پرسش و پاسخ
آقای دکتر محسن تدین
سوال :در مورد پوزوالن
کددم پددوالن

در یددن

رال ن بدده نفددور یافدد مدد شددود ن مکددا سددا

بدد

ژئددوپمرین بدده

رنش ساده با آ مکا پذین س ؟
قری آ پوالن

چقمر س ؟ آیا ساسا" قری ب

رال ن ن هس یا ب

ژئوپمرین ؟
مصطفی آدرسی
دانشگاه شهید رجائی

جناب آقای دکتر مصطفی آدرسی
در مدددورد پوالن ن دددا

یدددن بدددن

بکددداریرن در یو ردددم ژئدددوپمرینو مدددو رد الیدددن بددده س

دددار

م رسم.
 -1پوالن ن دددا عیرمد د م ردددوا در یدددن یافد د مددد شدددود مدددا ا یدددا بدددن
چرم مفرم نرس رم .مب ی پوالن ن او یو رم صرم
 - 2اکس ن باد به ارو یک پوالن
 - 3م اکائو

یو ردددم ژئدددوپمرین

نم رنم.

مصروا یقنییا در ین یو رم نی شود.
نم ش ه س .

ن اکس ن پوس ه بننج در ین یاکرو یو رم صرم

 -4مرکننسدددرمرر در یدددن بددده مردددش مراسدددب ن شدددایم بدددرر ال یقا دددا در دددا
مددد شدددود ن یدددا یو ندددای یو ردددم دددمند  05هدددش ر یددد

ا دددن یو ردددم

ال آ در کودددور ن دددود د رد .قریددد

مرکننسددرمرر ر کار اندده هددا یو رددم کررددمه ادد .مدد کررددم .ب ن ددا بر ددن مدد رسددم یو رددم
ژئددوپمرین بددا آ یددن ییددا شددودو هددن چرددم ر نددمما یو رددم چسددب یوسددی مرکننسددرمرر الیدداد
سدد ن مدد یددو مصددنک آ ر کدداهر د د .بر ددن مدد رسددم کدده یدداکرو یدد مدداده بددن

یو رددم

ژئوپمرین چرم بکار ننف ه س .
 -0برودد ن پدد نهر هددا در یددن

ددو سددنباره کددوره آهراددم ال

ناددا شددمه سدد ن ق صددادی ن

ییددا مدد شددود هددن چرددم سددنباره آسددراش شددمه در یددن یو رددم مدد یددندد مددا قریدد آ کیدد
الیدداد سدد  .کدده ددمند قریدد سددریا پنیمرددم بسددرار

ال کار انددههددا مدد باشددم ن بددا یو دده بدده

رال ن سریا و ای .یو رم ژئوپمرین با ی هشیره ها یو ره نم رد.
 - 6قریدد سدددریا پنیمردددم در یدددن
در دددا
یومدددا
فصلنامه
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کار انددده بدددر  155یدددا  125یومدددا

کددده در دنردددا قریددد سدددریا پنیمردددم بدددر  205یدددا  355یومدددا

هنکرمدددو مد د باشدددم
بدددا ندددن د ر 3055

سد د  .بردددابن ی صدددنفر ن ال مسدددایت الیسد د م ررد د و یو ردددم ژئدددوپمرین ال ن دددن هشیردددهو

در یددن یو ردده نددم رد .ال بدده ککددن سدد کدده بایددم مصددنک مددو د دیاددن مانرددم سددرمرکا ن سددود
یا پ اس ر نرش ال ن ن هشیره در ن ن ینف .
محسن تدین
پرسش های مطروحه در دوره آموزشی بتن ریزی در هوای سرد تبریز دی ماه 6931
س  -1آیدددا ال سد د

یدددا در هدددو

سدددند ال سدددریان ا الندیردددن در بد د

سد د فاده کدددند؟ آیدددا

بکاربند سریان ای مانرم سریا پنیمرم پوالن ن میروع م باشم ن ایش نرس ؟
ج  - 1در هدددرر من دددی ن آئدددر نامددده
و ش مدد نرسدد

مددا یوصددره بددن

سدد فاده ال سدددریان ا الندیردددن بدددا مقانمدد

بکدداریرن آن ددا شددمه سدد  .هددن چرددر بکدداریرن سددریان ا

کردددمیرن مانردددم سدددریان ا آمرن ددده پدددوالن ن ن سدددنباره
نوع سریان ا در ب

ریش در هو

سند نامرموش س ن ال آ ن

میردددوع نرسد د

مدددا سد د فاده ال ید د

شمه س .

در سددنرن ن آقددا دک ددن فوددر نرددش موددنز شددم کدده در آالمایودد ا
مقانمدد هدددا بدد

ن رددده الیددداد

ناددا شددمه و رننددم رشددم

دددان سدددریا پنیمردددم پدددوالن ن بسدددرار کردددم بدددوده سدد  .بددده یدد د ردددت

بکددداریرن هدددن ندددوع سدددریان کددده مقانمدد هدددا
نیدد شددود .بددناکرو هددن نددوع سددریان کدده د ر

ن رددده مددد.
مقانمدد

سدد انم رد آ کدددن باشدددم یوصدددره

ن ردده الیددادین مدد باشددم مرمددوش یمقدد

م شود.
سدددریا پنیمردددم ندددوع  1بدددا رده  420ن  020ن یدددا سدددریا پنیمردددم ندددوع  3بدددن

هدددو

سدددند

مراسددب یددن سدد ن یوصددره مدد یددندد .بدده یدد د رددت هددن سددم مدد کررددم کدده ال فشندندد هددا
الندیرددن کررددمه در یدد شددن یی سدد فاده کررددم یددا ایددت هرمر یدده شددم سددریا مصددنف یسددنیی
یندد.
س  - 2چددن ال بکددار یرددن سددرام نه هددا یدد الده در بدد

ریددش در شددن یی هددو

سددند ن دد

شددمه سدد ؟ ب ددن ددا میکرسدد ب ددو ب ردد بددا دمددا مراسددب ر یو رددم کددند ن موددکم بو ددود
نرایم.
ج  -2در پاسدد یدد پنسددر بایددم یفدد کدده صددو بکددار بددند سددرام نه یدد الده بددن
بدد

سددا

موددکت ن یددا رددن میکدد سدد  .فددنا کررددم شدد یددا ماسدده بصددور یدد الده باشددم .در یدد

ا دد چاوندده مدد یو نددم ال دریهدده دیددو ره بهررددن یددا قردد سددرام نه ایددور کرددم ن بدده من مدده
یددوالی بنسددم .ماددن یرکدده کمو دده سددرام نه هددا یدد الده نسددی ا کوچددک باشددم ن ال دریهدده یددا
سددور هددا مسددرن ن قددا یددا ک رددنهو ایددور کرددم .پددر در ب ددم المسدد
مرنح یندد ن موک.
بددن

ن قا چرر سرام نه ها ی الده

پاسدد بدده یدد سددو

ال سدد میددا

یدد نک دده ن یدد

یوششد شود.

ر در یدد ر بردده ارددو کددند .فددنا کررددم قددن ر

باشم منموع با ع.اا الین سا ه شود.
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سدددریا  455کرمدددو و ماسددده ودددک  1555کرمدددوو شد د

ودددک  055کرمدددوو آش کدددت  190کرمدددوو

دمددا سدددریا  0در ددده و دمدددا ماسددده  -4در ددده ن یدد الدهو دمدددا شدد  -2در ددده یدد ندددشده
رعوب کاریاه ماسه  0درصم و رعوب کاریاه ش  5/0درصم.
ددم قت دمددا سددا

بدد

بددن

یدد قرمددا  12در دده سددان

یددن د مدد باشددم .چرانهدده قددن ر

باشم با ین کند آش به دما مرموش دس یاف و دما آش بایم چقمر باشم؟
یاف

بن

ال ر بره یماد دما در منموط ب

ی دما ال س

س فاده نیود.

)o.22(C.Tc  S d Ts  Gd TG )  WmTw  WG (0.5TG  80)  Ws(0.5Ts  80
o.22(C  Sd  Gd )  Wt

=Tm

]0.22(400 * 5  1000 * 5  700 * 2)4  140Tw  5[0.5(2)  80]  50(0.5(4)  80
0.22(400  1000  700)  195

=12

بدددا یو ددده بددده آش مو دددود در ماسددده  05کرمدددو ن شد د

 0کرمدددو مقدددم ر آش مصدددنف ایددد145 .

کرمو و هم شم.
Wm  195  50  5  140
 968  140Tw  405  4100
462  195

13357
= 95.4°c
140
دیددمه مدد شددود در شددن یر کدده فقددی ماسدده یدد الده بددود دمددا آش سددا
= Tw

=12

7884+968+405+4100=140Tw

بدد

بایددم ددم قت

 90/0در دده سمسددروس باشددم .در یدد میددا دمددا سددریا بددرر ال صددفن در دده بددود ن رعوبدد
ماسددده فقدددی  0درصدددم ن رعوبد د شد د کی دددن ال  1درصدددم بدددود در دددا

کددده میکد د

سد د در

المس ا ن در بارنمی و رعوب ها به من یب برو ن ال ی مقادین باشم.
یددامر دمددا آش بدده مرددش  90در دده یددا برودد ن ایدد .میکدد نرسدد  .برددابن ی دیددمه مدد شددود
صددنفر ن ال موددک.

ن یدد و ایدد .سدد فاده ال آبدد بددا یدد دمددا مقددمنر نیدد باشددم .برددابن ی

سرام نه ها نیایم ی الده باشم.
در یدد میددا دمددا منمددوط بدد
قددن ر بددن بدد

فقددی  12در دده سمسددروس در ن ددن ینف دده شددم .فددنا کررددم

ریددش در یددک قرمدده ندداال

یددن ال  35سددان

م ددن باشددم ن دمددا

ال  10در دده یددا

برودد ن در ن دددن ینف ددده مدد شدددم .بردددابن ی دمدددا آش مدددورد ن دددن ال  155در ددده سمسدددروس نردددش
فن یددن مدد رفدد  .ب ددن ددا سددم شددم بددا یدد میددا و ددو ش قددانی کررددمه

بدده یدد سددو د ده

شود.
س  - 3یددداه در ییمر دددا یف ددده مدد شدددود کددده در هدددو
س د فاده کددند ن ب د
رن؟
فصلنامه
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سدددند بایدددم ال فشندندد هدددا

ریددش بددمن ی د مددو د مادداال یددا مقددمنر نی د باشددم .آیددا ی د

دددم یدد

ددنک درس د یددا

ج  - 3یدداه در ییمر ددا شددنک هددا فننشددرمه فشندندد و چرددر ایددار ی بدده چوددن مدد
کددده صدددو نادرسد د مد د باشدددم .در هدددرر آئدددر نامددده

و مصدددنک مدددو د الندیرنکرردددمه یسدددنیی

کررددمه یددا صددر .ا ددم یدد و ش مدد نیددوده سدد  .چرانهدده ب ردد بددا دمددا
آئدددر نامددده در قرمددده رین ددده ن در هیدددا

ددورد

ددم قت مرددمرج در

دددم قت دمدددا نا دددم ر شدددود ن بددده دددم قت مقانمد د
ال یدد برددم

مددورد ن ددن در آئددر نامدده بنسددمو رددن یادداد سددار ناشدد

ال بددر مدد رند .یر ددا

هردددن فشندنددد هدددا مدددذکور و یسدددنیی در هرمر یددده شدددم ن کسدددب مقانمددد الند هرادددا سددد .
ی دده بایددم کاددا کددند کدده میکدد سدد مصددنک یدد مددو د بددا یو دده بدده مرددش مصددنکو نقردده
نایددداد آش بدد

 1یدددا  2در ددده سدددان

کسب مقانم ب

به ما کیک م کرم.

یددن د کددداهر یابدددم مدددا در صدددت سدددنا بنودددرم بددده

سددددند در  ACIن  ENم فددددان

س  -4چددددن یمدددداری هددددو

میددددم  ACIچدددده

سددد ؟ یمنیددد

یفانی با یمنی قمیی آ د رد؟
ج  -4در هددن مررقدده یددا کوددور بسدد ه بدده دیددمیاه ا من مدد و یمنیدد هددو
شددود .در رنپددا یمنیدد سدداده
هراددا بدد

مرددنح سدد کدده یددن المددر کاریدداه یدد الده ن یددا دمددا هددو در

ریددش کی ددن ال  + 2در دده سمسددروس باشددم هددو

نااه و یو ه به ا

سددند ر ئدده مدد

سددند م سددوش مدد شددود .یدد

ا ن ر مرنح م کند.

در یمنیددد  ACIقیدددت ال  2515مدددر.د و ناددداه بددده یذشددد ه ددداکن بدددود .یدددن مردددانار دمدددا
رنال نددده عد د سددده رنال کی دددن ال  +0در ددده سمسدددروس باشدددم ن بدددرر ال نرید د

ال شدددیانه رنال دمدددا

هو با ین ال  15در ه نیاشم شن یی هو

سند بن قن ر و هم بود.

نادداه ن دیدددمیاه مددنناله  ACIو دددا

ا ددن ن آیردددمه ر در بدددن مدد یردددند .چرانهدده دمدددا هدددو در

هراددا بدد

ریدددش کی دددن ال  +0در ددده سمسدددروس ن در عدد دنره فا دد نردددش کددداهر دمدددا بددده

کی ددن ال  + 0در دده پددرر برردد شددودو هددو

سددند بنقددن ر و هددم بددود .مکددا پددرر برردد دمددا

در عددو سددا ا یذشدد هو مکددا ی ررددن یمنیدد هددو
ال سدداین یمدداری مررقدد یددن سدد ن در آئددر نامدده بدد
شددم .یدد یمنیدد بددا آنهدده پددر ال بدد

ریددش در هددو

سددند ر بو ددود آنرده سدد  .یدد یمنیدد
یددن ن مقددنر

ممدد نرددش بنقددن ر و هددم

سددند میکدد سدد پددرر آیددم هینددو ن

د رد .ب ن دددا یددد یمنیددد نرددداال بددده پدددرر بررددد دمدددا د رد کددده مدددنناله بدددن
نمرکار پننژه دس راب به ی

ع.اا

مکا پذین س .

نک ددده ا دددب آنسد د کددده در یمنید د قدددمیی ن میدددم ACIو هرهاونددده شددداره
الین صفن رف

دما نومه س

هیددده دسددد
بددده ید د الد ن

ما در ایت به مو وع ی الد پند ه س .
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س  - 0یف دددده شددددمه  ENددددم قت دمددددا بدد د
در ددده د ده سد د

مدددا ککدددن شدددمه کددده بددده هرهو ددده دمدددا آ ال  + 0در ددده سمسدددروس کی دددن

نوددود .چددن در  ACIو آبددا ن مقددنر
ناال

ر در هراددددا بدد د

ریددددش ن ایددددت آنر +15

 +13در ه ن بن

قرما

ممدد و ددم قت دمددا بدد

قرمدده

ریددش ن ایددت آنر بددن

نرن  +0در ه د ده شمه س .

ج  - 0در ن قدددی  ENصدددنفر ن ال دددنام قرمدددهو یوصدددره  +15در ددده سمسدددروس ر ر ئددده کدددنده
س ن م قت مااال ر  +0در ه د نس ه س .
ال  +0در ددده سدددان

در ن قدددی یدددن دمدددا بدد

یدددن د برودد ن شدددود هرمر یددده شدددم سدددریا هدددن

چرددم نسددی ا کرددمو مددا ناددا مدد شددود ن بددا یوصددره  +15در دده و اشددره ییردد
ینف ددده سد د  ACI .بادددش بدددن

قرمدددا نددداال و دمدددا  +15ن بدددن

ال ر در ن ددن

قرمددده دددنرن  +0در ددده ر

یوصدددره نیدددوده سددد  .ب دددن دددا  ACIاشددده ییرددد بروددد ن ر در قرمدددا نددداال
ینف دده سدد  .برددابن ی یفددان چرددم ن ن ددود نددم رد .در آبددا ن مقددنر
ال و بی  ACIس فاده شمه س ن شایم بن
س  - 6یدددن در هدددو
بن

سدددند و بدد

ما ی

ممدد

در ن دددن

باددش در چددا

ن

من ب ن باشم.

یدددااله رین ددده شدددمه رهدددا شدددودو چددده مودددک.ی میکدد

سدد

آ بو ود آیم؟

ج  - 6یددن بدد

بددا دمددا

ددم قت مادداال رین دده نوددود ن کی ددن ال آ باشددم عیرم ددا" یرددنش آ

سددداا هدددا ممیدددم بددده عدددو مددد

ناامدددم ن چرانهددده در دددن سدددنما دمدددا آ ال  -1یدددا -2

در دده کی ددن شددود ددی یدد الد آشو در ددن نیسدداط یدد و بدد

م .شدد مدد یددندد کدده ی دده

پر ال آش شم ی و آ ار ن ب مو ود و همشم.
چرانهدده دمددا بدد

بددرر ال ددم قت مادداال باشددمو مددا دمددا

در هراددا ریندد

فا دد ن ایددت

آنر و کی ددن ال ددم قت مادداال باشددمو ایددت هرمر یدده شددم سددریا د مدده مدد یابددم .بددمی
سددرب بدد

سددند مدد شددود مددا میکدد

سدد

سدد بسدد ه بدده ددنام قرمددهو دمددا بنددر هددا درنندد

آ و سددداا هدددا یدددا رنالهدددا بدددرر ال  +0در ددده بددداق بیاندددم ن ایدددت هرمر یددده شدددم کیاکدددا بدددا
آهرددن مراسددی

د مدده پرددم کرددم مددا بنددر هددا سددر

آ در

کرفردد مقددانم

کی ددن

و هدددم بدددود ن بدددا سدددند بدددود شدددمیم هدددو میکرسد د هرمر یددده شدددم سدددریا در بندددر هدددا
سدددر

ایددد .م وقددد شدددود.ن

صددور فاصددمه د شدد

ال ا دد

یدددا یددد بشندددم ن چرانهددده مقانمددد بددد

شددیاع رسددرمه ن فن یددن رف دده باشددمو هرهاوندده آسددری بصددور

ددم نیررددم .ب ددن ددا هددن چرددم میکرسدد شددانر آسددرب دیددم بدد
فصلنامه
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بددده  0 Mpaدر

الیدداد نیاشددم مددا در آئددر

نامدده هددا بددا راایدد م اف دده کددار ااق.ندده و سددم مدد شددود اشددره ییردد بددوی ه بددن
ناال

قرمددا

در ن ن ینف ه شود.

بردددابن ی

بدددا دمدددا مراسدددب رین ددده ن فا د د ن ایدددت آنر شدددود یدددا

ال سد د بد د

یدددا

پمیددم آمددم هددن آسددری بدده صددفن مرددت نیایددم .ایددت هرمر یدده شددم سددریا مو ددب آال د شددم
ینمددا مدد شددود .بددمی د رددت چرانهدده دمددا
بصددور ادداد بدده پددرر رند ینمددا
ددمند
ی

من

یادداد شددمه مدد یو نددم دمددا بدد

مددو پددائر آمددم دمددا بدد
 .یااد کرم بوی ه ین دما

س  - 0یددن دمددا بدد

ن ردده بدد

چرددا باشددم کدده هرمر یدده شددم سددریا
ر بددا بددند ن یددا یددا

ر بارددند .ب ن ددا سددنما الیدداد هددو میکدد سدد در

ن ره ب

پائر باشم.

کی ددن ال  +0در دده سمسددروس باشددم چددن موددکت بو ددود مدد آیددم؟ ماددن

هرمر یه شم سریا در مند  -15در ه سمسروس م وق نی یندد؟
ج  - 0هیاناوندده کدده بدده درسدد

شدداره کندیددم مددب د نوددیرم مم قمنددم کدده هرمر یدده شددم

سدددریا در دددمند  -15در ددده سمسدددروس م وقد د مد د شدددود مودددننط بددده یرکددده ال ید د الد آش
یددا یدد دمددا مددویرن شددمه باشددم .در ددا

و هددم بددود کدده هرمر یدده

کدده آش یدد بشنددمو عیرمدد

شم م وق یندد.
در ی قرقدددا نودددا د ده شدددمه سد د کددده آهردددن هرمر یددده شدددم در دمدددا کی دددن ال  +0در ددده
بوددم کرددم مدد شددود بدده ن ددو کدده ال ن ددن م رمسددر ایددن مدد یددو آ ر م وقدد در ن ددن
ینفدد  .برددابن ی یقنییددا هیدده آئددر نامدده هددا دنرددا ا قدداد د رنددم کدده دمددا هددرر بنودد

ال بدد

نیایم ال  +0در ه کی ن یندد.
س  - 8آیدددا دددم کین ماددداال دمدددا ایدددت آنر
شمه بن

رین

ب

در شن یی هو

دددم کین دمدددا یوصدددره

یسدددنیی شدددمه و هیدددا

سند س ؟

ج  - 8هدددن چردددم دددم قت دمدددا ماددداال یدددا یوصدددره شدددمه بدددن

ریندد

بدد

ن فا دد ن ایدددت

آنر آ یکسددا مدد باشددم مددا در مددورد ددم کین دمددا مادداال یددا یوصددره شددمه چرددر نرسدد .
در  ACIن آبدددا ن مقدددنر

ممددد یف ددده شدددمه سددد کددده دددم کین دمدددا ماددداال بددد

ریندد و  11در دده بددرر ال ددم قت دمددا مادداال بدد
ندداال

کی ددن ال  35سددان

ال  1/8م ددن

م ددن

سدد  .بددن

میددا در یددک قرمدده

ددم قت دمددا مادداال  13در دده ن بددن

قرمدده ددنرن بددرر

ددم قت دمددا مادداال  0در دده سددان

ریددش

در هرادددا

یددن د مدد باشددم ن ددم کین دمددا مادداال یددا

یوصره شمه در ی مو رد به ینیرب  24ن  16در ه س .
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یددا دمددا سددرب یددا م ددش بدد

ددم کین دمددا مادداال ایددت آنر بدد

 05در دده سددان

باشدددم کددده در ایدددت آنر یسدددنیی شدددمه مو دددوار د رد .فدددش یر دمدددا ال یددد
آسدددرب دیدددم بد د
یدد

بدددم رت بدددننال پمیدددمه  DEFیدددا رن در یودددکرت ینیرااید د
ددم  60در دده سددان

مددن ن دد شددمه سدد  .در رنپددا ممیددو

یددن د مدد
دددمو مو دددب

مد د یدددندد ن ال

یددن د مرددنح مدد یددندد کدده

م اف ه کار نه ین س .
س  - 9چدددن دددم کین دمدددا بد د
ددا

کدده در هددو

مددا در هددو

ریدددش در هدددو

هرادددا بد د

یددن یدد م ددمندی دمددا بدد

سددند ایدد .کی ددن ال آ

سدددند م دددمند شدددمه سد د ؟ در

ریددش و  35یددا  32در دده سمسددروس سدد

و هددم شددم ن بددر  16یددا  24در دده بسدد ه بدده ددنام

قرمه م باشم.
ج  - 9در هدددو

ریدددش بدددم رت یاددداد سدددا ار ندددامر ن ن م نمندددت

یدددن م دددمندی دمدددا بد د

سدد کدده ال هیددا ب ددم شددکت مدد یرددند ن بدده هیددا ن ددی د مدده مدد یابددم .برددابن ی بددن
ب یددود کرفردد مقددانم

ن دن بدد

در در ال مددم سددم مدد شدددود یدد م ددمندی بدده هیدددن ه

م مندی دما ایت آنر راای یندد.
م ددمندی

ددم کین دمددا بدد

ریددش در هددو

سددندو د یددت ق صدداد ن فردد د رد .بددا بددند

دمددا بدد

و مو ددب کدداهر شددمیم یددن دمددا

و هددم شددم ن باادد

فدد دمددا برودد ن بدد

یددد.ک هشیرددده سد د  .ال عنفد د اردددو شدددمه سد د کددده پدددر ال بد د

ریدددش ین دیدددا

ن رید د

برو ن بر سرب م ش آ بو ود م آیم.
س  - 15آیدددا مکدددا بددد
در آئددر نامدده بدد

ریدددش در دمدددا کی دددن ال  -25در ددده سمسدددروس ن دددود د رد؟ چدددن

ن مقددنر

ممدد و ال بدد

ریددش در چرددر دماهددای مرددی شددمه سدد ؟ چدده

یفانی با دماها با ین در ی ر بره ن ود د رد؟
ج  -15هدددن چردددم مکدددا بد د

ریدددش در دمدددا کی دددن ال  -25در ددده سمسدددروس ن دددود د رد مدددا

یرکدددار بدددا مودددک .الیددداد هیدددن ه سددد  .مسدددمیا بایدددم ال مصدددا ب سدددرا م اف ددد یدددندد
ن مددو یدد الد آن ددا ینف دده شددود .رعوبدد سددرام نه هددا بایددم بدده شددم کددن باشددم .المسدد
سددرام نه هددا قیددت ال بدد

سدداال یددن یددندد ن دمددا آ بددرر ال صددفن در دده شددود .نردداال بدده آش

یدددن بدددا دمدددا الیددداد ن دددود د رد ن
سدددار فدددشند سدددریا د ریدددن .در دددا
کی ن مو ه شوین.
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یدددا نرددداال بددده ددد .ط ب دددم ی آش د گ ن سدددرام نه ن
کددده میکددد

سددد در دماهدددا بدددا ین بدددا مودددک.

برددابن ی سددم مدد شددود در دماهددا
یا هیه یی رم

سدداال ن ریندد

اص ی شن یی با دق بکار ینف ه شود.

س  -11بدددن
عدددو

رمدد کددن ال بدد

آ

ددودد ر یددندد ن

دسددد راب سدددنیم ن ن در المدددا کویددداه یدددن بددده مقانمددد  0 Mpaیدددا  24Mpaدر

فا د د ن ایدددت آنر و قیدددت ال رهدددا کدددند بد د

سدددند مو دددودو چددده

در شدددن یی هدددو

یم برن ر م یو بکار ینف ؟
ج  -11بدددن

رسدددرم بددده مقانمد د هدددا یددداد شدددمه در سدددنع نقد د و مد د یدددو نسدددی آش بددده

سددریا ر کدداهر د د .یرکددار مدد یو نددم بددا فددش یر سددریا یددا کدداهر آش ناددا شددود .فددش یر
سدددریا در صدددوری کددده ییمدددا
ر ه ددت ر یادد

دددانی مانردددم فدددش یر

یدددا یدددن

دددوردی نم شد د ه باشدددم

سدد  .فدددش یر  05یددا  65کرمدددوین سدددریا در هددن م دددن مکمددب بدد

در مردددابی

من مد د یوصدددره مد د شدددود .ر ه دددت دیادددنو کددداهر آش بد دا مصدددنک رن کرردددمه یدددا فدددو رن
کررمه س .
فدددش یر دمدددا

فا د د ن ایدددت آنر ر ه دددت مراسدددب مدددا یددداه پنهشیرددده

سدددریان ای بدددا مقانمددد

سد د  .سد د فاده ال

ن رددده الیدددادین ن یدددا سددد فاده ال مدددو د یسدددنیی کرردددمه ال ر ه دددت هدددا

پنعنفدددم ر سد د  .یددداه مدددو د الندیرنکرردددمه بدددن دن ن مقانمد د در المدددم

دددن بدددم بددداق مد د

یذ رد ن چرم مرموش نرس .
س  -12در هدددددو

سدددددند کدددددم مرک ال فشندنر دددددا رن کرردددددمه مراسدددددب یدددددن هسدددد رم ن

بکاریرن آن ا یوصره م شود؟
ج  -12ب دددنی مددداده بدددن

کددداهر آش ن نسدددی آش بددده سدددریا و مدددو د پمددد کنبوکسدددر.ی

هسددد رم .یددد مدددو د بااددد یسدددنیی در کسدددب مقانمددد و بدددوی ه در یکددد دن رنال ن مددد باشدددم.
مدددو د راروسدددو فونای

دددی د شددد

قدددمر کاهردددمی آشو مو دددب کددداهر مقانمددد هدددا

ن رددده مد د یدددندد .مدددو د فدددو رن کرردددمه م.مرردد ب دددن ال نف دددا رر هسدد رم مدددا مددداده فدددو
رن کررمه پم کنبوکسر.ی

ر ب و هم بود.
محسن تدین
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