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انجمن ژئوسنتتیک ایران
و 

کشاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتی



در موثر، بجا و اجرای صحیح محصوالت ژئوسنتتیکگیریکارهگسترش ب•
.پروژه ها

یگر سعی در ایجاد رابطه ای عادالنه بین تأمین کنندگان، کارفرمایان و د•
عوامل ارائه کننده خدمات در این صنعت مانند طراحان، کارشناسان 

.…مستقل، نصابان و 
ل حفظ و تقویت رقابت سالم و غیر مخرب بین فروشندگان ودیگر عوام•

.دست اندرکار
.معرفی محصوالت ژئوسنتتیكی در جامعه مهندسی•
.انسجام بخشیدن و ارتقاء سطح علمی و دانشگاهی این صنعت در ایران•

اهداف کلیدی انجمن

، (آپادانا) تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر
۵۸، کوی چهارم، پالک (نوبخت)خیابان عربعلی 

ایرانژئوسنتتیکانجمنمعرفی
ین در پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت گسترده جمع زیادی از مهندس

یتهای شخصقالب شرکتهای پیمانكاری، مهندسین مشاور، شرکتهای تجاری و
اتی که حقیقی؛ جهت توسعه مهندسی ژئوسنتتیک در ایران و در راستای اقدام

گی مردم نهاد و بدون وابست)پیش از این برای راه اندازی تشكیالتی عمومی 
کنونی، صورت گرفته بود، انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران در قالب( تجاری

لسات این تشكیالت در ابتدا با برگزاری ج. پایه گذاری شد۱۳۸۶از پاییز سال 
دسی منظم با حضور افراد از طیف نسبتاً وسیعی از دست اندرکاران در امور مهن

تاه مدت و ژئوسنتتیک شروع به فعالیت نموده و به تدریج با تعیین اهداف کو
اف بلند مدت برای انجمن و اتخاذ راهبردهای عملی جهت دستیابی به این اهد

.به کار خود ادامه داد

https://iranigs.com https://t.me/iranigs https://instagram.com/irangeosyntheticss۰۲۱-۸۸۷۴۴۲۶۲

انجمن ژئوسنتتیک ایران

ر مهندسی ژئوسنتتیک در طی چند دهه گذشته د
زمینه های تولید و همچنین کاربردهای عملی 

جه در نتی. پیشرفت های خارق العاده ای داشته است
دیل شده ژئوسنتتیک به مصالح ساختمانی اساسی تب

است که می تواند برای تسهیل ساخت و ساز، 
اطمینان از عملكرد بهتر سازه ها و کاهش تعمیر و

نگه داری طوالنی مدت در کارهای معمول مهندسی 
.عمران مورد استفاده قرار گیرد

معرفی مهندسی ژئوسنتتیک

https://instagram.com/iranigschapter

یکشاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتت

معرفی کمیته تسلیح
ترش کمیته تسلیح از پایه های مهم در گس
دانش فنی و بگارگیری آن در صنعت 

در حوزه گسترشژئوسنتتیک است که 
عالیت کاربردهای تسلیح و تثبیت بستر ف

و زیربخش های آن شامل تالیف. می نماید
و جوان ( آموزش و پژوهش)نشر، علمی 

هر یک از این زیربخش ها دارای . است
د ماموریت مشخص و مصوب است تا بتوان

هم . تمام جوانب این حوزه را منظور نماید
ا این کمیته باکنون، این کمیته فعال، 

یت حضور اعضایی از دانشگاه و صنعت فعال
.دارد

معرفی کمیته آب بندی
الت متشكل از تولید کنندگان انواع محصواین کمیته

ژئوسنتتیک با کاربرد آب بندی از قبیل انواع ژئوممبران 
Geomembrane،انواع واتراستاپWaterstop و انواع

و زهكشی از قبیل انواع  GCLپوشش عایق بنتونیتی 
انواع دیمپل ،Geonet & Geodrainژئونت و ژئودرین 

و مجریان پروژه ها، اساتید  Dimple sheetشیت 
ه به دانشگاه و آزمایشگاه های کنترل کیفیت می باشد ک

ده از منظور ارتقا کیفیت محصوالت ژئوسنتتیک یاد ش
ح طریق تدوین استانداردهای ملی محصوالت، ارتقای سط

ان این علمی و فنی انجمن ژئوسنتتیک و فعاالن و دانشجوی
حوزه از طریق آموزش و برگزاری سمینار و وبینار، ارائه 

.دفعالیت می نمایمقاالت و کنفرانس های بین المللی 

معرفی کمیته گسترش
ن اعضای این کمیته متشكل از مهندسین مشاور، مهندسی

هدف عمده . اجرا، اساتید دانشگاه و دانشجویان می باشند
وح مختلف کمیته گسترش معرفی صنعت ژئوسنتتیک در سط

مینار می باشد که در قالب انتشار نشریه، برگزاری همایش، س
به منظور . استهو کارگاه های آموزشی برنامه ریزی شد

ن دستیابی به اهداف کمیته گسترش، همكاری نزدیک ای
ار کمیته با کمیته های فنی انجمن ضروری و در دستور ک

و از دیگر اهداف این کمیته، ایجاد ارتباط. قرار گرفته است
تفاهم بین انجمن و دیگر موسسات، انجمن ها، و نهادهای 

یته همچنین، کم. مرتبط با صنعت ژئوسنتتیک می باشد
گسترش مسئول برنامه ریزی و اقدام الزم جهت جذب و 

.افزایش اعضای حقیقی، حقوقی و دانشجویی می باشد

معرفی کمیته هیدرولیک
های فعالیت این کمیته معطوف به فعالیت

تولیدی،توسعه مهندسی،طراحی و علمی
یكی تحقیقاتی روی سیستمهای ژئوسنتت

دارای کاربرد در مهندسی سواحل،کنترل
فرسایش و زهكشی و همچنین تدوین 
استانداردهای معتبر داخلی در مراجع 

عمده محصوالت .ذیصالح می باشد
ژئوسنتتیک داخل این کمیته شامل 

وسیستم ژئوتكستایل های بافته و نبافته، ژئ
ئوسل، ، ژ(ژئوتیوب، ژئوکانتینر و ژئوبگ)ها 

هكش لحاف بتنی، بلوک فرش، ژئوپایپ و ز
.های شانه تخم مرغی می باشد

توسعه پایدار
ورد ژئوسنتتیک ها با هدف توسعه پایدار تر ساخت و نگه داری زیر ساخت ها م

استفاده قرار می گیرند که در این راستا افزایش سرویس دهی راه ها، کاهش
هم استفاده از سنگدانه های طبیعی، محافظت از آب و کاهش فرسایش خاک از م

.ترین مزایای ژئوسنتتیک ها می باشد
درصد از میزان استفاده از سنگدانه ها را 90تا ۵0ژئوسنتتیک ها بین •

.کاهش می دهند
ی ژئوسنتتیک ها از تراوش شیرابه پسماندها در محل های دفن بهداشت•

.پسماندها جلوگیری می نمایند
.ژئوسنتتیک ها از سیل جلوگیری می نمایند•

ژئوسنتتیکالمللیبینانجمنایرانیشاخهمعرفی
با هدف توسعه 20۱2شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک در سال 

ی از دانش ژئوسنتتیک و همچنین روابط بین الملل به صورت زیر مجموعه ا
.انجمن ژئوسنتتیک بین الملل تاسیس گردید

عضو دانشجویی و غیردانشجویی 200انجمن ژئوسنتتیک ایران شامل بیش از 
نتتیک ها، با برگزاری جلسات مختلف و همایش های بین المللی به ترویج ژئوس
المللی در بررسی آخرین پیشرفت های علمی ژئوسنتتیک ها و تجربه های بین

.ایران می پردازد
باشد این انجمن شامل کمیته های تسلیح، آب بندی، هیدرولیک و جوانان می
.دازندکه با برگزاری جلسات منظم به تحقق اهداف در نظر گرفته شده می پر

(IGS)ژئوسنتتیکالمللیبینانجمنمعرفی
ف انجمن ژئوسنتتیک بین المللی انجمنی با هد

آموزش در راستای توسعه دانش ژئوتكستایل ها،
ژئوممبرین ها، محصوالت مرتبط و تكنولوژی های

انجمن . مرتبط به صورت مردم نهاد می باشد
عضو شامل 4000ژئوسنتتیک بین المللی دارای 

شاخه در سراسر دنیا 47دانشجویان و سایر افراد در 
ین الزم به ذکر است، نخست. به فعالیت می پردازند

در دوره فعالیت انجمن ژئوسنتتیک بین المللی
در پاریس ۱977همایش ژئوسنتتیک ها در سال 

.آغاز شد
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کفعالیت های انجمن ژئوسنتتیک ایران و شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتی

کارگاه های آموزشی و همایش های علمی

جلسات هیات مدیره

جلسات راهبردی و تدوین استانداردهای ژئوسنتتیک ها

۱۳۸۸

شكل گیری هیات 
موسس

ثبت رسمی در وزارت کار تشكیل اولین دوره 
هیات مدیره

تشكیل دوره چهارم 
هیات مدیره

۱۳۸9 ۱۳۸9 ۱402-۱۳99۱۳۸۶

شكل گیری هسته اولیه 
انجمن

تاریخچه انجمن ژئوسنتتیک ایران

2011

شكل گیری هیات 
موسس

IGSثبت رسمی در  تشكیل اولین دوره 
هیات مدیره

تشكیل دوره چهارم 
هیات مدیره

2012 2012 2020-20232010

شكل گیری هسته

اولیه شاخه

کتاریخچه شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتی
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معرفی انواع ژئوسنتتیک ها
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دیمپل شیت
یب دیمپل شیت ورق تقویت کننده ش

خاک است است که اسامی دیمپل 
یز شیت، ورق زهكشی و درین شیت ن

این وسیله برای پاک سازی آب. دارد
به . سطح ها و دیوارها به کار می رود

دلیل نوع ساختاری دیمپل شیت، 
عالوه بر تخلیه سطوح و دیوار، هجوم

ی آب را نیز به صورت موقت کنترل م
ا این محصول در نقاط مختلف ب. کند

ضخامت های گوناگون توصیه می 
ورق ساختار پلی اتیلن دارد، . شود

ار بنابراین ویسكوزیته از دوام بسی
.باالیی برخوردار است

ژئوکامپوزیت
ه بهترین فلسفه اصلی متریال ژئوکامپوزیت این است ک

د که ویژگی های مواد مختلف را به گونه ای ترکیب کن
برنامه های خاص با بهینه ترین و کمترین هزینه

به بنابراین، نسبت هزینه به کارایی. برآورده شوند
.حداقل می رسد

چنین ساختارهایی که ژئوکامپوزیت محسوب می 
ی شوند، شوند به طور کلی از مواد ژئوسنتتیک تولید م

ز در بعضی موارد ممكن است استفاده ا.اما نه همیشه
كرد بهینه مواد غیر سینتیكی با یک ژئوسنتز برای عمل

.  سودمندتر و یا هزینه آن کمتر باشد
از جمله کاربردهای ژئوکامپوزیت ها در تسلیح، 

.زهكشی و کنترل فرسایش می باشد

ژئوممبران
جهت ممانعت از عبور سیاالت و پلیمری ورق های 

اده گازها از سطوح و از انواع عایق رطوبتی مورد استف
.قرار می گیرد

و نصب سریع و آسان، مقاومت در برابر شرایط آب
هوایی سخت و نور خورشید و همچنین عمر باالی 

ه که ژئوممبران پلی اتیلن  باعث شد( هشتاد سال)
ر در بسیاری از پروژه های سد سازی، تونل و استخ

.مورد استفاده قرار گیرند
با ژئوممبران ورق پلی اتیلن به صورت رول بوده و

متر با 20متر و طول 7متر تا 2عرضی باالی 
ید می ضخامت های یک میلیمتر تا سه میلیمتر تول

دراز مدتشوند و در صورت نصب صحیح آب بندی 
.پروژه را به همراه خواهند داشت

ژئوتكستایل
د که در ژئوتكستایل ها نوعی از مواد ژئوسنتتیک می باش

سال اخیر روز به روز بر مقبولیت آنها در بین 2۵
ود ژئوتكستایل ها موفقیت خ. مهندسان افزوده شده است

که از موردی ۸0را به کاربردهای گسترده بیش از 
مهمترین آن ها می توان به نقش جدا کننده، زیرسازی 

عات جاده، کنترل فرسایش، زهكش و کنترل نگهداری ضای
اشاره نمود 

نه ژئوتكستایل ها در واقع نوعی پارچه است؛ با این وجود
واد ژئو تكستایل ها مانند م. به معنای لغوی سنتی خود

ئو تكستایل ژ. طبیعی نظیر پنبه، پشم و یا ابریشم نیستند
دند ها منسوجاتی هستند که از الیاف مصنوعی ساخته ش

ه که به صورت یک پارچه انعطاف پذیر و متخلخل ساخت
.می شود

پایپژئو
میدانیم که آب های 

سطحی و 
زیرسطحی یكی از
مهم ترین عوامل 
طبیعی تخریب 

سازه ها می باشد که 
در صورت عدم 

کنترل، خسارت های
فراوانی به پروژه های

عمرانی وارد 
می نماید و کاربرد 

درپایپاصلی ژئو
.انتقال آب می باشد

ژئوسل
یک ژئوسل یكی از انواع ژئوسنتت

ها از جنس پلی اتیلن سنگین
.میباشد

ی ژئوسل داری ساختار النه زنبور
و به شكل ( یا لوزی شكل)

فنری و قابل باز و) آکاردئونی 
ل در بسته شدن و در نتیجه تسهی

.می باشد( حمل و نقل 
د ژئوسل ها درواقع مصالحی هستن

که جهت پایدارسازی شیب ها 
ن مورداستفاده قرار می گیرند، ای
پایدارسازی منجر به کاهش 

پیامدهای زیست محیطی شده و 
کاهش لغزش زمین را در پی 

.خواهد شد

ژئونت
ک ی( توری مرغی یا توری پالستیكی)ژئونت 

كیل ژئوسنتتیک است که از نوار های موازی تش
شده است که به صورت متقاطع نیز بر روی

ف مثل یكدیگر قرار گرفته اند و به اشكال مختل
.دمربعی، شش ضلعی و لوزی تولید می شون

ژئونت ها برای هدایت مایعات یا گازها در جهت 
زهكشی با استفاده از ویژگی زهكشی درون 

توری. صفحه ای مورد استفاده قرار می گیرند
قالبا به همراه ( توری مرغی)پالستیكی 

آن ژئوتكستایل که در یک سمت یا هر دو سمت
(  رینژئوکامپوزیت یا ژئود). لمینیت شده باشد

ی در پروژه های زهكشی استفاده می شوند و یك
هكشی از پرکاربردترین انواع ژئوسنتتیک ها در ز

.هستند

ژئوگرید
ه ژئوگرید ها مصالح پلیمری شبكه ای هستند ک

کاربردهای اصلی آنها در مسلح کردن خاک برای 
این مواد از جنس پلی . پایدار سازی شیب ها است

ایر مواد استر و پلی اتیلن  یا ترکیبی از این مواد   یا س
اد ژئوگریدها در ضخامت ، سایز و ابع. مشابه هستند

مختلف به صورت شبكه های سه بعدی تولید 
از کاربرد های ژئوگرید این است که می.  می شوند 

توان به عنوان تقویت کننده های مناسب مورد 
ت ماواستفاده قرار بگیرند زیرا از مزایای ژئوگرید مق

تار کششی باال و قفل شدگی قابل توجهی در ساخ
موالً در این دسته از ژئوسنتتیک ها مع. شبكه آنهاست

و مناطقی که خاک ها اشباع  یا نم دار هستند، در باال
.پایین الیه ژئوتكستایل قرا ر می گیرند 

ژئوفوم
ژئوفوم ها جدیدترین نوع محصوالت 

مور ژئوسنتتیک بوده و هر نوع فوم که در ا
ه می ژئوتكنیک بكار رود با این نام شناخت

ژئوفوم ها در قطعه های بزرگ و . شود
سبک ساخته می شوند و در سازه های 

ر برابر خاکی یا سنگفرشها به عنوان عایقی د
ژئوفوم ها . گرما و حرارت عمل می کنند

.داغلب از مواد پلی استری ساخته می شون
کاربرد ژئوفوم ها اغلب در کوله پل ها، 

خاکریزها دیوارهای حائل و روی لوله های 
مدفون می باشد

از مزایای ژئوفوم ها به کاهش زمان اجرای 
پروژه ها، کاهش هزینه جابه جایی خاک و 

عدم تاثیر آب و هوا در پروسه اجرا اشاره 
.نمود
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