دٛٝتهطت(Geotextile) ٌٝ

دٛٝتهطت Geotextileٌٝأ ٚأقُػ ١ايرتب ٖٛ ١تعبري ٜطتددّ يًد٫ي ١عًْٛ ٢ع ا٭قُػ ١املضُُ ١خضٝضاً
ن ٞتطتددّ يف زتاٍ اهلٓدض ١املدْ ١ٝيف أعُاٍ تبطني ايرتبٚ ١عٌُ عٛاشٍ أزعٚ ،١ٝدعِ طبكات ايطسم ملٓع
تػككٗا ٚاحملافع ١عًٗٝا َٔ شتتًف ايعٛاٌَ ا٭زعٚ.١ٝقد أغازت املٛاصفات ا٭َسٜهASTM-D1316 ١ٝ
يف تعسٜف ٖر ٙايٓٛع َٔ ١ٝا٭قُػ ١بأْٗا تًو اييت تطتددّ يف أ٫دصا ٤املَ٬ط ١يًرتب ١ارتاص ١باهلٓدض١
املدْٚ ١ٝاإلْػا.١ٝ٥
ٚاذتكٝك ١إٔ اضتدداّ َٓتذات ايػصٍ ٚايٓطٝر يف زتاٍ ا٭عُاٍ املدْ ١ٝعسف َٓر شَٔ بعٝد َجٌ  :اضتدداّ
ا٭يٝاف يف ته ٜٔٛخًطات ايرتبٚ ، ١ايبٓاٚ ، ٤اضتدداّ بعض ا٭قُػ ١ايكطٓ ١ٝيف عٌُ عٛاشٍ ايرتب.١
ٚقد نإ ذيو يف ْطام ستدٚد ٫زتفاع تهايٝفٗا  ،ست ٢بدأ ظٗٛز ا٭قُػ ١غري املٓطٛدٚ ١اْتػازٖا يف خٍ٬
،

ايطتٓٝات َٔ ٖرا ايكسٕ فأتاست ايفسص٫ ١ضتدداَٗا يف عٌُ َسغشات ايرتب ١اييت تتُٝص باملطاَ١ٝ
باإلعاف ١إىل قً ١تهايٝف إْتادٗا باملكازْ ١با٭قُػ ١املٓطٛدٚ ١قد بدأ تطٜٛس ا٭قُػ ١ادتٛٝيٛدٚ ١ٝايعٌُ
عً ٢حتطني خٛاصٗا يف أٚزبا خ ٍ٬ايطتٓٝات ٚايطبعٓٝات َٔ ايكسٕ املاعٚ ،ٞقد تًتٗا ايٜ٫ٛات املتشد٠
ا٭َسٜه ١ٝيف ذيو ٜٚ ،عتُد تطٜٛس صٓاع ١ايطسم عً ٢تطٜٛس عٓاصس َٚكَٛات تًو ايضٓاع َٔ ١إداز٠

،

ٚختطٝط ٚ ،تضُٚ ، ِٝتٓفٝر ٚ ،صٝاْٜٚ ، ١عترب عبط ادتٛدٚ ٠عُاْٗاَفتاساً يتشكٝل اهلدف املطًٛب.
ٚتتُٝص أقُػ ١ادتٛٝتهطت ٌٝبط ٍٛايعُس ا٫فرتاعْٚ ، ٞعساً يًتٛضع يف زتاٍ اهلٓدض ١املدْ ١ٝفٝذب ايتٛضع
يف تكٓٝات ٖر ٙا٭قُػ ١ست ٢ت ِ٥٬ا٭دا ٤ايٛظٝف ٞهلرَ ٙجٌ ا٭قُػ ١املطتددَ ١يف ايتدعَ ٖٞٚ ِٝعسٚفَٓ ١ر
ايكدّ ٚيهٔ َع اضتدداّ ا٭يٝاف ايضٓاع ١ٝعًْ ٢طام ٚاضع َٔ ايج٬ث ٕٛعاَاً ا٭خريٚ ٠خاص ١يف ا٭قُػ ١غري
امل ْطٛد ١أصبشت أقُػ ١ايرتب ١دص ٤طبٝع َٔ ٞايطًٛى ايبٓا ٞ٥بٗرا ايٓٛع َٔ ا٭قُػ.١
ٚيف ا٭قُػ ١املطتددَ ١يف ايتدعٜ ِٝهٖٓ ٕٛاى طبكتإ َٔ ادتٛٝتهطت ،ٌٝا٭ٚىل تعٌُ ندعاَ١

ٚ ،ايجاْ١ٝ

تطتددّ نُسغح ٜٚ،ه ٕٛايعُس ا٫فرتاع ٞيًطبك ١املطتددَ ١يف ايتدع ِٝأط َٔ ٍٛايعُس ا٫فرتاع ٞيًطبك١
املطتددَ ١يف ايرتغٝح.
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ٚتطتددّ أقُػ ١ايرتب ١أٜغ ًا نفٛاصٌ تٛعع بني أْٛاع شتتًف َٔ ١املٛاد ملٓعِٗ َٔ ا٫خت٬ط

 ،سٝح

تٛعع طبك ١ادتٛٝتهطت ٌٝأعً ٢تسب ١ا٭ضاع املطاعد ايً ١ٓٝملٓع ٖر ٙايطبك ١املطتددَ َٔ ١ا٫خت٬ط َع
ايرتب ١ا٭ضاضٚ، ١ٝبريو تطتطٝع ايرتب ١ايطفًَ ١ٝكا ١َٚاْٝٗ٫از املٛععٞ

،سٝح إٔ ٖرا ايٓطٝر ٜكًٌ َٔ

ايغػط ايٛاقع عً ٢ايرتب ١فٜٗ ٛعٌُ ندعاَ ١يًرتب.١
ٚعَُٛاً ْطٝر ادتٛٝتهطتٜ ٌٝطاعد عً ٢حتطني ا٭دا ٤املٝهاْٝه ٞيًرتبٚ .١يريو دنب عً ٢املضُِ َعسف١
ارتضا٥ط اهلٝدزٚيٝه ١ٝارتاص ١يًذٛٝتهطتًُٝجٌ  :ايٓفاذٚ ١ٜارتضا٥ط ايفٝص ٟاَ، ١ٜ٨جٌ سذِ املطاّ
َٚ،د ٣تأثس ٖر ٙارتضا٥ط باإلدٗاد ايطبٝعٞ

،أ ٚاْ٫طداد أ ٚتأثري املٛاد اٍ نُٝٝا  ١ٜٚاملٛدٛد ٠يف

ايرتبٚ١املٝا ٙادتٛفٚ ١ٝاييت تطبب تدَري ايبٛيُٝس امله ٕٛيًذٛٝتىضت. ٌٝ
ٜٚتِ إْتاز أقُػ ١ايرتب ١بايعدٜد َٔ ايتكٓٝات ٚيهٔ اْتػست أضايٝب إْتاز ا٭قُػ ١غري املٓطٛدٚ ،١ذيو ملا
تتُٝص ب٘ ا٭قُػ ١غري املٓطٛدَ َٔ ١طاَ ١ٝعايٚ ١ٝقدز ٠عً ٢ا٫ستفاظ بايػٛا٥ب َٓٚع َسٚزٖا ٭ٕ خاص١ٝ
ايرتغٝح َٔ أِٖ ارتضا٥ط ايٛادب تٛافسٖا يف أقُػ ١ايرتب.١

أْٛاع ادتٛٝتهطت:) Geotextile Types ( ٌٝ
تٓدزز أْٛاع أقُػ ١ايرتب ١ا٭نجس غٛٝعا عاد ً٠عُٔ ف٦ات املٓطٛد )Woven(١أ ٚغري
املٓطٛدٚ )Non-Woven (١يهٔ ٖٓاى أقُػ ١خاص.١
أ :ً٫ٚا٭قُػ ١املٓطٛد:١

تطتددّ أقُػ ١ايرتب ١املٓطٛد ١يف عد ٠تطبٝكات يف اهلٓدض ١املدْٚ ١ٝاإلْػاَ ، ١ٝ٥جٌ :فضٌ ايرتب ١أ ٚايعصٍ
ٚتدعٚ ِٝتك ١ٜٛايرتبٚ، ١تتُٝص ا٭قُػ ١املٓطٛد ١بأْٗا ذات َطاّ َٓتعُْ ١تٝذ ١عًُ ١ٝايتعاغل بني ارتٛٝط
ايطٛيٚ ١ٝارتٛٝط ايعسعٚ ،١ٝبايتاي ٞميهٔ ته ٜٔٛع٬ق ١بٗٓٝا ٚبني سذِ سبٝبات ايرتب ،١نريو تتُٝص بصٜاد٠
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َكاَٚتٗا يًػد ٚقً ١اضتطايتٗا عٓد ايكطع باملكازْ ١با٭قُػ ١غري املٓطٛدٚ ١اييت هلا ْفظ ايٛشٕ يٛسد٠
ايكٝاع.
ٜٚتٛقف اضتدداّ أقُػ ١ايرتب ١املٓطٛد ١يف عدٜد َٔ تطبٝكات اهلٓدض ١املد ْٚ ٠ٞاإلْػا ١ٝ٥عً ٢نفا ٠٤ا٭دا٤
يطبٝع ١ا٫ضتدداّ ايٓٗاٚ ٞ٥خٛاظ ايرتبٚ ،١قد اضتددَت بٓذاح يعصٍ ٚتك ١ٜٛايرتب ١ايطسم املُٗد٠
(املطفًت )١سٝح عًُت عً ٢اخنفاض َعد٫ت اْٝٗ٫از يًػػا ٤ايداخً ٞيًرتب ،١نريو اضتددَت بهفأَ ٠٤
محا ١ٜايػٛاط َٔ ٧ايبشس ٚيف اتصإ َ ٍٛٝايرتبٚ ١محاٜتٗا َٔ ا٭ْٗاز.
ثاْٝاً :ا٭قُػ ١غري املٓطٛد:١

تعترب ا٭قُػ ١غري املٓطٛد ١تطٛزاً ٖاَاً يف صٓاع ١املٓطٛدات  ،سٝح تتغاعف اإلْتاز ايعاملَٗٓ ٞا إىل
أنجس َٔ مثاْ ١ٝأععاف خ ٍ٬ايعكٛد ا٭زبع ا٭خري َٔ ٠ايكسٕ ايعػس ٜٔسٝح ميتاش ٖرا ا٭ضًٛب باخنفاض
ايتهًفَ ١كازْ ١با٭قُػ ١املٓطٛد.١
تتغُٔ عًُ ١ٝتضٓٝع ٖر ٙا٭قُػ ١تجكٝب اإلبس ٠بد ً َٔ ٫ايٓطٝر ٖٚراٟٚفس ْفاذ ١ٜأنجس باملكازْ ١با٭قُػ١
املٓطٛدٚ. ١هلرا ايطبب تطتددّ عاد ٠يف املػازٜعاهلٓدع ٠ٟاييت ته ٕٛعًُ ١ٝتضسٜف املٝاٚ ٙايرتغٝح
تػهٌ َضدز قًل زٝ٥ط ٞهلا.
ٚتطتددّ أقُػ ١ايرتب ١غري املٓطٛد ١يف عد ٠تطبٝكات يف اهلٓدض ١املدْٚ ١ٝاإلْػاَ ، ١ٝ٥جٌ  :فضٌ ايرتب ١أٚ
ايعصٍ  ٚتضسٜف املٝا.ٙ
ادتد ٍٚأدْا ٙخ٬ص ١ضسٜع ١رتضا٥ط َٚصاٜا نٌ َُٓٗا:

َصاٜا ا٭قُػ ١املٓطٛد١

َصاٜا ا٭قُػ ١غري املٓطٛد١
 -فضٌ(عصٍ) ايرتب١

 -فضٌ(عصٍ) ايرتب١
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 -ايرتغٝح (ايفًرت)٠

 -تدعٚ ِٝتك ١ٜٛايرتب١

 -تضسٜف املٝاٙ

َ -كا ١َٚعاي ١ٝيٮمحاٍ

 -ثك ٌٝايٛشٕ

َ -كا ١َٚعاي ١ٝيًػد

ْ -فاذ ١ٜعاي١ٝ

َ -كا ١َٚعاي ١ٝيٓفاذ املا( ٤نت)ِٝ

ٜ -ػب٘ ايًباد

ٜ -ػب٘ ايب٬ضتٝو

أضتددّ ايٓٛع املٓاضب َٔ أقُػ ١ايرتب ١يف املػازٜع اهلٓدضٜ ١ٝطاعدْا يف حتطني ايتضُ ِٝايعاّ  ٚشٜاد٠
ايعُس ا٭فرتاع ٞيًُػسٚع ٚجتٓب َعاٚد ٠ظٗٛز َػانٌ تضسٜف املٝا.ٙ

ٚظا٥ف ادتٛٝتهطت:) Geotextile Functions ( ٌٝ
تعد أقُػ ١ايرتب ١املٓطٛدَٗٓ ١ا أ ٚغري املٓطٛد ١أسد ايٛضاٚ ٌ٥اذتً ٍٛايعًُ ١ٝايٓادش ١يبعض املػانٌ
ايٓاغ ١٦عٔ طبٝع ١ايرتبٚ ، ١ميهٔ تكط ِٝايٛظا٥ف املتعدد ٠هلا نُا :ًٜٞ

أٚ :ً٫ٚظٝف ١ايفضٌ أ ٚايعصٍ ):(Separation Function

ٜطتددّ ادتٛٝتهطت ٌٝيف عٌُ فضٌ أ( ٚعصٍ ) بني َادتني غري َتػابٗتني َجٌ طبكيت تسب ١ذٚاتا خضا٥ط
شتتًفَ ١جٌ طبك ١ا٭ضاع ) ٚ (Base Courseطبك١ايرتب٘ا٭صًٚ (Sub Grade ) ١ٝايػسض َٔ عًُ٘ٝ
ايفضٌ ٖ ٛإبكا٤أ ٚحتطني ض ١َ٬ن ٬ايطبكتني ٚأداُٗ٥ا َٓٚع اخت٬طُٗا  .سٝح ٜعٌُ قُاش ادتٛٝتهطتٌٝ
عً ٢احملافغ  ٠عًَ ٢هْٛات ايرتب  َٔ ٠اهلذس ٚ ٠ا٫خت٬ط َع طبكات ا٭سذاز ارتػٓ٘ سٝح ٜغُٔ
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قُاغادتٛٝتهطت ٌٝإ حتافغ طبك٘ ا٫سذاز ارتػٓ ١عً ٢قدزتٗا عً ٢حتٌُ ا٭محاٍ ايٛاقع  ٠عًٗٝاٚ.بايتاٍٟ
ايرتب .
متٓع سدٚخ اهلبٛط ف ٢طبكات ٠
ٚتعدأ ِٖ ارتضا٥ط ايٛادب تٛافسٖا فٝا٭قُػ١املطتددَ ١بػسض ايعصٍ أ ٚايفضٌ يف ق ٠ٛايػد  ٚمل قاَ٘ٚ
ا٫خرتامٚ ،مل قا َ٘ٚايتُصم ٚ ،ايٓفاذ.٠ٟ
ٚتتُٝص اقُػ٘ ادتٛٝتهطت ٌٝاملطتددّ  ٠نعاشٍ أ ٚفاصٌ مبكاَٚتٗا ايعايٚ، ١ٝحتًُٗا يًعسٚف ايطبٝع١ٝ
ٚاملٛاد ايهُٝا ١ٝ٥ايٓاجت ١عٔ عًُٝات دفٔ ايٓفاٜات ايرزٚ ٠ٟايضٓاع ٠ٞسٝح ٜتِ فضٌ طبك ١ايٓفاٜات ايرز٠ ٟ
عٔ باق ٞايرتب ، ١ست٫ ٢ت٪ثس عًٗٝا ا ٚتتطبب فٝإسداخ تًٛخ.
تكع اقُػ٘ ادتٛٝتهطت ٌٝاملطتددّ  ٠نعاشٍ أ ٚفاصٌ حتت محٌ سسىٚ َٔ ٟضا ٌ٥املٛاص٬ت ٚايٓكٌ يريو
دنب إٔ تتُٝص مبكا ١َٚا٫ستهاى ٚا٫دٗاد.

ثاْٝاٚ:ظٝف ١ايتدعٚ ِٝايتجبٝت ):(Reinforcement and stabilization function

أقُػ ١ادتٛٝتهطت ٌٝتعد ذات قدز ٠حتٌُ أ ٚذات ق ٠ٛغد عاي ١ٝيف سني إٔ ايرتب ١بضف ١عاَ ١تعد َٔ املٛاد
َٓدفغ ١ايتشًًُإلدٗاد يهٓٗا ذات ق ٠ٛاْغػاط عاي ١ٝيف ايٛقت ذات٘ ٚ ،يريو تع د أقُػ ١ادتٛٝتهطتٖٞ ٌٝ
املاد ٠ايُٓٛذد ١ٝي٬ضتدداّ يف شٜاد ٠نفا ٠٤ايرتبٚ ١بايتاي ٞيف شٜاد ٠ثبات ايرتنٝب ايبٓا ٞ٥يًرتبٚ ١محاٜتٗا
َٔ اْٝٗ٫ازٜٛ ،عح اضتدداّ أقُػ ١ادتٛٝتهطت ٌٝيف زتا٫ت ايتدعٚ ِٝايتجبٝت يًرتب. ١
ايطسم عً ٢ا٭زض ايً، ١ٓٝيريو فإٕ ايطبك ١ا٭ضاضَٔ ١ٝ
ٚسٝح إٔ ادتٛٝتهطٜ ٌٝطتددّ يف إْػا٤
ٖر ٙا٭قُػ ١دنب إٔ ت٩دٚ ٟظا٥ف َتعدد ٠تتٓٛع طبكاً يًُسسً ١اييت مت ايتٛصٌ إيٗٝا يف ايبٓا ،٤ففٞ
ا٭صً ١ٝايً(Soft ١ٓٝ
املساسٌ ا٭ٚىل َٔ ايبٓاٜ ٤تِ ٚعع ادتٛٝتهط ٌٝطبك ١أٚىل فٛم ضطح ا٭زض
)  Subgradeأ ٚأ٭ضاض ،١ٝفٝعٌُ نفاصٌ أ ٚعاشٍ بني ا٭زضا٭صً ١ٝايًٚ ١ٓٝزدّ ايطسٜل َٔٚ ،املعسٚف إٔ
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ايطبك ١ا٭ٚىل َٔ ايسدّ تعٌُ نٛضط تضسٜف ٜطتعٌُ يف تجبٝت عػط املٝا ٠املتٛيد ٠يف ايرتب ١ا٭صً ١ٝايً١ٓٝ
أ ٚأ٭ضاضٚ،١ٝبريو ٜعٌُ ادتٛٝتهطيتٍ نُسغح ،يهٔ ٚظٝفت٘ ا٭ضاض ٖٞ ١ٝايتدعٚ ِٝايتجبٝت.
ٚيه ٞذنكل قُاش ادتٛٝتهطٖ ٌٝر ٙايٛظٝف ١دنب إٔ تتٛفس ب٘ ارتضا٥ط ايتاي:١ٝ
َ - 1كا ١َٚايتآنٌ.
 - 2اَتضاظ ايربربات ).(Vibration
يريو دنب إٔ ٜه ٕٛصًباً بدزد ١ناف ١ٝملٓع سدٚخ أ ٟاْٗٝاز يف ايرتبٚ ،١أِٖ املتطًبات ايٛادب تٛافسٖا يف
أقُػ ١ادتٛٝتهطيتٍ املطتددَ ١يف تدع ِٝايرتبٚ ١تجبٝتٗا َٖ ٞتطًبات َٝهاْٝه( ١ٝق ٠ٛايكط ٚق ٠ٛايػد)
اييت تطاعد عً ٢إستفاظ ايرتب ١يف َهاْٗاٚ ،املتاَْ( ١كا ١َٚايهُٝاٜٚات ٚايتشًٌ)ٖٚ .را ٟمسح ببٓا ٤ايطسم
فٛم ايرتب ١ايغعٝف ٚ ١ذات دٛاْبأنجس احندازًا.

يحٚ:ظٝف ١ايرت غٝح أ ٚايفًرت:(Filtration function)٠
ثا ًا

يف ساي ١أقُػ ١ادتٛٝتهطيتٍ ٚاملطتددَ ١يف ٚظٝف ١ايرتغٝح ٜعٌُ قُاش ادتٛٝتهط ٌٝنُسغح عٔ طسٜل
ايطُاح يًطا ٌ٥بايتدفل عس ١ٜخ٬ي٘ ٚ،يف ْفظ ايٛقت ا٫ستفاظ مبهْٛات ايرتب ١عً ٢ادتاْب ا٭خس.
ادتٛٝتهطيتٍ املطتددَ ١نُسغشات دنب إٔ تكابٌ َتطًبني َتٓاقغني
ٖٓ َٔٚا ٜتغح إٔ أقُػ١
بػهٌ َتٛافل َٚتصأَ ُٖٚ ،ا :تسنٝب بٓاَ ٞ٥فتٛح يًطُاح بتدفل املٝاٚ ، ٙأٜغاً تسنٝب بٓاَ ٞ٥ػًل
ٚستهِ ي٬ستفاظ بايرتبَٓٚ ١ع َسٚزٖا َٔ ايكُاشٖٓٚ ،اى عاٌَ آخس يف غا ١ٜا٭ُٖ ١ٝأ ٖٛٚ ٫ايع٬ق ١بني
ايكُاش ٚايرتب ١عً ٢املد ٣ايط َٔ ٌٜٛسٝح اْطذاّ ايكُاش َع عًُ ١ٝايتدفل عٝح  ٫ذندخ اْطداد
يًكُاش أثٓا ٤فرت ٠عًُ ١ٝايرتغٝح.
فاملسغح يف أَٛ ٟقع ميجٌ دصً٤ا أضاضً ٝا يف ايبٓٚ ١ٝدنب إٔ تف ٞمجٝع املسغشات باملتطًبات
ا٭ضاض ١ٝايتاي:١ٝ
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 - 1ايكدز ٠عً ٢استذاش ايرتب( ١ايفعاي ١ٝاملٝهاْٝه ١ٝيًُسغح).
 - 2ايكدز ٠عًْ ٢فاذ ٜ٘املا(٤ايفعاي ١ٝاهلٝدزٚيٝه ١ٝيًُسغح).
 - 3دنب إٔ ٜكا ّٚبٛيُٝس ادتٛٝتهط ٌٝأ ٟنُٝاٜٚات يف ايطٛا ٌ٥سٝح تع د ٖر ٙارتاصٖ ١ٝاَ ١ددًا
٫ٚ،ضُٝا يف ايتطبٝكات احملت ١ٜٛعً ٢ايٓفاٜات ايطاَ ١أ ٚايعٛادّ سٝح ٜهٖٓ ٕٛاى خًٝط ًا َٔ املٛاد
ايغازٚ، ٠اييت قد تتضٌ بكُاش ادتٛٝتهطٚ ٌٝت٪ثس عً ٢تسنٝب٘ ايبٓاٚ ٞ٥بايتاي ٞعً ٢نفا٤ت٘
نُسغح.
َ - 4كا ١َٚا٫ستهاى حتت تأثري اذتٌُ اذتسن ٞسٝح إْ٘ يف بعض أْٛاع َع َٔ ١ٓٝادتٛٝتهط ٌٝقد
ٜتطبب اذتٌُ اذتسىٜف ٞسدٚخ اْغػاط ي٘ ٪ٜد ٣إىل فكد ْفاذ ١ٜاملاَ ٤كازْ ١باملعدٍ ايطبٝع.ٞ
ٚأِٖ ايتطبٝكات اييت ٜتِ فٗٝا اضتدداّ قُاش ادتٛٝتهط ٌٝنُسغح ٖ ٞتبطني قٓٛات ايضسف يًُشافع ١عً٢
اذتٛا٥ط َٔ تطسب املٝاٚ، ٙأٜغ ًا يف ايتشهِ بتآنٌ دٛاْب ايكٓٛات.
ٚتتًدط فهس ٠ايرتغٝح اييت ٜك ّٛبٗا قُاش ادتٛٝتهط ٌٝيف زتاٍ ايضسف املػط ٢يف جتُٝع ايطاٌ٥
املساد تسغٝش٘ ،ثِ ٜتِ تٛفري َطاز تتدرٖ ٙر ٙايطٛا ٌ٥اييت ٜتِ ْكًٗا إىل َٛقع أخس سٝح تهَٛ ٕٛاضري
ايضسف تك ّٛبتذُٝع املٝا ٙإىل سٝح ٜتِ ايتدًط َٓٗا.

زابع ًاٚ:ظٝف ١ايتصسٜف ):(Drainage function

تتغُٔ ٚظٝف ١أقُػ ١ادتٛٝتهطيتٍ يف ايتضسٜف َسٚز ايطا ٌ٥يف ايططح املطت ٟٛيًكُاش بد ٕٚفكد ايرتب١
ٚايفازم ايسٝ٥ط ٞبني نٚ َٔ ٬ظٝفيت ايرتغٝح ٚايتضسٜف تتُجٌ يف اجتا ٙايتدفل اييت جتعٌ َٔ ايٓفاذ١ٜ
ايططش( ١ٝاْ٫تكاٍ) ٚظٝف ١ايتضسٜف سٝح ٜػري ايتضسٜف إىل َطت ٣ٛتدفل َعانظ يعًُ ١ٝايرتغٝح اييت
تػري إىل ايتدفل عرب قُاش ادتٛٝتهظت ، ٌٜأَا خضا٥ط اإلبكا ٤عً ٢ايرتبٚ ١ايتشٌُ يفرتات شَٓ ١ٝط ١ًٜٛفتعد
َٔ أِٖ املتطًبات ايٛادب تٛافسٖا يف ايكُاش ادتٛٝتهط ٌٝاملطتددّ يف ايرتغٝح.
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٫ٚبد يكُاش ادتٛٝتهطٚ ٌٝاملطتددّ يف ٚظٝف ١ايتضسٜف إٔ ٜه ٕٛمسٝهاً يه ٞته ٕٛعًَُ ١ٝسٚز ايطٛاٌ٥
ذات نفا. ٠٤
عًُ ١ٝايتضسٜف ميهٔ تضٓٝفٗا سطب اجتا ٙايتدفل ٚاجتا ٙايغػط يف ساي ١ايتضسٜف سطب ادتاذبٜ ١ٝتِ
فٚ ٘ٝعع ادتٛٝتهط ٌٝعًَٓ ٢شدز ي٘ ايكدز ٠عً ٢تٛفري ق ٠ٛايتٛد ٘ٝاملٔا ضب ١إلسداخ عًُ ١ٝايتضسٜف.
ٚأِٖ تطبٝكات عًُ ١ٝايتضسٜف بادتاذب ٖٞ ١ٝتضسٜف املٝا ٙاملٛدٛد ٠خًف اذتٛا٥ط ايطاْد.٠

خاَطاًٚ:ظٝف ١اذتُا ١ٜعد املا:(Waterproofing function) ٤
ميهٔ ٭قُػ ١ادتٛٝتهطت ٌٝإٔ تتضسف نُادَ ٠غاد ٠يًُاٚ ، ٤ذيو عٓدَا ٜتِ غُسٖا يف ايبٝتَٛني أَٛ ٚاد
بٛيُٝسَ ١ٜاْع ١يًتطسبٚ ،بعد عًُ ١ٝايػُظ ٖر ٙتكٌ بػهٌ ٚاعح ْفاذ ١ٜايكُاش يًُاٚ ٤ايبداز يف نَٔ ٬
اجتا ٙايكُاش ا٭فكٚ ٞايسأض.ٞ
ٜٚتِ تطبٝل ٖرا ايٓٛع َٔ ٚظا٥ف ادتٛٝتهظ ت ٌٜيف ا٭قُػ ١املطتددَ ١يف إعاد ٠ايتبًٝطٚ ،ذيو ذتُا١ٜ
طبكات ايرتب َٔ ١اْٝٗ٫از عٓد تعسعٗا يًسطٛب.١

ضادضاًٚ:ظٝف ١اذتُا:(Protection function) ١ٜ
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َع ايتٓٛع يف ا٭ضايٝب

اإلْػا ٜ ١ٝ٥تِ اضتدداّ أقُػ ١ايرتب١

)

َ(Geotextileع أغػ١ٝ

ايرتب(Geomembrane ) ١سٝح ٜطتطٝع قُاش ادتٛٝتهطيتٍ تٛفري اذتُا ١ٜيفرتات شَٓ ١ٝط ،١ًٜٛأِٖ
املٛاصفات ايٛادب تٛافسٖا يف أقُػ ١ادتٛٝتهطيتٍ اييت تك ّٛبعًُ ١ٝاذتُاَ ٖٞ ١ٜكا ١َٚا٫خرتام َٚكا١َٚ
ا٫ستهاى ،نُا دنب إٔ تتُٝص بايجبات ايهُٝٝاَٚ ٞ٥كا ١َٚايتشًٌ يتتشٌُ ا٭دا ٤بهفا ٠٤يفرتات ط.١ًٜٛ
أِٖ ايتطبٝكات ايعًُ ١ٝيكُاش ادتٛٝتهط ٌٝنشُاٜ ١ٜتغح يف اضتدداَ٘ يف ا٭ْفام ايطسٜع١

ٚ،أْفام املٝاٙ

ٚ،طسم ايكطازات ٚ،ايطسم ايطسٜعٚ، ١ارتصاْات.

تطبٝكات ادتٛٝتهطت ٌٝيف اإلْػا٤ات ( :) Geotextile Applications
- 1إضتدداّ ايـذٛٝتهطت ٌٝيف زتاٍ متٗٝد ٚإص٬ح ايطسم:
ٜته ٕٛاملكطع ايعسض ٟيًطسم َٔ ث٬خ طبكات زٝ٥ط:١ٝ
 طبك ١ستهُ َٔ ١ايرتب ١ايتأضٝط.)Sub Grade( ١ٝ
 طبك َٔ ١ا٭سذاز امل نطس ٠تػط ٞايطبك ١ايطابك.)Base Course( ١

 طبك ١ا٭ضفًت.
ٖٓٚاى ث٬خ عٓاصس زٝ٥ط ١ٝتًعب دٚزًا َُٗاً عٓد تضُٚ ِٝمتٗٝد ايطسم:
 - 1اختباز طبك ١ايرتب ١ايتأضٝط.١ٝ
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 - 2مسو طبك ١ا٭سذاز امل نطسٚ ، ٠تسدع أُٖٝتٗا إىل حتدٜد نتً ١ا٭محاٍ املتشسن ١عً ٢ايطسٜل.
 - 3طبٝع ١اضتدداّ ايطسٜل تبعاً يهتً ١ا٭محاٍ املتشسن ١املتٛقعٚ ،٠نريو ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝاحملٝط.١
ٚعٓد ٚعع أقُػ ١ايرتب ١بني طبك ١اذتذاز ٠امل

نطس ٚ٠طبك ١ايرتب ١ايتأضٝط ، ١ٝفإْٗا تعٌُ نعاشٍ بني

ايطبكتني ٚمتٓع تداخًُٗا أ ٚاخرتام اذتذاز ٠يٌتسب ١ايتأضٝط ، ١ٝنريو عٓدَا ته ٕٛايرتب ١ايتأضٝط ١ٝععٝف١
أْ ٚاعُ ١أ ٚقابً ١يْ٬غػاط ( .)Compressibleفإٕ ايكُاش ًٜعب دٚزاً  ٙا َاً يف تكٜٛتٗا ٚعدّ اْغػاطٗا.

باإلعاف ١ملا ضبل فإٕ اإلدٗاد ايٓاغ ٧عٔ سسن ١ايطٝازات عً ٢ايطسٜل ٜٓػأ عٓ٘ َجًح حتُ ٌٝأ ٟإٔ
اإلدٗاد ايٓاتر ٜتٛشع عً ٢قاعد ٠أعسض ،مما ٜكًٌ َٔ ايتشُ ٌٝعً ٢طبك ١ا٭ضاع يهٔ يف ساي ١إذا ناْت ٖرٙ
ايرتب ١ععٝف ١أْ ٚاعُ ١فإْٗا ئ تتشٌُ ٖرا ايتشُٚ ٌٝذندخ هلا اْٗٝاز ٚميهٔ تفطري ذيو عً ٢أْ٘ َع سسن١
َسٚز ايطٝازات تتعسض ايرتب ١إلدٗادات زأضٖ َٔ ٚ ١ٝر ٙا٫دٗادات تهتطب سبٝبات ايرتب ١طاق ١اذتسن١
فتٓتكٌ إي٣ا٭ضفٌ ٚإىل ادتٛاْبٖٚ ،ر ٙا٫دٗادات ايٓاغ ١٦ت٪د ٟإىل اْغػاط ايرتبٚ ، ١بايتاي ٞسدٚخ ٖبٛط يف
ايرتب ،١يرا دنب سديطبك ١ايرتب ١ايتأضٝطٚ ١ٝاملكضٛد بح دٍ ايرتب ٖٛ ١اْغػاط سذِ ايرتبْ ١تٝذ ١اْغػاط
ايفساغات اهلٛا ١ٝ٥بٗا َع اضتدداّ أقُػ ١ادتٛٝتهطيتٍ ٭ْٗا تطاعد عً ٢شٜاد ٠قدز ٠ايتشٌُ ٚخفض تأثري
ادتٗد ايٛاقع عً ٢سبٝبات ايرتب ،١مما ٪ٜد ٟإىل اضتكساز ايرتبٚ ١عدّ اْغػاطٗا.
أسٝاْاً تعٗس اذتاد ١إىل إْػا ٤ايطسم امل٪قت ١يف بعض املٓاطل احملت ١ٜٛعً ٢تسب ١ععٝف ١ايتشٌَُ ،جٌ ايرتب١
ايط ١ٝٓٝايً ، ١ٓٝأ ٚايرتب ١احملت ١ٜٛعً ٢املاٚ ٤ايطَُ ٞعاً  ،أ ٚايرتب ١ايعغ ،١ٜٛست ٢يف سا٫ت ايرتب ١ذات
ايطُٚ ٞايك ١ٜٛايبٓا ، ٤دنب ٚعع طبكَ َٔ ١اد ٠سبٝب ١ٝىطبك ١أضاع َطاعد َٔ ايضدٛز املهطس ٠فٛم
ايطبك ١ايغعٝف ١ايتهٚ ٜٔٛعً ٢عُل َٓاضب ٚ،ذيو يتٛشٜع محٌ عذ٬ت ايطٝازات ٚاْتػاز ٙبٗدف تكًٌٝ
ايغػط عً ٢ايطبك ١ععٝف ١ايته.ٜٔٛ
يهٔ زغِ تًو ا٫ستٝاطات املتدر ٠ذتُا ١ٜايرتب ، ١فكد ٚدد ته ٜٔٛأخادٜد ٚآثاز غا٥س ٠عً ٢اٍضطح َ( ،جٌ
ايطسم غري املُٗد )٠عً ٢طَ ٍٛطاز عذ٬ت ايطٝازاتٖٚ ،ر ٙا٭خادٜد ايططش ١ٝتٓعهظ عً ٢أخادٜد عُٝك١
عً ٢ضطح ايطبك ١ععٝف ١ايته ٜٔٛسٝح إٔ َٛاد ايسدّ اذتبٝب ١ٝتعٌُ عً ٢اخرتام ايرتبٚ ١تضبح عدمي١
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ايفا٥دٖٚ.٠را ايفكد يف املاد ٠اذتبٝبٜ ١ٝتطبب يف اخنفاض ًَشٛظ يف ايطُو ا٭صًٞ

ٚ،شٜاد ٠يف ايغػط

ٚاإلدٗاد عً ٢ايطبك ١ععٝف ١ايته.ٜٔٛ

ٚملعادتٖ ١ر ٙاملػانٌ ٚايتكً َٔ ٌٝآثازٖا مت اضتدداّ ادتٛٝتهظ ت ٌٜيف أثٓا ٤بٓا ٤ايطسم ،سٝح أْ٘ قبٌ
ٚعع طبك ١ا٭ضاع املطاعد ٠اذتبٝبٜ ١ٝتِ ٚعع قُاش ادتٛٝتهظتٖٓٚ ، ٌٜا ٜتشكل فا٥دتني ٖاَتني:
أٚهلُا  :إٔ قُاش ادتٛٝتهطيتٍ ٜتضسف نعاشٍ ميٓع ا٫خت٬ط بني املاد ٠اذتبٝبٚ ١ٝطبك ١ايرتب ١ايغعٝف١
ٚ،بايتايٜ ٞتِ احملافع ١عً ٢مسو ايطبك ١اذتبٝب.١ٝ
ايجاْ :١ٝإٔ طبك ١ادتٛٝتهط ٌٝتعٌُ عً ٢اَتضاظ اإلدٗاد ا٭فك ٞسٝح أْٗا تكًٌ َٔ اْتكاٍ اذتٌُ إىل
ايطبك ١ايغعٝف ١ايتهٚ ٜٔٛاملتطبب يف اخنفاض مسو ايطبك ١اذتبٝب،١ٝ

ٚايطسم املتبع ١يف تجبٝت

ادتٛٝتهظتَ ، ٌٜػابٗ ١متاَاً يطسٜكٚ ١عع ادتٛٝتهط ٌٝبني طبكيت ا٭ضاع ٚا٭ضاع املطاعد ٠يف إْػا٤
ايطسم ايدا ،١ُ٥سٝح أْ٘ دنب إٔ ْغع يف ا٫عتباز ايغػط ادتاْيب يًرتب )Lateral Soil Pressure ( ١بعد
ايتأضٝظ يًطسم امل٪قت ١يًشفاظ عً ٢دٛاْب ايطسٜل َٔ اْٝٗ٫از  ،يرا ٜٛعع يف ا٫عتباز شٜاد ٠عسض ايكُاش
املطتددّ عٔ عسض ايطسٜل يتدعَٓ ِٝطك ١امل ٌٝظٛاْب ايطسٜل َٓٚعٗا َٔ اْٝٗ٫از.
- 2إضتدداّ ايـذٛٝتهطت ٌٝيف خطٛط ايطهو اذتدٜد:١ٜ
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ٜطتددّ يف خطٛط ايطه ١اذتدٜد يف تك ١ٜٛايرتبَٚ ١كاَٚتٗا يإلْٗٝازَٓٚ ،ع اخت٬ط ايرتب ١ايداخً ١ٝبطبك١اذتذس
ايضدس.ٟ
 3إ-ضتدداّ ايـذٛٝتهطت ٌٝيف تدع ِٝاذتٛا٥ط ٚايطدٚد ذات ادتٛاْب املٓشدز:٠
اذتٛا٥ط ٚايطدٚد ذات ادتٛاْب املٓشدز ٠حتتاز إىل تدعَ ِٝد ٣اذتٝا ٠باضتدداّ ادتٛٝتهطتٖٓٚ ٌٝا تتغح
أُٖ ١ٝازتفاع َتاْ ١ادتٛٝتهطت ٌٝايرٜ ٟك ّٛبٛظٝف ١ايتدعٜٚ، ِٝعد أضاضاً عًُ ١ٝاإلْػا ٤يف غا ١ٜايبطاط١
سٝح تغُٔ ٚعع طبكات أفك َٔ ١ٝادتٛٝتهطتٚ ٌٝبعدٖا ٜتِ ٚعع طبك َٔ ١ايسدّ ارتاظ بايطدٚ ،دنب
َساعا ٠اذتسظ ملٓع سدٚخ اْص٫م يًسدّ عً ٢ضطح اذتا٥ط املٓشدز ٜٚتِ حتكٝل ذيو عٔ طسٜل اضتدداّ
ٚسدات صًب ١يسبط ضطح اذتا٥ط املٓشدز ،بايدعاَ ١أ ٚعٔ طسٜل إساط ١ايطبك ١ايتاي َٔ ١ٝايسدّ بٛاضط١
ادتٛٝتهطتٚ ٌٝيف ٖر ٙاذتايٜ ١رتى ط ٍٛإعايف َٔ ادتٛٝتهطت ٌٝعٓد ايططح يه ٞذنٝط بايطبك ١ايتائَ ١ٝ
ايسدّ يغُإ إسهاّ ايتُاضو ٚايتجبٝت .

- 4إضتدداّ ايـذٛٝتهطت ٌٝيف زتاٍ غبهات ايضسف:
12

أقُػ ١ايرتب ١هلا اضتدداَاتٗا يف زتاٍ غبهات ايضسف املػطٚ ،٢اييت هلا عد ٠اضتدداَات يف زتاٍ اهلٓدض١
املدَْ ١ٝجٌ:
 غبهات ايضسف املػط ٢يًطدٚد.
 غبهات ايضسف املػط ٢يًدصاْات ا٭زع.١ٝ
 غبهات ايضسف املػط ٢يًطسم املعبد.٠
 غبهات ايضسف املػط ٢يٮزاع ٞايصزاع.١ٝ

- 5إضتدداّ ايـذٛٝتهطت ٌٝيف زتاٍ ايتشهِ بتأنٌ ايػٛاط:٤ٞ

13

ٜتِ اضتدداّ ادتٛٝتهطت ٌٝعًْ ٢طام ٚاضع يع٬ز َػانٌ اٍتأنٌ سٝح أْٗا متٓع أ ٚتكف أَاّ َ ٌٝايػٛاط٧
حن ٛاٍتعس ٚ ١ٜايتأنٌ  ،سٝح تطتددّ يف تهط ١ٝدٛاْب ايكٓٛات أ ٚا٭ْٗاز غٛاط ٧ايبشاز سٝح ٜتِ ٚععٗا
َباغس ٠عً ٢ضطح ايرتب ١هلر ٙايػٛاط ٧ثِ ٜتِ تػطٝتٗا بطبك َٔ ١ايسدّ اذتبٝيب يغُإ اذتُا ١ٜهلا ثِ ٜتِ
تػطٝتٗا بطبك ١أخس َٔ ٣ايضدٛز ايٛاق. ١ٝ
ٚايفهسٖٓ ٠ا تعتُد عً ٢إٔ املٝا ٙمبذسد ٚصٛهلا إىل ايػاطَ ٧ع سدٚخ املد أثٓا ٤احنطازٖا َع ادترز ،فإْٗا
تطشب َعٗا سبٝبات ايرتب ١ايططشٖٚ ١ٝهراَٚ ،ع ايٛقت ذندخ تآنٌ تاّ هلر ٙايػٛاط.٧
ٖٓ َٔٚا ظٗست أُٖ ١ٝاضتدداّ ادتٛٝتهطت ٌٝيف محا ١ٜايػٛاطَٔ ٧

ايتأنٌ ،سٝح أْ٘ ٜتِ عبط فتشات

ايكُاغ ١غري املٓطٛد ١عٝح أْٗا تطُح مبسٚز املٝا َٔ ٙخ٬هلا ،يهٓٗا  ٫تطُح مبسٚز سبٝبات ايرتبَ ١عٗا
أثٓا ٤احنطازٖا عٔ ايغفٚ ،١بايتايٜ ٞتِ محا ١ٜتًو ايػٛاط َٔ ٧ايتأنٌ.

َصاٜا ادتٛٝتهطت:) Geotextile Advantages ( ٌٝ
 ضًٗ ١ايٓكٌ ٚتتُٝص بطٗٛي ١فسغٗا.
 تضًح ي٬ضتدداَات عً ٢املد ٣ايبعٝد ْعساً ملكاَٚتٗا يًُٝاٚ ٙتػري ارتضا٥ط ايهُٝٝا ١ٝ٥يٮزع.١ٝ
َ كا ١َٚ٭غع ١ايػُظ.
 تتُٝص مبكا ١َٚا٭محاض ٚايكٛاعد ٚاملٝهسٚبات ايدقٝك.١
 تتُٝص باملكا ١َٚايعايٚ ١ٝا٭دا ٤ايك ٟٛيف ايتطبٝكات املعسع ١يٌخسضاْ.١

املضادز:
http://www.sabk.net/images/inner/geotextile_specifications_made_simple.pdf
https://www.erosionpollution.com/fabric-geotextile.html
https://www.quora.com/What-is-meant-by-geotextiles
http://www.ursa.com.tr/ar/geotextile.php
https://www.academia.edu/35609417/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B3%D
8%AA%D9%8A%D9%84_Geotextile
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