی از بار خارجی وارد بر یک توده خاک 
مسلح باعث ایجاد نیروهای اصطکاکی بین خاک و مصالح تسلیح کننده 
می شود و در نتیجه تنشهای موجود در توده خاک از طریق اصطکاک 
یا هم چسبی  به مصالح تسلیح کننده منتقل می گردد. در این صورت 
برابر تغییر شکل های جانبی مقاومت می کند  مصالح تسلیح کننده در 
و موجب افزایش باربری توده خاک مسلح می شود. مسلح کننده های 
ژئوکامپوزیت ها(  و  ژئوگرید  )ژئوتکستایل،  ژئوسنتتیک ها  نظیر  مختلف 
ظرفیت  افزایش  در  را  بسزایی  نقش  خاک،  کششی  مقاومت  افزایش  با 
زمینه  در  بسیاری  پژوهشگران  کنند.  می  ایفا  سطحی  های  پی  باربری 
تحقیق  خاک  باربری  ظرفیت  روی  بر  مختلف  های  کننده  مسلح  تأثیر 

نموده اند. 

بررسی هندسه بهینه در مسلح کننده های
  بسترهای پی های سطحی

 h )1 –d = u + N (

شکل 1- مقطع دستگاه آزمایش ظرفیت باربری پی های سطحی مسلح

در جدول 1 نتایج حاصل از آزمایش های محققان مورد مقایسه قرار 
تعیین  دستگاه  مخزن  ابعاد  مقایسه،  این  منظور  به  است.  شده  گرفته 
از  نسبتی  به صورت   )D=ارتفاع و   L=عرض ،W=طول( باربری  ظرفیت 
قطر شالوده )B( ارائه شده است. W/B ، L/B و D/B  پارامترهای بدون 

بعد نسبی میباشند.

روی  بر  گرفته  قرار  های  پی  پایه مدل سازی  بر  که  تحقیقاتی  در   
بسترهای مسلح انجام شده است، مقطع دستگاه آزمایش اغلب به شکل 
1 می باشد. همانطور که در این شکل مالحظه می شود، B، عرض شالوده، 
u، فاصله اولین الیه مسلح کننده از تراز زیر شالوده، h،  فاصله قائم الیه 
  d اندازه طول و عرض مسلح کننده ها و  ،b ،های مسلح کننده از یکدیگر
نیز عمق کلی مسلح کننده ها می باشد که از رابطه زیر محاسبه می شود:



ترتیب          به  را   u/B و   d/B، b/B مقادیر   )1985( همکارانش  و  گیدو 
1 الی 1/25، 2/5 الی 3 و 0/75 الی 1 همچنین اُمر و همکارانش )1993( 
این مقادیر را به ترتیب 1/4 الی 2، 4/5 و 0/75 الی 1 برای پی های مربعی 

و نواری یافتند.

نتایج حاصل از مدلسازی فیزیکی خاکریزهای ماسه ای مسلح سازی 

شده با ژئوتکستایل در دو بخش بهینه سازی شرایط مسلح کننده ها و 
نیز تأثیر وضعیت تراکم در ظرفیت باربری عبارتند از:

1- عمق مؤثر مسلح کننده ژئوتکستایل حدود B می باشد.
مقدار  به  رسیدن  جهت  ژئوتکستایل  کننده  مسلح  الیه  اندازه   -2

بیشینه ظرفیت باربری حدود B × 4 می باشد.
3- عمق بیشینه قرار گرفتن اولین الیه مسلح کننده از تراز سطح 

زیر فونداسیون نیز حدود B × 0/25 می باشد.
4- با افزایش تراکم نسبی در خاکریزهای مسلح شده با ژئوتکستایل 
صورت خطی    به  افزایش  این  اما  یابد  می  افزایش  باربری  ظرفیت  مقدار 

نمی باشد. 
5- در این تحقیق تأثیر اندازه ها لحاظ نشده است.

1.Chung W. & Cascante G. 2006. Experimental and 
Numerical Study of Soil-Reinforcement Effects on the 
Low-Strain Stiffness and Bearing Capacity of Shallow 
Foundations. Geotech. Geol. Eng. Springer.
2.Akinmusuru, J.O., & Akinbolade, J.A., 1981. Stability 
of Loaded Footings on Reinforced Soil. Journal of Geo-
tech Eng. Div ASCE 107(GT6):819-827.
3.Binquet, J., & Lee, K.J., 1975. Bearing Capacity Tests 
on Reinforced Earth Slabs. Journal of Geotech Eng. Div 
ASCE, 101(GT12):1241-1255.
4.Fragaszy R.J. & Lawton E. 1984. Bearing Capacity of 
Reinforced Sand Subgrades. Journal of Geotechnical 
Engineering. Vol. 110. No. 10.
5.Guido, V.A., Biesiadecki, G.L., & Sullivan, M.J., 1985. 
Bearing Capacity of Geotextile Reinforced Foundation. 
Proceeding of the 11th International Conference on Soil 
Mechanics & Foundation of Engineers, San Francisco. 
1777-1780.
6.Shin E.C. & Das B.M. 1999. Bearing Capacity of Strip 
Foundation on Geogrid-Reinforced Sand. 11th Asian 
Regional Conference on Soil Mechanics and Geotech-
nical Engineering.189-192.
7.S.S. Yasrobi, S.M. Rahmaninezhad, S.F. Eftekharza-
deh, 2009, “Characterization of Shallow Foundation 
on Loose Sand Reinforced with Geotextile” 2nd Inter-
national Conference on New Developments in Soil Me-
chanics and Geotechnical Engineering, Near East Uni-
versity, Nicosia, North Cyprus.
8.S.S. Yasrobi, S.M. Rahmaninezhad, S.F. Eftekharza-
deh, 2009, “Large Physical Modeling so as to Optimize 
the Geometrical Condition of Geotextile in Reinforced 
Loose Sand”, Geotechnical Special Publication (GSP), 
ASCE, No. 189, PP, 53-59.

cal Special Publication (GSP), ASCE, No. 189, PP, 53-59.

 در دسته سوم آزمایشهای این بخش فاصله تراز اولین الیه مسلح 
دسته  این  در  شد.  گرفته  نظر  در  متغییر   )u( پی  زیر  تراز  از  ها  کننده 
گردید.  استفاده   b/B  =  4 با   کننده  مسلح  الیه  یک  از  تنها  آزمایش 
تصویر5  نیز نمودار تغییرات BCR  را در برابر u/B   نمایش می دهد. 
همانطور که در این نمودار مشاهده می شود،  بازای  u/B= 0/25   مقدار 

بیشینة  BCR مالحظه می گردد.

b/B به BCR شکل 5- نمودار تغییرات

u/B به BCR شکل 6 - نمودار تغییرات

شکل 4 – مشخصات ژئوتکستایل

منابع

نتیجه گیری
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    نوع خاک و مسلح کننده

در تمامی مراحل این تحقیق چه در خاکریزهای مسلح شده   
و چه در بستر آنها  از ماسه سیلیسی شکسته فیروزکوه موسوم به ماسه 
استاندارد 161 )استاندارد شده در ایران( استفاده شده است. مشخصات 

فیزیکی این ماسه در جدول شماره 2 آمده است.

ساخته  نشده  بافته  ژئوتکستایل  نوعی  از  تحقیق  این  در  همچنین 
گردید.  استفاده  کننده  عنوان مسلح  به    2N400 نام   به  ایران  در  شده 
مشاهده  قابل   3 شماره  جدول  در  نیز  ژئوتکستایل  نوع  این  مشخصات 

می باشد.

 
   مدل و تجهیزات آزمایش

ابعاد               به  تراکمی  مخزن  در  شده  مسلح  خاکریزهای  و  بسترها 
cm × 100 cm × 100 cm 80  )طول × عرض× ارتفاع( ساخته شده اند. 
باشد.  می  چوبی  های  جداره  و  فلزی  اسکلتی  دارای  تراکم  مخزن  این 
سطح داخلی مخزن نیز به منظور کاهش اصطکاک با الیه ای پالستیکی 
 mm پوشیده شده است. همچنین از یک صفحه دایروی فوالدی به قطر
یک  کمک  با  بار  اعمال  است.  شده  استفاده  فونداسیون  عنوان  به    200
رینگ  یک  توسط  اعمالی  بار  مقدار  گیرد.  می  هیدرولیکی صورت  جک 
نیرو سنج و میزان نشست نیز به وسیله سه کرنش سنج دیجیتالی که در 
سطح فونداسیون قرار دارند محاسبه می شوند.  شکل 2  مجموعه جک و 

کرنش سنجها را بر روی فونداسیون را نشان می دهد.

  شرایط هندسی بهینة مسلح کننده

در بخش اول تحقیق، سه دسته آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. 
در دسته اول این آزمایش ها تعداد الیه¬های ژئوتکستایل )N(  متغییر و 
پارامترهای دیگر مانند  u/B = h/B  0/5 = و  4b/B =  )این پارامترها در 
تصویر2 مشخص شده اند(، ثابت در نظر گرفته شدند. به منظور بررسی 
بهتر افزایش ظرفیت باربری از پارامتر بدون بعد  BCR   استفاده شده که 

از رابطه زیر بدست می آید.

BCR = q(R) / q                                          (2) 

در  بارگذاری صفحه  آزمایش  از  مجاز  باربری  q  ظرفیت  آن  در  که 
  N < 0  ظرفیت باربری مجاز در حالت  )q)R برابر با صفر و نیز N حالت
می باشد. تصویر3 نمودار تغییرات BCR  را در برابر d/B   نشان می دهد. 
منحنی تغییرات به طور تقریبی بعد از d/B   برابر با 1،  شیبی نزدیک به 
صفر پیدا می کند. این نقطه در نمودار بازای N  برابر با 2 حاصل می شود.
در دسته دوم این آزمایشها طول مسلح کننده ها )b( مورد بررسی 
   d/B برابر با 0/5 و نیز  h/Bو  u/B  قرارگرفت. برای انجام این آزمایش
برابر با 1 در نظر گرفته شد. تصویر4 نیز نمودار تغییرات BCR  را در برابر 
 b/B = 4   نشان می دهد. همانطور که از این نمودار بر می آید برای   b/B

، ظرفیت باربری به حدود بیشینة خود می رسد.

    جدول شماره 2 – مشخصات فیزیکی ماسه مورد آزمایش

جدول شماره 3 – مشخصات ژئوتکستایل

شکل 2- جک و کرنش سنجها بر روی فونداسیون



ایجاد شد که اهم ان از این قرار است.
آیتم  در  مثال  عنوان  به  آیتم ها؛  در  مصالح  کاربری  تفکیک  -عدم 
ذکر  ژئوگرید  توسط  حائل  دیوار  ساخت  کاربرد   )1384 )راه   190604

نگردیده است.
-تاکید بر مشخصات فنی محصوالت خاص بر خالف رویه جهانی و 
طبقه بندی فنی موجود؛ برای مثال در آیتم های ژئوسنتتیک این فهرست 
بها تنها ژئو گرید پلی استر به همراه ژئو تکستایل به عنوان محصول قابل 
استفاده در تثبیت آسفالت تعریف شده است؛ در حالی که تنوع محصول 

با کاربرد تثبیت آسفالت بسیار متنوع تر از این تک محصول می باشد.
وضعیت های  صورت  تایید  و  تدوین  در  جدی  چالش های  -ایجاد 
پیمانکاری؛ به عنوان مثال در آیتم ژئوگرید کاًل بیش از 50 کیلومتر نیوتن 
بر متر در آیتم 19601 به دلیل تبصره 5 ابتدای فصل در قالب آیتم ستاره 
این  در حالیکه  قیمت می گردیدند  تبصره محاسبه  تعمیم  با  بعضا  یا  دار 
کالس ژئوگرید یکی از پر مصرفترین کالس های ژئوگرید در ساخت دیوار 

حائل می باشد.
محصوالت  کاربرد  وسیع  طیف  به  توجه  با  آیتم  کم  -تعداد 
مصالح  کاربرد  مورد   15 از  بیش  اکنون  هم  ایران؛  در  ژئوسینتتیک 
ایران شناسایی گردیده، در حالی که فهرست بها تنها  ژئوسینتتیک در 

به 3 مقوله کاربردی اشاره کرده است.
-عدم تفکیک موضوعی آیتم های مرتبط در فهرست بهای راه و ابنیه 

با توجه به تفاوت مقوله های کاری در رشته راه با ابنیه و فهارست دیگر
-لزوم تدوین آیتم های ستاره دار ژئوسینتتیکی علی رغم وجود این 

ردیف ها در فهرست بها به دلیل مشکالت تکنیکی
هدف  با  ژئوسینتتیک  انجمن  فنی  کمیته  مذکور،  موارد  به  توجه  با 
به  اقدام  ژئوسینتتیک،  آیتم های  زمینه  در  بها  فهارست  سازی  بهینه 
و  زهکشی  الینینگ،  و  بندی  آب  کمیته های مسلح سازی،  زیر  تشکیل 
کمیته ها،  زیر  این  در  افراد  انتخاب  مبنای  نمود.  آسفالت  و  فیلتراسیون 
با  پروژه های مرتبط  اشتغال در  بهایی در عین  موارد فهرست  به  اشراف 
این مقوله کاری بود. ریز اقدامات انجمن در جهت تغییر آیتم ها به ترتیب 

زمانی به شرح ذیل است.
نامه اعالم آمادگی به کمیته فهرست بها در معاونت نظارت  -ارسال 

راهبردی رییس جمهور و طرح اولیه موضوع 
-تشکیل کارگروه های مسلح سازی، آب بندی و الینینگ، زهکشی، 

فیلتراسیون و آسفالت 
-برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در زمینه تدوین آیتم ها 

-نگارش آیتم های موجود و ارایه به معاونت جهت بررسی اولیه 
-دریافت نقطه نظرات معاونت و ارسال لیست نهایی 

-در جریان قراردادن شرکت های ژئوسینتتیکی مرتبط جهت ارایه 
قیمت آیتم ها به معاونت 

آیتم های  زمینه  در  تغییرات  با   1387 بهای  فهرست  -تدوین 
ژئوسینتتیک

2-تحلیل آیتم های ژئوسینتتیکی فهارست بهای موجود 
آیتم های  اکنون  هم  بها،  فهارست  در  شده  انجام  تغییرات  با 
طبیعی،         منابع  و  آبخیزداری  بهای  فهرست  رشته   6 در  ژئوسینتتیک 
فرودگاه  و  سازی  راه  و  راهداری  زهکشی،  و  آبیاری  ابنیه،  سازی،  سد 

گنجانده شده است.
آیتم های  اول  رتبه  آیتم   18 با  راه  بهای  فهرست  اکنون  هم 

ژئوسینتتیکی را در فهارست بها دارا می باشد. )نمودار1(

همچنین در زمینه مقوله های کاربردی مطرح شده نیز فهرست بهای 

با 4 مقوله تثبیت بستر، ترمیم سطوح آسفالت، آب بندی و ساخت  راه 

بهای  فهارست  به  نسبت  کاربردی تری  زمینه های  از  مسلح  خاک  دیوار 

دیگر برخوردار است.

در نهایت نمودار مقایسه ای و تحلیلی شماره 3، شمایی از اقدامات 

در نهایت نمودار مقایسه ای و تحلیلی شماره 3، شمایی از اقدامات انجام 

گرفته توسط انجمن ژئوسینتتیک را نشان می دهد که گویای موفقیت به 

دست آمده توسط این انجمن است. همان طور که دیده می شود بسیاری 

در  نیز  و  اند  بوده  برخوردار  کیفی  و  کّمی  رشد  از  کاربردها  و  آیتم ها  از 

زمینه تبصره های تعدیلی ابتدای فصول نیز اقدامات شایانی انجام گردیده 

است. 

نمودار1- مقایسه مقدار آیتم های موجود در فهرست بها

نمودار2- مقایسه کاربردی رشته های مختلف فهرست بها

نمودار3: مقایسه آیتم های ژئوسنتتیک فهرست بهای راه و باند سال 86 و 87
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چکیده 
انتشار  از  دهه  سه  گذشت  با  جدید  بهاي  فهرست  وجود  ضرورت 
عدالت  برقراری  و  ها  پروژه  بین  هماهنگی  ایجاد  در  آن  نمونه  نخستین 
و برابری بین نرخ قراردادها مورد تایید تمامی دستگاه های اجرایی قرار 
اولین  انتشار  از  دهه   3 از  بیش  گذشت  از  پس  اکنون  هم  است.  گرفته 
استفاده  مورد  و  تدوین  کاری  رشته  از 15  بیش  در  بها  فهارست  نسخه، 
دستگاه های زیر ربط قرار میگیرد. نفوذ و گسترش عمده ژئوسینتتیک ها 
طی دهه اخیر بخصوص در زمینه تثبیت راه، ساخت دیوارهای حائل و آب 
بندی حوضچه ها باعث شد برای اولین بار آیتم های ژئوسینتتیک در قالب 
سه مقوله کاری تثبیت بسترهای سست، سطوح روسازی راه و آب بندی 

در قالب 5 آیتم وارد فهرست بهای راه و باند و ابنیه سال 1385 گردد.
علی رغم مزایای فنی آیتم های ژئوسینتتیک طی دو دوره کاری 1385 
و 1386 مسایل و مشکالتی در زمینه آیتم های کاری مرتبط با فهرست 
را  ریاست جمهوری  راهبردی  معاونت  که  ایجاد شد  ژئوسینتتیک  بهای 
با  ژئوسینتتیکی  آیتم های  افزایش  و  تدقیق  به  نسبت  که  داشت  آن  بر 

همکاری انجمن ژئوسینتتیک اقدام نماید.
آیتم های  اکنون  هم  بها  فهارست  در  شده  انجام  تغییرات  با 
طبیعی،        منابع  و  آبخیزداری  بهای  فهرست  رشته   6 در  ژئوسینتتیک 
فرودگاه  و  سازی  راه  و  راهداری  زهکشی،  و  آبیاری  ابنیه؛  سازی،  سد 
اول  رتبه  آیتم   18 با  راه  بهای  فهرست  اکنون  هم  است.  شده  گنجانده 

آیتم های ژئوسینتتیکی را در فهارست بها دارا می باشد.

مقدمه 
در سال های ابتدایی دهه 1350 که حجم پروژه های عمرانی زیربنایی 
به دلیل در آمدهای حاصل از صادرات نفت به طور ناگهانی افزایش چشم 
گیری پیدا کرد، به دلیل مطابقت نداشتن این افزایش حجم نقدینگی با 
مصالح، نیروی انسانی و ماشین آالت موجود در کشور، مشکالتی بر سر 
راه اجرای طرح های عمرانی کشور بوجود آمد. به همین سبب مهندسین 
مشاور که مسوول تهیه فهرست بها برای برآورد هزینه اجرای کار بودند 
به منظور جلب پیمانکاران اقدام به ارایه قیمت های قابل توجه در قرارداد 
اختیار  در  و  انسانی  نیروی  دستمزد  پرداخت  مصالح،  خرید  برای  آنها 

گرفتن ماشین آالت می کردند.
باعث  و  کرده  پیدا  رواج  اجرایی  دستگاه های  تمام  در  موضوع  این 
برای  دولت  شد.  عمرانی  طرح های  اجرای  هزینه  در  واقعی  غیر  تورم 
جلوگیری از این روند غیر منطقی به سازمان برنامه بودجه وقت ماموریت 
داد تا نسبت به تدوین فهرست بهای استاندارد برای برآورد هزینه پروژه 
عمرانی  طرح های  اجرای  وسیله  این  به  تا  کند  اقدام  متعارف  قیمت  با 
مصوب              بودجه  برنامه  23قانون  ماده  استناد  )به  شود  خارج  بست  بن  از 

سال 1351(.

پایه  بهای  فهرست  تدوین  به  اقدام  سازمان   ،1355 سال  ابتدای  از 
برای کارهای ساختمانی در راهسازی کرد. بر پایه این اقدام ظرف مدت 
کوتاهی پروژه های عمرانی به حالت عادی بازگشت. با توجه به آثار مثبت 
این امر و استقبال دستگاه های اجرایی، به تدریج برای رشته های مختلف 

فهرست بها تدوین، نشر و ابالغ شد.
انتشار  از  دهه  سه  گذشت  با  بها  فهرست  ضرورت  ترتیب  این  به 
نخستین نمونه آن مورد تایید دستگاه های اجرایی واقع شد و در ایجاد 
هماهنگی بین پروژه ها و برقراری عدالت و برابری بین نرخ قراردادها نقش 

موثری ایفاد می کند.
نسخه  اولین  انتشار  از  دهه   3 از  بیش  گذشت  از  پس  اکنون  هم 
فهارست بها در بیش از 15 رشته کاری تدوین و مورد استفاده دستگاه های 

ذیربط  قرار می گیرد.
جدید،  رشته های  برای  بها  فهارست  تدوین  از  جدا  مدت  این  طی 
فصل ها و آیتم های متعددی به فصول مرتبط با هر فهرست بها با توجه به 

نیاز آن رشته اضافه گردیده است.

1- تاریخچه ژئوسینتتیک در فهرست بها
 Synthetic و  سینتتیک ) Geo ( کلمه ژئوسینتتیک از دو بخش ژئو
ساخته شده است. از کلمه ژئو در مواردی استفاده می شود که مربوط به 
استفاده می شود  مواردی  مورد  در  و قسمت دوم سینتتیک  باشد  زمین 
آزاد در  به صورت  و  باشند  به عبارت دیگر مصنوعی  یا  بشر  که ساخت 
طبیعت یافت نمی شوند. کلمه ژئوسینتتیک برای دسته ای از محصوالت به 
کار می رود که عمومًا جهت برطرف سازی مشکالت ژئوتکنیکی استفاده 
ژئو  ژئوتکستایل،  برای هشت محصول  به طور کلی  این کلمه  می گردند. 
ژئو  و  ژئوسل  ژئوفوم،  الینر،  کلی  ژئوسنتیک  ژئونت،  ژئوممبران،  گرید، 
کامپوزیت ها استفاده می شود. این محصوالت گستره وسیعی از کاربردها 
ژئوتکنیک،  عمرانی،  کاربردهای  از  بسیاری  حاضر  حال  در  و  دارند  را 
فاضالب، انتقال آب، حمل و نقل، محیطی، هیدرولیکی و دریایی به آنها 

نسبت داده می شود.
کاربرد             به  ایران  در  ژئوسینتتیک  محصوالت  از  استفاده  زمینه 
 35 از  بیش  به  معادن  تغلیظ  حوضچه های  بندی  آب  در  ها  ممبران  ژئو 
طی  ژئوسینتتیک ها  عمده  گسترش  و  نفوذ  اما  می گردد.  باز  بیش  سال 
آب  و  حائل  دیوارهای  راه، ساخت  تثبیت  زمینه  در  بخصوص  اخیر  دهه 
بندی حوضچه ها باعث شد برای اولین بار آیتم های ژئوسینتتیک در قالب 
سه مقوله کاری تثبیت بسترهای سست، سطوح روسازی راه و آب بندی 
در قالب 5 آیتم وارد فهرست بهای راه و باند و ابنیه سال 1385 گردد.
مزایای گنجانده شدن این آیتم ها داخل فهرست بها به شرح زیر است.
تایید  مورد  مصالح  و  کاری  آیتم های  بعنوان  ژئوسینتتیک ها  -تائید 

کارفرمایان در پروژه های عمرانی 
-نوشتن اسناد و برگزاری مناقصات برپایه آیتم های مرتبط ژئوسینتتیک 
ژئوسینتتیک  مصالح  واقعی  غیر  واحد  قیمت های  اعالم  امکان  -کاهش 

توسط پیمانکاران 
طرح های   مقایسه ای  و  توجیهی  گزارشات  تهیه  امکان  شدن  -فراهم 
محصوالت این  از  استفاده  ارزش  مهندسی  بررسی  جهت  در  عمرانی، 

علی رغم مزایای فوق، طی دو دوره کاری 1385 و 1386، مسایل و
مشکالتی در زمینه آیتم های کاری مرتبط با فهرست بهای ژئوسینتتیک

مروری بر سیر بهینه سازی آیتم های 
ژئوسینتتیک در فهرست بها

مهندس محمد رضا اشکبوسی، کارشناس ارشد ژئوتکنیک

مدیر بخش ژئوتکنیک شرکت مانا صنعت
ashkbusi@manasanat.com
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مزایاي کوله هاي باربر خاک مسلح

- صرفه جویي در هزینه ساخت  )تا 35 درصد در مقایسه با سیستم 
متکي بر شمع(

2- کوتاه شدن زمان اجرا
3- زیبایي و تنوع گزینه هاي نما

4- تکنیک هاي اجرایي ساده و سریع
5- عملکرد خوب لرزه اي

6- ظرفیت تحمل زیاد نشست هاي نامتقارن بدون صدمه به سازه
)نشست  پل  عرشه  به  خاکریز  اتصال  نقطه  در  هموارتر  مسیر   -7

نامساوي بین عرشه و خاکریز وجود ندارد(
کوله  احداث  دارد،  کار وجود  که محدودیت فضاي  در شرایطي   -8
سمت  در  ویژه  به  کمتري  فضاي  به  بتني،  دیوار  به  نسبت  مسلح  خاک 

خارج دیوار نیاز دارد.

اولین کوله باربر خاک مسلح:  کلورادو 1998

اولین پل بزرگ با کوله باربر خاک مسلح در سال 1998 در کلورادو 
آمریکا توسط اداره حمل و نقل کلورادو )CDOT( اجرا گردید. ساخت 
این پل که تصاویر و طرح اولیه پالن و مقطع آن در ادامه ارایه شده است، 
در سال 1998 آغاز شد و تکمیل آن یک سال به طول انجامید. این پروژه 
روش معمول استفاده از شمع هاي بتني را براي احداث کوله پل ها تحت 

الشعاع قرار داد.
از آنجا که در حال حاضر در ایران تجربیات اجرایي مدّون در زمینه 
کوله هاي باربر خاک مسلح وجود ندارد، لذا در این مقاله براساس منابع 
تحقیقاتي موجود، روند طرح و اجراي پل کلورادو به عنوان نمونه اي مهم، 
مورد بررسي قرارگرفته است. نتایج این بررسي مي تواند به عنوان خطوط 
کلي و راهنما در زمینه احداث کوله هاي باربر در داخل کشور مورد توجه 

قرار گیرد.

پالن اجرایي کوله باربر احداث شده در سال 1998 –  کلورادو

نماي جانبي کوله باربر احداث شده در سال 1998 –  کلورادونماي کلي پل با کوله هاي باربر احداث شده در سال 1998 - کلورادو
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3-برنامه و راهکارهای پیشرو 
هم اکنون با گذشت بیش از 3 سال از تغییرات بوجود آمده، انجمن 
طرح  شده  موفق  آیتم ها  معایب  و  مزایا  رصد  و  بررسی  با  ژئوسینتتیک 
اولیه ای برای تغییرات و افزایش آیتم ها بر اساس موارد ذیل تهیه نماید.

در  بخصوص  بها  فهرست  به  جدید  آیتم های  کردن  اضافه  •امکان 
زمینه های کاربردی جدید مانند کنترل فرسایش و مهندسی هیدرولیک 

•بررسی اجمالی فهارست بهای مختلف و تفکیک و به سامان سازی 
آیتم های هر رشته بر مبنای کاربرد 

به  ژئوسینتتیک  آیتم های  عنوان  با  مجزا  فصل  تدوین یک  •امکان 
خصوص در فهرست بهای راه و باند 

تجربه کار مشترک افراد مختلف با زمینه  های کاری وابسته در انجمن 
ژئوسینتتیک ایران فصلی نو در تاریخ ژئوسینتتیک ایران است که امید 
می رود با تداوم تعامالت گروهی زمینه اتفاقات مثبت آینده فراهم گردد.

چکیده
یکي از کاربردهاي کاماًل جدید سیستمهاي خاک مسلح ژئوگریدي، 
بر  وارده  بارهاي  تحمل  براي  )کوله(  باربر  سازه  عنوان  به  آن  کاربرد 
باربر خاک مسلح،  به خاک بستر مي باشد. سازه کوله  بار  انتقال  پل ها و 
استفاده  را تحمل مي کند.  و پل روگذر  بار رمپ مسیر  به طور هم زمان 
امکان صرفه جویي چشمگیري در هزینه هاي  باربر خاک مسلح،  از کوله 
نوشتار  این  مي سازد.  فراهم  را  احداث  مدت  کاهش  همچنین  و  اجرایي 
ابتدا به معرفي مفهوم و پس زمینه کوله هاي باربر خاک مسلح با توجه به 
تحقیقات و تجربیات جهاني پرداخته، و در ادامه یکي از اولین تجربیات 
قرار  بررسي  مورد  را   کشور  داخل  در  باربر  کوله هاي  طراحي  زمینه  در 
مي دهد. با توجه به اینکه همواره در هنگام وارد شدن به مقوالت جدید 
طراحي مهندسي، تجربیات اولیه از حساسیت ویژه اي برخوردار هستند؛ 
با وجود  با تحقق پروژه هاي موفق در داخل کشور، و  لذا در حال حاضر 
تجربیات جهاني قابل توجه در این زمینه، کوله هاي باربر خاک مسلح به 
عنوان یک آلترناتیو اقتصادي و سریع براي روش هاي رایج احداث کوله 
پل هاي متکي بر شمع قابل طرح مي باشند. بدیهي است براي توسعه این 
سیستم، الزم است متولیان طرح ها به نحوي شایسته از ویژگي هاي فني 
و مزایاي این سیستم نوین آگاه شوند. نوشتار حاضر، گام کوچکي در این 

راستا محسوب مي شود. 

مقدمه
)GRS(  در سال هاي اخیر، سیستم هاي خاک مسلح ژئوسینتتیکي
براي تحمل خاکریز رمپ ها  پروژه هاي راهسازي  به نحو چشمگیري در 
افزون  روز  استفاده  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ترافیکي  بارهاي  و 
است:  بوده  عامل  چند  تاثیر  تحت  مسلح،  خاک  متنوع  سیستم هاي  از 
اجراي ساده و سریع، عملکرد  نما، روش  زیبایي  صرفه جویي در هزینه، 
لرزه اي مناسب و نهایتًا ظرفیت تحمل نشست هاي نامتقارن بدون وارد 
آمدن صدمه به سازه. در سیستم هاي قدیمي خاک مسلح، از تسمه هاي 
فوالدي براي مسلح کردن خاک استفاده مي شد، اما به دلیل قیمت باال و 

دوام نامناسب در برابر خوردگي و شرایط محیطي، و همچنین با توسعه 
مسلح  عمدتا  امروزه  مناسب،  قیمت  با  ژئوسینتتیک  محصوالت  تنوع  و 
در  توجه است.  مورد  )ژئوگرید(  ژئوسینتتیک  با محصوالت  سازي خاک 
این نوشته نیز هرجا به اختصار عبارت »خاک مسلح« آمده است، منظور 

از آن اختصاصًا خاک مسلح شده با ژئوگرید است.

سابقه تحقیقات درباره کوله هاي باربر خاک مسلح
پروژه هاي  در  مسلح  خاک  باربر  کوله هاي  سیستم  کاربرد  از  قبل 
 )FHWA( واقعي، تحقیقات وسیعي که توسط اداره راه هاي فدرال آمریکا
و اداره حمل و نقل کلورادو )CDOT( در مورد کوله هاي باربر ژئوگریدي 
انجام شده بود، نشانگر عملکرد درخشان و ظرفیت باربري زیاد این نوع 
کوله ها بوده است. نتایج این تحقیقات منجر به احداث سازه منحصر به 
فرد پل کلورادو گردید. هر چند این پل بزرگ یک پروژه پیشتاز در زمینه 
کوله هاي باربر محسوب مي شود، اما همزمان با آن تجربیاتي نیز در این 
تجربیات  بود.  گرفته  صورت  استرالیا  و  فرانسه  آلمان،  ژاپن،  در  زمینه 
کوله هاي  روي  واقعي  مقیاس  با  آزمایشاتي  شامل  زمینه  این  در  آمریکا 
 )CDOT( باربر خاک مسلح مي باشد. بر اساس سازه آزمایشي که توسط
با استفاده از مصالح شن و ماسه اي و مسلح کننده هاي ژئوگریدي احداث 
شده بود، حداکثر نشست آني قائم و افقي برابر 27/1 و 14/3 میلي¬متر 
پس  سازه  افقي  و  قائم  خزشي  نشست  حداکثر  همچنین  گردید.  ثبت 
         14/3 و   18/3 برابر  روز،   70 مدت  به  نیوتن  کیلو   232 سربار  اعمال  از 

میلي متر بود. 

باالي  باربري  قدرت  و  آزمایشي  سازه هاي  این  بسیارخوب  عملکرد 
آنها، مهندسین CDOT را قانع کرد که از این سیستم براي احداث پل 
کلورادو استفاده کنند. توضیحات بیشتر راجع به این پل در ادامه آمده 
در  باربر خاک مسلح  کوله  به مزیت هاي سیستم  آن  از  پیش  اما  است، 

مقایسه با سیستم هاي معمول دیوار و شمع بتني، اشاره مي شود:

آشنایي با ویژگیها و روند طراحي کوله هاي باربر خاک مسلح
احسان نوبخت

مهندس عمران از دانشکده فني دانشگاه تهران

کارشناس ارشد شهرسازي از دانشگاه شهید بهشتي تهران

مدیربخش پشتیباني فني شرکت مانا صنعت

nobakht@manasanat.com
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•ثبت پروفیل و بررسي هاي نقشه برداري نشان داد که بعد از تکمیل 
از بروز نشست نامساوي در  احداث و بهره برداري از پل، هیچ نشانه اي 

دهانه ورودي پل ثبت نشده است.
به ذکر است که تمام تغییر مکان ها و  نتایج فوق الزم  با  رابطه  در 
نشست ها در مدت 12 ماه پس از شروع بهره برداري از پل ثبت گردیده و 

تغییر مکان هاي ثبت شده پس از این مدت ناچیز بوده است.
در نهایت، باید گفت عملکرد پل احداث شده در کلورادو طبق رفتار 
درخشان  عملکرد  نشانگر  برداري،  بهره  از  پس  و  اجرا  حین  شده  ثبت 
کوتاه مدت و دراز مدت این سازه مي باشد. تغییر مکان هاي واقعي ثبت 
شده به نحو چشمگیري کمتر از مقادیر در نظر گرفته شده در طراحي و 
یا حداکثرهاي مجاز آیین نامه اي بوده است. هیچ آسیب سازه اي در مورد 
آن گزارش نشده و پس از گذشت یک سال از بهره برداري، تغییر مکان 

هاي سازه به سطح ناچیزي تنزل پیدا کرده است.

تشریح روند مورد استفاده در طراحي بر اساس پروژه ای 
در جنوب کشور   

تعدادی       احداث  آن  موضوع  و  واقع  استان خوزستان  در  پروژه  این 
پل های روگذر عبوری بر فراز خط راه آهن می باشد. استفاده از کوله باربر 

ژئوگریدی در این طرح به لحاظ اقتصادی، مد نظر قرارگرفت.

در شکل هاي زیر ابعاد و هندسه تیپ پیشنهادي کوله هاي باربر با 
توجه به الزامات عملکردي پل هاي روگذر طرح ارایه شده است:

فاصله آزاد بین کوله هاي طرفین: 12 متر 
عرض رمپ رو گذر :  11 متر

ارتفاع کوله تا زیر شاه تیر: 7/5 متر 
ارتفاع دیوار فرعي باالي کوله:   2 متر 

باربر خاک مسلح  اجزاي مختلف سیستم کوله  و  ابعاد  و  نماي کلي 
پیشنهادي در طرح شماتیک ارایه شده است. مطابق شکل، اجزاي اصلي 

کوله عبارتند از:
- خاکریز اصلي مسلح کوله با نماسازي

- خاکریز فرعي رمپ روي کوله
- نشیمن بتني مسلح روي کوله براي نصب شاه تیرهاي اصلي پل

هر  از  مسلح  کوله  خاکریز  تاج   ،FHWA استاندارد  الزامات  طبق 
طرف به میزان 3/5 متر عریض تر از رمپ روگذر مي باشد. ضمنًا در طرح 
پیشنهادي به دلیل وجود فضاي کافي، در جهت کمک به اقتصاد طرح از 
دیوارهاي برگشتي خاک مسلح صرف نظر شده و خاکریز طرفین کوله به 

صورت شیرواني آزاد در نظر گرفته شده است.
     

روند طراحي کوله هاي باربر پروژه مورد بررسی
  FHWA استاندارد  اساس  بر  پروژه  این  باربردر  کوله هاي  طراحي 

براي طراحي خاک مسلح ژئوگریدي و طي مراحل زیر انجام شده است:
1- تعیین بارگذاري مرده و زنده وارد بر کوله با توجه به استاندارد 

طراحي
2- تعیین مشخصات خاک بستر و خاکریز طبق مطالعات ژئوتکنیک   
3- طراحي اولیه سازه بر اساس تعادل حدي )تعیین آرایش ژئوگرید( 
اجزاي  مدلسازي  از  استفاده  با  نشست  براي  اولیه  کنترل طرح   -4

محدود 
اجزاي  مدلسازي  اساس  بر  اولیه  طرح  سازي  نهایي  و  اصالح   -5

محدود
)در         حفاظت  مانند  جنبي  هاي  طرح  و  دیوار  نماي  انتخاب   -6

صورت نیاز(
به کار رفته در طراحي و  با مباني  اجرایي منطبق  7- تدوین روش 

مدلسازي نماي جانبي تیپ کوله هاي باربر خاک مسلح

       مقطع ابزار بندی شده کوله باربر برای سنجش رفتار واقعی سازه

طرح شماتیک جزییات هندسي کوله باربر مورد طراحي
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بتني و شاه تیرهاي  باربر و نشیمن  شکل زیر نشانگر مقطع طولي کوله 
متکي بر آن است.  این شکل  مکانیزم انتقال  بار از شاه تیر  به نشیمن  
نواري بتني که مستقیمًا روي سطح کوله باربر خاک مسلح نشسته است 

را نشان مي دهد.

 مطابق مقطع فوق، کوله باربر خاک مسلح، همزمان بار شاه تیرهاي پل 
و رمپ مسیر را به طور همسان )هر دو روي بستر خاکي( حمل مي کند. 
بدین ترتیب مساله نشست نامساوي در لبه ورودي پل )بین دال دسترسي 
و عرشه( که در سیستم هاي معمول کوله هاي متکي بر شمع بتني به دلیل 

ناهمساني نشیمن کوله و رمپ ورودي پل وجود دارد، مرتفع مي شود.

ابزاربندي براي سنجش عملکرد واقعي سازه
در احداث این پل همزمان با اجرا، به مساله آزمایش و سنجش عمکرد 
و  آزمایش  شرایط  ایجاد  و  شده  زیادي  توجه  واقعي  بارهاي  تحت  سازه 
از  پس  و  اجرا  حین  در  پل  این  عملکرد  مختلف  جنبه هاي  روي  تحقیق 
آن، به عنوان بخشي از طرح و اجراي این پل مورد نظر قرار گرفت. بدین 
جهت برنامه ابزار بندي و ثبت و تحلیل نتایج حاصل از آن در چهار مقطع 
بحراني سازه انجام گرفت. در شکل زیر، مقطع عرضي ابزاربندي مشاهده 
مي شود. با انجام این ابزار بندي، می توان اطالعات ارزشمندي راجع به 
جابجایي سازه، تنش هاي داخل خاک، کشش ژئوگرید، نشست هاي سازه 
و نما و میزان رطوبت خاک حین ساخت و پس از بهره برداري ثبت نمود.

بررسي نتایج ثبت شده توسط سیستم ابزاربندي
مهمترین نتایجي که از ثبت نتایج ابزار بندي حاصل شد عبارتند از:

•پاسخ ثبت شده از طریق فشارسنج ها و کرنش سنج ها به خوبي با 

بارهاي وارده در دوران ساخت، همخواني داشت.
•کرنش هاي ثبت شده در الیه هاي ژئوگرید در دوران ساخت کامال 

ناچیز بودند )در حدود 0/45 درصد(.
•نیروهاي افقي ثبت شده در مجاورت دیواره نما و همین طور حداکثر 
کرنش کششي الیه هاي ژئوگرید، به میزان قابل توجهي کمتر از مقادیر در 

نظر گرفته شده در طراحي بودند.
•بیشتر کرنش الیه هاي ژئوگرید در طول دوران ساخت دیوار واقع 
شد )قبل از احداث سازه پل(. نتایج ثبت شده نشان مي دهد که تقریبا 
50 درصد کرنش نهایي هر الیه تنها با احداث 2 متر خاکریز روي آن الیه 

انجام مي شود.
•حداکثر تغییر مکان افقي ثبت شده در مجاورت دیواره نما برابر 12 
میلي متر بوده است که با اعمال سربار پل، مقدار 10 میلي متر به آن اضافه 
شد. حداکثر تغییر مکان افقي به سمت بیرون پس از گذشت 18 ماه از 

بهره برداري، برابر 13 میلي متر ثبت گردید.
و  کوله  کامل  احداث  از  پس  پل  نشیمن  زیر  قائم  نشست  •حداکثر 
سازه پل برابر 13 میلي متر و در زیر بستر نماي دیوار برابر 5 میلي متر 

ثبت گردید.

پالن اجرایي کوله باربر احداث شده در سال 1998 –  کلورادو



شکل تغییر یافته مقطع آنالیز شده

کنتورهاي تغییر مکان افقي تجمعي در انتهاي زمان بارگذاري

کنتورهاي تغییر مکان قائم ) نشست( تجمعي در انتهاي زمان بارگذاري
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تنها  تعادل حدي،  تحلیل  که  کرد  اضافه  باید  باال  موارد  توضیح  در 
تنش هاي داخلي عناصر سازه اي را مشخص مي کند ولي در مورد میزان 
به  نمي دهد.  بدست  اطالعاتي  )نشست(،  قائم  و  افقي  هاي  مکان  تغییر 
همین دلیل و به جهت حساسیت سازه کوله باربر از نظر خدمت پذیري، 
الزم است در تکمیل تعادل حدي، مدلسازي و تحلیل اجزاي محدود نیز 
روي سازه انجام گیرد تا مقادیر نشت سازه محاسبه شود. نتایج مدلسازي 
مقادیر  از  ها  مکان  تغییر  و  ها  تجاوز نشست  در صورت  اجزاي محدود، 
تعادل  تحلیل  نتایج  و  فرضیات  اصالح  و  نظر  تجدید  به  مي تواند  مجاز، 
حدي منجر شود. طراحي اولیه کوله باربر بر اساس استاندارد FHWA و 

با استفاده از نرم افزار MSEW )2.0( انجام شده است.
بر اساس مقاومت مشخصه دراز مدت  ژئوگرید  براي طراحي کالس 
)120 ساله(، و مطابقLTDS  الزم براي هر الیه ژئوگرید انجام شده است. 
با توجه به تنوع گزینه هاي ممکن به عنوان ژئوگرید مسلح کننده، انواع 
محصوالت معادلي که طبق گزارش معتبر تعیین مقاومت LTDS بتوانند 
کننده  مسلح  ژئوگرید  عنوان  به  کنند،  تامین  را  الزم  مشخصه  مقاومت 
قابل استفاده خواهند بود. در اینجا بد نیست به اختصار اشاره شود که 
براي انتخاب نوع ژئوگرید، و به منظور به حداقل رساندن آسیب هاي حین 
نصب آن، نوع ژئوگرید انتخاب شده در هر پروژه باید متناسب با نوع و 

دانه بندي مصالح در دسترس براي احداث خاکریز باشد.

جمع بندي نتایج حاصل از مدلسازي و تحلیل اجزا محدود
اجزاي  مدلسازي  انجام  از  هدف  شد،  گفته  نیز  قبال  که  گونه  همان 
محدود این است که با محاسبه مقادیر تغییر مکان هاي افقي و قائم سازه، 

در صورت تجاوز این مقادیر از حدود مجاز با اعمال تغییرات الزم در طرح 
اولیه، باعث کنترل نشست و محدود کردن آن به حداکثرهاي مجاز شود. 
با توجه به نتایج مدلسازي انجام شده در این پروژه، براي نگهداشتن 
رعایت  مجاز،  حدود  در  سازه  )نشست(  قائم  و  افقي  هاي  مکان  تغییر 

الزاماتي به شرح زیر مورد نیاز است:

نتایج    به  نسبت  متر   5 میزان  به  ژئوگرید  امتداد  طول  افزایش   -1
آنالیز حدي

تنش  کاهش  جهت  متر   7/5 به  بتني  نشیمن  طول  افزایش   -2
مستقیم روي خاک

اصلي  خاکریز  احداث  براي  روز   50 حداقل  بندي  زمان  رعایت   -3
براي کنترل فشار آب منفذي

انجام شده، حداکثر  نتایج مدلسازي  الزامات فوق، مطابق  با رعایت 
محدود  زیر  مقادیر  به  کوله  ریز  خاک  در  نشست  و   افقي  مکان  تغییر 

خواهد بود:  
سمت  به  متر  سانتي   14 برابر  تجمعي  افقي  مکان  تغییر  •حداکثر 

بیرون کوله
•حداکثر نشست قائم در محدوده خاک ریز برابر 22 سانتي متر و در 

محدوده نماي دیوار برابر 10 سانتي متر
براي آشنایي بیشتر با جزییات طرح، در شکل هاي زیر کانتورهاي 
تغییر مکان افقي و قائم مطابق مدلسازي اجزاي محدود انجام شده، و پس 
از آن نیز پالن و مقطع تیپ اجرایي کوله هاي باربر در پروژه مورد بررسی 

ارایه شده است:

کانتورهاي تغییرمکانهاي افقي در انتهاي ساخت

کنتورهاي تغییر مکان قائم ) نشست( در انتهاي ساخت



چکیده 
دفن بهداشتی- مهندسی روشی است که با توجه به گسترش قوانین 
و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست در کشور در سالهای اخیر 
در  پسماند  دفن  حاضر  حال  در  است.  گرفته  قرار  بیشتری  اقبال  مورد 
کشور ما به صورت کنترل نشده و پیامدهای نامناسبی نظیر نشت آالینده 
ها به محیط صورت می گیرد.  ژئوسینتتیک ها به عنوان عواملی تعیین 
به  شیرابه  نفوذ  از  جلوگیری  شامل  دفن  های  محل  عملکرد  در  کننده 
آبهای زیرزمینی، زهکشی شیرابه، جلوگیری از انتشار گاز متان به محیط، 
دستورالعمل  دارند.  نامطلوب  عملکرد  این  اصالح  در  وسیع  کاربردی   ...
های بین المللی نیز در این موارد توصیه های اکید و روشن به استفاده از 
مصالح ژئوسینتتیک دارند اما در کشور تاکنون مقررات مشخصی در این 
مورد از سوی نهادهای قانونگذار ارائه نشده است. با وجود این امر تاکنون 
و  گرفته  قرار  اجرا  در دست  در کشور  دفن  محل  پروژه ساخت  چندین 

مصالح ژئوسینتتیک در آنها کاربردی وسیع داشته است.

مشاهده             را  دفن  محل  در  موجود  عملکرد  از  هایی  نمونه   6 تا   1
می نمایید. 

عمده ایرادات موجود در محل های دفن در شرایط موجود را می توان 
به صورت زیر برشمرد:

1- عدم وجود روش مناسب برای بهره برداری، عدم کوبیدگی مناسب 
پسماند و دفن بدون وجود نقشه های قبلی و روش از پیش تعیین شده.

مناسب  مدیریت  و  دفع  و  آوری  جمع  های  سامانه  وجود  عدم   -2
شیرابه در محل های دفن

3- عدم وجود الینر در کف محل های دفن 
4- عدم وجود پوشش روزانه مناسب در محل های دفن

محدوده            و  اطراف  در  سطحی  آبهای  نامناسب  آوری  جمع   -5
محل دفن

6- عدم وجود پوشش نهایی مناسب در محل دفن
7- عدم وجود سیستم جمع آوری گاز در محل دفن

8- ناپایداری شیب در جبهه های دفن
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تصویر 1- جبهه دفن در حال آتش سوزی-نواحی مرکزی ایران

تصویر 2- شیرابه جمع آوری شده در خط القعر انتهایی محل دفن- غرب کشور

نتیجه گیري
جدید مقوالت  به  شدن  وارد  هنگام  در  همواره  اینکه  به  توجه   با 
برخوردار ویژه اي  حساسیت  از  اولیه  تجربیات  مهندسي،   طراحي 
کشور داخل  در  موفقي  پروژه هاي  تحقق  با  حاضر  حال  در  لذا   هستند، 
باربر کوله هاي  زمینه،  این  در  توجه  قابل  جهاني  تجربیات  وجود  با   و 
هاي روش  براي  و سریع  اقتصادي  آلترناتیو  یک  عنوان  به  مسلح   خاک 
بدیهي مي باشند.  طرح  قابل  شمع  بر  متکي  پل هاي  کوله  احداث   رایج 
نحوي به  ها  طرح  متولیان  است  الزم  سیستم،  این  توسعه  براي   است 
شوند آگاه  نوین  سیستم  این  مزایاي  و  فني  هاي  ویژگي  از  شایسته 
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5- گزارش مطالعات پروژه پلهاي روگذر راه آهن اهواز-خرمشهر  1388

پالن اجرایي تیپ کوله هاي باربر 

مقطع اجرایي تیپ کوله هاي باربر

 مقدمه
 )landfilling( مهندسی  بهداشتی-  دفن 
گونه  به  است  زمین  در  از دفع پسماندها  روشی 
ای که  است که آلودگی در اطراف آن به حداقل 
برسد. محل های دفن امروزی دارای پوششی در 
کف خود و سطح نهایی خود برای کنترل انتشار 

شیرابه، گاز ، ... هستند.
جای  به  دفن  های  محل  این  از  استفاده 
دارای  محیط  در  پسماند  شده  کنترل  رهاسازی 

سابقه 30 ساله در کشورهای توسعه یافته است.
مدیریت  قانون  با  مطابق  حاضر  حال  در 
پسماند مصوب  سال 1383، و آیین نامه اجرایی 
قانون مدیریت پسماند ها  تولید کنندگان پسماند 
دفع  و  مدیریت  به  نسبت  که  هستند  موظف 
پسماندها به شیوه های مناسب اقدام   نمایند.   با   
توجه   شرایط   اقتصادی و اجتماعی موجود در 
کشور غالب تولید کنندگان پسماندهای شهری و 
برای مدیریت پسماندهای  را  صنعتی روش دفن 
هیچگونه  وجود  این  با  نمایند  می  انتخاب  خود 
تعریف رسمی از روش دفن مناسب وجود ندارد. 

صورت  به  کشور  در  دفن  حاضر  حال  در 
نمونه  شود.  می  انجام  نامناسب  و  نشده  کنترل 
آسیب  از  کشور  نقاط  اقصی  در  مختلفی  های 
به محیط زیست به علت عدم وجود یک  شدید 
سازمان مناسب برای دفن وجود دارد. در تصاویر 

مروری اجمالی  بر کاربرد ژئوسینتتیک ها در محل دفن
حسین غیاثی نژاد

مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور زیستافن

hoseingh@yahoo.com
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تصویر 4- نفوذ شیرابه به مجاری آبهای سطحی-شمال کشورتصویر 3- محل دفن بدون پوشش نهایی و پوشش کف-شمال کشور

 تصویر 5- طبیعت در تعارض با دفن کنترل نشده-چرای دام
نیز در تصویر مشخص است-شمال کشور

         تصویر 6- عدم وجود سیستم کنترل گاز و سوزاندن
پسماندها- جنوب کشورتصویر مشخص است-شمال کشور

بر اساس موارد برشمرده شده فوق ، ژئوسینتتیک ها در غالب موارد 
فوق نقش اساسی در عملکرد محل دفن دارند:

اغلب  تصریح  با  مطابق  موارد  اکثر  در  دفن  محل  کف  الینرهای 
چند  یا  یک  حاوی  باید  می  یافته  توسعه  کشورهای  در  ها  دستورالعمل 
اغلب  در  نیز  شیرابه  آوری  جمع  سیستم  باشند.  ژئوسینتتیکی  جزء 
موارد وابسته به استفاده از محصوالت ژئوسینتتیک است. کنترل آبهای 
سطحی نیز اگرچه عمومًا به وسیله ایجاد مجاری زهکش انجام می شود 
خاکی  مجاری  فرسایش  کنترل  در  ژئوسینتتیک  مصالح  از  استفاده  اما 
مصالح  از  هم  دفن  محل  در  فوقانی  گاز  زهکش  های  الیه  است.  معمول 
الیه  همانند  نیز  نهایی  پوشش  الیه  شوند.  می  تشکیل  ژئوسینتتیک 

پوشش کف عمدتًا از مصالح ژئوسینتتیک تشکیل شده است.
برای  و  پسماند  دفن  وضعیت  ساماندهی  برای  و  راستا  همین  در 
کوشش  به  موضوع  این  به  نسب  اندرکار  دست  عوامل  آگاهی  باالبردن 
برنامه ریزی وقت در سال 1380 نشریه شماره 217  و  سازمان مدیریت 
با عنوان »طراحی، اجرا ، نگهداری و بهره برداری خاکچال های بهداشتی 
برای پسماند شهری« که ترجمه ای از یکی از کتب مرجع در این زمینه 
محل  طراحی  مسائل  مبانی  به  کتاب  این  در  رسید.  چاپ  به  است  بوده 
دفن اشاره شده اما با توجه به قدیمی بودن مرجع مربوطه و توسعه روز 
افزون محصوالت ژئوسینتتیک در جهان و در کشور ونقش تعیین کننده 

آن در هزینه ها و عملکرد محل های دفن در این زمینه خالء قابل توجه 
وجود دارد.

باید خاطر نشان نمود در اغلب کشور های توسعه یافته نیز استفاده 
از مصالح ژئوسینتتیک در محل دفن پسماند های شهری بسیار گسترده 
و در برخی موارد اجباری است. برخی از موارد را می توان به شرح زیر 

نام برد:

از  استفاده  متحده  ایاالت  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان   -1
دفن  محل  در  میلیمتر   1/5 ضخامت  با   HDPE جنس  از  ژئوممبرین 
پسماندهای شهری را اجباری می داند]1[. همینطور همین مرجع استفاده 
شده  کوبیده  رس  الیه  جای  به  را  رسی-ژئوسینتتیک  الینر  محصول  از 

مجاز می داند. 
ژئوممبرین  از  استفاده  آلمان  کشور  در  پسماند  مدیریت  قانون   -2
برای  میلیمتر   2/5 و  شهری  پسماندهای  برای  میلیمتر   1/5 ضخامت  با 
پسماندهای ویژه را اجباری می داند.]2[ همینطور همین مرجع استفاده 
شده  کوبیده  رس  الیه  جای  به  را  رسی-ژئوسینتتیک  الینر  محصول  از 

مجاز می داند.
3- قانون حفاظت از محیط زیست افریقای جنوبی در  برخی  موارد  
پسماند کیفیت  و  دفن  محل  حجم  زیرزمینی،  آب  شرایط   به  بسته  

را  ژئوسینتتیک  مصالح  برخی  از  استفاده 
اجباری و در باقی موارد توصیه نموده است]3[.

کشور  در  مشخصی  مقررات  اگرچه   -4
اما برخی تحقیقات  این مورد وجود ندارد،؛  در 
انجام شده در کشور پیشنهاد استفاده اجباری 
نموده  ارائه  را  ژئوسینتتیک  محصوالت  از 

اند]4[.
سال  از  کشور  در  اجرایی  های  نمونه   -2
با  بهداشتی  دفن  های  محل  ساخت  تا   1380
قرار  نظر  مد  کشور  در  ژئوسینتتیک  مصالح 
گرفته است. از آن زمان تاکنون ساخت 7 محل 
از  عدد   6 که  است  گرفته  قرار  برنامه  در  دفن 
محل  عدد   6 تمامی  در  اند.  شده  اجرایی  آنها 
دفن اجرا شده محصوالت ژئوسینتتیک کاربرد 

گسترده داشته اند.
یا  مقررات  هیچگونه  حاضر  حال  در 
استفاده  چگونگی  بر  ناظر  ملی  دستورالعمل 
وجود  دفن  دهای  نحل  در  ها  ژئوسینتتیک  از 
ندارد، اما عبدلی و غیاثی نژاد]4[ در چارچوب 
مقاالت علمی و پژوهشی پیشنهاداتی را در این 
زمینه ارائه نموده اند. در ادامه تصاویر چندین 
مالحظه         را  کشور  در  شده  اجرا  دفن  محل 

می نمایید.
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[1] Design, Operation, and
Closure of Municipal 
Solid Waste Landfills, 
EPA/625/R-94/008, 1994
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Verlag ,German Environmental 
Law, 2001
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2005
]4[ راهبردی در استخراج مقررات مربوط 
به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف 
محل های دفن مواد زاید جامد در کشور،محمد 
محیط  نژاد،  غیاثی  حسین  و  عبدلی  علی 
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تصویر7- نمایی از سلول دفن آزمایشی اجرا شده در محل دفن کهریزک
محصوالت ژئوتکستایل و ژئوممبرین در تصویر مشخص هستند.

جنوب کشورتصویر مشخص است شمال -کشور

تصویر8- دو نما از ژئوممبرین نصب شده به عنوان پوشش کف در محل دفن پتروشیمی بندر امام 
در ساعات آغازین صبح کهریزک)محصوالت ژئوتکستایل و ژئوممبرین در تصویر مشخص هستند.(

جنوب کشورتصویر مشخص است-شمال کشور



موسسه  بازار  تحقیق  بخش  حمایت  با 
IFAI ) انجمن نساجی آمریکا( گزارش تحقیق 
و  بررسی  جهت  ساله  هر  ژئوسینتتیک  بازار 
می شود.  منتشر  مرتبط  های  بخش  تحلیل 
تصویر 1 نمایی از نمودار توزیع متراژ کاربردهای 

مختلف در سال 1993 را نمایش می دهد.
مصالح  انواع  مصرف  اخیر  دهه  طی 
ژئوممبران،  ژئوتکستایل،  شامل  ژئوسینتتیک، 
ساله  همه  ژئوگرید  و  زهکش  های  کامپوزیت 
شمالی  آمریکای  بازار  در   مداومی  رشد  از 

برخوردار بوده است.
ژئوسینتتیک  بازار   2009 سال  از  قبل 
آمریکا و کانادا هر ساله بین 5 تا 6 درصد رشد 
اقتصاد آمریکا  به دلیل بحران در  داشته است. 
در سال 2009، این رشد 5 درصدی از سال 2009 

به 2 درصد در سال 2010 کاهش یافته است.
این گزارش افزایش رشد ژئوسینتتیک در 
بازار آمریکا را با توجه به محرک های ذیل پیش 

بینی می کند.
محل  پروژه  آمریکا  زیست  محیط  •آژانس 
بهار  در  را  خود  زغال  خاکستر  نگهداری  های 
ها  محل  این  تمامی  کرد.  خواهد  اعالم   2010
نتیجه  در  دارند.  احتیاج  )ژئوممبران(  عایق  به 
دالر  میلیون   350 تا   300 بین  ملی،  پروژه  این 
استفاده از مصالح ژئوسینتتیک در طی 5 تا 7 

سال تضمین خواهد شد.
افزایش  با  آمریکا  در  اقتصاد  سرانه  •رشد 
2/8 درصد در مقایسه با رشد فوق العاده پایین 
 3/3 نرخ  به  دوباره   2009 سال  درصدی   2/6
رسید.  خواهد   2011 سال  در  درصد   3/6 تا 
افزایش رشد مربوط به افزایش ساخت و اجرای 

پروژه های زیربنایی است.
کننده،  امیدوار  عوامل  این  بین  در   
به  آن  اهم  که  دارد  وجود  نیز  محدودیت هایی 

شرح زیر است:
 9/6 تا  آمریکا  در  بیکاری  نرخ  *تداوم 

درصد در سال 2010
*افزایش قیمت نفت در سال 2010 تا 2011 
منجر به افزایش نرخ مواد اولیه ژئوسینتتیک ها 
آنها شده  تمام  قیمت  افزایش  نهایت  در  و 

می گردد که بر حجم استفاده از این مصالح تاثیر 
گذار خواهد بود.

* کاهش بودجه های عمرانی ایاالت ناگزیر 
بر بازار کلیدی ژئوسینتتیک یعنی ساخت راه و 

پل تاثیر گذار خواهد بود.
 البته بازار ژئوسینتتیک آمریکا و کانادا در 
سال 2010 در فروش و شرایط عمومی تجاری به 
بینی  پیش  اکنون  هم  کرد.  رشد  متوسط  طور 
تا  آمریکا  ژئوسینتتیک  بازار  نظر  مورد  رشد 
می شود.  برآورد  درصد   6/8 ساالنه   2015 سال 
در  کاربرد  با  نابافته  و  بافته  های  ژئوتکستایل 
ساختمان و حمل و نقل اکثریت فروش خود را 
نسبت به سایر مصالح حفظ خواهند کرد. ژئونت 
بیشترین رشد را در سهم کوچک خود از بازار 

دارد.
رشد  با   2015 سال  بینی  پیش  نهایت  در 
 3/1 معادل  مربع  یارد  میلیارد   1/3 معادل  فوق 

میلیارد دالر خواهد بود.
درصد   71 ها  ژئوتکستایل   2010 سال  در   
با  ها  ژئوممبران  داده اند.  تشکیل  را  بازار  سهم 
تمامی  به  نسبت  باالتری  قیمت  اینکه  به  توجه 

مصالح  ژئوسینتتیک  دارند  از  لحاظ  دالری

سال  در  چنین  هم  کرده اند.  حفظ  را  اکثریت   
فروش  متراژ  بزرگترین  نقل  و  حمل  بازار   2010
مصالح ژئوسینتتیک )تقریبًا یک سوم  بازار( را 

از آن خود نمود. 
زباله  دفن  مخازن  بازار  قیمت  لحاظ  از 
اول  بازار کاربردهای دیگر مقام  به تمام  نسبت 

را کسب کرد.

بازار  به رشد  با توجه  شایان ذکر است که 
چنین  انجام  اخیر،  های  سال  در  ژئوسینتتیک 
های  بخش  راهنمای  بار  اولین  برای  تحقیقی 

مختلف این بازار در ایران خواهد بود.

 FREE DONIA موسسه  توسط  گزارش  این 
جهت بررسی و استفاده مراجع ذی ربط در سال 

2011 تهیه شده است.      
www.freedoniagroup.com

گزارش بررسی بازار ژئوسینتتیک در آمریکا و کانادا

خاورمیانه  در  ژئوسینتتیک  کنفرانس  چهارم  دوره  برگزاری 
 300 شرکت  با  خاورمیانه  ژئوسینتتیک  کنفرانس  موفق  برگزاری 
به  را  آن  میالدی،   2010 سال  در  دنیا  کشور   25 از  بین المللی  متخصص 
محیط زیست  ژئوسینتتیک،  متخصصین  برای  شاخص  رویداد  یک 
کرد. تبدیل  تجارت  و  استراتژیک  همکاری های  هدایت  برای  و 
چهارم  کنفرانس  از  حمایت  با  ابوظبی  شهرداری  همچنین 
عنوان  به  را  شهر  این  دوباره   2011 سال  در  خاورمیانه  ژئوسینتتیک 
و  زیست  محیط  با  همگام  زیربنایی  سازه های  ساخت  برای  شهری  نماد 
است. کرده  معرفی  عربی  متحده  امارات  کشور   2030 افق  در  پیشرفته 
در   Skz آلمان  پالستیک  مرکز  توسط  کنفرانس  این 
شد. خواهد  برگزار  ابوظبی  شهر  در   90 سال  ماه  آبان   4-3
اجرایی  پروژه های  و  ژئوسینتتیک  مصالح  عمده  کاربردهای 
دفن  مخازن  تونل،  پل،  بنادر،  فرودگاه،  آهن،  راه  زمینه  در  شاخص 
شد. خواهد  مطرح  کنفرانس  این  در  محیطی  زیست  محافظت  و  زباله 
فنی  بخش  با  مرتبط  های  شرکت  کنفرانس،  کنار  در 
 ،GCL الیه های  ژئوممبران،  ژئوتکستایل،  مصالح  درباره  کنفرانس 

سیستم های  آب،  منابع  مدیریت  سیستم های  ژئونت،  ژئوگرید، 
و  زهکشی  حل های  راه  زباله،  دفن  مخازن  در  شیرابه  کنترل 
شد. خواهد  ارایه  فرسایش  کنترل  مختلف  های  روش  و  آبیاری 
توجه  با  ایرانی  متخصصین  و  ها  شرکت  که  است  امید 
این  برگزاری  جهت  در  منطقه ای  های  کنفرانس  این  به  ویژه 
دهند. نشان  را  الزم  پشتکار  و  رغبت  نیز  ایران  در  کنفرانس ها 

برگرفته از سایتهای:
http://www.geosyntheticsme.com وب سایت رسمی کنفرانس 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره رویدادهای پیشرو ژئوسینتتیک به سایت 
http://geosyntheticsmagazine.com/resources/calendar

مراجعه فرمایید.

برگزاری دوره چهارم کنفرانس ژئوسینتتیک در خاورمیانه
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از  پس  سال  شش  حدوداً   ،1986 سال  در  کتاب  این  انتشار  اولین 
ورود رسمی محصوالت ژئوسینتتیک به صورت کنونی به بازارهای جهانی 
صورت گرفت. این کتاب سپس در سال های 1990، 1994 ، 1998 و 2005 
)نسخه حاضر( تجدید چاپ شد. مزیت چاپ آخر، لحاظ شدن محصوالت 
اولین و  از  این کتاب که  باشد.  و کاربردهای جدید ژئوسینتتیک ها می 
به  فصل   9 شامل  است  ژئوسینتتیک  علم  زمینه  در  مراجع  اصلی ترین 

شرح زیر می باشد.
در فصل 1 نویسنده به معرفی و نگاه کلی به ژئوسینتتیک پرداخته 
انواع  آنها  در  که  باشد  می  متفاوتی  های  بخش  شامل  فصل  این  است. 
محصوالت ژئوسینتتیک و کاربردهای آنها معرفی شده و روند گسترش 
قرار  بررسی  المللی مورد  بین  بازارهای  در  را  این محصوالت  از  استفاده 
معرفی  بخش  این  در  نیز  آنها  فرموالسیون  و  پلیمری  مواد  است.  گرفته 
تاریخچه،  شامل  محصول  هر  اجمالی  بررسی  فصل،  ادامه  در  اند.  شده 
تولید و روش های آن، کاربردهای رایج و فروش در بخش های مجزا ارایه 

می گردد. 
بررسی  و  معرفی  به   ،9 الی   2 های  فصل  از  کدام  هر  در  نویسنده 
به   2 فصل  روند،  این  در  است.  پرداخته  ژئوسینتتیک  محصول  یک 

به   5 فصل  ژئونت ها،  به   4 فصل  ژئوگریدها،  به   3 فصل  ژئوتکستایل ها، 
به   8 فصل  ژئوپایپ ها،  به   7 فصل  GCLها،  به   6 فصل  ژئوممبرین ها، 
فصل  هر  است.  یافته  اختصاص  ژئوکامپوزیت ها  به   9 فصل  و  ژئوفوم ها 
مورد  را  محصول  هر  کامل  طور  به  که  بوده  مختلفی  بخش های  شامل 
بررسی قرار می دهد. این بخش ها عبارتند از: مقدمه، روش های طراحی،
 کاربردها و عملکردهای محصول، مشخصات، آزمایشات و روش های 
هر آزمایش، طراحی محصول برای هر کاربرد به طور جداگانه، نکات فنی، 
روش های اجرا و نکات اجرایی. در پایان هر فصل منابع و مراجع مربوطه 
همچنین مسایل و سؤاالت مرتبط با آن فصل ارایه گردیده است. در همین 
راستا، راهنمای این کتاب شامل پاسخ و توضیح مسایل مذکور به صورت 
مجزا توسط همین نویسنده انتشار یافته است. در تهیه این کتاب از بیش 

از 540 مرجع مختلف استفاده شده است.
نویسنده این کتاب با کمک همکارانش، تمامی تالش خود را جهت 
برنامه های  از تجارب، تحقیقات، آزمایشات، تئوری ها، مراجع و  استفاده 
تولیدکنندگان  و  پیمانکاران  مشاورین،  اساتید،  محققین،  مؤسسات، 
محصوالت  زمینه  در  را  کامل  مجموعه ای  تا  برده  کار  به  دنیا  مختلف 

ژئوسینتتیک برای عالقه مندان فراهم نماید. 
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بو اىذاف سنذ  بي ضك براي دستيابي  با احترام، 
ً انجمن ىاي      سالو كطٌر، تطكل ىا  71چطم انذاز 

يذه دارنذ.  سالت ميمي برع مينذسي، صنفي ً حرفو اي ر
تاب انجمننن انجمننن بننتن ايننرا  عانناز فعاليننت  رضنن

يرا   سنتتيك ا ترم را ژئٌ ضاء مح مذيره ً اع يات  بو ى
من ع   يكانج يذ    تبر تالش  مي گٌ كو  ست  يذًار ا ً ام

ىذاف  بو ا ستيابي  مٌثري در د قص  من، ن ثربخص ع  انج ا
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 دورنگار: 88801033

شرکت:  سدافزار
مدير عامل:آقای مهندس شهاب عباس عطائی

نشانی:خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی)يوسف آباد(-خ 19)شهيد قنبری(
نبش فراهانی پور-پالک32-ط اول 

 تلفكس:88481823-30

شرکت: صنایع ورق ایران 
مديرعامل: آقای مهندس بيژن امينی 

نشانی: خيابان کريم خان-پالک46-طبقه9-واحد 17
تلفن: 88845470 فكس:88845463

شرکت: فرنام بسپار
مديرعامل: آقای دکترآرين قصری

نشانی: پاسداران شمالی- باالتر از ميدان نوبنياد- نارنجستان سوم- پالک 9.
تلفن: 9و22823197 و26110645-7

فكس: 22280823

شرکت: الیی گستر
مدير عامل: آقای مهندس مسعود معينی

نشانی: تهران،خيابان ميرداماد،رودبارشرقی،پالک19
تلفن:  22272096        فكس:22913735

شرکت: مهندسی کامپوزیت مکرر
مدير عامل: آقای مهندس بهرام مواسات

نشانی: خيابان يوسف آباد،خيابان 64،پالک23
تلفن: 88601680        فكس:88602280

فهرست اعضای حقوقی
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شرکت: آذر سیماب )سهامی خاص(
مدير عامل: مهندس آقای فرخ هاشم زاده فرهنگ

نشانی: خيابان شريعتی، بعد از پل صدر، کوچه پارسا، پالک 3، ساختمان سهيل، طبقه 4 واحد 11
تلفن: 22611509 ، 5 و27680401     فاکس: 22611508

شرکت: بهساز نسج
مديرعامل: آقای مهندس  محمد علي احمدي 

نشانی: خيابان کريم خان . بعد از پل کريم خان. نرسيده به خردمند جنوبی. ساختمان 114.طبقه 5 . واحد 9 و 10 
 تلفن: 5-88316402 ، 7-   88344046          فاکس:88344045

شرکت: مهندسین مشاور پادنا زیستافن 
مدير عامل: آقای دکترحسين غياثی نژاد

نشانی: ميدان هروی – خيابان شهيد موسوی– بعد از پاساژ گلستان– پالک 63 – طبقه سوم واحد 309 
 تلفن:  22952480           فكس:22980794

شرکت: شرکت پرچین شاران
مديرعامل: آقای دکتر کاوش رفيعی زاده

نشانی: تهران- خيابان پاسداران- خيابان بوستان هشتم- شماره 108- واحد يک 
تلفكس: 22582184

شرکت: پلي تم 
مديرعامل: آقای مهندس رضا منصوريان

نشانی: مشهد- چهارراه خيام بلوارسجاد-مجتمع تجاري خليج فارس-طبقه 2- واحد 3
تلفن ده خط: 0511-7640024

شرکت: پوشش گسترپاسارگاد
مدير عامل: آقای مهندس سيدمحمد حسينی

نشانی: سعادت آباد- بلوار سرو غربی جنب بانک پاسارگاد ساختمان سفير پالک 48 واحد 19 طبقه 7 
 تلفكس: 22141939-41

شرکت: توان سازان پلیمر جنوب
مدير عامل: آقای مهندس عليرضا جدی

نشانی: شيراز - بلوار ستارخان - نبش وليعصر - کوچه 19 - صدف تجاری يک - واحد 3 
تلفكس: 6283868 - 0711

شرکت: راه وابنیه بزرگراه 
مدير عامل: آقای مهندس احمد صديقی

نشانی: ميرداماد - ميدان مادر - اول خيابان شاه نظری - برج ناهيد - طبقه 12 - واحد2 - پالک 28 
شماره تلفكس: 22907304 

شرکت: رهیاب صنعت البرز
مدير عامل:آقای مهندس  پيمان ساعديان

نشانی: تهران،سهروردی شمالی،جنب پمپ بنزين ،خيابان تهمتن،پالک 6،ساختمان مهرگان،طبقه 4،واحد 16  
تلفن:35 68 75 88 021   فاکس:43 16 74 88 021

فهرست اعضای حقوقی
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آقای مهندس رضا اشکبوسی

آقای مهندس رضا برجیان

آقای مهندس اصغر بهروزیان

آقای مهندس بهاءالدین پورعباس

آقای دکتر عبدالحسین حداد

آقای مهندس محمد حسینی

آقای مهندس شایان حشمت زاده بهزادی

آقای مهندس امیر خانجانی

آقای مهندس آرش خضوعی ابیانه

آقای مهندس بابک خضوعی ابیانه

آقای مهندس محمد خورده بینان

آقای مهندس پیمان درخشانی

آقای دکتر مصطفی رحمانی نژاد

آقای مهندس کاوش رفیع زاده

خانم مهندس هدی کاشی

آقای مهندس هومان کیاستی نیا

آقای مهندس امید روشنی

آقای مهندس علی رحیمی

آقای مهندس پوریا شایگان

آقای دکتر نادر شریعتمداری

آقای مهندس امیر رضا شه کالهی

آقای مهندس روزبه صالح آبادی

خانم مهندس نیوشا عبداللهی

آقای مهندس عباس عطایی

آقای مهندس داوود عمویی

آقای مهندس رسول غالمرضایی

آقای مهندس جواد غالمی طاحونه

آقای دکتر حسین غیاثی نژاد

آقای دکتر علی فاخر

آقای دکتر کاظم فخاریان

آقای مهندس فرزاد فرشید

آقای مهندس آرش فنایی

آقای مهندس میر هادی قدیری

 آقای دکتر آرین قصری

آقای مهندس مهران کمپانی

آقای مهندس وحید گرشاسبی

خانم مهندس نیوشا لشگرشکن

خانم مهندس اسماء ماپار

آقای مهندس محمود مشایخی

آقای مهندس محمد محرمی

آقای مهندس مهدی محمدی دارابی

آقای مهندس غالمرضا محمدی زاده

آقای مهندس آرش محراب پور

خانم آزاده محنتی

آقای دکتر فریدون مقدس نژاد

آقای مهندس یاسر موسوی القمی

آقای مهندس احسان نوبخت

آقای مهندس سلمان نوغانی

آقای مهندس علیرضا نیک نژاد

آقای مهندس آذرخش واحدی

آقای دکتر نادر هاتف

آقای مهندس سید امیر محمد نیک افتخاری
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لیست حامیان حقیقی انجمن مهندسی ژئوسینتتیک سال 1390

شرکت: وینداور
مدير عامل: آقای مهندس آرش خضوعی ابيانه

نشانی: يوسف آباد،نبش خيابان 53،پالک34،طبقه3،واحد6
تلفن: 88068634         فكس:88068642

 شرکت: ناروین گستر پارسیان
مديرعامل: آقای مهندس داود عمويی

نشانی: تهران خيابان پاسداران خ شهيد کشوری)نگارستان هشتم(جنب بانک ملی پالک 73
 تلفن:  90 و22892889        فكس: 22892257

شرکت: گروه صنعتی موکت همدان          
مدير عامل : آقای دکترعليمردان شيبانی 

نشانی دفتر مرکزی: تهران- بلوار ميرداماد غربی -کوچه دفينه پالک 4 طبقه 3 واحد 6 
تلفن: 19-88773116      فاکس: 88794317  

شرکت: مهندسین مشاور هندسه پارس
مدير عامل: آقای مهندس مهرداد شكوه عبدی

نشانی: بزرگراه کردستان)جنوب(-نبش خيابان 17-پالک1
تلفن: 88337455      فكس:88337456

شرکت: شرکت مهندسی و ساختمانی بسپارپی ایرانیان
مدير عامل: آقای مهندس روزبه صالح آبادی

نشانی: خيابان شيخ بهايی شمالی. باالتر از تقاطع مالصدرا. خيابان عرفی شيرازی. پالک 36.
تلفن: 88610242       فكس: 88037652

شرکت: شرکت صنعتی الیی ساز )سهامی خاص(
مدير عامل: آقای مهندس  عليرضا موبد

نشانی: تهران، خيابان سهروردی جنوبی نرسيده به استاد مطهری پالک 202  
تلفن: 88843090      فكس: 88305420

شرکت: مانا صنعت
مدير عامل: آقای مهندس محمدرضا احتشام هروی

نشانی: سهروردی شمالی. شهيد قندی غربی. پالک 79. طبقه 4. واحد 6 
تلفن: 88758677     فكس: 88736640

شرکت: گروه آرین خاک ایرانیان
مدير عامل: آقای مهندس امير خانجانی

نشانی : تهران-ميدان فاطمی-ميدان گلها-ابتدای بلوار گلها-پالک 13 -واحد 8
تلفن: 88003621-88011046- 88005043  

فكس: 88011145

فهرست اعضای حقوقی
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به اطالع می رساند انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسینتتیک در تاریخ هفدهم آذر ماه سال 1389 در وزارت کار و امور اجتماعی استان 
تهران به ثبت رسید. در این راستا، انجمن فوق از تمامی شرکت های فعال در زمینه ژئوسینتتیک در استان تهران به عنوان  عضو حقوقی دعوت به 
همکاری و عضویت می نماید. همچنین امکان پیوستن شرکت های فعال در زمینه ژئوسینتتیک در خارج از استان تهران به عنوان حامیان حقوقی و 
اشخاص عالقمند به حضور و فعالیت در انجمن مهندسی ژئوسینتتیک با نام حامیان حقیقی، به گروه انجمن مهندسی ژئوسینتتیک فراهم گردیده است.

    
    الزم به ذکر است جهت اعضا و حامیان حقوقی یک عدد لوح و برای حامیان حقیقی کارت حامی صادر می گردد.

•جهت عضویت حقوقی سالیانه در انجمن:
1-تکمیل فرم عضویت حقوقی

2-واریز مبلغ 2/500/000 ریال به حساب جاری 20746208 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا به نام انجمن  مهندسی ژئوسینتتیک استان تهران
3-ارسال فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس   iran_geosynthetics@yahoo.com  و یا شماره فکس 22939038

•جهت عضویت حامیان حقیقی انجمن:
1-تکمیل فرم عضویت حامیان حقیقی

2-واریز مبلغ 250/000 ریال به حساب جاری 20746208 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا به نام انجمن  مهندسی ژئوسینتتیک استان تهران
3-ارسال فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس iran_geosynthetics@yahoo.com  و یا شماره فکس 22939038

•جهت عضویت حامیان حقوقی انجمن:
1-تکمیل فرم عضویت حامیان حقوقی

2-واریز مبلغ 2/500/000 ریال به حساب جاری 20746208 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا به نام انجمن  مهندسی ژئوسینتتیک استان تهران
3-ارسال فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس iran_geosynthetics@yahoo.com و یا شماره فکس 22939038

•جهت عضویت حامیان حقیقی دانشجویی
1-تکمیل فرم عضویت حامیان حقیقی دانشجویی

2-واریز مبلغ 80/000 ریال جهت افراد حقیقی به حساب جاری 20746208 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا به نام انجمن  مهندسی ژئوسینتتیک 
استان تهران 

3-ارسال فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس iran_geosynthetics@yahoo.com و یا شماره فکس 22939038
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                 با احترام فراوان
                                                                        دبیرخانه انجمن مهندسی ژئوسینتتیک

شرایط عضویت در انجمن
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احترامًا، به استحضار می رساند انجمن مهندسی ژئوسینتتیک تصمیم دارد به برگزاری سمیناری در زمینه مهندسی ژئوسینتتیک در پاییز 
1391 اقدام نماید. لذا از اعضاء محترم که مایل به شرکت در سمینار فوق می باشند، خواهشمند است جهت ثبت نام با دبیر خانه انجمن تماس 

حاصل نمایند.
تلفن انجمن :021-22939038 

     Iran_geosynthetics@yahoo.com   : آدرس ایمیل انجمن

فراخوان سمینار بین المللی ژئوسینتتیک در ایران


