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…ú ò~ñ ©¯}öò̄ ø¹’þ …ª¾

   øý~” îǖ³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 }ÐÅ~ÿ ä³}îþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ    

…~ ®²ö® …³¼ï~ ä³}îý~õ ö …~ ̧Š~» Ø³}ö}õ …ú ®²ä~û ©ȫ}ò̄ üá’~ …³}ÿ …³äμ}²ÿ î÷ØÞ òùïýô

àóÙ³}òº îëþ …’ô ö ‰~òμ®øïýô øï~ü¾ ²ö´ …’ô ®² ‰~‚ýμ 69 ö …~ }îý̄ Ü†÷í }üô ‘é¿ ø~ ®² òμ®

¼ï~ Ðμüμ}õ$  }îý̄ö}²üð àú à~̧’þ ø~ÿ }üô àóÙ³}òº ö øï~ü¾ ²} ä÷¼μ® òï~‚ý̄ ö ‰ý½óù~®}”

îó~̧†þ ²} …³}ÿ ²ØÒ }üô ò~²̧~üþ ø~ }²}‚ú Ø³î~‚ý̄. ‰º }́ ̧~êù~ î÷ØÞ îþ ¼÷üð ‘~ î›ëú ØÁëó~îú

®}©ëþ }ò›ïô …ú ¼ï~²û 86 ²} àú î³…÷Ë …ú ́î¹’~õ ̧~í 69 îþ …~¼¯ ®² }ö}üì ‘~…¹’~õ îó’½³

àóýð ö }îý̄ö}²üð ®² ̧~í 79 …’÷}òýð ø³ ØÁëó~îú ²} …ú î÷ÜÒ  ®² }©’ý~² ®ö̧’~õ Ü³}² ®øýð.

®² ́î¹’~õ 69 }ò›ïô ®²äý³ …³äμ}²ÿ }öêýô àóÙ³}òº îëþ ®ö}ñ …’ô …~ øïá~²ÿ î³àμ ‘¦ÝýÝ~”

²}û$ î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ …÷®. }ò›ïô …³ {õ }̧“ àú ®² …³äμ}²ÿ àóÙ³}òº ø~ÿ …’ô …~ ®ö}ñ$

©÷®‘³}àð$ ²öüú ø~ÿ …’óþ ö ̧~ü³ Ðó~öüô ‘ªÁÁþ î½~²à“ ØÑ~êþ ²} …~ øïá~²ÿ î³}àμ

‰·öø½þ$ ®}ò½å~øù~ ö Ôý³û ®² ø³ ̧~í ®}¼’ú …~¼¯ ‘~ }üô àóÙ³}òº ø~ {…³öîó̄}òú ‘³ ö ‰³¼÷²‘³

…³äμ}² ä³®ò̄.

}ò›ïô }́ ¼ï~ }ÐÅ~– î¦’³ñ ®²©÷}̧“ îþ òï~ǖ îÝ~è” îª’ëÚ Ðëïþ ö }š³}üþ ©÷® ²} …³}ÿ

}̧’Ù~®û ̧~ü³ }ÐÅ~– }́ È³üÞ ®²Ÿ ®² }üô ØÁëó~îú ®}©ëþ }²̧~í òï~üý̄. øð ¡óýô }ò›ïô î~üì

}̧“ ò÷¼’ú ø~ÿ òÝǟ÷òú ü~ ‰ý½óù~®ÿ }ÐÅ~– ®²…~²û {‚ýô ò~îú ø~ ö îÝ³²}” îëþ ö î½ªÁ~”

Øóþ Ðï÷îþ à~²ø~ÿ ̧~©’ï~òþ ü~ ²}û ²} ®² }²‘†~Ë …~ È³}¥þ ö }š³}ÿ …’ô ®²ü~Ø“ òï~ǖ ö ®²

À÷²” }îá~õ îó’½³ àó̄ ‘~ }́ {òù~ …ù³û äý³ÿ ¼÷®. …÷ü·û }́ {ò›~ àú Ü³}² }̧“ îÉ~ê‡ î†¦˜ òùð

îÝ³²}” îëþ ̧~©’ï~õ$ {‚ýô ò~îú …’ô }ü³}õ ö ò½³üú ¼ï~²û 55 ̧~́î~õ …³ò~îú ö …÷®šú …³}ÿ òÍ³

©÷}øþ ®² îÑ³Ç ®ǖ î’ªÁÁýô Ü³}² äý³®$ }ÐÅ~ÿ î¦’³ñ îþ ‘÷}òó̄ òÍ³}” ©÷® ²} …ú }ò›ïô

…’ô òýμ }²̧~í àóó̄ ‘~ …’÷}õ …ú ò¦÷ îÝ’Åþ {òù~ ²} …Á÷²” ®̧’ú …ó̄ÿ ¼¯û ö üá›~ îÉ³̈ òï÷¯.
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øý~” î¯ü³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ }́ ‘~²ü« 52/01/69 êÕ~ü“ 7/21/69 šïÑ~—  3 šë¹ú ²̧ïþ …³äμ}² òï÷®. ®² }üô

šë¹~” Äïô ̧~́î~õ ®øþ }î÷² }ò›ïô$ îÁ÷…~” ö ‘Áïýï~” îÝ’Åþ ®² ²}̧’~ÿ }ø¯}Û }ò›ïô }‘ª~° ¼¯ àú …ú

¼³̈ °üì îþ …~¼¯ .

1( -}‘ª~° ‘Áïýð ö ‘Á÷ü‡ î÷}²® š~²ÿ }ò›ïô

 2(-‰±ü³¿ }ÐÅ~–:®² Èþ }üô î”̄ …ú ‰ý½óù~® àïý’ú ‰±ü³¿ ö ‘Á÷ü‡ øý~” î¯ü³û šïÒ à`ý³ÿ …ú ÐÅ÷ü“ }ò›ïô

®²{î¯û|}ò̄.{©³üô {î~² }ÐÅ~– …ú ¼³̈ °üì }̧“:

îùð ‘³üô
îÁ÷…~”}©ý³ øý~”î¯ü³û

î¹~…Ýú ‘é¿ 00001

…~ ‘÷šú …ú òÝ¾ …³š¹’ú ®}ò½›÷ü~õ ®² {üó̄û }ò›ïô …’ô }ü³}õ ®² òÍ³ }̧“ ‘é¿
¼÷® ‘~ ²ö´ …’ô ̧~í7931 ‘Ñ¯}® ÐÅ÷ ®}ò½›÷üþ }ò›ïô …ú 00001 òÙ³ ²̧~ò̄û ¼÷®. ®²
}üô ²}…Éú }́ àëýú }ÐÅ~ÿ ®}ò½›÷üþ }ò›ïô ®Ð÷” …Ñïì îþ {ü¯ ‘~ ò¹†“ …ú {¼ó~
òï÷®õ ̧~ü³ ®}ò½›÷ü~õ …~ ØÑ~êý“ ø~ÿ }ò›ïô ö ÐÅ÷äý³ÿ }Ü¯}ñ òï~üó̄.

   …~…“ ø³ ®}ò½›÷ šǖ¯ àú …ú ÐÅ÷ü“ }ò›ïô ®²{ö²ò¯$ 5  }î’ý~́ ‘ÑëÞ ©÷}ø¯ ä³Ø“. …ú ̧ú

òÙ³ }́ à¹~òþ àú ‘÷}ò¹’ú …~¼ó¯ …ý½’³üô }î’ý~́ ²} à¹‡ òï~üó¯ š÷}‚μ }²´ò¯û }ÿ ‘Ýǖð ©÷}ø¯

¼¯.

   }üô š÷}‚μ ®² ²ö´ …’ô7931 )61 îù³î~û($ …ú ‰³‘é¿ ‘³üô  ®}ò½›÷ü~õ }ø¯}– ©÷}ø¯ ¼¯.     
…³}ÿ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ö}¥¯ ÐÅ÷ü“ }ò›ïô …’ô }ü³}õ ‘ï~» ¥~Àì òï~‚ý̄.
…ú }îý̄ ‘é¼ù~ÿ ¼ï~$ î÷ØÞ …~¼ý̄.

}ò›ïô }©†~²

‘Ñ̄}® ‰±ü³Ø’ú ¼¯û ®² ̧ú î~øú ¡ù~²ñ 6931
‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥ÝýÝþ š¯ǖ:05$ ‘Ñ̄}® àì:6094

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ š¯ǖ:22$ ‘Ñ̄}®àì:4231

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ|®}ò½›÷üþš¯ǖ:7 $ ‘Ñ̄}® àì: 8205

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ à~²®}òþ š¯ǖ:-$‘Ñ̄}® àì:99
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î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ø~ÿ ‘ªÁÁþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

}ò›ïô …’ô }ü³}õ ®² ¡~²¡÷̂ î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ|ø~ÿ ‘ªÁÁþ …’ô ®²î́¹’~õ69üâ

|̧ªó³}òþ …~ øïá~²ÿ  î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û$ î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ$ Àó~üÒ Ø³ö{êý~¶ }ü³}õ ö }ò›ïô

Ðëïþ …’ô }ü³}õ   …ú ¼³̈ ́ü³ …³äμ}² òï÷®.

1- ®² ‘~²ü« 72 ®üï~û  6931$  ̧ªó³}òþ ‘ªÁÁþ ‘¦“ Ðó÷}õ "îÑ³Øþ ́îýóú ø~ÿ à~²…³®ÿ

šǖ¯ îýá³ö̧ýëýº ®² …’ô".

î›ï÷Ðú ̧ªó³}òþ ø~ÿ
}ò›ïô …’ô }ü³}õ

®² ̧ïýó~² üâ ²ö´û î÷²¬ .72/01/69 àú …ú øï“ Àó~üÒ Ø³ö{êý~¶ }ü³}õ …³}ÿ {¼ó~‚þ …ý½’³ ®̧“ }ò̄²à~²}õ

ÀóÑ“ …’ô …~ îýá³ö̧ýëýº ö à~²…³®ø~ÿ {õ ®² …’ô …³äμ}² ä³®ǖ ö î÷}²® ́ü³ îÉ³̈ ¼¯.

- ‘÷êý̄ îýá³ö̧ýëýº …Ñó÷}õ üâ î¦Á÷í š~ò†þ ÀóÑ“ Ø³ö̧ýëýº ö Ø³ö{êý~¶

 -öü·äþ ø~ÿ îýá³ö̧ýëýº }́ òÍ³ Øýμüáþ ö ¼ýïý~üþ ö {¼ó~‚þ …~ }̧’~ò̄}²®ø~ÿ îýá³ö̧ýëýº   

- ‘Ù~ö” ø~ÿ îýá³ö̧ýëýº …~ ‰÷®²̧ýëýº   

- ²}øù~ÿ ‘ïýμ ̧³üÒ îýá³ö̧ýëýº ö ‰÷®² ̧ýëýº ®² à~²ä~û ö {́î~ü½å~û î¹’Ý³ ®² à~²ä~û   

- ²}øù~ÿ ‘ïýμ {́î~ü½å~øþ îýá³ö̧ýëýº ö ‰÷®² ̧ýëýº }́ È³üÞ {́î~ü¾ ‰÷´öèòþ …÷®õ ö ̧É§ öü·û   

- …~́¼ó~̧þ ‘~•ý³ø~ÿ î’Ù~ö” îýá³ö̧ýëýº ö ‰÷®² ̧ýëýº ®² …’ô   

- ‘~•ý³ îýá³ö̧ýëýº ®² ©÷}Ã …’ô ‘~́û )²ö}òþ$ {̂ }ò̄}©’ô$ š¯}¼ǟþ$ ®²À¯ ø÷} ö ‰ï‹ ‰±ü³ÿ(

- ‘~•ý³ îýá³ö̧ýëýº …³©÷}Ã …’ô ̧ª“ ¼¯û )îÝ~öî“ Ø½~²ÿ$ ®ö}ñ ®²…³}…³ ©÷²®äþ îýëå³®ø~$ îÝ~öî“ ̧~ü½þ$

¥ïëú ̧÷êÙ~‘þ$ à~ø¾ }ò†¹~Ë îª³̂ ò~¼þ }́ ö}àó¾ ̧óå¯}òú ̧ýëý¹þ-Üëý~‚þ$ {‘¾ ̧÷ÿ́(

- È³̈ î½áé” }©’éË îýá³ö̧ýëýº ‰÷®²ÿ ®² …’ô ö ²}øá~²ø~ÿ ¥ì }üô î½áé”   

- {¼ó~‚þ …~ ̧~©“ ®öÔ~̂ îýá³ö̧ýëýº ö {¼ó~üþ …~ }ò÷}Ó ¶í îýá³ö̧ýëýº î÷š÷® ®² …~́}² ö °à³ Ðñ̄ öš÷®

}̧’~ò̄}²® …³}ÿ ¶í ö ®öÔ~̂ îýá³ö̧ýëýº {î~®û    

- ‰~̧« …ú ‰³̧¾ ø~ÿ îÉ³ö¥ú …Á÷²” ¼Ù~øþ ö …Á÷²” à’†þ ®² {‘þ   

¸ªó³}òþ:72 ®üï~û  69311

î÷Ä÷Ó:̧ïýó~² "îÑ³Øþ ́îýóú ø~ÿ à~²…³®ÿ š¯ǖ îýá³ö̧ýëýº ®² …’ô"

¸ªó³}õ: ®à’³ î¦¹ô ‘ǖô$ ²üýº øý~” îǖ³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ.
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îƒÑƒ³Øƒþ  àƒ’ƒ~̂ø~ÿ ö}Àëú
ò~ñ à’~̂: ©÷²®äþ {²î~‘÷² ®² …’ô

î’³šï~õ:®à’³ î¦ï¼̄á³¡þ ́}®û$ ®à’³ îùÿ̄ ¡ýóþ$ ®à’³ Ðëþ ®ö̧’þ

ò~¼³: î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û$ î¹áô ö ¼ù³̧~́ÿ

Ø³ö¿ }êá’³öòýáþ:  ri.ca.crhb.bup//:ptth 

}üô à’~̂ àú ¼~îì …ý¹“ ØÁì îþ|…~¼¯ ®² ØÁ÷í }…’̄}üþ …ú ‘³‘ý‡ …ú àëý~” ‘áó÷ê÷¶ÿ …’ô ö ̧ýï~õ$ î¦ýÊ ̧ýï~õ ö ©ïý³

¸ýï~õ$ Ø³{üó̄ø~ÿ }ò’Ý~í ®² …’ô øï¢÷õ ò¦÷û òÙ÷° ö }ò’Ý~í ü÷õ àë³ǖ …ú ®}©ì …’ô ö ̧Šº }ò÷}Ó ‘ª³ü‡ ø~ÿ …’ô ò~¼þ }́ Ð÷}îì

îª’ëÚ Øýμüáþ ö ¼ýïý~üþ àú î÷š‡ …ú ©É³ }Ø’~®õ ®ö}ñ …’ô ©÷}ø¯ ¼¯ ‰³®}©’ú ¼¯û }̧“. }́ {ò›~üþ àú Ðó÷}õ à’~̂ "©÷²®äþ

{²î~‘÷² ®² …’ô" îþ|…~¼¯ }́ ØÁì ¡ù~²ñ …ú …Ñ¯ šù“ äý³ÿ }Àëþ à’~̂ }́ îý~õ Ð÷}îì îª’ëÚ ‘ª³ü‡ ö à~ø¾ ®ö}ñ …’ô …ú ̧ï“

©÷²®äþ Ø÷è® ö šó†ú ø~ÿ Ðï÷îþ ö àëþ ‰̄ǖû ©÷²®äþ îÑÉ÷Û îþ|ä³®®. ®² }üô ØÁì ö àëýú ØÁ÷í ̧Ñþ ¼¯û }̧“ ‘~ î†~¥˜

ö }À÷í }…’̄} …Á÷²” …óý~®üô îÉ³̈ ö ®² }®}îú …Á÷²” ‘ªÁÁþ|‘³ î÷²® …¦˜ ö }²´ü~…þ Ü³}²äý³ò̄ ‘~ …¯üô ö̧ýëú à’~̂ ¥~Ä³

…’÷}ò̄ ÈýÚ ö̧ýÑþ }́ ®}ò½›÷ü~õ$ îùó̧̄ýô ö î¦ÝÝýô ö ‰·öø½å³}õ ²} î÷²® øÛ̄ Ü³}² ®ø¯. ®² ØÁì ‰ó›ð ö ¼½ð …ú ‘³‘ý‡

®²©Á÷Ã ‰̄ǖû à³…ó~̧ý÷õ ö ©÷²®äþ ò~¼þ }́ {õ …ú øï³}û ©÷²®äþ ò~¼þ }́ ü÷õ|ø~ÿ àë³ǖ …Á÷²” îÙÁì …¦˜ ¼¯û }̧“.

šó†ú ø~ÿ }êá’³ö¼ýïý~üþ ©÷²®äþ øï¢÷õ î†~¥þ̀ ®²©Á÷Ã îá~òýμñ }êá’³ö¼ýïý~üþ ©÷²®äþ ö îó¦óþ ø~ÿ ‰÷è²üμ}̧ý÷õ

{ò̄üâ ö à~‘¯üâ ®² ØÁì ø½’ð …³}ÿ ÐéÜïó̄}õ }²}‚ú ¼¯û }̧“. ®² ØÁ÷í ø½’ð ‘~ ®øð …ú ‘³‘ý‡ ®²©Á÷Ã î~à³ö̧ì|ø~ ö

ò¦÷û ‘½áýì {òù~ …³}ÿ ̧~́û ø~ÿ …’óþ ®² ¼³}üÊ ²öü~²öüþ îª’ëÚ$ ©÷²®äþ ò~¼þ }́ š³ü~òù~ÿ ̧³ä³®}õ ö òù~ü’~— ©÷²®äþ

ò~¼þ }́ ‘³®¼ǟþ øý̄²ö¶òþ }ÈéÐ~” îÙý̄ÿ }²}‚ú ¼¯û }̧“. }́ ØÁì ü~́®øð …ú …Ñ¯ øï~òÉ÷² àú ®² Ðó÷}õ à’~̂ òï~ü~õ ¼¯û

²öüá³® à’~̂ ‘Õýý³ à³®û ö }́ î³¥ëú ¼ó~̧~üþ …ú ̧ï“ }²´ü~…þ ö ‰ý½åý³ÿ ‘Õýý³ šù“ ®}®û }̧“. ®² ö}ÜÒ üáþ }́ šó†ú ø~üþ àú

î÷š‡ ¼¯û ‘~ ò¹ªú è‘ýô à’~̂ ¥~Ä³ ®² ®òý~ î÷²® ‘÷šú ö }̧’Ý†~í Ø³}ö}òþ Ü³}² äý³® }²}‚ú îÉ~ê‡ …óý~®üô ö …ú ²ö´ î÷²® òý~́

îùó̧̄ýô ö î¦ÝÝýô$ …Á÷²” üá›~$ ®² üâ šë̄ îþ|…~¼¯. ®² ØÁì ü~́®øð î†~¥þ̀ ®²©Á÷Ã È³}¥þ ̧~́û|ø~ÿ …’óþ …³ }̧~»

îÑý~² ®ö}ñ }²}‚ú ¼¯û }̧“$ î†~¥þ̀ øï¢÷õ ‰~²}î’³ø~ÿ î÷•³ …³ ®ö}ñ …’ô$ òå³¿|ø~ÿ î÷š÷® ®² ©Á÷Ã îí̄ ̧~́ÿ …³ }̧~»

Ðï³ îÙý̄ …ú øï³}û òå³¿ ø~ÿ îª’ëÚ ®² {üýô ò~îú ø~ ö }̧’~ò̄}²®ø~ÿ }²ö‰~üþ àú }î³ö´û ®² …¹ý~²ÿ }́ î›~îÒ$ àóÙ³}òº|ø~ ö

î¦~Øì Ðëïþ }́ {õ ü~® îþ|ä³®® øïåþ ®² }üô ØÁì }²}‚ú ¼¯û }̧“. ‘áó÷ê÷¶ÿ ø~ÿ îª’ëÚ šù“ ‰ý½åý³ÿ }́ ©÷²®äþ {²î~‘÷²ø~

…~ ‘~àý̄ öü·û …³ }šμ}– }Àëþ ‘½áýì ®øó̄û …’ô$ }̧’Ù~®û }́ …~́®}²ò̄û ø~ÿ ©÷²®äþ ö ò¦÷û Ðïëá³® {òù~$ ̧ý¹’ð ø~ÿ î¦~ØÍ“ }́

¸É§ …’ô ¼~îì }ò÷}Ó îª’ëÚ ‰÷¼¾|ø~ÿ ̧É¦þ …’ô ö Ðïëá³® ø³ üâ$ {²î~‘÷²ø~ÿ îÝ~öñ ®² …³}…³ ©÷²®äþ ¼~îì Ø÷è®ø~ÿ

î÷²® }̧’Ù~®û ®² ̧~́û ø~ÿ …’ô {²îú ö ‰ý½’óý̄û$ {²î~‘÷²ø~ÿ Ä¯ ́òæ$ {²î~‘÷²ø~ÿ Ø÷è®ÿ ä~ê÷}òýμû ö {²î~‘÷²ø~ÿ ®}²}ÿ

‰÷¼¾ }‰÷à¹þ …ú ‘³‘ý‡ ®²ØÁ÷í ®ö}́®øð ‘~ ‰~òμ®øð }²}‚ú ö î÷²® …¦˜ ö …³²̧þ Ü³}² ä³Ø’ú }̧“. ®² ØÁì ¼~òμ®øð ö

øÙø̄ð …ú ‘³‘ý‡ …~́²̧þ ö }²´ü~…þ ¼³}üÊ ö öÄÑý“ ̧~́û ø~ …ú Ðó÷}õ ‰ý¾ ¼³Ë î³¥ëú ‘Ñïý³ ö ‘³îýð ̧~́û ø~ î÷²® îÉ~êÑú

Ü³}² ä³Ø’ú }̧“. ®² }üô ØÁ÷í ²ö¼ù~ÿ îª’ëÚ }²´ü~…þ üâ ̧~́û …’ô {²îú …Á÷²” ̧ó’þ ö ò÷üô øï¢÷õ ²ö¼ù~ÿ }²´ü~…þ

¡½ïþ$ }êá’³ö¼ýïý~üþ$ }²´ü~…þ …ú àïâ ̧ó¹÷²ø~ÿ }êá’³ö¼ýïý~üþ ö Ôý³ }êá’³ö¼ýïý~üþ …É÷² îÙÁì ‘÷Äý§ ®}®û ¼¯û

}̧“. òù~ü’~— ®² ØÁ÷í ø›ø̄ð ‘~ …ý¹’ð }À÷í ö ²ö¼ù~ÿ ‘³îýð ¡ú …Á÷²” ̧ó’þ ö ü~ …ú ²ö¼ù~ÿ ò÷üô øï¢÷õ ²ö¼ù~ÿ

¥Ù~Ì“ à~‘̄üâ î÷²® …¦˜ ö …³²̧þ ö }²}‚ú …³}ÿ àëýú ÐéÜïó̄}õ Ü³}² ä³Ø’ú }̧“.

®² òù~ü“ î~ }îý̄ö}²üð à’~̂ ¥~Ä³ …³}ÿ }Ø³}®ÿ àú ®² ¥³Øú# îùó̧̄þ Ðï³}õ ö }š³} ö øï¢óýô }Ø³}®ÿ àú ®² Ð³Àú òåù¯}²ÿ ö

î¯ü³ü“ ̧~́û|ø~ÿ …’ô î¹ë§ ØÑ~í ø¹’ó̄ îÙý̄ …~¼¯. øÛ̄ }́ òå~²¿ ö ‘³šú }üô à’~̂ Ø³}øð {ö²®õ }ÈéÐ~”$ }…μ}² ö ²ö¿|ø~üþ

…³}ÿ ®²ã ‰¯ǖû {̧ý‡|®ǖäþ ®² …’ô ö ²ö¿|ø~ÿ àó’³í {õ }̧“. ®² …ª¾|ø~üþ }́ à’~̂ ò÷ü¹ó̄ä~õ }Àëþ {õ …ú ®êýì ̧~…Ýú#

¥³Øú|}ÿ ©÷® ®² šμ‚ý~” …ÑÅþ }́ šó†ú|ø~ÿ }êá’³ö ¼ýïý~üþ ö}²® ¼¯û|}ò̄. }ê†’ú }üô šμ‚ý~” }²}‚ú ¼¯û Ø³}‘³ }́ {ò¢ú Ä³ö²‘~— …³}ÿ

îùó̧̄ýô Ðï³}õ ö }š³} èñ́ }̧“$ îþ …~¼¯ ö …³}ÿ Øùð ̧~ü³ ØÁì|ø~ Ä³ö²ÿ òý¹“.  
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}öêýô àóÙ³}òº îëþ ‘~̂ {ö²ÿ ¼³ü~õ ø~ÿ ¥ý~‘þ ö ́ü³̧~©“ ø~ÿ Ðï³}òþ

}öêýô àóÙ³}òº îëþ ‘~̂ {ö²ÿ ¼³ü~õ ø~ÿ ¥ý~‘þ ö ́ü³̧~©“ ø~ÿ Ðï³}òþ ®² ‘~²ü« 5 ®ÿ 6931 ‘÷̧Ê î³àμ

‘¦ÝýÝ~” ²}û$ î¹áô ö¼ù³̧~́ÿ šó÷̂ ¼³ß ö ‘¦“ ¥ï~ü“ ̧ý÷üëýá~ ®² ¼ù³̧~êô øï~ü½ù~ÿ ®}ò½å~û ‘¦Áýé”

‘áïýëþ ö Øó~ö²üù~ÿ ‰ý½³Ø’ú à³î~õ …³äμ}² ä³®ǖ$ ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô

69116223-430 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

àóÙ³}òº …ýô }êïëëþ ‰·öø½ù~ÿ ò÷üô ®² Ðï³}õ$îÑï~²ÿ$î̄ü³ü“ ¼ù³ÿ ö î¦ýÊ ́ü¹“
àóÙ³}òº …ýô }êïëëþ ‰·öø½ù~ÿ ò÷üô ®² Ðï³}õ$îÑï~²ÿ$î¯ü³ü“ ¼ù³ÿ ö î¦ýÊ ́ü¹“ ®² ‘~²ü« 61 ®ÿ 6931

‘÷̧Ê î÷̧¹ú {î÷¿́ Ð~êþ ¼ù³ü~² ö ‘¦“ ¥ï~ü“ ̧ý÷üëýá~ ®² ¼ù³ à³Ÿ …³äμ}² ä³®ǖ. ÐéÜú îó̄}õ šù“ à¹‡

}ÈéÐ~” …ý½’³ ö ü~ •†“ ò~ñ îþ ‘÷}òó̄ …ú {®²» ̧~ü“ moc.8102gnireenigne.www î³}šÑú òï÷®û ö ü~ …~ ¼ï~²û

‘ï~» 78398459190 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

}}}}}šé» ̧³ šé» ̧³ šé» ̧³ šé» ̧³ šé» ̧³}}}}}̧³ ¸³¸³ ¸³¸³ÿ }ò†÷ ÿ }ò†÷ ÿ }ò†÷ ÿ }ò†÷ ÿ }ò†÷û ̧~ û ̧~ û ̧~ û ̧~ û ̧~́́́́́}}}}}õ î¹áô ö ̧~ õ î¹áô ö ̧~ õ î¹áô ö ̧~ õ î¹áô ö ̧~ õ î¹áô ö ̧~©’ï~ ©’ï~ ©’ï~ ©’ï~ ©’ï~õ } õ } õ } õ } õ }ü³ü³ü³ü³ü³}}}}}õ õ õ õ õ    
à~ò÷õ ̧³}̧³ÿ }ò†÷û ̧~́}õ î¹áô ö ̧~©’ï~õ }ü³}õ  ®² ²ö´ 42 …ùïô î~û ̧~í š~²ÿ " }šé» ̧³}̧³ÿ }ò†÷û

¸~́}õ î¹áô . ̧~©’ï~õ }ü³}õ " ²} …~ ¼Ñ~² }ü³}õ$ ¼ù³ÿ …³}ÿ ́ò̄äþ " ö …~ øÛ̄ ‘†ýýô ®ǖä~øù~ ö ‘³̧ýð ¡½ð }ò̄}́ø~

ö òÝ½ú ²}û …ª¾ ©Á÷Àþ ®² ÀóÑ“ î¹áô ö ̧~©’ï~õ à½÷² …~ ‘ï³àμ …³ }¥ý~ ö ò÷̧~́ÿ …~Ø“ ø~ÿ Ø³̧÷®û ö

ò~à~²{î¯ ¼ù³ÿ$ ®² î³àμ øï~ü¾ ø~ÿ …ýô }êïëëþ ̧~́î~õ }̧ó~® ö à’~…ª~òú îëþ }ü³}õ …³äμ}² òï÷®. ÐéÜïó̄}õ  šù“

à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ îþ ‘÷}òó̄ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 28546022-36746022 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

©ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ†ƒƒƒƒƒƒƒ³øƒƒƒ~
îƒƒƒƒƒƒƒƒƒ³ö²ÿ …ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ³

ò~ñ à’~̂:È³}¥þ ö }š³}ÿ ²ö̧~́ÿ …ë÷àþ …’óþ…³}ÿ ²}û|ø~$

…ó~®² ö Ø³ö®ä~û|ø~

‘~êýÚ:‰³öØ¹÷² Ø³ǖöõ îÝ»̄ ò·}®}̧’~® ®}ò½å~û ÀóÑ’þ

}îý³à†ý³ )‰ëþ ‘áóýâ(

ò~¼³: î³àμ ‘¦ÝýÝ~” ²}û ö î¹áô ¼ù³̧~́ÿ

²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ …ú Ðë“ ́ü†~üþ$ ̧~®äþ }š³}$ ®ö}ñ$ îÝ~öî“

®² îÝ~…ì …~²ø~ÿ î’ï³àμ ̧óåýô$ Ðñ̄ ¥¹~̧ý“ …ú ®î~ÿ …~è$

Ðñ̄ òý~́ …ú òý³öÿ à~²ä³ î’ªÁÂ ö î~¼ýô|{è” ö ̧ù÷ê“ ‘Ñïý³ ö òåù¯}²ÿ$ îμü“ …~èüþ ®² îÝ~ü¹ú …~ ̧~ü³

²ö̧~́ÿ|ø~ ®}²®$ …ú À÷²” …ëÝ÷û à~²…³® ́ü~®ÿ ®² ́ü³̧~©’ù~ÿ ¥ïì|öòÝì îì̀ ²}øù~$ îÑ~…³ ¼ù³ÿ$ …ó~®² ö Ø³ö®ä~øù~

…÷ü·û }́ îóÍ³ ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² ®}²®. }üô ²ö̧~́ÿ ‘~àó÷õ {òÉ÷² àú …~ǖ ö ¼~ǖ î÷²® ‘÷šú Ü³}² òå³Ø’ú }̧“; ê±} {¼ó~üþ

š~îÑú îùó̧̄þ à½÷² …~ Ü~…ëý“|ø~ÿ }üô ²ö̧~́ÿ …ú ê¦~Ï ‘÷̧Ñú à~²…³® {õ }́ }øïý“ ́ü~®ÿ …³©÷²®}² }̧“.

Øù³̧“ îÉ~ê‡

{¼ó~üþ …~ ²ö̧~́ÿ …ë÷àþ …’óþ-È³}¥þ ²ö̧~́ÿ …ë÷àþ …’óþ ²}û|ø~ ö ©ý~…~õ|ø~ -È³}¥þ ²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ

…³}ÿ îó~ÈÞ ÀóÑ’þ ö …ó~®²- È³}¥þ ²ö̧~́ÿ …ë÷àþ …’óþ …³}ÿ Ø³ö®ä~øù~-}À÷í ö ²ö¿|ø~ÿ ²öà¾ …~ }̧’Ù~®û

}́ ²ö̧~́ÿ …ë÷àþ …’óþ- }š³}ÿ ²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ- òÁ‡ îá~òýáþ ²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ- òÁ‡ î›®̄ ²ö̧~́ÿ

…ë÷ã …’óþ-‘Ñïý³ ̧É§ ‘~̧ý¹~” ́ü³î́ýóþ …~ }̧’Ù~®û }́ ²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ-îÝ~öî“ }ÀÉá~àþ ö êÕμ¼þ

²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ-‘ïýμ à³®õ ö …’÷òú|à~²ÿ ²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ$ üâ ²}øóï~üþ …³}ÿ òåù¯}²ÿ ö ¥Ù~Ì“-

¸ý¹’ð|ø~ÿ °ö̂ ü« …³}ÿ ²ö̧~́ÿ …ë÷ã …’óþ-šμ‚ý~” }š³}üþ
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®öîýô øï~ü¾ îóÉÝú }ÿ …ùýóú ̧~́ÿ îÁ³Û }ò³¶ÿ ®² ̧~©’ï~õ

øï~ü¾ îóÉÝú }ÿ …ùýóú ̧~́ÿ îÁ³Û }ò³¶ÿ ®² ̧~©’ï~õ$ 2 }̧Ùó̄ î~û ̧~í š~²ÿ ®² ¼ù³ î½ù¯ …³äμ}² ä³®ǖ.

î’ªÁÁ~õ ®̧’~ö²®ø~ ö }Ü¯}î~” }ò›~ñ ¼¯û ®² ́îýóú …ùýóú ̧~́ÿ ö }Àé̈ }êå÷ÿ îÁ³Û }ò³¶ÿ ²} ®² …ª¾ ø~ÿ

ÀóÑ“ ö ̧~©’ï~õ$ …~ ²öüá³® }̧’Ù~®û }́ Øó~ö²ÿ ø~ÿ ò÷üô îÑ³Øþ òï÷®û }ò̄. øïμî~õ …~ …³äμ}²ÿ øï~ü¾$ òï~ü½å~û

ö à~²ä~û ø~ÿ ‘ªÁÁþ ®² ¥÷´û ̧ý¹’ð î¯ü³ü“ }ò³¶ÿ$ ̧~©’ï~õ ø~ÿ ̧†μ$ ò÷{ö²ÿ ®² îÁ³Û …ùýóú }ò³¶ÿ ö

}ü›~® ØÅ~ÿ ̧†μ à¹‡ ö à~² ö ®}ò¾ }Øμ}üþ …³}ÿ ¼³à“ ø~ÿ ®}ò¾ …óý~õ }ò³¶ÿ$ …³äμ}² ¼¯. ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄

šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³  …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 81747063-150-‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

àóå³û …ýô }êïëëþ Ðï³}õ$ îÑï~²ÿ ö Ðë÷ñ î¦ýÉþ

àóå³û …ýô }êïëëþ Ðï³}õ$ îÑï~²ÿ ö Ðë÷ñ î¦ýÉþ ®² ‘~²ü« 01  }̧Ùó̄ î~û 6931 ‘÷̧Ê øï~ü¾ ‰³®}́}õ }ê†³́ ö ‘¦“

¥ï~ü“ ̧ý÷üëýá~ ®² ®}ò½å~û ¼ùý̄ …ù½’þ ‘ù³}õ )‰³®üº ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²( …³äμ}² ä³®ǖ. ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄

šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 48551622-64595144 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

òùïýô àóÙ³}òº …ýô }êïëëþ î̄ü³ü“ š~îÒ …¦³}õ øï³}û …~ ‰ó›ïýô š~üμû …ýô

}êïëëþ î̄ü³ü“ …¦³}õ

òùïýô øï~ü¾ …ýô }êïëëþ î¯ü³ü“ š~îÒ …¦³}õ   øï³}û …~ ‰ó›ïýô š~üμû …ýô }êïëëþ î¯ü³ü“ …¦³}õ …~ ‘~àý̄ …³

²©¯}®ø~üþ …~ ö̧Ñ“ ö ‘ª³ü‡ ́ü~® ®² àéõ ¼ù³ ø~$ }î¯}® ö ò›~” ¼ù³ÿ$ }î¯}® ö ò›~” …ýô }êïëëþ   …~ ¥ï~ü“

¸~́î~õ ‰ý½åý³ÿ ö î¯ü³ü“ …¦³}õ ¼ù³ ‘ù³}õ$ ̧~́î~õ î¯ü³ü“ …¦³}õ à½÷²$ …~ øïá~²ÿ à½÷² }‘³ü¾ ö ‘÷̧Ê

®…ý³ ©~òú ®}‚ïþ øï~ü¾ ®² ‘~²ü« ¼½ð ö øÙ’ð }̧Ùó̄ î~û ̧~í š~²ÿ …³äμ}² ä³®ǖ. ÐéÜú îó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~”

…ý½’³ ö ü~ •†“ ò~ñ îþ ‘÷}òó̄ …ú {®²» ̧~ü“   ri.mdni.www î³}šÑú òï~üó̄.

¡ù~²®øïýô àóÙ³}òº îëþ ²ö´ îùó̄þ̧

¡ù~²®øïýô àóÙ³}òº îëþ ²ö´ îùó̧̄þ   ‘÷̧Ê   }ò›ïô ©î̄~” îùó̧̄þ }ÀÙù~õ …~ øïá~²ÿ ̧~́î~õ î¯ü³ü“

ÀóÑ’þ }ÀÙù~õ   ®² ‘~²ü« 31 }̧Ùó̄ 6931 ®² ¼ù³ }ÀÙù~õ ö ®² ̧~êô  øï~ü¾ ø~ÿ ̧ý’þ ̧ó’³   ‘¦“ ¥ï~ü“

¸ý÷üëýá~  …³äμ}² ä³®ǖ. ÐéÜú îó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …ú {®²» ̧~ü“   ri.yadgne.www î³}šÑú òï÷®û

ö ü~ …~ ¼ï~²û ‘ï~» 36353663-130 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.

}öêýô àóÙ³}òº îëþ ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² ®² îùó̄þ̧ Ðï³}õ$ îÑï~²ÿ ö ¼ù³̧~́ÿ

}öêýô àóÙ³}òº îëþ ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² ®² îùó̧̄þ Ðï³}õ$ îÑï~²ÿ ö ¼ù³̧~́ÿ$ ®² ‘~²ü« 52 }̧Ùó̄ 6931 ‘÷̧Ê

î³àμ …ýô }êïëëþ øï~ü½ù~ ö ̧ïýó~²ø~ÿ ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² Ðë÷ñ šù~õ }̧éñ  ö ‘¦“ ¥ï~ü“ ̧ý÷üëýá~ ®² ‘ù³}õ …³äμ}²

ä³®ǖ. ÐéÜú îó̄}õ šù“ à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ ö ü~ •†“ ò~ñ îþ ‘÷}òó̄ …ú {®²» ̧~ü“   ri.fnocsu.www î³}šÑú

òï÷®û .

òùïýô òï~ü½å~û Üý³$ {̧Ù~ê“$ Ð~üÝù~ ö î~¼ýô {è” ö}…¹’ú
  òùïýô òï~ü½å~û Üý³$ {̧Ù~ê“$ Ð~üÝù~ ö î~¼ýô {è” ö}…¹’ú }́ ‘~²ü«   32 êÕ~ü“ 62 …ùïô î~û 6931 …³ }̧~» î›÷´

À~®²û }́ ö´}²” ÀóÑ“$ îÑȭ ö ‘›~²”/ ̧~́î~õ ‘÷̧Ñú ‘›~²” }ü³}õ ®² î¦ì ®}‚ïþ   òï~ü½å~øù~ÿ …ýô }êïëëþ ‘ù³}õ$

…~ î½~²à“ àëýú ‘÷êý̄ àóó̄ä~õ$ À~®²àóó̄ä~õ$ ö}²®àóó̄ä~õ$ }²}‚ú àóó̄ä~õ ©î̄~” î³…÷Èú ö àëýú ®̧“ }ò̄²à~²}õ

}Ðð }́ }Ø³}® ¥ÝýÝþ ö ¥Ý÷Üþ ØÑ~í ®² }î³ î½~ö²û$ òÍ~²”$ î¯ü³ü“ ö ²}û }ò̄}́ÿ Àó~üÒ Üý³$ {̧Ù~ê“$ Ð~üÞ ø~ ö

î~¼ýô {è” ö}…¹’ú …~ øÛ̄ îÑ³Øþ ‘÷}òïó̄üù~$ …³ò~îú ø~$ }ø¯}Û$ }²}‚ú {©³üô ®̧’~ö²®ø~ ö Øó~ö²üù~ÿ ²ö´ ®òý~ ö

øï¢óýô ®̧’³̧þ îÝ~î~” ö î¹„÷êýô î³…÷Èú …~ ØÑ~èõ  Ð³Àú }üô ÀóÑ“ …³äμ}² ¼¯. ÐéÜïó̄}õ îþ ‘÷}òó̄ šù“

à¹‡ }ÈéÐ~” …ý½’³ …~ ¼ï~²û ‘ëÙô 19276522 ‘ï~» ¥~Àì òï~üó̄.
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‘¹ëý“

‘¹ëý“

‘¹ëý“

}ò~ êëú ö }ò~ }êýú ²}šÑ÷õ 

ØÝ¯}õ }̧’~® Ø³øýª’ú ö …~ }©éß$ î³¥÷ñ ®à’³ Ðëþ }à†³ îÝÁ÷®ÿ î÷š‡ ©¹³}õ š~îÑú Ðëïþ à½÷² ©÷}ø¯…÷®.
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پرسش و پاسخ
 
 
 
 
 

 69پرسش های مطروحه در دوره اجرای بتن کانون مهندسین بابل شهریور 
در سدددهای بتندداه ادداهرار بددتن را بددا بوودددو ر پهددش و سدد   بددا ه ددان وسددی ه        -1س

 متراکم کرد؟ سانتا متر ضهامت را 05کنند؟ چطور ما شود  متراکم ما
در سددای ب نی،ددتن نددیس ندد   سدده ب لب زددپهب نی ددا ار  بددو بددت زددید لبدد  ندد    پ ل یریدد ب            -1پ

خ طددیبت د،ددا   ت بیهددا نددب ندد ا ب  ددی نهددا بمدد رهمت بیدد لای بددت  دد دد  در سددای ب نی،ددت          
 06 ددد   54ضدددب بر یددد  م دددب بتودددیم  نددد   یددددب ندددب گدددالاا  لردددالا  لسدددوت سددد، الرب یددد  ندددهس 

سددد ریت  06 ددد   56 ددد  ت در صیل دددا  9 ددد   5  پ ل یریددد  نهدددیر  دسدددیب یددد ب سددد ریت بیددد  لسدددر  
 7 دد   4بیدد ب ر ب ندد ا ب نهددا بمدد رهمت رهدد  بددت زددیرا  وردد  ل ددس   پ ل یریدد  بتوددیم  نددهس            

سدد ریت بیدد   بددت ن زددا  ن،دد ن ل س  هددیر  دد لای نددیس ندد  نی ددا ار ادد ب   ر ن  سددر          11 دد  11ل دد،)  
لب  ار هدد  ددد ل نی ددا ارن لبمدد ب  دد لای نددیس ندد  د،ددهس  سدده ب       ل ددیم  نددا ها صکدد ر اددی  لرد  ندد     

  دید رالرد 
 در مورد نحوه استفاده ا  واتراستاپ در دیوار برشا توضیح دهید؟-2س
ل دددیم  در یودددب د یلریددد ب ن زدددت رهددد ا ندددب  ل  لسدددی پ  ردددیلر    ن،دددا   ددددید ردددالرد           -2پ 

د یلریددد ب ن زدددت بهددد رت در  لگیوددد م  بدهدددید ن د یلریددد ب ن زدددت در ا ددد  ابدددهس بدددت ن زدددا       
 بب اب    رهز نب  ل   لسی پ ره ا رالررا 

ل ددیم  رهدد   ل دد  لسددی پ در بددیلرد لسددیک د  ببی ددب  م دد ب لسددر  لنیددال  ددی طدد    دد   رددیلر          
   ن،دددا در ورتدددب لب ادددب وددد لر لسدددر ندددیس ر دددزب زدددید نددد   هددد   ندددب به   دیددد ب بیددددید  ددد   

  ددد   ددد   ردددیلر    ن،دددان نهددد  ب لا به  ددد د لضددد صت رهددد  زدددا ن بیهدددا بدددت  ددد دد   رهدددب د
 زید    خی بت زید   د پها  نب و      در دلخا  ب و لر بت  ه د  و    و لر دلد  بت

 ددا لا ندددیس ر دددزب  دددی نبدددو لا ورتدددبن د، روددب رهدددب د  ددد   ددد   ردددیلر    ن،دددا در نهددد  ب   
د  دد  و  دد  ن زددان و ددور د   ورتددب  ددا لا و  دد  ندد دلرب نددیس ر ددزب بددت  دد دد لبدد  ل دد  رهددب        

در در ب و  ددد  ندددید  لسدددر ن  دددا  دددا لا و  ددد  نددد دلرب نددد    لزدددهاب زددده   ندددیس ر ب ردددیلر      
ن،دددان  ب رل نهددد  ب اکدددها    در رلسدددی ب رهدددکب وپ دددت وددد لردلد   ندددیس نبدددو نتددداب ورتدددب رل      

 ر بر 
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 69پرسش های مطروحه در دوره اجرای بتن کانون مهندسین بابل شهریور 
در سدددهای بتندداه ادداهرار بددتن را بددا بوودددو ر پهددش و سدد   بددا ه ددان وسددی ه        -1س

 متراکم کرد؟ سانتا متر ضهامت را 05کنند؟ چطور ما شود  متراکم ما
در سددای ب نی،ددتن نددیس ندد   سدده ب لب زددپهب نی ددا ار  بددو بددت زددید لبدد  ندد    پ ل یریدد ب            -1پ

خ طددیبت د،ددا   ت بیهددا نددب ندد ا ب  ددی نهددا بمدد رهمت بیدد لای بددت  دد دد  در سددای ب نی،ددت          
 06 ددد   54ضدددب بر یددد  م دددب بتودددیم  نددد   یددددب ندددب گدددالاا  لردددالا  لسدددوت سددد، الرب یددد  ندددهس 

سددد ریت  06 ددد   56 ددد  ت در صیل دددا  9 ددد   5  پ ل یریددد  نهدددیر  دسدددیب یددد ب سددد ریت بیددد  لسدددر  
 7 دد   4بیدد ب ر ب ندد ا ب نهددا بمدد رهمت رهدد  بددت زددیرا  وردد  ل ددس   پ ل یریدد  بتوددیم  نددهس            

سدد ریت بیدد   بددت ن زددا  ن،دد ن ل س  هددیر  دد لای نددیس ندد  نی ددا ار ادد ب   ر ن  سددر          11 دد  11ل دد،)  
لب  ار هدد  ددد ل نی ددا ارن لبمدد ب  دد لای نددیس ندد  د،ددهس  سدده ب       ل ددیم  نددا ها صکدد ر اددی  لرد  ندد     

  دید رالرد 
 در مورد نحوه استفاده ا  واتراستاپ در دیوار برشا توضیح دهید؟-2س
ل دددیم  در یودددب د یلریددد ب ن زدددت رهددد ا ندددب  ل  لسدددی پ  ردددیلر    ن،دددا   ددددید ردددالرد           -2پ 

د یلریددد ب ن زدددت بهددد رت در  لگیوددد م  بدهدددید ن د یلریددد ب ن زدددت در ا ددد  ابدددهس بدددت ن زدددا       
 بب اب    رهز نب  ل   لسی پ ره ا رالررا 

ل ددیم  رهدد   ل دد  لسددی پ در بددیلرد لسددیک د  ببی ددب  م دد ب لسددر  لنیددال  ددی طدد    دد   رددیلر          
   ن،دددا در ورتدددب لب ادددب وددد لر لسدددر ندددیس ر دددزب زدددید نددد   هددد   ندددب به   دیددد ب بیددددید  ددد   

  ددد   ددد   ردددیلر    ن،دددان نهددد  ب لا به  ددد د لضددد صت رهددد  زدددا ن بیهدددا بدددت  ددد دد   رهدددب د
 زید    خی بت زید   د پها  نب و      در دلخا  ب و لر بت  ه د  و    و لر دلد  بت

 ددا لا ندددیس ر دددزب  دددی نبدددو لا ورتدددبن د، روددب رهدددب د  ددد   ددد   ردددیلر    ن،دددا در نهددد  ب   
د  دد  و  دد  ن زددان و ددور د   ورتددب  ددا لا و  دد  ندد دلرب نددیس ر ددزب بددت  دد دد لبدد  ل دد  رهددب        

در در ب و  ددد  ندددید  لسدددر ن  دددا  دددا لا و  ددد  نددد دلرب نددد    لزدددهاب زددده   ندددیس ر ب ردددیلر      
ن،دددان  ب رل نهددد  ب اکدددها    در رلسدددی ب رهدددکب وپ دددت وددد لردلد   ندددیس نبدددو نتددداب ورتدددب رل      

 ر بر 

 ددد   لا سدددهی  رب  یرن،ددداب   سدددیرلل اددد دب  ل  لسدددی پ نددد لب رهددد   ب لسدددیک د  بدددت ا،،دددا ادددب 
رودددت زدددید   رپ  دددا نددد لب رهددد  ر ل دلزدددیس ردددیلر    ن،دددا لا ر ش       ر ش  دددیهیت بی دددی  
 سیرلل ا دب لسیک د  روید 

در جددایا کدده ا  یددا ندددت ا  داریددم  ماننددد سدد،  و بدندده تونددله شدداووده و         -3س
هددای  یددر مین و مهددا ن ا هه نحددوه اجددرای بددتن و در هددای اجرایددا موجددود        دیددواره

 باید چگونه باشد؟
کدددر     ددد  ب  تددد   لا ناردددب نی،دددت  ددد  درایددد ب  ب ندددی    درا     در دددد  ت ادددب لگیوددد   ر  -1پ

    دهیدد   اویدد    54/6لد ل ددت  دددید دلردن لددد لب نددیس ن  ددا ندد  ر ددپر    نددب سددهو ب اویدد  لا         
  ندددا ب دالزدددا ت ن زدددا   نبیددد  لسدددر    لردددالخیس   رک دددر خوهددد ب  ب رهدددز ادددی      52/6لا 

ل ددس گ  ددر بکهددا  لوددس زددید  لسددیک د       ن زددا  لسددیک د  لا بددیلد    ن،ددا ا،،ددا  رهددز بددت  یلرددا در     
   در ب ددد  ر  ندددیس ن زدددا  ی دددهب    نلا بدددیلد       دددز در گددد  یت ادددب درطدددت ابددد ب ا ددد دب   

زدددید لبددد  بدددیلد ا   دددی   زدددیرا    ا   دددی   سددد ا بدددت  یلردددا بکهدددا ن زدددا  لسدددیک د  لا     رودددت
بددت گددالاا  لرددالا  لسددوت اددیدمی    ن صددر دلرددب ن،دداب ر ز دد  ندد لب بب ددی  سدد، الرب  ی ددهب           

زددید   نبیدد  لسددر لا سدد، الرب یدد ب درزددر زم ددیب  دد  رهوددب زم ددیب لسددیک د   دد دد   دد لای            
ندددا ب دالزدددا ت    ودددا   رب ب، سددد    نا بدددا در صیل دددا بی، سددد  نددد  زدددت   ل ددد    الر،دددا    

      یو ل  ن  رطینر رس رت در اب ب ا صتن  موها ا،،ا  نم ر ه ب نیس    ن،ا لسر  بن
رلیمددد رب نددد لب د دددی ه ب لا رکدددر    لا درایددد ب د دددیلر    سددددب ن نمددد ر ه ب ردددیلر   ن،دددا در   

لرپ ددد   بدددت ن زدددا   ددد    هدددوهی ن  ر دددر ادددب لا ردددیلر ن،دددا در درا       درا درایددد ب لد ل دددت    
ن،ددد ن ل س ما  لسدددر نددد  لدددد لب  دددیه  درایددد ب لد ل دددت لا رکدددر    لا  نلد ل دددت لسدددیک د  ر ددد دد

ب زددید  اندد    خکددس ادد دب نددیس وپ ددت  وددا وت  ن لزددپ   روددیدب         ط  ددا ل ددس درایدد  د ددی ه    
سددر  ل ددس نددیس   نمدد ر ه ب نددیس  دد  بدد   ر زدلرددب   ر لب ندد  ر ددپر    نددب سددهو ب اویدد  لا             
نددیس ل دد ت نت،ددیلب  لسددرب ل هدد   در سددریت لصدددت  دد  لسددیک د  لا م مددا  دد  د  دد   سددهو رت             

رلیمددد ر   نندددا ب دالزدددا ت   نتم مدددا دلر در سدددریت وددد دی   در لدلبدددبن ر بدددیس ندددیس ل ددد        
 ب، سپت ن لب    ن،اب درا لد ل ت بت ن زا 

ارتفددا)  صاهدد هه مبددا  بددتن ریددری بددویاه در دیوارهددا و سددتون هددا چ،دددر مددا        -4س
باشددد؟ در انددین نامدده هددای م تلددر بددین او   ددا چدده محدددودیت هددایا بددرای ان پددیش      

 بینا شده است؟
سددد اب ص  ددد ب لر کددد  ت  الد ندددیس ر دددزب   بتودددیم  لصددد لدب ادددب ل یدددد د ندددب  دددز   بیدددا د   -5پ

 لر کددد   زددد   اددد دب  دلرردددا ی د هدددا  ودددا  رل دالزدددا ت لگیوددد  ت ندددیسن  ،دددیلب بدددت ا،،دددا   
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د هددا د   نددی    ندد لب نددیس یدد ب خددید  لاین لصددزل و گکدد ل  سددریت در ب دد  ر  و  دد  نهدد ب            
 بت   دد 

رب  ددددهس ر بدددب یددد ب   ن ددده  ACIدر بدابدددب ن  دددا  کدددر در  ددددهس ر بدددب ندددیس لر  ددد ن  ددددهس ر بدددب 
بتیپدد  نددهس ل و  ددتن  ددی بیددا د ر خدد ا لر کدد  ت ندد لب زدد   ادد دب  سدددی   الد  نددیس د ددا           

 بکبهددد   ص،دددت ا ریددد ب سددد خیو رت    بدددد رل      44رودددت زدددید  در گددد  ت ادددب در رکددد  ب    
 ب ت بپیث ربی  د،هس بیا د ر ی  ت  ربی لا ری  سبی ه لرب  دید دلرد 

بدده دب ندددب    ددد ب رسددها رکددد ب دلد ادددب    16ی ادددب در دیدددب سددد  ب در زدددب  زددهم    26 یدهددد    
بیددد ن یهو یردددب دالزدددا ت رل نددد لب لسددد ب  یددد ب ندددهو   56 ددد   16لر کددد   سددددی   الد ندددیس لا 

سدد ریت بیدد  نیدددید رهدد  رد  لسددر   نددیس ر ددزب یدد ب ل ددس  یدهددا  وددا    در اه ددیب یدد             16لا 
 لب ا،یدد   دالزددا ت رویرددب     دد،ا وب یدد     در  وددا لر دد   زددا  نددید   لا ل ودد   ببی ددب ندد        

ندد دلرب لر دد    کددیب نددید  ریه ددب ل ددس  یدهددا نهدد ر    ب نددید اددب  دد ص   لر کدد   سدددی   الد نددیس          
  بدددا دالزدددا ت ره دددر ن مدددب د، رودددب  ددد ب ت نددد لب دالزدددا ت  ددددید دلزدددیب ن زدددان ب ددد و    

 لصزل و لر ک   ن  ث  کا ا دالزا ت بت زید 
دردددب  دد  اویدد ن ن خددیرد نددیس نددب به   دیدد ب ودد دی     96 ددب ن خددیرد نددیس نددب نارددب ودد دی و  دد  ندد  ال   
لا  ی دددب  وددد    سدددر  زدددهپالر  س سددد   ندددیس  لا  ندددیس   لصددددتن به کدددب لصددددت سددد  ر در خددد   

دو ددب  یلبددا  وددا    ببددی دالزددا ت ی ددی،ا   ویددت ل ددس دالزددا ت ندد  اوددی ل ددس  یلبددا  دد          
بتوددیم   کددا ا بددت زددید       بیدد  نددب ندد م   2/1 مددت لا  ربدد  رل بددت دیددا ندد  لصددزل و لر کدد   لا       

 دالزا ت نب رییب لسر اب ا ب   درورتب بکبید   ار،ا  خیلیا نید 
در ا،دد ر یوددب ل ددس بر  دد  ن  ددا  کددر لسددیتالد دالزددا ت در نددیس یدد ب ببی ددب لنددال   م دد ب            
ره دددر  لصدددزل و ر لردددت ن نددد م رصدددیس ر دددپر    ندددب سدددهو بن لصدددزل و گدددالاا  لردددالا  لسدددوت     

 دد  زدداب دلرددب ن،دداب   اوپددید ررل  ر ددز در ب سددب   نددیس   یددی د،ددهس        سدد، الربن درزددر ن صددر   
ن خددت  یلبددا د  دد  نددب ندد م رصددیس لسددیتالد دالزددا ت نددیس یدد ب ببی ددب ب، دد  بددت  دد دد              
ن،دد ن ل س بومددس لسددر  ددیلب ت اددب ن  ددث دالزددا ت نددیس بددت زددیرا نددب  ددی لرددالا  نددیس رل دددد ر        

 لسر دالزا ت رم،،ا ا  ل لسیتالد دالزا ت  رب  بیک    
لا  ر دد  اددب اددی   نددهو  یلبددا ل  دد د ا،،ددا  دالزددا ت نددب د هددا بکددم     بیددا د ر یدد ب          

اددد یو لر کددد   ر بدددیس  الد ندددیسن نبیددد  لسدددر در دسدددییر اددد ر وددد لر  هددد د    نلد ل دددت  ددددید دلرد
یددی د،ددهس در یوددب  دددهس ر بددب یدد ب بتیپدد  دبدد رت  کیددب زددا  لسددر اددب در ب وددی  رپ  ددا              

 ن ل س ن  ددا   ص،ددای  ت رل نمدد ر ندد د  دد  ل ددس ل کدد   ردد بهویب نددب         دالزددا ت در نددیس رل دیددا  ن،دد   
اددد یو اهکهدددر ورتدددب   سددد ا  نی،دددت ب، ددد  رکدددید  نددد لب ل دددس ب، دددیر ن  دددا در لنیدددالن لسدددیتالد 

بددا ل  دد د دالزددا ت رل  دد  گددا    لدالزددا ت نددیس رل اددی ادد د   ضددوس ل بدد ر  ددالنه  ب، سدد ن  ی      

د ندددیس ر دددزب رل اددد یو دلد  ددد  زددد یا ل دددس  در  هددد  ل ،هدددیر  لر کددد    ال نلبمددد ب لا ندددهس نددد د 
  ا ا  رپ زهی 

بیددد  بیدددا د بدددت ا،،دددا  ددد   0 ددد   4در ندددیس یددد ب خدددید  ددد لای لر کددد   سددددی   الد ندددیس رل ندددب 
       نیس رل لا    هس و    سییب   د یلر  و  بت ا،،ا    ناسریت ا یو  ز رگک ل  

تفددا) بددتن ریددری و  در بددتن ریددری سددتونها و دیوارهددا بددا توجدده بدده محدددویت ار     -0س
متدددراکم کدددردن  ور انددددنه ان و وجدددود سدددنبا ا و ارماتورهدددای  رضدددا چددده       

 راهکارهایا را باید اتهاذ ن ود تا اجرای مناسلا را داشته باشیم؟
یودددیلر  سدددییب   د دددیلر ندددب د هدددا لر کددد     بیوتهدددر به   دیددد ن بکدددم  ت رل نیددددید بدددت   -4پ 

     لاوددت    دددید گکدد ل  ر ددز در سددر        ررددا اددب ببددی  دد  س  ربدد  دالزددا ت لسددر  بکددم      
 رهز در دردب د     سی  لیوهر و لر دلررا  ندر  و س ن  و    ننیس

ل  دددهس لودددال  درطددد ت بب دددی  ربکیدددب لسدددر   اددد یو لسدددیتالد دالزدددا ت ن  دددا در دسدددییرا ر    
و لر هددد د  ن خدددت لا ل دددس لودددالب   ندددب لصدددزل و د دددپ،ا ت    زددددر ندددیس ب، ددد  بدددت زدددید ادددب 

  خددد    یدددیل لا ندددیس بکدددم  ت رل نیددددید بدددت   رد  ن،ددد ن ل س رپ  دددا در اددد یو     نددد لب  ددد لای  
لسدددیتالد دالزدددا ت نهدددیر  لص لطدددت  ودددا رودددید   ددد   در طددد ت ندددیس یددد ب خدددید  لای نددد لب   
د دددی ه ب لا لصدددزل و لسدددیتالد دالزدددا تن د دددپ،ا ت    زددددر نددد م بدددت ر د ادددب ندددب ریندددب      

   طپهتت لا نهس بت ن د نهیر رل خیدن لبم ب گ ار نیس   خ    ییل لا  ب
لسدددیک د  لا زدددی  سددددیطت  ددد  وهدددب یددد دب در ا ددد  خ  ددددت دددد    ن ادددر   ددد  در لریبددد ب  ی دددب 
 وددد    زدددی   س سددد   ندددیس    صددد   نددد دب  ب نهدددیر  وددد دی در د دددیلر  ددد  سدددییب نددد لب ندددیس   

ب زددد وی ت     یهدددز لا ن خدددیرد نددد  ناردددب و  ددد    به   دیددد ب وددد دی   لصددددت لا دو دددب         زر ددد
ببدددی در ندددیس ر دددزبن نددد لب د دددی ه ب لا دالزدددا ت لسدددر   دددا  نمددد ر ه ب ن ادددر   رلیم ریددد ب 

یدد ب  ددد   یدد ب  ن ددا ر ددز     یهددز لا ر بددیس نددیس نهددیر  لصدددت  دد  زددهپالر ندد لب د ددی ه ب           
لا ن خدددیرد ندددب به   دیددد    ناردددب و  ددد  ن  دددا در دسدددییر اددد ر وددد لر  هددد د  د، رودددب ریدددیلب زدددی  

  نددد دن ن  دددا ندددیس رل لا در ودددب یددد  ت ادددب در     سددددیطت رل در ب و  ددد  سدددییب  ددد  د دددیلر صددد     
ندد لب ل ،مدد ر رپ  ددا    یدد ب ببی ددب در نارددب د ددیلر  دد  سددییب  ددهو نه،ددت ادد د  ل ددی ر بددر        لر کدد  

لا زدددی  لسدددیک د  رودددید   ن  دددا ندددیس رل در ب  دددی ببدددزب بیهدددا ندددب  پدددب در ودددب ر بدددر  ددد    
 س ر ز زید   نب در ب و    ن  زد    دالزا ت ل   د رکید 

د، رودددب لا ندددیس خدددید  ددد لای لسدددیک د  رکدددیدن ما  لسدددر  دددا لا   اددد دب و  ددد  لا ندددیس ندددب      
سددد ریت بیددد ن  ب رل نددد   ددد اش بیددد لای رودددید   ددد   در سدددییرب ن ن خدددت لا      46ضدددب بر گدددا د  

دسددر لرددارا رلبن یوددب  دد  رهوددت لا سددییب رل  دد  بددت ا،،ددا   سددنا  ب رل بیدد لای بددت ا،،ددا             
روددت  ددیلب یددیلب نددیس رل خدد ر  روددید  در  ددیر  ل دد لر      اددب ادد ر ر درسددیت بی ددی  بددت زددید      
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د هددا د   نددی    ندد لب نددیس یدد ب خددید  لاین لصددزل و گکدد ل  سددریت در ب دد  ر  و  دد  نهدد ب            
 بت   دد 

رب  ددددهس ر بدددب یددد ب   ن ددده  ACIدر بدابدددب ن  دددا  کدددر در  ددددهس ر بدددب ندددیس لر  ددد ن  ددددهس ر بدددب 
بتیپدد  نددهس ل و  ددتن  ددی بیددا د ر خدد ا لر کدد  ت ندد لب زدد   ادد دب  سدددی   الد  نددیس د ددا           

 بکبهددد   ص،دددت ا ریددد ب سددد خیو رت    بدددد رل      44رودددت زدددید  در گددد  ت ادددب در رکددد  ب    
 ب ت بپیث ربی  د،هس بیا د ر ی  ت  ربی لا ری  سبی ه لرب  دید دلرد 

بدده دب ندددب    ددد ب رسددها رکددد ب دلد ادددب    16ی ادددب در دیدددب سددد  ب در زدددب  زددهم    26 یدهددد    
بیددد ن یهو یردددب دالزدددا ت رل نددد لب لسددد ب  یددد ب ندددهو   56 ددد   16لر کددد   سددددی   الد ندددیس لا 

سدد ریت بیدد  نیدددید رهدد  رد  لسددر   نددیس ر ددزب یدد ب ل ددس  یدهددا  وددا    در اه ددیب یدد             16لا 
 لب ا،یدد   دالزددا ت رویرددب     دد،ا وب یدد     در  وددا لر دد   زددا  نددید   لا ل ودد   ببی ددب ندد        

ندد دلرب لر دد    کددیب نددید  ریه ددب ل ددس  یدهددا نهدد ر    ب نددید اددب  دد ص   لر کدد   سدددی   الد نددیس          
  بدددا دالزدددا ت ره دددر ن مدددب د، رودددب  ددد ب ت نددد لب دالزدددا ت  ددددید دلزدددیب ن زدددان ب ددد و    

 لصزل و لر ک   ن  ث  کا ا دالزا ت بت زید 
دردددب  دد  اویدد ن ن خددیرد نددیس نددب به   دیدد ب ودد دی     96 ددب ن خددیرد نددیس نددب نارددب ودد دی و  دد  ندد  ال   
لا  ی دددب  وددد    سدددر  زدددهپالر  س سددد   ندددیس  لا  ندددیس   لصددددتن به کدددب لصددددت سددد  ر در خددد   

دو ددب  یلبددا  وددا    ببددی دالزددا ت ی ددی،ا   ویددت ل ددس دالزددا ت ندد  اوددی ل ددس  یلبددا  دد          
بتوددیم   کددا ا بددت زددید       بیدد  نددب ندد م   2/1 مددت لا  ربدد  رل بددت دیددا ندد  لصددزل و لر کدد   لا       

 دالزا ت نب رییب لسر اب ا ب   درورتب بکبید   ار،ا  خیلیا نید 
در ا،دد ر یوددب ل ددس بر  دد  ن  ددا  کددر لسددیتالد دالزددا ت در نددیس یدد ب ببی ددب لنددال   م دد ب            
ره دددر  لصدددزل و ر لردددت ن نددد م رصدددیس ر دددپر    ندددب سدددهو بن لصدددزل و گدددالاا  لردددالا  لسدددوت     

 دد  زدداب دلرددب ن،دداب   اوپددید ررل  ر ددز در ب سددب   نددیس   یددی د،ددهس        سدد، الربن درزددر ن صددر   
ن خددت  یلبددا د  دد  نددب ندد م رصددیس لسددیتالد دالزددا ت نددیس یدد ب ببی ددب ب، دد  بددت  دد دد              
ن،دد ن ل س بومددس لسددر  ددیلب ت اددب ن  ددث دالزددا ت نددیس بددت زددیرا نددب  ددی لرددالا  نددیس رل دددد ر        

 لسر دالزا ت رم،،ا ا  ل لسیتالد دالزا ت  رب  بیک    
لا  ر دد  اددب اددی   نددهو  یلبددا ل  دد د ا،،ددا  دالزددا ت نددب د هددا بکددم     بیددا د ر یدد ب          

اددد یو لر کددد   ر بدددیس  الد ندددیسن نبیددد  لسدددر در دسدددییر اددد ر وددد لر  هددد د    نلد ل دددت  ددددید دلرد
یددی د،ددهس در یوددب  دددهس ر بددب یدد ب بتیپدد  دبدد رت  کیددب زددا  لسددر اددب در ب وددی  رپ  ددا              

 ن ل س ن  ددا   ص،ددای  ت رل نمدد ر ندد د  دد  ل ددس ل کدد   ردد بهویب نددب         دالزددا ت در نددیس رل دیددا  ن،دد   
اددد یو اهکهدددر ورتدددب   سددد ا  نی،دددت ب، ددد  رکدددید  نددد لب ل دددس ب، دددیر ن  دددا در لنیدددالن لسدددیتالد 

بددا ل  دد د دالزددا ت رل  دد  گددا    لدالزددا ت نددیس رل اددی ادد د   ضددوس ل بدد ر  ددالنه  ب، سدد ن  ی      

د ندددیس ر دددزب رل اددد یو دلد  ددد  زددد یا ل دددس  در  هددد  ل ،هدددیر  لر کددد    ال نلبمددد ب لا ندددهس نددد د 
  ا ا  رپ زهی 

بیددد  بیدددا د بدددت ا،،دددا  ددد   0 ددد   4در ندددیس یددد ب خدددید  ددد لای لر کددد   سددددی   الد ندددیس رل ندددب 
       نیس رل لا    هس و    سییب   د یلر  و  بت ا،،ا    ناسریت ا یو  ز رگک ل  

تفددا) بددتن ریددری و  در بددتن ریددری سددتونها و دیوارهددا بددا توجدده بدده محدددویت ار     -0س
متدددراکم کدددردن  ور انددددنه ان و وجدددود سدددنبا ا و ارماتورهدددای  رضدددا چددده       

 راهکارهایا را باید اتهاذ ن ود تا اجرای مناسلا را داشته باشیم؟
یودددیلر  سدددییب   د دددیلر ندددب د هدددا لر کددد     بیوتهدددر به   دیددد ن بکدددم  ت رل نیددددید بدددت   -4پ 

     لاوددت    دددید گکدد ل  ر ددز در سددر        ررددا اددب ببددی  دد  س  ربدد  دالزددا ت لسددر  بکددم      
 رهز در دردب د     سی  لیوهر و لر دلررا  ندر  و س ن  و    ننیس

ل  دددهس لودددال  درطددد ت بب دددی  ربکیدددب لسدددر   اددد یو لسدددیتالد دالزدددا ت ن  دددا در دسدددییرا ر    
و لر هددد د  ن خدددت لا ل دددس لودددالب   ندددب لصدددزل و د دددپ،ا ت    زددددر ندددیس ب، ددد  بدددت زدددید ادددب 

  خددد    یدددیل لا ندددیس بکدددم  ت رل نیددددید بدددت   رد  ن،ددد ن ل س رپ  دددا در اددد یو     نددد لب  ددد لای  
لسدددیتالد دالزدددا ت نهدددیر  لص لطدددت  ودددا رودددید   ددد   در طددد ت ندددیس یددد ب خدددید  لای نددد لب   
د دددی ه ب لا لصدددزل و لسدددیتالد دالزدددا تن د دددپ،ا ت    زددددر نددد م بدددت ر د ادددب ندددب ریندددب      

   طپهتت لا نهس بت ن د نهیر رل خیدن لبم ب گ ار نیس   خ    ییل لا  ب
لسدددیک د  لا زدددی  سددددیطت  ددد  وهدددب یددد دب در ا ددد  خ  ددددت دددد    ن ادددر   ددد  در لریبددد ب  ی دددب 
 وددد    زدددی   س سددد   ندددیس    صددد   نددد دب  ب نهدددیر  وددد دی در د دددیلر  ددد  سدددییب نددد لب ندددیس   

ب زددد وی ت     یهدددز لا ن خدددیرد نددد  ناردددب و  ددد    به   دیددد ب وددد دی   لصددددت لا دو دددب         زر ددد
ببدددی در ندددیس ر دددزبن نددد لب د دددی ه ب لا دالزدددا ت لسدددر   دددا  نمددد ر ه ب ن ادددر   رلیم ریددد ب 

یدد ب  ددد   یدد ب  ن ددا ر ددز     یهددز لا ر بددیس نددیس نهددیر  لصدددت  دد  زددهپالر ندد لب د ددی ه ب           
لا ن خدددیرد ندددب به   دیددد    ناردددب و  ددد  ن  دددا در دسدددییر اددد ر وددد لر  هددد د  د، رودددب ریدددیلب زدددی  

  نددد دن ن  دددا ندددیس رل لا در ودددب یددد  ت ادددب در     سددددیطت رل در ب و  ددد  سدددییب  ددد  د دددیلر صددد     
ندد لب ل ،مدد ر رپ  ددا    یدد ب ببی ددب در نارددب د ددیلر  دد  سددییب  ددهو نه،ددت ادد د  ل ددی ر بددر        لر کدد  

لا زدددی  لسدددیک د  رودددید   ن  دددا ندددیس رل در ب  دددی ببدددزب بیهدددا ندددب  پدددب در ودددب ر بدددر  ددد    
 س ر ز زید   نب در ب و    ن  زد    دالزا ت ل   د رکید 

د، رودددب لا ندددیس خدددید  ددد لای لسدددیک د  رکدددیدن ما  لسدددر  دددا لا   اددد دب و  ددد  لا ندددیس ندددب      
سددد ریت بیددد ن  ب رل نددد   ددد اش بیددد لای رودددید   ددد   در سدددییرب ن ن خدددت لا      46ضدددب بر گدددا د  

دسددر لرددارا رلبن یوددب  دد  رهوددت لا سددییب رل  دد  بددت ا،،ددا   سددنا  ب رل بیدد لای بددت ا،،ددا             
روددت  ددیلب یددیلب نددیس رل خدد ر  روددید  در  ددیر  ل دد لر      اددب ادد ر ر درسددیت بی ددی  بددت زددید      
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نددد لب  ددد لای   خددد    ا بدددا یدددیل  وددد   دالزدددا ت در ندددیس رل بدددت دیدددا  لبددد  ا  در  دددیر    
 ا رن د نیس خید  لای ن لب نبپید رو ب  بن نیس رل لا   دهس و     و  بت ا،،ا 

ظددر مددا  بددرای اسددتاندارد سددا ی شددن و ماسدده چدده برنامدده هددای وجددود دارد؟ بن     -9س 
رسددد کدده اکعددر م ددادن شددن و ماسدده اسددتان ما ندددران صا ددد سددنگدانه هددای بددا کیفیددت و   

 دارای استاندارد ما باشند.
ل ددد لب   لدپددد رب زددداب  ی هدددا سددد، الرب   162نددد   دددا  س لسدددی رالرد دا دددا   1111لا سددد    -0پ 

د  لسدددی رالردن وددد لر نددد  ل دددس ندددید  لسدددر  ددد  لسدددی رالرد سددد اب  ربددد  در سدددر  اکدددیر لر ددد   زدددی 
نب گددد   لبددد  ا  یودددب  ی هاا،،دددا  ب ب پیرردددا  ددد     لردددب لسدددی رالرد نددد لب سددد، الرب یددد ب خدددید 

ن  ددا  90لسددی رالرد دا ددا  ب ب،یکدد  زددا  لسددر اددب لا ل ل ددا سدد           95رل لخددک ا،،ددا  در سدد     
نهدددیر  دددداب ر   دددر زدددید  ن،ددد ن ل س  وددد   نددد لب لسدددی رالرد سددد اب سددد، الرب یددد  در سدددر      

ددددید دلرد لبددد  ندددب  یددد ج لبم رددد   بیددددیدن ل ،مددد ر نهدددیر   دددار  ت در  اکدددیر ن ر بدددب بدددا رت  
سدددر  لسدددی رب  لر ددد   بدددت زدددید  ن، ددد  بدددت رسدددا در لسدددی ب ب اردددارلب رهدددز ن ددده رب لا           
 ی هاا،،دددا  ب دلرلب    لردددب لسدددی رالرد ی دددی،ا  لبددد  لسدددی رالردن گدددالوا اهکهدددر رل بکدددب         

ر ز بدد ب خدد ا ادد صت ره ددر      بددت ا،ددا    دد   ل ددس گددالوا ندد لب ن خددت لا نددیس یدد   دد  نددیس          
 بددیلردنب گدد   ل ددس نددب بت،دد ب نددت اهکهیددت    ددا  لسددی رالرد نددیدب  ربدد  ره ددر ن مددب ندد لب ل ددس        

 خ ا ر ب، س  ی ی،ا 
ایددا م کددن اسددت در اینددده بدده جددای سددی ان ا  چرددت هددای دیگددری در بددتن        -7س 

 استفاده شود؟
،دددا  ددد   بهبیدددب  یدددی ل ،دددی رهدددز لا ن خدددت د ددد  یددد ب   هوددد ب ن ددد ب سدددهو ب           -7پ 

 سدددهو رب ب یهدددار  همت  در ندددیس یددد ب   هوددد ب لسدددیک د  بدددت زدددید  ن،ددد ن ل س بومدددس لسدددر      
در  ،دددا  رهدددز نددد  اددد رن د   سددد خر ل ، یردددب ندددیس یددد  لصدددز د   ددد دد  بکدددما ندددزر  در رل         

اددب زدد  ا   نل  دد  یز ،ددب ن دده ر ا دد د  ی هددا ل ددس نددیس یدد  بددت ن زددا      ننمدد ر ه ب ل ، یرددب نددیس یدد   
 س ی ب گ  ب سهو رب ب یهار  همت لسر د،ا د  ن لن  نی

نددیس یدد ب  ددی  دب رهددز لا سدد  ب   ددهو در درهدد  سدد خیب زددا  لرددا لبدد  ادد رن د  ربدد  نددب د هددا              
نبالزددیت  دد  ل و،ددت در   ددو سددیاب ن دده ر بیددا د بددت ن زددا  نب گدد   نددب ر دد  بددت رسددا در            

 ،ددا  دد     ،ددا  رزد ددی روددت  ددیلب لری دد ر ددد   ز ،ت د دد  د  دد ب ن دد ب خوهدد  سددهو رب ب            
 بهبیدددب رل دلزدددر  لبددد  ا  ادی  هو یددد  رهدددز ن ددد ب سدددهو ب     ،دددا  ددد   بهبیدددب در ندددیس لسدددیک د         

 بت زید   نب  ار ج در گ     ی ش لسر 
د ن ونددده ییدددری بدددتن در کاریددداه بایدددد ا  یروجدددا پ ددد  باشدددد یدددا ا  تدددرا    8س 

 میکرر؟

ر ددد  در  دد  ا  ا،یدد    ددد دد    پ د، روددب ودد لر ن زددا بد  بدددر نددیس ندد لب لررپددد   ندد  رد  بددیرد       
ن  دددا لا خ  ددددت  وددد  وپدددا لا ر بدددیس در بیدددا ربددد  ت رویردددب  هددد ب لروددد   زدددید  در  دددیر ت  
اددب ودد لر ن زددا  دد ص   بد  بددر نددیس  بدد د  ا،یدد    دد دد لخددک رویرددب لا  دد ل  بهم دد  ادد صت بددت          

 ن زا 
ایددا ترتیددت ریهددتن مصدداوح مصددرصا در بددتن بدده ک دد  یدد  مه ددو  کددن یددا        -6س 

 اثیری در روانا و م،اومت بتن دارد؟بتونیره ت
 یدهددددد   رکدددد ب دلد  لسددددر اددددب بتوددددیم     هدددد  ر بددددیس بهدددد    در بب ددددی  اددددس  -9پ 

 د، رودددب لبمددد ب دلزدددیب ن زدددا  بدددت  یلردددا ن اهکهدددر لخدددی     ابددد ب  ب ل ددد   دددکلر ن زدددا  یدددی 
 د،ددهس بومددس لسددر ندد  ر لرددت   بد  بددر  ب رهددز  دد  ه  ن ددکلرد لبدد  د،ددالب ددداب   ندد  لیوهددر          
ره ددر  نب گدد   در نوه،ددق یدد   د  پدد   یوددب بهدد    ندد  یددی در بب ددی  اددس ر بیددب بددت زددید لبدد         

   هدد   نندد لب ا،یدد   نوه،ددق   نبددت  ددیلب ندد  سه ددیی دسددیت  دد  دلدب ن ر بددب خدد ا ردد   لصددزلرب       
 ر د بهددد    رل بکدددب     تهدددهس رودددید  ل ،مددد ر ندددب لصدددزل و ابددد ب سددد خر یددد   هو ردددب ب، ددد    

 ا یو بت دیا   دد   ن اد   ی ها رل  بت
 دد    ندد  ل ددس ریددی  ر بددیس بهدد    بهدد صت در د ددق لخددی    بب ددی  اددس     رل ددو  ب  در           

لخددی      م،ددیلخیت نددیس  دد  ه   ددکلر لسددر  در      ادد یو ابدد ب  سددی  دد  در ا،دد ر نددیدب  رهددز ندد      
یدد ب خددید  لای  دد  نددیس   یمددتن ل ددس    هدد  یدد  ل دد  نهکددی ب ندد  ابدد ب لخددی   خیلیددا             نددیس
 دلزر 
  ددت کرمددو شدددن  بندده  نلددوری یددا شددن ن اشدددنه بددتن در سددا ه هددای بتنددا        د  15س 

 چیرت؟
یو ر یرددب اددب ن ریدد   کیددب زددان   ددر ل ددس لبدد  ن دالزددا ت نددیس لسددر   رپ  ددا  دد لای              -16پ 

ردد و  رل د هددا  ب دلر ددر   دد   خدد ر  زدداب زدده    دد  بدد   لا درا و  دد  بددت  یلرددا نددب ندد  ا             
ا بددی  دد  زددس رودد  زدداب ب، دد  زددید اددب رددی ت دالزددا ت  ددا لا نددیس ر ددزب   لسددید لر  ب در          

یدددی  ر بدددیسن د هدددا دالزدددا ت ندددیس خیلیدددا ندددید   ددد    و  ددد  لسدددر     ردددب در ندهدددب بدددیلرد ر
 دد اش ا دد د  لا گددا نددیس رهددز بددت  یلرددا نددب ندد  ا ل ددس  ا ددا  ب، دد  زددید  یددی د،ددهس در نددیس            
یدد ب خددید  لای اددب نبددینت ط لگددت رکددا  لرددا  دد   زددس یدد  بددت  یلرددا نبددیدب خددید  ددب رکددهس         

 زید   ن  ث دال زا ت   دد اب دالزا ت  د ت ر   دلرد 
ح شددیلدار تددا چدده  اویدده ای مددا تددوان بددتن را ریهددت؟ ایددا مددا تددوان بددا   در سددط -11س 

 برتن رابتی  در صواهل نردی  به بهم سطح پرشیت را بتن ریری کرد؟
نرددیر بتوددی  ل ددس لبدد  در دردددب ل   نددب ر لرددت نددیس ن ددی ت دلرد  در بددیرد نددیس یدد ب             -11پ 

ب ندددیس خوهددد ب  ندددب    ACIسددد ریت بیددد  ادددب در    16 ددد   4/7بتودددی ت نددد  لسددد ب  گدددا د   
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نددد لب  ددد لای   خددد    ا بدددا یدددیل  وددد   دالزدددا ت در ندددیس رل بدددت دیدددا  لبددد  ا  در  دددیر    
 ا رن د نیس خید  لای ن لب نبپید رو ب  بن نیس رل لا   دهس و     و  بت ا،،ا 

ظددر مددا  بددرای اسددتاندارد سددا ی شددن و ماسدده چدده برنامدده هددای وجددود دارد؟ بن     -9س 
رسددد کدده اکعددر م ددادن شددن و ماسدده اسددتان ما ندددران صا ددد سددنگدانه هددای بددا کیفیددت و   

 دارای استاندارد ما باشند.
ل ددد لب   لدپددد رب زددداب  ی هدددا سددد، الرب   162نددد   دددا  س لسدددی رالرد دا دددا   1111لا سددد    -0پ 

د  لسدددی رالردن وددد لر نددد  ل دددس ندددید  لسدددر  ددد  لسدددی رالرد سددد اب  ربددد  در سدددر  اکدددیر لر ددد   زدددی 
نب گددد   لبددد  ا  یودددب  ی هاا،،دددا  ب ب پیرردددا  ددد     لردددب لسدددی رالرد نددد لب سددد، الرب یددد ب خدددید 

ن  ددا  90لسددی رالرد دا ددا  ب ب،یکدد  زددا  لسددر اددب لا ل ل ددا سدد           95رل لخددک ا،،ددا  در سدد     
نهدددیر  دددداب ر   دددر زدددید  ن،ددد ن ل س  وددد   نددد لب لسدددی رالرد سددد اب سددد، الرب یددد  در سدددر      

ددددید دلرد لبددد  ندددب  یددد ج لبم رددد   بیددددیدن ل ،مددد ر نهدددیر   دددار  ت در  اکدددیر ن ر بدددب بدددا رت  
سدددر  لسدددی رب  لر ددد   بدددت زدددید  ن، ددد  بدددت رسدددا در لسدددی ب ب اردددارلب رهدددز ن ددده رب لا           
 ی هاا،،دددا  ب دلرلب    لردددب لسدددی رالرد ی دددی،ا  لبددد  لسدددی رالردن گدددالوا اهکهدددر رل بکدددب         

ر ز بدد ب خدد ا ادد صت ره ددر      بددت ا،ددا    دد   ل ددس گددالوا ندد لب ن خددت لا نددیس یدد   دد  نددیس          
 بددیلردنب گدد   ل ددس نددب بت،دد ب نددت اهکهیددت    ددا  لسددی رالرد نددیدب  ربدد  ره ددر ن مددب ندد لب ل ددس        

 خ ا ر ب، س  ی ی،ا 
ایددا م کددن اسددت در اینددده بدده جددای سددی ان ا  چرددت هددای دیگددری در بددتن        -7س 

 استفاده شود؟
،دددا  ددد   بهبیدددب  یدددی ل ،دددی رهدددز لا ن خدددت د ددد  یددد ب   هوددد ب ن ددد ب سدددهو ب           -7پ 

 سدددهو رب ب یهدددار  همت  در ندددیس یددد ب   هوددد ب لسدددیک د  بدددت زدددید  ن،ددد ن ل س بومدددس لسدددر      
در  ،دددا  رهدددز نددد  اددد رن د   سددد خر ل ، یردددب ندددیس یددد  لصدددز د   ددد دد  بکدددما ندددزر  در رل         

اددب زدد  ا   نل  دد  یز ،ددب ن دده ر ا دد د  ی هددا ل ددس نددیس یدد  بددت ن زددا      ننمدد ر ه ب ل ، یرددب نددیس یدد   
 س ی ب گ  ب سهو رب ب یهار  همت لسر د،ا د  ن لن  نی

نددیس یدد ب  ددی  دب رهددز لا سدد  ب   ددهو در درهدد  سدد خیب زددا  لرددا لبدد  ادد رن د  ربدد  نددب د هددا              
نبالزددیت  دد  ل و،ددت در   ددو سددیاب ن دده ر بیددا د بددت ن زددا  نب گدد   نددب ر دد  بددت رسددا در            

 ،ددا  دد     ،ددا  رزد ددی روددت  ددیلب لری دد ر ددد   ز ،ت د دد  د  دد ب ن دد ب خوهدد  سددهو رب ب            
 بهبیدددب رل دلزدددر  لبددد  ا  ادی  هو یددد  رهدددز ن ددد ب سدددهو ب     ،دددا  ددد   بهبیدددب در ندددیس لسدددیک د         

 بت زید   نب  ار ج در گ     ی ش لسر 
د ن ونددده ییدددری بدددتن در کاریددداه بایدددد ا  یروجدددا پ ددد  باشدددد یدددا ا  تدددرا    8س 

 میکرر؟

ر ددد  در  دد  ا  ا،یدد    ددد دد    پ د، روددب ودد لر ن زددا بد  بدددر نددیس ندد لب لررپددد   ندد  رد  بددیرد       
ن  دددا لا خ  ددددت  وددد  وپدددا لا ر بدددیس در بیدددا ربددد  ت رویردددب  هددد ب لروددد   زدددید  در  دددیر ت  
اددب ودد لر ن زددا  دد ص   بد  بددر نددیس  بدد د  ا،یدد    دد دد لخددک رویرددب لا  دد ل  بهم دد  ادد صت بددت          

 ن زا 
ایددا ترتیددت ریهددتن مصدداوح مصددرصا در بددتن بدده ک دد  یدد  مه ددو  کددن یددا        -6س 

 اثیری در روانا و م،اومت بتن دارد؟بتونیره ت
 یدهددددد   رکدددد ب دلد  لسددددر اددددب بتوددددیم     هدددد  ر بددددیس بهدددد    در بب ددددی  اددددس  -9پ 

 د، رودددب لبمددد ب دلزدددیب ن زدددا  بدددت  یلردددا ن اهکهدددر لخدددی     ابددد ب  ب ل ددد   دددکلر ن زدددا  یدددی 
 د،ددهس بومددس لسددر ندد  ر لرددت   بد  بددر  ب رهددز  دد  ه  ن ددکلرد لبدد  د،ددالب ددداب   ندد  لیوهددر          
ره ددر  نب گدد   در نوه،ددق یدد   د  پدد   یوددب بهدد    ندد  یددی در بب ددی  اددس ر بیددب بددت زددید لبدد         

   هدد   نندد لب ا،یدد   نوه،ددق   نبددت  ددیلب ندد  سه ددیی دسددیت  دد  دلدب ن ر بددب خدد ا ردد   لصددزلرب       
 ر د بهددد    رل بکدددب     تهدددهس رودددید  ل ،مددد ر ندددب لصدددزل و ابددد ب سددد خر یددد   هو ردددب ب، ددد    

 ا یو بت دیا   دد   ن اد   ی ها رل  بت
 دد    ندد  ل ددس ریددی  ر بددیس بهدد    بهدد صت در د ددق لخددی    بب ددی  اددس     رل ددو  ب  در           

لخددی      م،ددیلخیت نددیس  دد  ه   ددکلر لسددر  در      ادد یو ابدد ب  سددی  دد  در ا،دد ر نددیدب  رهددز ندد      
یدد ب خددید  لای  دد  نددیس   یمددتن ل ددس    هدد  یدد  ل دد  نهکددی ب ندد  ابدد ب لخددی   خیلیددا             نددیس
 دلزر 
  ددت کرمددو شدددن  بندده  نلددوری یددا شددن ن اشدددنه بددتن در سددا ه هددای بتنددا        د  15س 

 چیرت؟
یو ر یرددب اددب ن ریدد   کیددب زددان   ددر ل ددس لبدد  ن دالزددا ت نددیس لسددر   رپ  ددا  دد لای              -16پ 

ردد و  رل د هددا  ب دلر ددر   دد   خدد ر  زدداب زدده    دد  بدد   لا درا و  دد  بددت  یلرددا نددب ندد  ا             
ا بددی  دد  زددس رودد  زدداب ب، دد  زددید اددب رددی ت دالزددا ت  ددا لا نددیس ر ددزب   لسددید لر  ب در          

یدددی  ر بدددیسن د هدددا دالزدددا ت ندددیس خیلیدددا ندددید   ددد    و  ددد  لسدددر     ردددب در ندهدددب بدددیلرد ر
 دد اش ا دد د  لا گددا نددیس رهددز بددت  یلرددا نددب ندد  ا ل ددس  ا ددا  ب، دد  زددید  یددی د،ددهس در نددیس            
یدد ب خددید  لای اددب نبددینت ط لگددت رکددا  لرددا  دد   زددس یدد  بددت  یلرددا نبددیدب خددید  ددب رکددهس         

 زید   ن  ث دال زا ت   دد اب دالزا ت  د ت ر   دلرد 
ح شددیلدار تددا چدده  اویدده ای مددا تددوان بددتن را ریهددت؟ ایددا مددا تددوان بددا   در سددط -11س 

 برتن رابتی  در صواهل نردی  به بهم سطح پرشیت را بتن ریری کرد؟
نرددیر بتوددی  ل ددس لبدد  در دردددب ل   نددب ر لرددت نددیس ن ددی ت دلرد  در بددیرد نددیس یدد ب             -11پ 

ب ندددیس خوهددد ب  ندددب    ACIسددد ریت بیددد  ادددب در    16 ددد   4/7بتودددی ت نددد  لسددد ب  گدددا د   
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(Plastic)    لصدددددت     دددد لای  ب  1 ودددد دی  ر ب  2بددددت  ی ،ددددا ر بددددیس نددددیس ندددد  ر ب زدددده 
سدد رر ن زددا   لبمدد ب نددیس ر ددزب ر ب      4 دد   4/1لسددر د، روب لسدد ب  نددیس نددهس     زددا  بیددا د
بددت  یلرددا صدد لیی ن زددا بتوددیم  د، روددب زدده  نددهو لا ل ددس ن زددا نبیدد  لسددر لا           1نددب  1زدده  

دردددب  4د  ادد د  در بددیرد نددیس یدد ب خددید  لای  دد   ال  ددب زدده   دد  گددا د       و  دد  صیودد رت لسددیک   
  بددت  یلرددا ن زددا یدد  د،ددا     ددت یدد ب نددیس خددید  لای در ل ددس رلنرددب لیوهددر        12نددب  1 زدده  

 دلرد 
نب گدد   نددیس ر ددزب ر ب ل ددس زدده  یدد  ن  ددا لا  دد دهس زدد    زددید   نددب  ددار ج   نددب  رلبددت  ددا         

نییلردددا  اب ندددیس نددد مدت   دا دددا رل  یودددا ا،دددان ندددیس  لا  ددد لای ندددیس یددد ب وپ دددت ن ابددد رت ادددب
ر دددزب رل لر ددد   دلد  نب گددد   دالزدددا ت  مدددت لا د ا دددب یددد ب ندددیس ر دددزب ر ب زددده  لسدددر     

  وا   لای رهز بت  یلرا بکم  ت رل نیدید   رد 
لسدددیک د  لا رلنیدددها در صیل دددا ادددین لبمددد ب ندددیس ر دددزب ر ب زددده  رل  ددد  گدددا دب صددد لیی بدددت  

سددر رلنیددها یدد  بتوددیم  ندد لب  مندد رد ت نددیس   د ددی ه ب لا خددیرد ت  نددی             ا،ددا لبدد  ما  ل 
 ب، طا خیررا    ن دلزیب زید اب د،هس لبم رت بتویم   دید رالرد 

ندرددت ی یددری چیرددت ؟ چددرا ایبدداد مددا شددود؟ تل ددا  ان کدددا  اسددت؟         -12س 
چگوندده مددا تددوان ندرددت ی یددری را کدداهش داد؟ بددرای ج ددوییری ا  تل ددا  ندرددت      

 یری ه چه راهکاری را سراغ دارید؟ی 
رک دددر خوهددد ب در  لودددس صددد   رک دددیس ندددیس خوهددد ب  ددد ا  ر بیدددب   بیددد لای زدددا  در    -12پ 

یدد  د،ددا بتوددیم  دوددس زددا ت     نو  دد  لسددر اددب ب ر،ددا دوددس زددا ت ودد دی خوهدد ب بددت ن زددا      
  ددددت رودددت زدددید    دددر ل ددد ت ل  ددد د  بن    لردددالخیس  ر  ادب     ندددیس  ددد ا   دددا لا  کزدددر  

دوهدددب  16 دد   16لا    دد ب  دد لای  ب بددت ن زددا   در ن دده رب لا نددیس یدد ن  ددا لا  کزددر         بددا ت 
نتددا لا  دد لای  بن نددب  ددار ج  ددی    ام  در سددر   ا ددالر بددت زددید   دوددس بددت  دد دد   دد             

کدددید    ردر یدددیلب خکدددی    ددد     دلرلب  اش نددد د بومدددس لسدددر ل دددس    ر  اد  بکددد یا         
   ندددب بت،ددد ب گ ادددر    لا نبدددو یددد ب  ددد ده،ت ندددب    ن ص  ددد ب  پبهددد  زدددید  نب گددد   ر  ادب 

سدددور نددد م بدددت ن زدددا   در ل ددد   اب ندددیسن نبکدددت لا ص ددد ب بیت دددا ندددب    ر اد  ن نددد  لددددزلب   
 نیس    بت زید   ل س لب  نب رک ر خوه ب ب،   بت   دد 

در ندددیس  هددد  ب ددد  ن بتودددیم  ل دددس رک دددر خوهددد ب بکدددم ت رل در سدددر  صیوددد رت ندددیس دل        
رودددت   رد لبددد  بوم، دددر در  ددددب و  ددد  ن،ددداب زدددا    در   لایددد ب نددد م ت ندددب   زددد  ید  نیددددید

 دد   یدد ب لصدددت ل  دد د ا،ددا در نددیس ب دد  ن د،ددهس رک ددیت بیددد          ند هددا در هدد ب ندد  و  دد    
خددد  ت زددداب ا  به   دیددد ب صیوددد رت دل ن  هددد ن د دددیلرن سدددییب   زددد  ید  بدددت   دد د، رودددب ا ددد   

رکددیدن در ی، دد    هدد ش   سددنا سددبر زدداب     به   دیدد  نددب ریددی بدی ددت در یودد ب ل یددال  دد       

نددیس ن نددا ها دوددس زددا ت ر زددت لا  بن ضددتهب  دد  س بیددا ندد لب  دد   خددیرد تن ندد مب سدد            
درسدددر در نددد مب سددد  به  ددد د صیوددد رت  ددد  سدددر  به  ددد د   وددد    نبه  ددد د خیلیدددا ندددید    ددد  

ا    ندد ضددب بر  یزددو نی،ددت ر ب به  دد د  نیدددید بددت   ددا    دد   گیددت در  وددا رهددز لدلبددب بددت        
د، روددب نددب سددر  صیودد رت دل   دد  زدد  ید   یدددب ا،ددهی بتوددیم   ددی زددپمب بدد، ی ب ر،ددا زددپمب           
به  ددد د رل نت،دددیلب ل  دددیب د،دددهس   ابددد  ت بکددد یا  بدددت ا،دددهی   گیدددت  ددد   ل دددس   ابددد   وددد   
ضددب بر دل  رل در ندد  بددت  هدد د    ددا لا و  دد  ندد دلرب لا ا دد دل  د،ددهس ل  ددیب   اددت د ددا             

ب   زدد  ید  یدد  ت ندد  ضددب بر ا دد دن  دد   ل ددس  دد   یدد   دد    ندد           بددت زددید  در د ددیلر   سددیی   
 74/6 ددد   4/6ل ،مدددب در سدددر  صیوددد رت نیددددید بدددت   دددا  دددا لا و  ددد  نددد دلرب   در رزد مدددت      

 بک یا  بت   دد  رهز بی ب   ن مب و   ن     ی ب لصدت
ادد یو رک ددر خوهدد بن  دد  ادد یو رک ددر ندد  ادد یو    لرددالخیس نددیس رل بددت دیددا  طدد ت            

ب، سددد  نددد     لردددالخیس ادددی  گدددالاا  لردددالا  ادددیدمی ن ن صدددر دلردددب ن،ددداب ر ز ددد ن       بب دددی 
لسدددیک د  لا ررل  ر دددز نهکدددی  ب ر،دددا  دددیدر سددد،قن  دددیا مب   سددد ن ر    یوو،دددهس سدددهو ب نهکدددی  
  بهدد   بددیلد گپدد نزل    ددا  لصددزل و    لضدد صت در  دد ب ادد ر   یددی د،ددهس  ددا  بهدد   نددهو           

بدددت  یلردددا لس سددد   ر  ادب    رل    ن لب ا،،دددا  در ندددیس لا گدددا بدددیلد ر لب ا،،دددا     ددد  صدددی  ر    
اددد یو دیدددا   بیدددد  اددد یو رک دددر خوهددد ب  ددد دد  نب گددد   د، رودددب ل دددس بدددیلرد خددد ر  لا 
 یلرددد  ت بهددد   ا،،دددا  ندددیس ن زدددان نددد لب د دددی ه ب لا  پتددد   رک دددر خوهددد بن ما  لسدددر در   

ی ل ،مدد ر ن  ددا گددا د   م ددب صیودد رت زدد  ید ن  هدد   وهددان د ددیلر   سددییبن  دد لای ب دداد ل ودد   ا،ه       
رددهی سددد  ر  ددا لا  ددد لای ل   لر ددد   زددید  در اب دددی ب  دد  یدددیلب خ،دددی بومددس لسدددر  ددد لای      

سدد  ر یددی لر دد    دد دد  ل ددیم   دد لای ب ددادن اهکهددر بددد  بیت   د ل         2 دد   1ب دداد ندد  ص  دد ب   
نددیس رل نبپددید بددت نبکددا لبدد  یددا  لا ل ددس ادد ر در ل ، دد ن  دد  ادد دب ا دد  به   دیدد ب صیودد رت             

 زددا اددب   ددر  دد   خددیرد ت رل لا نددهس بددت ندد د  در دل بدد   دد  سددریت صیودد رت زدد  ید  بددت         بددت ن
 ددیلب ندد  لسددیک د  لا اینهدداب  بیددب ب  ددب ندد  سددر  نددیس   ل  دد د ضدد نب    دد اش گ  دد ب لا  بن             

 ا   به   د رل    روید   لا     خیرد ت د ی ه ب ا د 
ه چنددین ترکهددایا  یدداه بدددون اینکدده بددتن دچددار ا  اندددایتگا مدددهود باشددد     -13س 

در سددطح بددتن و بددابی سددر می گردهددا دیددده مددا شددود   ددت یددا   ددل ایددن امددر چیرددت ؟  
 ایا ببر ا  اندایتن بتن ه   ت دیگری برای ان وجود دارد؟

بومدددس لسدددر یو ر یردددب ادددب ودددپ    کیدددب زدددا ندددیس دلرلب    لردددالخی ت  هددد  بکدددبید      -11پ 
  لردددالخیس  ت،دددت رک دددر خوهددد ب     ن زدددا نا ها  پبهددد  ا ددد د    بکدددم   ر زدددت لا ل دددس     

 دد   خددیرد ت ندد مب سدد  به   دیدد  نیدددید   ددا  لبدد  ل ، یرددب  دد   یدد  نددب   ددا د  دد ب رهددز             
نیدددید بددت   ،ددا  رل  رصددیس نددت بی ندد  ندد  ر ب به   دیدد ب صیودد رت در ی، دد   نددیس ر ددزب   یددی           
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(Plastic)    لصدددددت     دددد لای  ب  1 ودددد دی  ر ب  2بددددت  ی ،ددددا ر بددددیس نددددیس ندددد  ر ب زدددده 
سدد رر ن زددا   لبمدد ب نددیس ر ددزب ر ب      4 دد   4/1لسددر د، روب لسدد ب  نددیس نددهس     زددا  بیددا د
بددت  یلرددا صدد لیی ن زددا بتوددیم  د، روددب زدده  نددهو لا ل ددس ن زددا نبیدد  لسددر لا           1نددب  1زدده  

دردددب  4د  ادد د  در بددیرد نددیس یدد ب خددید  لای  دد   ال  ددب زدده   دد  گددا د       و  دد  صیودد رت لسددیک   
  بددت  یلرددا ن زددا یدد  د،ددا     ددت یدد ب نددیس خددید  لای در ل ددس رلنرددب لیوهددر        12نددب  1 زدده  

 دلرد 
نب گدد   نددیس ر ددزب ر ب ل ددس زدده  یدد  ن  ددا لا  دد دهس زدد    زددید   نددب  ددار ج   نددب  رلبددت  ددا         

نییلردددا  اب ندددیس نددد مدت   دا دددا رل  یودددا ا،دددان ندددیس  لا  ددد لای ندددیس یددد ب وپ دددت ن ابددد رت ادددب
ر دددزب رل لر ددد   دلد  نب گددد   دالزدددا ت  مدددت لا د ا دددب یددد ب ندددیس ر دددزب ر ب زددده  لسدددر     

  وا   لای رهز بت  یلرا بکم  ت رل نیدید   رد 
لسدددیک د  لا رلنیدددها در صیل دددا ادددین لبمددد ب ندددیس ر دددزب ر ب زددده  رل  ددد  گدددا دب صددد لیی بدددت  

سددر رلنیددها یدد  بتوددیم  ندد لب  مندد رد ت نددیس   د ددی ه ب لا خددیرد ت  نددی             ا،ددا لبدد  ما  ل 
 ب، طا خیررا    ن دلزیب زید اب د،هس لبم رت بتویم   دید رالرد 

ندرددت ی یددری چیرددت ؟ چددرا ایبدداد مددا شددود؟ تل ددا  ان کدددا  اسددت؟         -12س 
چگوندده مددا تددوان ندرددت ی یددری را کدداهش داد؟ بددرای ج ددوییری ا  تل ددا  ندرددت      

 یری ه چه راهکاری را سراغ دارید؟ی 
رک دددر خوهددد ب در  لودددس صددد   رک دددیس ندددیس خوهددد ب  ددد ا  ر بیدددب   بیددد لای زدددا  در    -12پ 

یدد  د،ددا بتوددیم  دوددس زددا ت     نو  دد  لسددر اددب ب ر،ددا دوددس زددا ت ودد دی خوهدد ب بددت ن زددا      
  ددددت رودددت زدددید    دددر ل ددد ت ل  ددد د  بن    لردددالخیس  ر  ادب     ندددیس  ددد ا   دددا لا  کزدددر  

دوهدددب  16 دد   16لا    دد ب  دد لای  ب بددت ن زددا   در ن دده رب لا نددیس یدد ن  ددا لا  کزددر         بددا ت 
نتددا لا  دد لای  بن نددب  ددار ج  ددی    ام  در سددر   ا ددالر بددت زددید   دوددس بددت  دد دد   دد             

کدددید    ردر یدددیلب خکدددی    ددد     دلرلب  اش نددد د بومدددس لسدددر ل دددس    ر  اد  بکددد یا         
   ندددب بت،ددد ب گ ادددر    لا نبدددو یددد ب  ددد ده،ت ندددب    ن ص  ددد ب  پبهددد  زدددید  نب گددد   ر  ادب 

سدددور نددد م بدددت ن زدددا   در ل ددد   اب ندددیسن نبکدددت لا ص ددد ب بیت دددا ندددب    ر اد  ن نددد  لددددزلب   
 نیس    بت زید   ل س لب  نب رک ر خوه ب ب،   بت   دد 

در ندددیس  هددد  ب ددد  ن بتودددیم  ل دددس رک دددر خوهددد ب بکدددم ت رل در سدددر  صیوددد رت ندددیس دل        
رودددت   رد لبددد  بوم، دددر در  ددددب و  ددد  ن،ددداب زدددا    در   لایددد ب نددد م ت ندددب   زددد  ید  نیددددید

 دد   یدد ب لصدددت ل  دد د ا،ددا در نددیس ب دد  ن د،ددهس رک ددیت بیددد          ند هددا در هدد ب ندد  و  دد    
خددد  ت زددداب ا  به   دیددد ب صیوددد رت دل ن  هددد ن د دددیلرن سدددییب   زددد  ید  بدددت   دد د، رودددب ا ددد   

رکددیدن در ی، دد    هدد ش   سددنا سددبر زدداب     به   دیدد  نددب ریددی بدی ددت در یودد ب ل یددال  دد       

نددیس ن نددا ها دوددس زددا ت ر زددت لا  بن ضددتهب  دد  س بیددا ندد لب  دد   خددیرد تن ندد مب سدد            
درسدددر در نددد مب سددد  به  ددد د صیوددد رت  ددد  سدددر  به  ددد د   وددد    نبه  ددد د خیلیدددا ندددید    ددد  

ا    ندد ضددب بر  یزددو نی،ددت ر ب به  دد د  نیدددید بددت   ددا    دد   گیددت در  وددا رهددز لدلبددب بددت        
د، روددب نددب سددر  صیودد رت دل   دد  زدد  ید   یدددب ا،ددهی بتوددیم   ددی زددپمب بدد، ی ب ر،ددا زددپمب           
به  ددد د رل نت،دددیلب ل  دددیب د،دددهس   ابددد  ت بکددد یا  بدددت ا،دددهی   گیدددت  ددد   ل دددس   ابددد   وددد   
ضددب بر دل  رل در ندد  بددت  هدد د    ددا لا و  دد  ندد دلرب لا ا دد دل  د،ددهس ل  ددیب   اددت د ددا             

ب   زدد  ید  یدد  ت ندد  ضددب بر ا دد دن  دد   ل ددس  دد   یدد   دد    ندد           بددت زددید  در د ددیلر   سددیی   
 74/6 ددد   4/6ل ،مدددب در سدددر  صیوددد رت نیددددید بدددت   دددا  دددا لا و  ددد  نددد دلرب   در رزد مدددت      

 بک یا  بت   دد  رهز بی ب   ن مب و   ن     ی ب لصدت
ادد یو رک ددر خوهدد بن  دد  ادد یو رک ددر ندد  ادد یو    لرددالخیس نددیس رل بددت دیددا  طدد ت            

ب، سددد  نددد     لردددالخیس ادددی  گدددالاا  لردددالا  ادددیدمی ن ن صدددر دلردددب ن،ددداب ر ز ددد ن       بب دددی 
لسدددیک د  لا ررل  ر دددز نهکدددی  ب ر،دددا  دددیدر سددد،قن  دددیا مب   سددد ن ر    یوو،دددهس سدددهو ب نهکدددی  
  بهدد   بددیلد گپدد نزل    ددا  لصددزل و    لضدد صت در  دد ب ادد ر   یددی د،ددهس  ددا  بهدد   نددهو           

بدددت  یلردددا لس سددد   ر  ادب    رل    ن لب ا،،دددا  در ندددیس لا گدددا بدددیلد ر لب ا،،دددا     ددد  صدددی  ر    
اددد یو دیدددا   بیدددد  اددد یو رک دددر خوهددد ب  ددد دد  نب گددد   د، رودددب ل دددس بدددیلرد خددد ر  لا 
 یلرددد  ت بهددد   ا،،دددا  ندددیس ن زدددان نددد لب د دددی ه ب لا  پتددد   رک دددر خوهددد بن ما  لسدددر در   

ی ل ،مدد ر ن  ددا گددا د   م ددب صیودد رت زدد  ید ن  هدد   وهددان د ددیلر   سددییبن  دد لای ب دداد ل ودد   ا،ه       
رددهی سددد  ر  ددا لا  ددد لای ل   لر ددد   زددید  در اب دددی ب  دد  یدددیلب خ،دددی بومددس لسدددر  ددد لای      

سدد  ر یددی لر دد    دد دد  ل ددیم   دد لای ب ددادن اهکهددر بددد  بیت   د ل         2 دد   1ب دداد ندد  ص  دد ب   
نددیس رل نبپددید بددت نبکددا لبدد  یددا  لا ل ددس ادد ر در ل ، دد ن  دد  ادد دب ا دد  به   دیدد ب صیودد رت             

 زددا اددب   ددر  دد   خددیرد ت رل لا نددهس بددت ندد د  در دل بدد   دد  سددریت صیودد رت زدد  ید  بددت         بددت ن
 ددیلب ندد  لسددیک د  لا اینهدداب  بیددب ب  ددب ندد  سددر  نددیس   ل  دد د ضدد نب    دد اش گ  دد ب لا  بن             

 ا   به   د رل    روید   لا     خیرد ت د ی ه ب ا د 
ه چنددین ترکهددایا  یدداه بدددون اینکدده بددتن دچددار ا  اندددایتگا مدددهود باشددد     -13س 

در سددطح بددتن و بددابی سددر می گردهددا دیددده مددا شددود   ددت یددا   ددل ایددن امددر چیرددت ؟  
 ایا ببر ا  اندایتن بتن ه   ت دیگری برای ان وجود دارد؟

بومدددس لسدددر یو ر یردددب ادددب ودددپ    کیدددب زدددا ندددیس دلرلب    لردددالخی ت  هددد  بکدددبید      -11پ 
  لردددالخیس  ت،دددت رک دددر خوهددد ب     ن زدددا نا ها  پبهددد  ا ددد د    بکدددم   ر زدددت لا ل دددس     

 دد   خددیرد ت ندد مب سدد  به   دیدد  نیدددید   ددا  لبدد  ل ، یرددب  دد   یدد  نددب   ددا د  دد ب رهددز             
نیدددید بددت   ،ددا  رل  رصددیس نددت بی ندد  ندد  ر ب به   دیدد ب صیودد رت در ی، دد   نددیس ر ددزب   یددی           
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ندد لب ل  دد د  د،ددهس   الردداب به   دیدد  در ل دد  د ددپ راب   پ ل ددیر نددب  ربدد  د    ددا ببددی   رل ددج          
د،دددهس   ابددد  ت بی دددی  بدددت زدددید  در یددد  د  بدددیرد ل ددد  به   دیددد  در ب،رددددب لب لا ندددیس      
سددکر  دد  ن دد اد بددت  یلرددا نددب ل  دد د ص  دد ب نددهس نددیس   به  دد د   در ا دد ن ندد م   لطدد ل   ب، دد           
زددید    دد   خددیرد ت نیدددید   ددا  در ل ددس گدد م   ودد   لبمدد ب رصددس بکددما ندد   دد لای ب دداد  دد         

ب سددر  نددیس ندد   بیددب ب  ددب  دددید رددالرد    دد   خددیرد ت گیوددت خیلیددا نددید             ضدد نب ادب ندد 
لسددیک د  لا  بیددب ل دددیلر ندد  ر ب به   دیددد    رل  رصددیس  رل  ندد  ر ب ل دددس  بیددب یددد    یددی د،دددهس        

  ا  د پ راب   پ ل یر نب به   د رل  گا  هک ه لرب لب نب زو ر بت ر د 
ر بددابی می گردهددا نهددواهیم   ایددا در بددتن یددودتراکم شدداهد تددر  یددوردیا د     -14س 

بددود؟ ایددر  لددل ا  بددتن ریددری ه احردداس کنددیم کدده بددتن دچددار ا  اندددایتگا شدددیدی     
یواهددد بددود چدده راهکدداری بددرای ج ددوییری ا  ا  اندددایتن و بددرو  مدددک   ب دددی       

 وجود دارد؟
نددد   یددددب ندددب ل ،مدددب و  دددا    ندددیس خدددید  لای رپ  دددا    نه،دددالاد طپهتیددد   رک دددر خوهددد ب -15پ 

هز لسدددر   ندددا س    هددد  زددد یا  ددد   خددیرد ت در نددد مب سددد  به   دیددد  ربدددیلیهی ندددید    ب ردد د 
لبددد  بوم، دددر   ابددد ب د  ددد ب نهدددیر  رددد ب، ی در صیل دددا به   دیددد  ندددا ها  پبهددد  لا سدددر    

لددد ا  ل  دد د ل ددس    ن  صدددالب    لرددالخیس نیدددید   ددا اددب ن  ددا ندد  ادد یو  پبهدد  لا سددر  نددیس         
 ی  رالد     

ب، سددد  بدددد د       ددد  ر لب ا،،دددا     ددد    ههددد ل  اودددت   اهکدددت در  ددد   ندددا ها  دددا  ا،یددد   
ر زدلردددب   بدددیلد  دددیدرب رهدددز بومدددس لسدددر    لردددالخی ت در ندددیس خدددید  لای در        ن سددد، الرب

   (Robustness)ا ر ددد   د دددا  زدددید   بهدددب طددد ت بب دددی  ب، سددد    ل  ددد د  پددد   در طددد ت       
ددددزل   ل ددد ت رطدددینیت نهدددیر  ا،یددد   اهکهدددر لدددد لب ندددیس    م،دددیلخیت  ب   ا،یددد   بدددد د   ل

دسدددیت  ددد  ل یب  هدددی لا دو دددب رلیم ریددد ب ل ددد ت در د دددی ه ب لا    لردددالخی ت   دالزدددا ت      
ن  دددا در بیدددا د ب، سدددپت    J  گ ددددب  T50لسدددر  ندددا س    هددد  بددددالر د  ددد ب لسددد ب         

  ب رهز در دردب   نیت و لر  ه د  VSIنهیر    نر ن وت نو را   
ش یددد ن  ا دددا     لردددالخیس د دددا  زدددید ما  لسدددر در  ددد ل    در  دددیر همب   هددد  ی یودددب  ددد  

 ددد  یوددد ب ل ددد ت ا،،دددا   زددددر    لرددد  ب  ندددب بددددالر اددد صت لسدددیک د     VMAبهم ددد  لا بدددیلد 
د ر ندد  د ر  ،ددا  دد ل  بهم دد  رل د خ رددا  دد  لخددی   ا بددا        76 دد   56روددید  نددا بت لسددر ن  ددا   

 ا لر    زید   بیلد بزنیر  و م د ب، س  خید رل رک ب دی
ل ددس بددیلد بوم، ددر  دد   یددیلال ت   ادد یو بد  بددر نیدددید   رد اددب لدی،دد   ر  ددک   لسددر  یدد           

لا ل دددس ر دد  نددد   مددا    بیکددد    لسدددر لبدد  نب گددد   ل  ددد      VMAد،ددا  و مددد د بددیلد ببی دددب   
  رب  دلرلب د،هس بکم ت ی ی،ا 

اسددتفاده ا  ا  وددت شددور بددرای تهیدده بددتن چدده مدددک ا را بوجددود مددا اورد ؟       -10س 
 یر ان برکیفیت م،اومت و سایر ویایا های بتن چیرت؟تاث
    دد  زددیر رکدد ب دی،ددا   دددید ا   ددا سددا ی  دد  یودد ب روددی طتدد   لسددر یدد  د،ددا           -14پ 

بددیلدب ب ر،ددا ا   ددا   ی سددهی رهددز دلرلب زددیرب بددت ن زددا  بتوددیم  ندد  لصددزل و بدددالر ا   ددا لا            
نددب  ددار ج زددیرب   پددب     به ددت  دد   در  هیدد  ن ل ددس  دد  زددیرب   دد ا بددت زددید          1666گددا د 

به دددت  ددد   در  هیددد  ا   دددا دلرد در گددد  ت   1666 ددد   4666بدددت   ندددا     در ددد ب خدددزر گدددا د  
به دددت  ددد   در  هیددد  ا   دددا بدددت ن زدددا    25666 ددد   19666ادددب    خ دددهج صددد رس ن خدددیردلر لا  

به دددت  ددد   در  هیددد  ا   دددا دلرد ادددب لگیوددد م  نددد   ضدددتهر     166666در  ددددب لر بهدددب ندددهو لا  
 لب    ر نهکی ب یی زا  لسر صت ت دلر

ن خددت ر دخ رددب یدد ب دلدوددت  دد  صهدد ت ل دد لب رهددز دلرلب  دد  زددیرب  دد  زددیرب ی ددی،ا  ن،ددا  در          
نبدددو یددد  ت لا ودددز  ل اب در لسدددی ب ار ددد ب  ددد  ر دخ ردددب ر   دددت در لسدددی ب صددد رس  ددد  نیزدددب ن  

مددب  ،ندد  ل به ددت  دد   ندد   هیدد  رل در ن خددت لا صهددی  سدد   د ددا  ل         2666بهددزلب ا   ددا گددا د   
ر دخ ردددب یددد ب دلدودددت ی دددی،ا  در لسدددی ب  ررن   ددد ب رهدددز سدددهوه،ب ر د     بدددب ر د   ددددت        
دددد ب  دلرلب ا   دددا ا ددد دب ی دددی،ا   در د،دددی  اکدددیر   لسدددی رب ب ب ادددزب اکدددیر ب ر،دددا         
ل دددکب بن  دددزدن سدددو، ب ن ب ادددزب ن   ا بددد ب ن ددده رب لا ر دخ ردددب نهدددیر  صهددد ت ی دددی،ا    ددد   

یدد ب زددیرن  دد  زددیر  دد  زددیر بددت زددیرا  نب گدد   زددیرب  دد   ددیب           ربدد  نددا ها  پددیر لا ابددهس 
ر ا     7 ددد   1ا   دددا بتودددیم  بیدددد   هددد ش سددد  س  ددد    لصدددزل و بد  بدددر یددد ب ل  هدددب         

 و هدد   لد ل ددت  دد  ه  ندداب      دد دد  لصددر لسدد ب  نددیس نهکددی  بددت زددید   بومددس لسددر ن        بددت
یدد  بددت زددید لبدد   دد   و نددا      ر ا   دد  نهکددی   بتوددیم  او   21ن ددکلرد  بد  بددر یدد ب درلا بددا      

 یودددا لسدددر   لا ر ددد   دددک  ش بدددد  بیت ن  ددد  ا  رل ددددد ر بکدددما رودددت ا،دددا  د هدددا  ودددا      
د،دددهس  نبددد  ت  ددد  ه   ب ن خدددیرد ت سددد  تی  به   دی سدددر  ابددد ب زددد        بهددد   بو،ی هدددر 
رلنردددب ب دددیدهی دلرد  یددد  ددددب  دددیب ا   دددا  ننددد     دددر  دددیب ا   دددا ب ددد  ر به  ددد د نخدددیرد ت

نددیس نهکددی  ن زددا ابدد ب زدد    خددیرد ت به  دد د اویدد  خیلیددا نددید لبدد  ندد              ل  هددب بیدددید در 
خددیرد ت به  دد د بددی   ره ددر   نددا بت لسددر خددیرد ت به  دد د رهدد ا نددب رطینددر            ی،ددق ر رددا 

بتودددیم  بومدددس لسدددر ل دددس خدددیرد ت   هددد  ی    ن  لا ددده ب دلرد   در ب،ددد طا   زددد ل ی خکدددی 
د   ددد    ددد ا   نددد  ا،ددداب ا ددد دب   ن دیددد  ددددید  دددیب ا   دددا صددد ل لب در ندددیس   در ب ددد  ر  به   

  هک صر رو  ا    یستب  هال ا،ا 
در بددیلردب اددب  ددن ن،ددالب    نکددا ت  ددت در  ددت در گددهس نبدد   ندد دلرب  دددید دلزددیب ن زددا             
لبمدد ب  ب  دد  نددیس ندد   دددید  ددیب ا   ددا در نددیس نهکددی  خیلیددا نددید  دوددس زددا ت ر زددت لا            
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ندد لب ل  دد د  د،ددهس   الردداب به   دیدد  در ل دد  د ددپ راب   پ ل ددیر نددب  ربدد  د    ددا ببددی   رل ددج          
د،دددهس   ابددد  ت بی دددی  بدددت زدددید  در یددد  د  بدددیرد ل ددد  به   دیددد  در ب،رددددب لب لا ندددیس      
سددکر  دد  ن دد اد بددت  یلرددا نددب ل  دد د ص  دد ب نددهس نددیس   به  دد د   در ا دد ن ندد م   لطدد ل   ب، دد           
زددید    دد   خددیرد ت نیدددید   ددا  در ل ددس گدد م   ودد   لبمدد ب رصددس بکددما ندد   دد لای ب دداد  دد         

ب سددر  نددیس ندد   بیددب ب  ددب  دددید رددالرد    دد   خددیرد ت گیوددت خیلیددا نددید             ضدد نب ادب ندد 
لسددیک د  لا  بیددب ل دددیلر ندد  ر ب به   دیددد    رل  رصددیس  رل  ندد  ر ب ل دددس  بیددب یددد    یددی د،دددهس        

  ا  د پ راب   پ ل یر نب به   د رل  گا  هک ه لرب لب نب زو ر بت ر د 
ر بددابی می گردهددا نهددواهیم   ایددا در بددتن یددودتراکم شدداهد تددر  یددوردیا د     -14س 

بددود؟ ایددر  لددل ا  بددتن ریددری ه احردداس کنددیم کدده بددتن دچددار ا  اندددایتگا شدددیدی     
یواهددد بددود چدده راهکدداری بددرای ج ددوییری ا  ا  اندددایتن و بددرو  مدددک   ب دددی       

 وجود دارد؟
نددد   یددددب ندددب ل ،مدددب و  دددا    ندددیس خدددید  لای رپ  دددا    نه،دددالاد طپهتیددد   رک دددر خوهددد ب -15پ 

هز لسدددر   ندددا س    هددد  زددد یا  ددد   خددیرد ت در نددد مب سددد  به   دیددد  ربدددیلیهی ندددید    ب ردد د 
لبددد  بوم، دددر   ابددد ب د  ددد ب نهدددیر  رددد ب، ی در صیل دددا به   دیددد  ندددا ها  پبهددد  لا سدددر    

لددد ا  ل  دد د ل ددس    ن  صدددالب    لرددالخیس نیدددید   ددا اددب ن  ددا ندد  ادد یو  پبهدد  لا سددر  نددیس         
 ی  رالد     

ب، سددد  بدددد د       ددد  ر لب ا،،دددا     ددد    ههددد ل  اودددت   اهکدددت در  ددد   ندددا ها  دددا  ا،یددد   
ر زدلردددب   بدددیلد  دددیدرب رهدددز بومدددس لسدددر    لردددالخی ت در ندددیس خدددید  لای در        ن سددد، الرب

   (Robustness)ا ر ددد   د دددا  زدددید   بهدددب طددد ت بب دددی  ب، سددد    ل  ددد د  پددد   در طددد ت       
ددددزل   ل ددد ت رطدددینیت نهدددیر  ا،یددد   اهکهدددر لدددد لب ندددیس    م،دددیلخیت  ب   ا،یددد   بدددد د   ل

دسدددیت  ددد  ل یب  هدددی لا دو دددب رلیم ریددد ب ل ددد ت در د دددی ه ب لا    لردددالخی ت   دالزدددا ت      
ن  دددا در بیدددا د ب، سدددپت    J  گ ددددب  T50لسدددر  ندددا س    هددد  بددددالر د  ددد ب لسددد ب         

  ب رهز در دردب   نیت و لر  ه د  VSIنهیر    نر ن وت نو را   
ش یددد ن  ا دددا     لردددالخیس د دددا  زدددید ما  لسدددر در  ددد ل    در  دددیر همب   هددد  ی یودددب  ددد  

 ددد  یوددد ب ل ددد ت ا،،دددا   زددددر    لرددد  ب  ندددب بددددالر اددد صت لسدددیک د     VMAبهم ددد  لا بدددیلد 
د ر ندد  د ر  ،ددا  دد ل  بهم دد  رل د خ رددا  دد  لخددی   ا بددا        76 دد   56روددید  نددا بت لسددر ن  ددا   

 ا لر    زید   بیلد بزنیر  و م د ب، س  خید رل رک ب دی
ل ددس بددیلد بوم، ددر  دد   یددیلال ت   ادد یو بد  بددر نیدددید   رد اددب لدی،دد   ر  ددک   لسددر  یدد           

لا ل دددس ر دد  نددد   مددا    بیکددد    لسدددر لبدد  نب گددد   ل  ددد      VMAد،ددا  و مددد د بددیلد ببی دددب   
  رب  دلرلب د،هس بکم ت ی ی،ا 

اسددتفاده ا  ا  وددت شددور بددرای تهیدده بددتن چدده مدددک ا را بوجددود مددا اورد ؟       -10س 
 یر ان برکیفیت م،اومت و سایر ویایا های بتن چیرت؟تاث
    دد  زددیر رکدد ب دی،ددا   دددید ا   ددا سددا ی  دد  یودد ب روددی طتدد   لسددر یدد  د،ددا           -14پ 

بددیلدب ب ر،ددا ا   ددا   ی سددهی رهددز دلرلب زددیرب بددت ن زددا  بتوددیم  ندد  لصددزل و بدددالر ا   ددا لا            
نددب  ددار ج زددیرب   پددب     به ددت  دد   در  هیدد  ن ل ددس  دد  زددیرب   دد ا بددت زددید          1666گددا د 

به دددت  ددد   در  هیددد  ا   دددا دلرد در گددد  ت   1666 ددد   4666بدددت   ندددا     در ددد ب خدددزر گدددا د  
به دددت  ددد   در  هیددد  ا   دددا بدددت ن زدددا    25666 ددد   19666ادددب    خ دددهج صددد رس ن خدددیردلر لا  

به دددت  ددد   در  هیددد  ا   دددا دلرد ادددب لگیوددد م  نددد   ضدددتهر     166666در  ددددب لر بهدددب ندددهو لا  
 لب    ر نهکی ب یی زا  لسر صت ت دلر

ن خددت ر دخ رددب یدد ب دلدوددت  دد  صهدد ت ل دد لب رهددز دلرلب  دد  زددیرب  دد  زددیرب ی ددی،ا  ن،ددا  در          
نبدددو یددد  ت لا ودددز  ل اب در لسدددی ب ار ددد ب  ددد  ر دخ ردددب ر   دددت در لسدددی ب صددد رس  ددد  نیزدددب ن  

مددب  ،ندد  ل به ددت  دد   ندد   هیدد  رل در ن خددت لا صهددی  سدد   د ددا  ل         2666بهددزلب ا   ددا گددا د   
ر دخ ردددب یددد ب دلدودددت ی دددی،ا  در لسدددی ب  ررن   ددد ب رهدددز سدددهوه،ب ر د     بدددب ر د   ددددت        
دددد ب  دلرلب ا   دددا ا ددد دب ی دددی،ا   در د،دددی  اکدددیر   لسدددی رب ب ب ادددزب اکدددیر ب ر،دددا         
ل دددکب بن  دددزدن سدددو، ب ن ب ادددزب ن   ا بددد ب ن ددده رب لا ر دخ ردددب نهدددیر  صهددد ت ی دددی،ا    ددد   

یدد ب زددیرن  دد  زددیر  دد  زددیر بددت زددیرا  نب گدد   زددیرب  دد   ددیب           ربدد  نددا ها  پددیر لا ابددهس 
ر ا     7 ددد   1ا   دددا بتودددیم  بیدددد   هددد ش سددد  س  ددد    لصدددزل و بد  بدددر یددد ب ل  هدددب         

 و هدد   لد ل ددت  دد  ه  ندداب      دد دد  لصددر لسدد ب  نددیس نهکددی  بددت زددید   بومددس لسددر ن        بددت
یدد  بددت زددید لبدد   دد   و نددا      ر ا   دد  نهکددی   بتوددیم  او   21ن ددکلرد  بد  بددر یدد ب درلا بددا      

 یودددا لسدددر   لا ر ددد   دددک  ش بدددد  بیت ن  ددد  ا  رل ددددد ر بکدددما رودددت ا،دددا  د هدددا  ودددا      
د،دددهس  نبددد  ت  ددد  ه   ب ن خدددیرد ت سددد  تی  به   دی سدددر  ابددد ب زددد        بهددد   بو،ی هدددر 
رلنردددب ب دددیدهی دلرد  یددد  ددددب  دددیب ا   دددا  ننددد     دددر  دددیب ا   دددا ب ددد  ر به  ددد د نخدددیرد ت

نددیس نهکددی  ن زددا ابدد ب زدد    خددیرد ت به  دد د اویدد  خیلیددا نددید لبدد  ندد              ل  هددب بیدددید در 
خددیرد ت به  دد د بددی   ره ددر   نددا بت لسددر خددیرد ت به  دد د رهدد ا نددب رطینددر            ی،ددق ر رددا 

بتودددیم  بومدددس لسدددر ل دددس خدددیرد ت   هددد  ی    ن  لا ددده ب دلرد   در ب،ددد طا   زددد ل ی خکدددی 
د   ددد    ددد ا   نددد  ا،ددداب ا ددد دب   ن دیددد  ددددید  دددیب ا   دددا صددد ل لب در ندددیس   در ب ددد  ر  به   

  هک صر رو  ا    یستب  هال ا،ا 
در بددیلردب اددب  ددن ن،ددالب    نکددا ت  ددت در  ددت در گددهس نبدد   ندد دلرب  دددید دلزددیب ن زددا             
لبمدد ب  ب  دد  نددیس ندد   دددید  ددیب ا   ددا در نددیس نهکددی  خیلیددا نددید  دوددس زددا ت ر زددت لا            
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طا خکددین  ا ددا   پ یررومبدد     سدده     خکددی زددا ت رهددز بتوددیم  نهکددی  بددت  دد دد  در ب،دد        
 د ا ت سر  نیس ن  رکیر ری بیده،ب نهیر  داب   ب رهز بک یا  خیلیا زا 

متددره 155طل،دده  حدددد  35بددرای پ دد  کددردن بددتن بدده ارتفا ددا  یدد  سددایت ان    -19س 
چدده ا ددداماتا بایددد انبددا  داد تددا بددتن در ووودده ییددر نکنددد و کیفیددت مناسددلا نیددر داشددته   

 باشد؟
ردددیر ا دددت نددد لب  وددد  زددداب ب، سددد  ندددیس   نردددیر خددد ا نددد لب بدددیلردب ب ر،دددا     دددد ن10پ 

 س خیو رب ب ن ،ا ب  پب ن  ا رم  ت رل با ر   و لر دلد  
در لنیددال ن  ددا لا  ونددت لسددیک د  روددید اددب  یلردد  ت  ودد  ادد دب نددب ل ددس لر کدد   رل ندد   ددی گ زددهب              

 لب،هر ب، س  دلزیب ن زا 
ندددب ط لگدددت بب دددی  ب، سددد  نددد لب  ونددد ا لا ر ددد   دددا لا لریبددد   درسدددر  دددیلب  وددد  ن ریندددر 

ر لردددتن زدددما سددد، الرب   دلردددب ن،ددداب ن گدددالاا  لردددالا  سددد، الرب ن بدددیلد سدددهو رت   بدددیلد ر دددز   
 دلرب      لرالخیس بت رسا 

نددا بت لسددر نمدد ر ه ب نددیس خددید  لای بددت  یلرددا ن دده ب لا ل ددس ره ایدد  رل ندد   رد  ا،ددا   ددا            
ن دلردددب ن،ددداب ر دددز   ب، سددد  ن  ددددید بدددیلد ر زدلردددب اددد صت  خیسن اددد یو گدددالاا  لردددالا ل   لردددا

 در س، الرب   نیس   ر لرت ا  دن ن ه رب لا بکم   رل گا خیلیا ا د 
 26نب گددد    ی دددهب بدددت زدددید نددد لب  د،دددهس ا ریددد  تن گدددالاا  لردددالا  لسدددوت سددد، الرب         

به هویدد   دد  اویدد  رل  نمدد ر ندد د  سدد، الرب یدد ب   د یزددب نددی    ب سددب   د یزددب ندد لب  ودد              
ادد دب ب، سدد   دد  لسددر  د، روددب لا ب سددب زم ددیب لسددیک د  زددیدن بهددزلب ر زدلرددب ب سددب ن  ددا             

 دددیدر سددد،ق بیددددید در ب سدددب زم دددیب ن  دددا نهکدددی   نهدددیر  دددداب لصدددزل و   ندددا ندددب  پددد ر ت
زدددید    ردددب زم دددی ت ب سدددب  پتددد   رددد بر ینت رل در  دددت خیلیادلزدددر در ب سدددب ن  دددا در دددا    

در ددا ن زددا   ندد لب ب سددب زم ددیب     16 دد   14به ددت بیدد   نددهس   1/6  46 کزددیب لا ل ددی زددو ر    
ل دددی زدددو ر   در دددا وددد لر  هددد د  در دددا  کزدددیب لا 16 ددد   26لگیوددد م  ل دددس در دددا ن  دددا ندددهس 

در ددا ن زددا اددب ندد لب ب سددب زم ددیب نبیدد  لسددر         16 دد   4به ددت بیدد   ن  ددا نددهس     14/6  166
در دددا ن خدددیردلر  ددد دد  یددد  د،دددا ی،دددیا نددد لب در دددا  کزدددیب لا ل دددی زدددو ر      16 ددد   4/7لا 

به دددت بیددد   گدددا خ  دددت بکدددب  رکدددا  لسدددر لبددد   ی دددهب بدددت زدددید د، رودددب    674/6  266
 16در دددا  ددد  گیدددت  ددد   7 ددد   2ددددال ر ل دددس بدددیلد ندددهس رس   زدددها رالزدددیب ن زدددا بسددد، الرب 

 در ا ب، س     لسر  16    1در ا و لر  ه د   ن لب ب سب زم یب بدالر 
بب دددی  یددد ب  Bنبیددد  لسدددر گدددی    گدددیش ب،ی،دددت  ندر بدددیرد دلردددب ن،ددداب بب دددی  سددد، الرب

 ی ددهب زددا  ر ش ب ددت طدد ت بب ددی  نددیس ن زددا  یدد  د،ددا ندد لب نددیس یدد ب خددید  لای ن ودد لر           
 ی ددهب بددت  دد دد  بیددا د   ددیلب رلنرددب صددی   د   ب ددیب ن  ددا             B   C ب در نددهس ب،ی،ددت   هدد

ندد لب  1/6 دد   24/6ندد لب نددیس یدد ب بتوددی ت ر لب   نددهس      14/6 دد   54/6ندد لب دلرددب ن،دداب نددهس    
ندددیس یددد ب خدددید  لای ن زدددا  ی  ی دددهب ببدددی ادددب لا  یدهدددد   زددد ار زدددیده،ق   وددد ب رکددد   

 4/9 ددد   74/5ت در بب دددی  سددد، الرب ندددیس لسدددر  ررل     صیدددب لسدددر اددد یو بددددالر ررل  بهددد ر 
به ددت بیدد  ن  ددا در بب ددی  اویدد  زددید  دد  سددبی ر در  وندد ا ل  دد د  دد دد  ل ددس لوددال  ن  ددث بددت         
زدددید در ص  ددد ب ل دددس د  ل دددی ن دلردددب ن،ددداب لا  هیسدددی ت خددد ر  زدددید    د  پددد   گ  دددر ر  هیسدددیب 

 دد دد ا دد ل بومددس لسددر ب، دد  نددب     لصدد ل   بهددز لر دد   ر  نهددیر  نددب خددید ن هدد د  ل ددس ادد ر ن  ددا     
 دالزا ت زید 

سدد ریت بیدد   ددد  نهکددی  نددد لب نددیس یددد ب      4/17 ددد   4/12لسدد ب  نددیس ن  دددا در  دد ب اددد ر نددهس     
بتوددی ت   ه خددید  لای   ن زددا    ودد  ادد دب  ب ندد  سددبی ر نهکددی ب لر دد   زددید  ل ددس ر لرددت            

Cن  دددا نددد  صدددی  ر لب ا،،دددا   در   
W  نددد  ر لب ا،،دددا   در  54/6اویددد  لا    C

W    ب ددد  ب  ددد
  گ  دددا  ددد دد   ندددا ب ل دددس بدددیلد رپ  دددا ندددیس  وندددت سددد خیب زدددید  ب ددد و        54/6نهکدددی  لا 

سددد ریت بیددد  اویددد  لریبددد     44د، رودددب ندددیس خدددید  لای نمددد ر ر د د  ددد ب لسددد ب  رپ  دددا لا    
 21 ت نددد  لسددد ب  ندددهو لا زدددید در  ب اددد ر   ندددیس یددد ب  سددد ب  ددد لای  گاص  دددا ندددیس بتودددی 

سددد ریت بیددد    ندددیس خدددید  لای   رهدددز و ندددا لسدددیک د  لسدددر   ر لردددت ن  دددا نددد   ابددد  و د  ددد ب    
  لای بی دددی  رودددت  ددد دد   بددددالر د  ددد ب لسددد ب   ب دلسددد ب  ا،یددد   زدددید لبددد  ندددیس خدددی

 س ریت بی  خیلیا نید  44    56نهس 
ه رب لا بدددیلرد بیدددد  لر دددالد  ل دددیم     لردددالخیس ادددب رکددد رب ردددی ت دالزدددا ت لسدددر در ن ددد   

 ی ددب  ودد  بددت  دد دد   ن  ددا لا بهدد   نددیس دلرلب    لرددالخی ت ا دد د نددی    ندد لب  ودد  ادد دب          
 در لر ک     ا  د   یهز زید 

ن خددت بددیلد ب ر،ددا خ ا ددی  ندد دب  وددا  ودد  ادد دب رل   ددبها بددت ا،ددا اددب در ل دد لب  ی هددا            
 ت بتودددیم  نددب  وددد  ادد دب اومدددت   روددت زددید   یا مربددد ب طپهتددت   سددد     یا مربدد ب بهدد،ی     

رودددت ا،،دددا ن مدددب بومدددس لسدددر اددد ر رل بکدددما  ددد  رو  ،دددا  سددد ن ر  یددد  رهدددز  و مددد دب ب ر،دددا  
سددهو ب     ،ددا دلررددا اددب ل دد  اومددت رپ زدد،ا گددالوا بکددما خ  ددت نیگددید روددت   ررددا  ندد م           

لبدد  د ددپ،ا ت رل ا دد د   بددت ا،،ددا        نل ددرم   رل اددی   ندد دب  هدد ر بددیلد سددهو رت  دد  گدداب      
 ر  ودد  ادد دب لا ط صددت دزددیلر  دد  بددت  دد دد  ن  ددا سددتت ادد د در نددیس یدد ب بتوددی ت ندد              ادد

بمتددد  ندددیس نهکدددی  بی اه دددی در یددد   524لا  سدددهو ب به دددت بیددد  26گدددالاا  لردددالا  سددد، الرب 
 اه ی ن م   ر  د    574رکید  در نیس ی ب خید  لای رهز نبی  لسر ل س  ه ر لا گا د 

ر لرددت ن  ددا ندد  بددیلد ر لب ا،،ددا   دد  صددی  ر لب ا،،ددا          نب گدد   یودد رریر اددب  کیددب زددا ل ددس     
گددد صس لسددد ب  ندددی    در صیل دددا طدددیمرت       ددد بهس  ددد دد  نمددد ر ه ب بدددیلدب ادددب د   ه  ددد   

در صهددا   بدد  ی ددی،ا  ی ددهب بددت زددید     نددب رکدد ب بددت دیددا اددب ل دد  لا صددی  ر لب ا،،ددا            
   هددد   ه ،یسدددی کیر  ت رهدددز   دددت ا نیا ددده  ت لسدددیک د  بدددت زدددید نبیددد  لسدددر لا ر لب ا،،دددا  د



فصلنامه
انجمن بتن ایران 23

طا خکددین  ا ددا   پ یررومبدد     سدده     خکددی زددا ت رهددز بتوددیم  نهکددی  بددت  دد دد  در ب،دد        
 د ا ت سر  نیس ن  رکیر ری بیده،ب نهیر  داب   ب رهز بک یا  خیلیا زا 

متددره 155طل،دده  حدددد  35بددرای پ دد  کددردن بددتن بدده ارتفا ددا  یدد  سددایت ان    -19س 
چدده ا ددداماتا بایددد انبددا  داد تددا بددتن در ووودده ییددر نکنددد و کیفیددت مناسددلا نیددر داشددته   

 باشد؟
ردددیر ا دددت نددد لب  وددد  زددداب ب، سددد  ندددیس   نردددیر خددد ا نددد لب بدددیلردب ب ر،دددا     دددد ن10پ 

 س خیو رب ب ن ،ا ب  پب ن  ا رم  ت رل با ر   و لر دلد  
در لنیددال ن  ددا لا  ونددت لسددیک د  روددید اددب  یلردد  ت  ودد  ادد دب نددب ل ددس لر کدد   رل ندد   ددی گ زددهب              

 لب،هر ب، س  دلزیب ن زا 
ندددب ط لگدددت بب دددی  ب، سددد  نددد لب  ونددد ا لا ر ددد   دددا لا لریبددد   درسدددر  دددیلب  وددد  ن ریندددر 

ر لردددتن زدددما سددد، الرب   دلردددب ن،ددداب ن گدددالاا  لردددالا  سددد، الرب ن بدددیلد سدددهو رت   بدددیلد ر دددز   
 دلرب      لرالخیس بت رسا 

نددا بت لسددر نمدد ر ه ب نددیس خددید  لای بددت  یلرددا ن دده ب لا ل ددس ره ایدد  رل ندد   رد  ا،ددا   ددا            
ن دلردددب ن،ددداب ر دددز   ب، سددد  ن  ددددید بدددیلد ر زدلردددب اددد صت  خیسن اددد یو گدددالاا  لردددالا ل   لردددا

 در س، الرب   نیس   ر لرت ا  دن ن ه رب لا بکم   رل گا خیلیا ا د 
 26نب گددد    ی دددهب بدددت زدددید نددد لب  د،دددهس ا ریددد  تن گدددالاا  لردددالا  لسدددوت سددد، الرب         

به هویدد   دد  اویدد  رل  نمدد ر ندد د  سدد، الرب یدد ب   د یزددب نددی    ب سددب   د یزددب ندد لب  ودد              
ادد دب ب، سدد   دد  لسددر  د، روددب لا ب سددب زم ددیب لسددیک د  زددیدن بهددزلب ر زدلرددب ب سددب ن  ددا             

 دددیدر سددد،ق بیددددید در ب سدددب زم دددیب ن  دددا نهکدددی   نهدددیر  دددداب لصدددزل و   ندددا ندددب  پددد ر ت
زدددید    ردددب زم دددی ت ب سدددب  پتددد   رددد بر ینت رل در  دددت خیلیادلزدددر در ب سدددب ن  دددا در دددا    

در ددا ن زددا   ندد لب ب سددب زم ددیب     16 دد   14به ددت بیدد   نددهس   1/6  46 کزددیب لا ل ددی زددو ر    
ل دددی زدددو ر   در دددا وددد لر  هددد د  در دددا  کزدددیب لا 16 ددد   26لگیوددد م  ل دددس در دددا ن  دددا ندددهس 

در ددا ن زددا اددب ندد لب ب سددب زم ددیب نبیدد  لسددر         16 دد   4به ددت بیدد   ن  ددا نددهس     14/6  166
در دددا ن خدددیردلر  ددد دد  یددد  د،دددا ی،دددیا نددد لب در دددا  کزدددیب لا ل دددی زدددو ر      16 ددد   4/7لا 

به دددت بیددد   گدددا خ  دددت بکدددب  رکدددا  لسدددر لبددد   ی دددهب بدددت زدددید د، رودددب    674/6  266
 16در دددا  ددد  گیدددت  ددد   7 ددد   2ددددال ر ل دددس بدددیلد ندددهس رس   زدددها رالزدددیب ن زدددا بسددد، الرب 

 در ا ب، س     لسر  16    1در ا و لر  ه د   ن لب ب سب زم یب بدالر 
بب دددی  یددد ب  Bنبیددد  لسدددر گدددی    گدددیش ب،ی،دددت  ندر بدددیرد دلردددب ن،ددداب بب دددی  سددد، الرب

 ی ددهب زددا  ر ش ب ددت طدد ت بب ددی  نددیس ن زددا  یدد  د،ددا ندد لب نددیس یدد ب خددید  لای ن ودد لر           
 ی ددهب بددت  دد دد  بیددا د   ددیلب رلنرددب صددی   د   ب ددیب ن  ددا             B   C ب در نددهس ب،ی،ددت   هدد

ندد لب  1/6 دد   24/6ندد لب نددیس یدد ب بتوددی ت ر لب   نددهس      14/6 دد   54/6ندد لب دلرددب ن،دداب نددهس    
ندددیس یددد ب خدددید  لای ن زدددا  ی  ی دددهب ببدددی ادددب لا  یدهدددد   زددد ار زدددیده،ق   وددد ب رکددد   

 4/9 ددد   74/5ت در بب دددی  سددد، الرب ندددیس لسدددر  ررل     صیدددب لسدددر اددد یو بددددالر ررل  بهددد ر 
به ددت بیدد  ن  ددا در بب ددی  اویدد  زددید  دد  سددبی ر در  وندد ا ل  دد د  دد دد  ل ددس لوددال  ن  ددث بددت         
زدددید در ص  ددد ب ل دددس د  ل دددی ن دلردددب ن،ددداب لا  هیسدددی ت خددد ر  زدددید    د  پددد   گ  دددر ر  هیسدددیب 

 دد دد ا دد ل بومددس لسددر ب، دد  نددب     لصدد ل   بهددز لر دد   ر  نهددیر  نددب خددید ن هدد د  ل ددس ادد ر ن  ددا     
 دالزا ت زید 

سدد ریت بیدد   ددد  نهکددی  نددد لب نددیس یددد ب      4/17 ددد   4/12لسدد ب  نددیس ن  دددا در  دد ب اددد ر نددهس     
بتوددی ت   ه خددید  لای   ن زددا    ودد  ادد دب  ب ندد  سددبی ر نهکددی ب لر دد   زددید  ل ددس ر لرددت            

Cن  دددا نددد  صدددی  ر لب ا،،دددا   در   
W  نددد  ر لب ا،،دددا   در  54/6اویددد  لا    C

W    ب ددد  ب  ددد
  گ  دددا  ددد دد   ندددا ب ل دددس بدددیلد رپ  دددا ندددیس  وندددت سددد خیب زدددید  ب ددد و        54/6نهکدددی  لا 

سددد ریت بیددد  اویددد  لریبددد     44د، رودددب ندددیس خدددید  لای نمددد ر ر د د  ددد ب لسددد ب  رپ  دددا لا    
 21 ت نددد  لسددد ب  ندددهو لا زدددید در  ب اددد ر   ندددیس یددد ب  سددد ب  ددد لای  گاص  دددا ندددیس بتودددی 

سددد ریت بیددد    ندددیس خدددید  لای   رهدددز و ندددا لسدددیک د  لسدددر   ر لردددت ن  دددا نددد   ابددد  و د  ددد ب    
  لای بی دددی  رودددت  ددد دد   بددددالر د  ددد ب لسددد ب   ب دلسددد ب  ا،یددد   زدددید لبددد  ندددیس خدددی

 س ریت بی  خیلیا نید  44    56نهس 
ه رب لا بدددیلرد بیدددد  لر دددالد  ل دددیم     لردددالخیس ادددب رکددد رب ردددی ت دالزدددا ت لسدددر در ن ددد   

 ی ددب  ودد  بددت  دد دد   ن  ددا لا بهدد   نددیس دلرلب    لرددالخی ت ا دد د نددی    ندد لب  ودد  ادد دب          
 در لر ک     ا  د   یهز زید 

ن خددت بددیلد ب ر،ددا خ ا ددی  ندد دب  وددا  ودد  ادد دب رل   ددبها بددت ا،ددا اددب در ل دد لب  ی هددا            
 ت بتودددیم  نددب  وددد  ادد دب اومدددت   روددت زددید   یا مربددد ب طپهتددت   سددد     یا مربدد ب بهدد،ی     

رودددت ا،،دددا ن مدددب بومدددس لسدددر اددد ر رل بکدددما  ددد  رو  ،دددا  سددد ن ر  یددد  رهدددز  و مددد دب ب ر،دددا  
سددهو ب     ،ددا دلررددا اددب ل دد  اومددت رپ زدد،ا گددالوا بکددما خ  ددت نیگددید روددت   ررددا  ندد م           

لبدد  د ددپ،ا ت رل ا دد د   بددت ا،،ددا        نل ددرم   رل اددی   ندد دب  هدد ر بددیلد سددهو رت  دد  گدداب      
 ر  ودد  ادد دب لا ط صددت دزددیلر  دد  بددت  دد دد  ن  ددا سددتت ادد د در نددیس یدد ب بتوددی ت ندد              ادد

بمتددد  ندددیس نهکدددی  بی اه دددی در یددد   524لا  سدددهو ب به دددت بیددد  26گدددالاا  لردددالا  سددد، الرب 
 اه ی ن م   ر  د    574رکید  در نیس ی ب خید  لای رهز نبی  لسر ل س  ه ر لا گا د 

ر لرددت ن  ددا ندد  بددیلد ر لب ا،،ددا   دد  صددی  ر لب ا،،ددا          نب گدد   یودد رریر اددب  کیددب زددا ل ددس     
گددد صس لسددد ب  ندددی    در صیل دددا طدددیمرت       ددد بهس  ددد دد  نمددد ر ه ب بدددیلدب ادددب د   ه  ددد   

در صهددا   بدد  ی ددی،ا  ی ددهب بددت زددید     نددب رکدد ب بددت دیددا اددب ل دد  لا صددی  ر لب ا،،ددا            
   هددد   ه ،یسدددی کیر  ت رهدددز   دددت ا نیا ددده  ت لسدددیک د  بدددت زدددید نبیددد  لسدددر لا ر لب ا،،دددا  د



فصلنامه
24 انجمن بتن ایران

در ا،دد ر  ب لسددیک د   دد دد ا دد ل نددب  وندد ا نبیدد  نددی    ندد لب ب سددب یدد ب زم ددیب اوددی زدد   رت          
 بت رو  ا 

 دد    ودد  ادد دب نددیس در لر کدد   ا دد د ندد   ودد  یدد ب ضددتهب  دد  در د،ددا ب گ ددب لر دد   بددت زددید        
    ی هب بت   دد  تالد رینر  و  ا دب    گا لبم ب ا یو   نا 

سدداوه یددا  05بددتن هددای  دددی ا  با دددمت  م،اومددت اکعددرار دیددده مددا شددود کدده    -17س 
بیدددتره کدده حتدداه بددا شددن یردیوشدده سددایته شددده انددد و در انهددا ا  روان کننددده         
اسددتفاده نگردیددده اسددته ا  حددد انتظددار بیدددتر مددا باشددد در حدداوا کدده نرددلت ا  بدده    

و  شرددتن شددن و سددی ان انهددا نیددر یی ددا کددم نلددوده اسددت. بنظددر شدد ا ایددا دویددل ان یدد
 ماسه نلوده است؟

د   سدددو ییزدددو،الرب لب لا دبددد   ببی دددب   ندددب ردددی ت گددد  ب  دددی ریه دددب  هددد ب          17پ 
 ،بددد ب   ب دددیی  در  ب لسدددر  در لنیدددال ن  دددا  کدددر ادددب نب گددد   یددد  نی،دددت در طدددی  ابددد ب ندددب  
زددد    ددددید رطیندددرن  هکددد صر بدددد  بیت دلرد ی د،دددا ل دددس لصدددزل و اهکهدددر رددد دهز بی دددی    

سدد   لا  46 ددک  ب   د ل  نددیس رهددز ندد  یوددهس ب،ددیل  نبپددید بددت   نددا  ندد   کزددر         زددید  رکددیر ر  
  و   ی نیس طپهتی   د،هس ر ل ت رل ز یا خیلیهی نید 

یدددی د،دددهس    اویددد ب ندددید  لسدددر   C3Sنهکدددی      C2Sسدددهو رب ب  ی هددداب در  کزدددیب دلرلب   
 ردددا رزدددا  ب ررل   ب نردددیر بییسدددی درزدددر  ددد  لا سدددهو رب ب لبددد  ا  ندددید  لسدددر  ن،ددد ن ل س ر  

 در طی  اب ب نب ب ل   نهکی  لا سهو رب ب لب  اب در نیس ی ب گ   گ ض  بت ن زا 
ن خدددت سدددهو رب ب  ی هددداب ب ر،دددا سدددهو ب ا رخ ردددب یددد ب دلرلب  دددیا مب   ددد لس  دددد د  د ندددید  
لسدددر ادددب در سددد خر لن،هدددب ص،دددت رل   یدددس س لسددد ب ل ددد لب لا  ب لسدددیک د    د دددا  لسدددر  یدددی   

خدددی  یدددس صه  اادددی  ندددب زدددو   لا د،دددهس سدددهو رب  ت نبددد   نددد د  لردددا       د،دددهس لگیوددد م  در  
 ی ب گ   ب بت  یلرا در طی  اب ب رزا بد  بیت نبی ب لا خید نب رو  و  کلرد  نیس

ن د رطینددر    ددا   دددید بددیلد ا  رپدد ر   در ن دده رب لا  دد  ا  یدد ب لسددی ب ب ارددارلب نددب د هددا  دددی     
 ر د رزا بد  بیت ب، سپت در طی  اب ب لری  ر بت 

بهدد   زددس   د یزددب روددت  یلرددا د،ددالب  دد  ه  ردد بر ینت ندد  بد  بددر نددیس یدد ب اددی بد  بددر          
ضدددوس ل ،مدددب ندددا ها ل  ددد د ر لردددت   اددد رل ت نبیددد ن لگیوددد م      نودددا ی  ددد  دا دددا دلزدددیب ن زدددا

 اوی ب نم ر بت ن د  لرا   ر پر    نب سهو ب رهز اوی  بت زا  لسر 
لسدددیک د  بدددت زدددا   ب سدددب زم دددیب د   ددد یت رالزدددر       پددد   در  ب ابددد ب لا ب سدددب   د یزدددب 

 گدددالوا در لسدددی ب ب اردددارلب    ن،ددد ن ل س نددد  بهددد   سدددهو ب بته،دددت در یددد  بیددد  بمتددد  ندددیس ن  
ر لرددت   ادد رل ت ندد  ب سددب   د یزددب ندد  بدددالر اویدد ب لا    صدد لیی بددت زددا   ر ددپر    نددب             

  سهو ب اوی  بت  کر  ل س بیلرد رهز نب نبپید بد  بر بت لر  بها

 یددددب نهکدددی  ندددب لدددد لن  ددد لای نبیددد    هددد  ی صددددالب   پ ل یریددد ب خ طدددیبت در لاا  دددر و  ددد  
 رب نددیس ن یو ددت ب، دد  نددب ندد م رصددیس      نددب ل کدد   نددیس ر ددزب یدد     یدددب ددداب نددب  وددا          

نبپددید بد  بددر یدد ب درلا بددا   ربدد  زددا  لسددر اددب ریه ددب       بد  بددر ل  هددب نددیس یدد    در ریه ددب   
اسدددهس ن  م،ه دددهس یددد    یودددب  یلبدددا لد ل دددت  ب ر ا ددد ر بدددت    ددددالب اددد رب   گ صدددب لب بب،

ن زدددا  بی سدددک رب د،دددهس بدددیلردب در ندددهس لیددد  ت   دسدددر لردددارا رلب لبددد  اب ندددیس اویددد  ندددب     
 دکی بت خیرد   نب رار  د ا  بت زید 

ل ک وددد   در  ب ر ایددد ن ز یکدددیب زدددس   ب سدددب یددد   ددد ص   در ن خدددت  ددد  ا  یددد ب ببدددی ب ر،دددا رل   
 یدددس زدددو   ب سدددی  ندددید  لسدددر   در سددد     ددد  ا  یددد  لا زدددس   ب سدددب    یدددس س لسددد ب  ددد  رل 

ر دخ رددب لب ر ددپی    وهددز نددا ب ز ددیس لسددیک د  بددت زددا  لسددر  لبدد  ا  بددت دلرددهی اددب رپددید            
 دددا   مب نددد  سدددر  زدددسن در ل هددد      هیسدددی ت خوهددد  سدددهو ب   نبپدددید بد  بدددر   د ل         

لسددر لبدد  د، روددب ا،یدد   ب، سددپت      دد  ه  ددداب دلرد  در بددیرد ب سددب یدد  لیوهددر ل ددس لبدد  اویدد      
نهدددیر  ب دددیدهی نددد  ر دددپر    ندددب سدددهو ب رالزدددیب ن زدددهی ب ددد و    ددددید  دددا   مب   گیدددت  
ررل  ر ددز د  دد   ب ر،ددا ب سددب یدد ب خه ددت ر ددز  دد   ددیدر سدد،ق   بددت  یلرددا ندد لب دسددیه نت نددب           
ی ر لردددت بکدددب ن بددددالر    ما    ر دددپر    ندددب سدددهو ب ندددیس رل نددد م   نددد د   بد  بدددر رل اددد  

ا،دددا  نب گددد   رودددت  دددیلب ز یکدددیب زدددس   ب سدددب  ددد  نبیددد  ز دددیس  ربددد  رل د هدددا بیمودددت   
ن لصددزل و بد  بددر نددیس یدد ب وددا وت دلر ددر  لبدد  روددت  ددیلب ل ددس د هددا رل رهددز بدد د د ل دد               

 روید 
ا دراسددتان ما ندددران ه بددا توجدده   ددپ بددتن در طددرم مه ددو  هددای بددتن بددویاه    -18س 

ماسدده هدداه چگوندده مددا تددوان   ددل ن ددود و ان را    بدده حددیل صی رهددای مناسددت و ب   ا   
 جایگرین کرد؟

ب سددب ن  ددا     ACI 304.2Rیو ر یرددب اددب  کیددب زددا در نددیس یدد ب  ونددت طپددا  ی ددهب          -11پ 
 16 ددد   14ن  دددا ندددهس   46لا ررل  ر دددز اددد صت ن خدددیردلر ن زدددا بیلد  کزدددیب لا ل دددی زدددو ر        

ا ن زدددا      ندددب ل دددس  در ددد 16 ددد   4ما  لسدددر ندددهس  166در دددا    کزدددیب لا ل دددی زدددو ر   
 بیضی  رل نب ل پ   رس را  لسر 

ز یکددیب   ددی   ا دد د  لا گددا بیددد  بددت زددید ل ددس در ددای  لا گددالوا ما  رهددز اویدد  زددید          
د هدددا ل دددس لبددد  ن ن خدددت  بدددیا  یددد ب       ا دددا   ددد  پت در اکدددیر   در لسدددی ب ب اردددارلب لسدددر 

   ددد  گیدددت نهکدددی  ندددید    در دددا  74ب سدددب لا  ددداد  SEودددا وت     دددی   رهددد ا ندددب نددد م نددد دب 
 ی ر اب بکما داب رل لب  ا  ن لب نیس ی ب  ونت نیدید   رد  لسر 

دددد ر  ل ،مددد ر رل لسدددیک د  لا ب سدددب یددد ب ر دددز  نددد دب  ن  دددیدر سددد،ق ن بدددیلد         ACI304.2Rدر 
ب، و دددب  دددا  لبمددد ب  ن دددیا مرت   سددد ن ر  لب بدددت دلر،دددا  نب گددد   در ل ددد لب ندددب دم دددا ببی دددب
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در ا،دد ر  ب لسددیک د   دد دد ا دد ل نددب  وندد ا نبیدد  نددی    ندد لب ب سددب یدد ب زم ددیب اوددی زدد   رت          
 بت رو  ا 

 دد    ودد  ادد دب نددیس در لر کدد   ا دد د ندد   ودد  یدد ب ضددتهب  دد  در د،ددا ب گ ددب لر دد   بددت زددید        
    ی هب بت   دد  تالد رینر  و  ا دب    گا لبم ب ا یو   نا 

سدداوه یددا  05بددتن هددای  دددی ا  با دددمت  م،اومددت اکعددرار دیددده مددا شددود کدده    -17س 
بیدددتره کدده حتدداه بددا شددن یردیوشدده سددایته شددده انددد و در انهددا ا  روان کننددده         
اسددتفاده نگردیددده اسددته ا  حددد انتظددار بیدددتر مددا باشددد در حدداوا کدده نرددلت ا  بدده    

و  شرددتن شددن و سددی ان انهددا نیددر یی ددا کددم نلددوده اسددت. بنظددر شدد ا ایددا دویددل ان یدد
 ماسه نلوده است؟

د   سدددو ییزدددو،الرب لب لا دبددد   ببی دددب   ندددب ردددی ت گددد  ب  دددی ریه دددب  هددد ب          17پ 
 ،بددد ب   ب دددیی  در  ب لسدددر  در لنیدددال ن  دددا  کدددر ادددب نب گددد   یددد  نی،دددت در طدددی  ابددد ب ندددب  
زددد    ددددید رطیندددرن  هکددد صر بدددد  بیت دلرد ی د،دددا ل دددس لصدددزل و اهکهدددر رددد دهز بی دددی    

سدد   لا  46 ددک  ب   د ل  نددیس رهددز ندد  یوددهس ب،ددیل  نبپددید بددت   نددا  ندد   کزددر         زددید  رکددیر ر  
  و   ی نیس طپهتی   د،هس ر ل ت رل ز یا خیلیهی نید 

یدددی د،دددهس    اویددد ب ندددید  لسدددر   C3Sنهکدددی      C2Sسدددهو رب ب  ی هددداب در  کزدددیب دلرلب   
 ردددا رزدددا  ب ررل   ب نردددیر بییسدددی درزدددر  ددد  لا سدددهو رب ب لبددد  ا  ندددید  لسدددر  ن،ددد ن ل س ر  

 در طی  اب ب نب ب ل   نهکی  لا سهو رب ب لب  اب در نیس ی ب گ   گ ض  بت ن زا 
ن خدددت سدددهو رب ب  ی هددداب ب ر،دددا سدددهو ب ا رخ ردددب یددد ب دلرلب  دددیا مب   ددد لس  دددد د  د ندددید  
لسدددر ادددب در سددد خر لن،هدددب ص،دددت رل   یدددس س لسددد ب ل ددد لب لا  ب لسدددیک د    د دددا  لسدددر  یدددی   

خدددی  یدددس صه  اادددی  ندددب زدددو   لا د،دددهس سدددهو رب  ت نبددد   نددد د  لردددا       د،دددهس لگیوددد م  در  
 ی ب گ   ب بت  یلرا در طی  اب ب رزا بد  بیت نبی ب لا خید نب رو  و  کلرد  نیس

ن د رطینددر    ددا   دددید بددیلد ا  رپدد ر   در ن دده رب لا  دد  ا  یدد ب لسددی ب ب ارددارلب نددب د هددا  دددی     
 ر د رزا بد  بیت ب، سپت در طی  اب ب لری  ر بت 

بهدد   زددس   د یزددب روددت  یلرددا د،ددالب  دد  ه  ردد بر ینت ندد  بد  بددر نددیس یدد ب اددی بد  بددر          
ضدددوس ل ،مدددب ندددا ها ل  ددد د ر لردددت   اددد رل ت نبیددد ن لگیوددد م      نودددا ی  ددد  دا دددا دلزدددیب ن زدددا

 اوی ب نم ر بت ن د  لرا   ر پر    نب سهو ب رهز اوی  بت زا  لسر 
لسدددیک د  بدددت زدددا   ب سدددب زم دددیب د   ددد یت رالزدددر       پددد   در  ب ابددد ب لا ب سدددب   د یزدددب 

 گدددالوا در لسدددی ب ب اردددارلب    ن،ددد ن ل س نددد  بهددد   سدددهو ب بته،دددت در یددد  بیددد  بمتددد  ندددیس ن  
ر لرددت   ادد رل ت ندد  ب سددب   د یزددب ندد  بدددالر اویدد ب لا    صدد لیی بددت زددا   ر ددپر    نددب             

  سهو ب اوی  بت  کر  ل س بیلرد رهز نب نبپید بد  بر بت لر  بها

 یددددب نهکدددی  ندددب لدددد لن  ددد لای نبیددد    هددد  ی صددددالب   پ ل یریددد ب خ طدددیبت در لاا  دددر و  ددد  
 رب نددیس ن یو ددت ب، دد  نددب ندد م رصددیس      نددب ل کدد   نددیس ر ددزب یدد     یدددب ددداب نددب  وددا          

نبپددید بد  بددر یدد ب درلا بددا   ربدد  زددا  لسددر اددب ریه ددب       بد  بددر ل  هددب نددیس یدد    در ریه ددب   
اسدددهس ن  م،ه دددهس یددد    یودددب  یلبدددا لد ل دددت  ب ر ا ددد ر بدددت    ددددالب اددد رب   گ صدددب لب بب،

ن زدددا  بی سدددک رب د،دددهس بدددیلردب در ندددهس لیددد  ت   دسدددر لردددارا رلب لبددد  اب ندددیس اویددد  ندددب     
 دکی بت خیرد   نب رار  د ا  بت زید 

ل ک وددد   در  ب ر ایددد ن ز یکدددیب زدددس   ب سدددب یددد   ددد ص   در ن خدددت  ددد  ا  یددد ب ببدددی ب ر،دددا رل   
 یدددس زدددو   ب سدددی  ندددید  لسدددر   در سددد     ددد  ا  یددد  لا زدددس   ب سدددب    یدددس س لسددد ب  ددد  رل 

ر دخ رددب لب ر ددپی    وهددز نددا ب ز ددیس لسددیک د  بددت زددا  لسددر  لبدد  ا  بددت دلرددهی اددب رپددید            
 دددا   مب نددد  سدددر  زدددسن در ل هددد      هیسدددی ت خوهددد  سدددهو ب   نبپدددید بد  بدددر   د ل         

لسددر لبدد  د، روددب ا،یدد   ب، سددپت      دد  ه  ددداب دلرد  در بددیرد ب سددب یدد  لیوهددر ل ددس لبدد  اویدد      
نهدددیر  ب دددیدهی نددد  ر دددپر    ندددب سدددهو ب رالزدددیب ن زدددهی ب ددد و    ددددید  دددا   مب   گیدددت  
ررل  ر ددز د  دد   ب ر،ددا ب سددب یدد ب خه ددت ر ددز  دد   ددیدر سدد،ق   بددت  یلرددا ندد لب دسددیه نت نددب           
ی ر لردددت بکدددب ن بددددالر    ما    ر دددپر    ندددب سدددهو ب ندددیس رل نددد م   نددد د   بد  بدددر رل اددد  

ا،دددا  نب گددد   رودددت  دددیلب ز یکدددیب زدددس   ب سدددب  ددد  نبیددد  ز دددیس  ربددد  رل د هدددا بیمودددت   
ن لصددزل و بد  بددر نددیس یدد ب وددا وت دلر ددر  لبدد  روددت  ددیلب ل ددس د هددا رل رهددز بدد د د ل دد               

 روید 
ا دراسددتان ما ندددران ه بددا توجدده   ددپ بددتن در طددرم مه ددو  هددای بددتن بددویاه    -18س 

ماسدده هدداه چگوندده مددا تددوان   ددل ن ددود و ان را    بدده حددیل صی رهددای مناسددت و ب   ا   
 جایگرین کرد؟

ب سددب ن  ددا     ACI 304.2Rیو ر یرددب اددب  کیددب زددا در نددیس یدد ب  ونددت طپددا  ی ددهب          -11پ 
 16 ددد   14ن  دددا ندددهس   46لا ررل  ر دددز اددد صت ن خدددیردلر ن زدددا بیلد  کزدددیب لا ل دددی زدددو ر        

ا ن زدددا      ندددب ل دددس  در ددد 16 ددد   4ما  لسدددر ندددهس  166در دددا    کزدددیب لا ل دددی زدددو ر   
 بیضی  رل نب ل پ   رس را  لسر 

ز یکددیب   ددی   ا دد د  لا گددا بیددد  بددت زددید ل ددس در ددای  لا گددالوا ما  رهددز اویدد  زددید          
د هدددا ل دددس لبددد  ن ن خدددت  بدددیا  یددد ب       ا دددا   ددد  پت در اکدددیر   در لسدددی ب ب اردددارلب لسدددر 

   ددد  گیدددت نهکدددی  ندددید    در دددا  74ب سدددب لا  ددداد  SEودددا وت     دددی   رهددد ا ندددب نددد م نددد دب 
 ی ر اب بکما داب رل لب  ا  ن لب نیس ی ب  ونت نیدید   رد  لسر 

دددد ر  ل ،مددد ر رل لسدددیک د  لا ب سدددب یددد ب ر دددز  نددد دب  ن  دددیدر سددد،ق ن بدددیلد         ACI304.2Rدر 
ب، و دددب  دددا  لبمددد ب  ن دددیا مرت   سددد ن ر  لب بدددت دلر،دددا  نب گددد   در ل ددد لب ندددب دم دددا ببی دددب
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 دد ده  بددت دی،ددا اددب لا سددهو ب لضدد صت ندد لب        ن  سددبیت نمدد ر ه ب  ربدد    دد بهس بددیلد صددی   دد   
کددما بیدددید رل  لصددزل و ر لرددت نددیس بددت دلر،ددا     بنبپددید  وندد ا نددیس لسددیک د  ا،،ددا   دد   رلیمدد ر     

اددب بیددد  دالزددا ت      لرددالخیس نددیس بددت زددید    دد   نددب لر ددالد    سددبیت  ودد  ادد دب           
  ب ب،   بت   دد 

ت بددتن هددای   ددل اوری شددده در شددراید اسددتاندارد      م  ددوبر تفدداو  م،اومدد   -16س 
 ا مایدددگاهاه و بددتن هددای   ددل اوری شددده در شددراید کاریدداها چیرددت ؟ ایددا         

  ابل پیش بینا است؟ این تفاو م،دار 
رویرددددب یدددد ب  وددددا   رب زددددا  در زدددد ل ی لسددددی رالرد دلرلب د  ب گ ددددب  وددددا   رب     -19پ 

   ) EN12390-2 طپدددددا  (  در سدددددب ر ا ل    (ASTM C31طپدددددا (لسدددددر  در ر ا ل     د  
  دبددد  ت خ  دددت ر بدددالرب زدددید    ان  دددا در نددد  1061د    2   1264 ددد  طپدددا لسدددی رالرد ب دددت  

رپ  دددا لدددد ا  دلد  ددد      ب  پبهددد   ددد دد  در ب گ دددب د  ن ل دددس   ودددا   رب در ببدددزب       ددد     
 در ل    ب طی    در ن ا  دب  ت بیا د   لر    بت زید 

درددددددب   در  27 دددد    10بیددددا د  دبددددد  ت ر ا ل    دددد  ر ایددددد ب ل     د       ASTM C31در 
درددددب س  دددهیس بدددت ن زدددا ادددب در ب ودددی  زددد ل ی      21±2ببدددزب     ددد  ل ددد   ب طدددی    

لسدددی رالرد   ددد  نهدددیر    دددی رل دددج ن  اب  کددد  یت  ر بهدددا  بدددت زدددید  در  ودددا   رب در زددد ل ی  
ت    رطدددینیت   ددد    ن دددز در ا ر ددد یت ن یددده) بیدددا د ر دبددد  ت خددد ا  ن دددز بیدددا د ر لد ل ددد

 ن، ن ل س  و   ص وا ز ل ی بته،ت لسر  ند ر   وا   رب   دید رالرد
در ب ودددی  ن  دددا  کدددر یهو یردددب رلنردددب خ  دددت ندددهس ل دددس د  بد  بدددر در زددد ل ی لسدددیک د       

 ا ر  یت  دید رالرد 
درددددب  16نددد لب باددد   صددد   ا،هدددا دبددد ب بیدددهی ا ر ددد   در ر ایددد ب ل   نردددیر بییسدددی       

ن زدددا   رطیندددر ب، سدددپت در بیدددهی ب ددد  ر د دددا  زدددید  ب ددد و   بد  بدددر یددد ب  ب    س  دددهیس
ر ا  لا بد  بدددر رویردددب نی،دددت ر بدددالرب زدددا  در زددد ل ی       21در ر ایددد ب ل  هدددب   ددد  گدددا د    

لسددی رالرد نهکددی  خیلیددا زددا  در گدد  ت اددب ل دد  دبدد ب بیددهی ا ر دد   اددی   رطینددر  ب رهددز             
لرب زدددا  در زددد ل ی لسدددی رالرد نهکدددی  خیلیدددا  ددد  هس ن زدددا ب ددد و   بد  بدددر رویردددب یددد ب ر بدددا

زدددا  در زددد ل ی  م ددد ب رطدددینیت در ی، ددد    ابددد  و بد  بدددر صکددد رب   ن،ددد ن ل س د دددا  بدددت     
 زید اب یه)  یرب  ک       ر پر خ  ت رل روت  یلب در ل س بیرد ناسر   رد 

حددداکعر مددد   مددان ب   جهددت ح ددل بددتن بددا تددرا  میکرددر ا  محددل سددایت تددا      -25س 
پددای کددار  محددل ریهددتنه چ،دددر اسددت و ایددر بنددا بدده دبی ددا بصددور  اجتنددا  ناپددییر بیدددتر  

 شود چه ت هیداتا را باید در نظر یرصت و بکار برد؟  بویاه در تابرتانه

بدددا  ابددد ب گودددا نددد   ددد ل     ل ددد لب گدددالاا    0655  لسدددی رالرد ب دددت   ASTMC94در  -26پ 
دوهددددب دلد  زدددا  لسدددر   54دوهددددب در زددد ل ی  ددد دب   نددد لب اددد بهیب گودددا ندددیس   96بهم ددد  

در زددد ل ی خ  دددت ب ر،دددا یدددیلب سددد د بومدددس لسدددر نیدددیلب گدددالاا  ابددد ب رل لصدددزل و دلد         
نددد  ما در یدددیلب  دددد   لگیوددد م  ل دددس گددددالاا  ابددد ب دلد  زدددا  ن  ددددا اویددد   دددد دد  در        

ISO22965-2 ل دددد لب رهددددز یوددددهس بکبددددی   بددددا  لسددددر  یوو،ددددهس در     12215الرد   لسددددی ر
ASTM C94           لزدد ر  زددا  اددب ل دد  بددا  گوددا نددهو لا ل ددس بدددالر ن زددا لبدد  ر لرددت نیس نددا ب

لصدددزل و    در  ددد ب اددد ر  در  ددد ب اددد ر  ددد بهس ن زدددا  خ  دددالر بدددت  یلردددا لا ل دددس ندددیس لسدددیک د  
 رو  ا 

لیمددد ر ب، سدددپت نددد لب لصدددزل و گدددالاا  ابددد ب    لسدددیک د  لا بدددیلد ر لب ا،،دددا    د   ه ا،،دددا  ر  
گوددا نددیس بددت ن زددا اددب بتوددیم  در درهدد  نددب  صددیر لسددیک د  بددت  دد دد   بو،ددی هیت رددالرد               

 لزم  ت لا ر    م،ی یاب نیس نب  ب  لرد ره ر 
چنددد نددو) ته هددل  حفددره ه در بددتن  ی یددر سددی انه وجددود دارد و چگوندده          -21س 

 ما توان انها را کم کرد؟
   ر خوهددد  سدددهو ب لردددیل  ببی کدددت لا گکددد ل  درزدددر   ر دددز   هدددال   ر  هدددال   ددددید دلرد  د -21 پ

درزدددر  ددد  س گکددد ل  ب ندددی  ندددب یدددیلب ن وهو ردددا  در ندددیس در ل ددد   دددا   ددد لای اددد صت لسدددر   
به دددت  26 ددد   4/6رددد   دلرد  لا  (Entropped Air)یدددیلب  هددد   وددداب ندددیس  ددد  یدددیلب ر خیلسدددیب  

ادد  ب ره ددر   زددما ردد ب، وت بددت  یلرددا دلزددیب ن زددا   دد لای        بیدد  وردد   دد  نتددا دلرد   ل زلبدد     
 ا صت بت  یلرا ل س گک ل  رل ای ا،ا 

هس یددیل ت   د،دددر نددیس یدد ب گپ نددالر  ندد  بددیلد گپدد نزل د،ددهس گکدد ل  ن ددیب لب ل  دد د بددت زددید        
بدددت ر ب،دددا  ادددی   ا ددد د زددداب  ب  ددد نس بددددالر  (Entrapped Air)رل یدددیلب  وددداب  ددد  خیلسدددیب 

  زددد ل ی   بدددد د   لددددزلب ندددیس   زددد ل ی دبددد  ت   بدددا  لخدددی     گودددا بدددت   بدددیلد گپددد نزل 
ن زددا  لرددالا  ل ددس گکدد ل  لا د،ددا دیددی  دد  د،ددا  ددا  به ددت بیدد    ههدد  بددت ا،ددا  ر ز  یدد  ندد            

 نلبدد  نزر ی یدد  و نددا ر  ددر بددت ن زدد،ا     ندکددی  هدد  ب دد   و نددا د دداب ره ددی،ا   ادد  ب ی ددی،ا     
سددپت یددی رالررددا   ندد   ددی رر  نددهس و نددا د دداب     اددب ل ددس گکدد ل  درزددر  دد   و مدد د د،ددالب ب،    

 ی ی،ا   
در ب گ ددب نتدداب لا ر دد  لردددالا  ن گکدد ل     ی ددب یددد ب بیده،ددب ی ددی،ا ادددب وردد    لرددالا   ربددد           
رهددز  م دد ب ره ددر  لنددال  ندد  دکددی  هدد  ب دد   د ددا  روددت زددید   ندد   ددی رر  نددهس رهددز روددت  یلرددا       

ب ل ددس گکدد ل     ی ددب یدد ب بیده،ددب    ر  ددر  دد دد لبدد  در ا دد   ددی بهم  سددم  بتوددی ت بددت  ددیل      
ل دددس ص ددد ی ب بیده،دددب در سددد،هس ببی دددب بیکددد    لسدددر  در لنیدددال در     رل بکددد یا  اددد د  لردددالا 

ن زددا لبدد  نددب نددب  ددار ج     به ددت بیدد    664/6بهمدد  ب   4نددیس ن دده ر دددیلب بوم، ددر نددب نزر ددت    
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 دد ده  بددت دی،ددا اددب لا سددهو ب لضدد صت ندد لب        ن  سددبیت نمدد ر ه ب  ربدد    دد بهس بددیلد صددی   دد   
کددما بیدددید رل  لصددزل و ر لرددت نددیس بددت دلر،ددا     بنبپددید  وندد ا نددیس لسددیک د  ا،،ددا   دد   رلیمدد ر     

اددب بیددد  دالزددا ت      لرددالخیس نددیس بددت زددید    دد   نددب لر ددالد    سددبیت  ودد  ادد دب           
  ب ب،   بت   دد 

ت بددتن هددای   ددل اوری شددده در شددراید اسددتاندارد      م  ددوبر تفدداو  م،اومدد   -16س 
 ا مایدددگاهاه و بددتن هددای   ددل اوری شددده در شددراید کاریدداها چیرددت ؟ ایددا         

  ابل پیش بینا است؟ این تفاو م،دار 
رویرددددب یدددد ب  وددددا   رب زددددا  در زدددد ل ی لسددددی رالرد دلرلب د  ب گ ددددب  وددددا   رب     -19پ 

   ) EN12390-2 طپدددددا  (  در سدددددب ر ا ل    (ASTM C31طپدددددا (لسدددددر  در ر ا ل     د  
  دبددد  ت خ  دددت ر بدددالرب زدددید    ان  دددا در نددد  1061د    2   1264 ددد  طپدددا لسدددی رالرد ب دددت  

رپ  دددا لدددد ا  دلد  ددد      ب  پبهددد   ددد دد  در ب گ دددب د  ن ل دددس   ودددا   رب در ببدددزب       ددد     
 در ل    ب طی    در ن ا  دب  ت بیا د   لر    بت زید 

درددددددب   در  27 دددد    10بیددددا د  دبددددد  ت ر ا ل    دددد  ر ایددددد ب ل     د       ASTM C31در 
درددددب س  دددهیس بدددت ن زدددا ادددب در ب ودددی  زددد ل ی      21±2ببدددزب     ددد  ل ددد   ب طدددی    

لسدددی رالرد   ددد  نهدددیر    دددی رل دددج ن  اب  کددد  یت  ر بهدددا  بدددت زدددید  در  ودددا   رب در زددد ل ی  
ت    رطدددینیت   ددد    ن دددز در ا ر ددد یت ن یددده) بیدددا د ر دبددد  ت خددد ا  ن دددز بیدددا د ر لد ل ددد

 ن، ن ل س  و   ص وا ز ل ی بته،ت لسر  ند ر   وا   رب   دید رالرد
در ب ودددی  ن  دددا  کدددر یهو یردددب رلنردددب خ  دددت ندددهس ل دددس د  بد  بدددر در زددد ل ی لسدددیک د       

 ا ر  یت  دید رالرد 
درددددب  16نددد لب باددد   صددد   ا،هدددا دبددد ب بیدددهی ا ر ددد   در ر ایددد ب ل   نردددیر بییسدددی       

ن زدددا   رطیندددر ب، سدددپت در بیدددهی ب ددد  ر د دددا  زدددید  ب ددد و   بد  بدددر یددد ب  ب    س  دددهیس
ر ا  لا بد  بدددر رویردددب نی،دددت ر بدددالرب زدددا  در زددد ل ی       21در ر ایددد ب ل  هدددب   ددد  گدددا د    

لسددی رالرد نهکددی  خیلیددا زددا  در گدد  ت اددب ل دد  دبدد ب بیددهی ا ر دد   اددی   رطینددر  ب رهددز             
لرب زدددا  در زددد ل ی لسدددی رالرد نهکدددی  خیلیدددا  ددد  هس ن زدددا ب ددد و   بد  بدددر رویردددب یددد ب ر بدددا

زدددا  در زددد ل ی  م ددد ب رطدددینیت در ی، ددد    ابددد  و بد  بدددر صکددد رب   ن،ددد ن ل س د دددا  بدددت     
 زید اب یه)  یرب  ک       ر پر خ  ت رل روت  یلب در ل س بیرد ناسر   رد 

حددداکعر مددد   مددان ب   جهددت ح ددل بددتن بددا تددرا  میکرددر ا  محددل سددایت تددا      -25س 
پددای کددار  محددل ریهددتنه چ،دددر اسددت و ایددر بنددا بدده دبی ددا بصددور  اجتنددا  ناپددییر بیدددتر  

 شود چه ت هیداتا را باید در نظر یرصت و بکار برد؟  بویاه در تابرتانه

بدددا  ابددد ب گودددا نددد   ددد ل     ل ددد لب گدددالاا    0655  لسدددی رالرد ب دددت   ASTMC94در  -26پ 
دوهددددب دلد  زدددا  لسدددر   54دوهددددب در زددد ل ی  ددد دب   نددد لب اددد بهیب گودددا ندددیس   96بهم ددد  

در زددد ل ی خ  دددت ب ر،دددا یدددیلب سددد د بومدددس لسدددر نیدددیلب گدددالاا  ابددد ب رل لصدددزل و دلد         
نددد  ما در یدددیلب  دددد   لگیوددد م  ل دددس گددددالاا  ابددد ب دلد  زدددا  ن  ددددا اویددد   دددد دد  در        

ISO22965-2 ل دددد لب رهددددز یوددددهس بکبددددی   بددددا  لسددددر  یوو،ددددهس در     12215الرد   لسددددی ر
ASTM C94           لزدد ر  زددا  اددب ل دد  بددا  گوددا نددهو لا ل ددس بدددالر ن زددا لبدد  ر لرددت نیس نددا ب

لصدددزل و    در  ددد ب اددد ر  در  ددد ب اددد ر  ددد بهس ن زدددا  خ  دددالر بدددت  یلردددا لا ل دددس ندددیس لسدددیک د  
 رو  ا 

لیمددد ر ب، سدددپت نددد لب لصدددزل و گدددالاا  ابددد ب    لسدددیک د  لا بدددیلد ر لب ا،،دددا    د   ه ا،،دددا  ر  
گوددا نددیس بددت ن زددا اددب بتوددیم  در درهدد  نددب  صددیر لسددیک د  بددت  دد دد   بو،ددی هیت رددالرد               

 لزم  ت لا ر    م،ی یاب نیس نب  ب  لرد ره ر 
چنددد نددو) ته هددل  حفددره ه در بددتن  ی یددر سددی انه وجددود دارد و چگوندده          -21س 

 ما توان انها را کم کرد؟
   ر خوهددد  سدددهو ب لردددیل  ببی کدددت لا گکددد ل  درزدددر   ر دددز   هدددال   ر  هدددال   ددددید دلرد  د -21 پ

درزدددر  ددد  س گکددد ل  ب ندددی  ندددب یدددیلب ن وهو ردددا  در ندددیس در ل ددد   دددا   ددد لای اددد صت لسدددر   
به دددت  26 ددد   4/6رددد   دلرد  لا  (Entropped Air)یدددیلب  هددد   وددداب ندددیس  ددد  یدددیلب ر خیلسدددیب  

ادد  ب ره ددر   زددما ردد ب، وت بددت  یلرددا دلزددیب ن زددا   دد لای        بیدد  وردد   دد  نتددا دلرد   ل زلبدد     
 ا صت بت  یلرا ل س گک ل  رل ای ا،ا 

هس یددیل ت   د،دددر نددیس یدد ب گپ نددالر  ندد  بددیلد گپدد نزل د،ددهس گکدد ل  ن ددیب لب ل  دد د بددت زددید        
بدددت ر ب،دددا  ادددی   ا ددد د زددداب  ب  ددد نس بددددالر  (Entrapped Air)رل یدددیلب  وددداب  ددد  خیلسدددیب 

  زددد ل ی   بدددد د   لددددزلب ندددیس   زددد ل ی دبددد  ت   بدددا  لخدددی     گودددا بدددت   بدددیلد گپددد نزل 
ن زددا  لرددالا  ل ددس گکدد ل  لا د،ددا دیددی  دد  د،ددا  ددا  به ددت بیدد    ههدد  بددت ا،ددا  ر ز  یدد  ندد            

 نلبدد  نزر ی یدد  و نددا ر  ددر بددت ن زدد،ا     ندکددی  هدد  ب دد   و نددا د دداب ره ددی،ا   ادد  ب ی ددی،ا     
سددپت یددی رالررددا   ندد   ددی رر  نددهس و نددا د دداب     اددب ل ددس گکدد ل  درزددر  دد   و مدد د د،ددالب ب،    

 ی ی،ا   
در ب گ ددب نتدداب لا ر دد  لردددالا  ن گکدد ل     ی ددب یددد ب بیده،ددب ی ددی،ا ادددب وردد    لرددالا   ربددد           
رهددز  م دد ب ره ددر  لنددال  ندد  دکددی  هدد  ب دد   د ددا  روددت زددید   ندد   ددی رر  نددهس رهددز روددت  یلرددا       

ب ل ددس گکدد ل     ی ددب یدد ب بیده،ددب    ر  ددر  دد دد لبدد  در ا دد   ددی بهم  سددم  بتوددی ت بددت  ددیل      
ل دددس ص ددد ی ب بیده،دددب در سددد،هس ببی دددب بیکددد    لسدددر  در لنیدددال در     رل بکددد یا  اددد د  لردددالا 

ن زددا لبدد  نددب نددب  ددار ج     به ددت بیدد    664/6بهمدد  ب   4نددیس ن دده ر دددیلب بوم، ددر نددب نزر ددت    
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 ایدددی بددت زددیرا ن بوم، ددر در نددیس یدد  ت ندد  ر ددپر    نددب سددهو ب اددی در  ددی سددس ا دد د          
بهمددد  ب  ددد  6/6 4رددد ریبی    46به دددت بیددد   ن سدددا لبددد  بتودددیم  لا  16 -4رددد ریبی    16ندددب گدددا د 

به دددت بیددد   در ندددیس یددد ب  ددد دب نزر یددد  ی دددی،ا   نددد  بد  بدددر   د ل  ندددیس بی  ردددا    4×16 -4
 نزر ی  لا ل س بدالر ن  بد  بر   د ل  ا ب   ل   کلر بت ن ز،ا  در گ  ر   دبن گک ل 

بهمددد  ب  ددد   دددی یدددزلر  به دددت بیددد   یدددی   1رددد ریبی    1666بیده،دددب ندددب نزر دددت ل دددس گکددد ل  
 سا ر بت

ندد لب ادد یو ل ددس گکدد ل  بیده،ددب بتوددیم  نبیدد  س ادد رن ادد یو ر ددپر    نددب سددهو ب نددیس بددت          
Cن زددا  ندد لب اددیدمی  ادد دب  ربدد  ضددوس ادد یو بدددالر  ربدد ن  دد    ندد  ادد یو            

W  ن  وددا
لسدددیک د  لا  یا مربددد    سددد ن ر  یددد   ددد  ه  و ندددا ب گ دددب بدددت  یلردددا دلزدددیب    رب ب، سددد     ددد  

 ن زا 
اددیدمی  س گکدد ل  اددب بتوددیم   دد  لا    ی ددی،ان گکدد ل  ا ددت   نددهس م ددب لب ردد   دلررددا  ل ددس           

 C-S-Hب مددی      دد  نهکددی  ی ددی،ا اددب نددب زددا  نددب دددالر   ربدد   ت،ددت بدد د           2ص دد ی  دلرلب 
 4 ددد 24×16-7 ر  دددی    ددد    24 ددد   4رددد ریبی   4/2 ددد   4/6ندددهس د دددپها  لردددا  لردددالا  گکددد ل   

به دددت بیددد   بدددت ن زدددا ل دددس یددد   و ندددا رکدددیر ره دددی،ا   ن بد  بدددر   د ل  ندددیس ل ددد ب رالرردددا     
 نزر ت   لرالا   رب  رل روت  یلب ای ا د  یی د،هس بدالر  رب  رل روت  یلب ا یو دلد 

ان تهیدده ندددده باشددده چگوندده   د و ن وندده ا  وایددر بتنددا در  ط دده ریهتدده شدد    -22س 
مددا تددوان م،اومددت صددداری بددتن را کنتددرا کددرد و انطلددام بددا رده را انبددا  داد و بددتن را     
پددییرصت یددا رد کددرد؟ ایددا مددا تددوان ا  ممددره ییددریه ا مددایش اووتراسددونی  و چکددش      

 بتن استفاده ن ود؟
هدد ب زدددا     لررپدد   ندد  رد     دددک  ش نددیس  دد ص   لا ط  دددا  بهددب  ابیرددب یددد ب و  دد           -22پ 

ر بدددالرب زدددا  در زددد ل ی لسدددی رالرد    تهدددهس بد  بدددر صکددد رب  ربددد  طپدددا ر لندددی  بددد رب       
 ددک  ش لر دد   بددت زددید   ددد   ز ،ت رددالرد  ل دد  بدهددید  ر ددر اددب   دد  بد  بددر نددیس در ب             
ورتددب رل بددت  ددیلب ناسددر   رد م دددیل  زددو   رب لسددر لبدد  ل ،مدد ر رهددز  دد ص   لا ط  ددا  بهددب             

ورتدددب    بددد د  سددد اب    ابددد  و بد  بدددر صکددد رب  ب و ندددا لر ددد     ب دددز  لا ندددیس سدددبر زدددا 
لررپدد   ندد  رد    در   در  لسددر  در ل ددس گ  ددر بددت  ددیلب در بددیرد  ددک  ش سدد ا  لب نیددث روددید         

 ندد    بددد رل  ب ددت   ن دده رب لا  دددهس ر بددب یدد ب بتیپدد  درهدد   ضددس ندد  یوددهس ب،ددیل  لسددر  در           
  دددهو نه،دددت طددد لت  ددد  ا  نیدددیلب لا   لدددد ا  دلد  لسدددر در دددیر     ACI 318سددد  ب ب لخهددد   

نددیسن بد  بددر رکددیرب نددیس سددبر      Pull-out ابدد  و یدد ب رهوددب ببدد      هدد  ببدد   ب ر،ددا       
زدددا ن  تهدددهس سددد  ر  ددد  ا  پدددیرب لا ندددیس  ص ل دددی ت  ددد  ل  ی لسدددیرهی  ن دمدددو لزدددوهر  ددد   
 ابددد  و ن دب،دددا ت    ابددد  و یددد ب د  ددد  لسدددیک د  رودددید  لبددد  ن  دددا  یددددب دلزدددر ادددب         

ل ددس  ابدد  و یدد  بد  بددر صکدد رب رل ناسددر روددت دی،ددا   ن  ددا وددپ    ددی رلنرددب             یهومددال  لا
یوپ دددی ت ندددهس بد  بدددر صکددد رب ندددیس   ریه دددب ل دددس  ابددد  و یددد ب  هددد  ببددد    ددد ص   نددد لب 

ل ددس نددیس ناسددر   رد   سددنا بد  بددر صکدد رب نددیس رل ندد  لر دد    ابدد  و یدد ب بزنددیر ندد  ر ب           
ندددا ها  ددددید به  ددد د در ندددیس ره اب،دددا    ندددیس ورتدددب  بودددهس اد  ن خدددت لا ل دددس  ابددد  و یددد   

 تهدددهس   بکدددب  اددد دب ورددد ن طدددی    بیدددا وددد لر  هددد ب به   دیددد  در رزد مدددت بیدددا         
 ابدد  و بددت ن زدد،ا   ریه ددب  ربدد  ن  ددا ندد ل س لسدد س  هددیه   دد دد  ن،دد ن ل س ن  ددا دوددر روددید           

 اب در ا     دب ی،      نب دب ریی بت  یلب لا ل س  اب  و ی  لسیک د  روید 
ددد چگوندده مددا تددوان اسددک ت بددتن ارمدده اجددرا شددده را بصددور   چددد ا کنتددرا    23س 

 ن ود؟
ن خدددت ل وددد   یدددا  لا ا،یددد  ن لررپددد    ددد ی  ل  ددد ب سددد ا    لنتددد د  ب نددد  ردکدددب         -21پ 

بکبهدد   لسددر  یددی د،ددهس  دد   ن خددت رددد  یدد ب لد ل ددتن در  دد ی  ورتدد     ل  دد ب سدد ا            
ا بدددی زدددا تن   رکددداب ندددیس در ورتدددب ن بکدددبید   و ندددا د ددداب لسدددر  نددد لب باددد   درا سددد دن  
  بر نیدب به   دی  لا دو ب ل س لزم م  بی ی  بت زیرا 

اهکهددددر بددددد  بیت نددددیسن لزددددم م   رب  یرن،ددددابن وردددد    رددددی  به  دددد د   رد  بددددد  بیت  ب   
 تدددالد  ب ب ددد و    دددا لا لدددد ل نهدددیر  دکدددوت و ندددا ا،یددد   رودددت ن زدددا  ن،ددد ن ل س ن  دددا نددد    

 هر ورتب   س ا  رل   وهس روید ا،ی   گهس لد لن اهک
کدده بددتن کددم م،اومددت دارد و ارصیددت بدداربری    هبددرای اصددرایش بدداربری یدد  تیددر  -24س 

چدده روشددا وجددود دارد؟ ایددا بددرای معدداا بددا ماویدددن یددا پاشددیدن مدداده   هان کدداصا نیرددت
بددا مح ددوا یاهددا بدده سددطح بددتنه مددا تددوان ایددن ن،یصدده را برطددرل ن ددود؟ یدداه اد ددا مددا 

درهددد م،اومددت صددداری بددتن را اصددرایش   25سددت تددا ا م کددن ه  یدداتاشددود بددا چنددین  
 داد.
نددد لب نددد م نددد دب   صهدددر نددد رن ب  دددی   دددی خوکدددت ادددب نددد لب باددد   دلرلب ندددیس ادددی  -25پ 

بد  بددر لسددرن لصددزل و بد  بددر نددیس بددت  یلرددا  ددی رل  گددا لا نددهس رل  گ بدد ب ببی ددب ن زددا           
،مددب نددیس ندددارب بیب بددا ن زددا اددب      لصددزل و بد  بددر نددیس  ودد   لبمدد ب  ددک   ره ددر ب دد  ل       

نیددیلب  ددی بدد د  د ددپ ر،ا  رل نددب  ب  زر ددا ادد د   بد  بددر نددیس رل ندد م   ندد د اددب ادد رب ن دده ر          
 دزیلر در  ی گ ی ا  د خیلیا نید 

بتوددیم  بددیلدب اددب نددب سددر  نددیس   زددها  بددت زددید بوم، ددر رکددیر بیددا دب دلزددیب ن زددا            
 بی ب رل نیددددید   رد لبددد  د،دددالب ن   صهدددر   لگیوددد م  نددد   لاددد،و یددد  تن بددد د  سدددبر   بدددد    

ندد رن ب ورتددب ل دد  روددت  ددکلرد  د،ددهس لوددالب  ت بوم، ددر ندد  رکیر ددک  ب سددریت   د ل  نددیس            
نددد   FRPل ددد   دددکلر   ن زدددا  نددد  لسدددیک د  لا ر زدددب ب ببی دددب بدددد    سددد اب ب ر،دددا نمددد ر ه ب    

نددد رن ب  هددد  رل   ه بدددت  دددیلب   صهدددر   لسدددیک د  لا  دددکی    ددددی یت لا ندددیس   لصدددزل و لر کددد     
 لصزل و دلد 

چدددرا اسدددتفاده ا  بردددیاری ا  روان کنندددده هدددا در سدددطح شدددهرهای اسدددتان    -20س 
تدداثیر  یددادی ندددان ن ددا دهددد و میددران مصددرل ان بدده مراتددت بددیش ا  م،ددادیر  یددد      
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ل ددس نددیس ناسددر   رد   سددنا بد  بددر صکدد رب نددیس رل ندد  لر دد    ابدد  و یدد ب بزنددیر ندد  ر ب           
ندددا ها  ددددید به  ددد د در ندددیس ره اب،دددا    ندددیس ورتدددب  بودددهس اد  ن خدددت لا ل دددس  ابددد  و یددد   

 تهدددهس   بکدددب  اددد دب ورددد ن طدددی    بیدددا وددد لر  هددد ب به   دیددد  در رزد مدددت بیدددا         
 ابدد  و بددت ن زدد،ا   ریه ددب  ربدد  ن  ددا ندد ل س لسدد س  هددیه   دد دد  ن،دد ن ل س ن  ددا دوددر روددید           

 اب در ا     دب ی،      نب دب ریی بت  یلب لا ل س  اب  و ی  لسیک د  روید 
ددد چگوندده مددا تددوان اسددک ت بددتن ارمدده اجددرا شددده را بصددور   چددد ا کنتددرا    23س 

 ن ود؟
ن خدددت ل وددد   یدددا  لا ا،یددد  ن لررپددد    ددد ی  ل  ددد ب سددد ا    لنتددد د  ب نددد  ردکدددب         -21پ 

بکبهدد   لسددر  یددی د،ددهس  دد   ن خددت رددد  یدد ب لد ل ددتن در  دد ی  ورتدد     ل  دد ب سدد ا            
ا بدددی زدددا تن   رکددداب ندددیس در ورتدددب ن بکدددبید   و ندددا د ددداب لسدددر  نددد لب باددد   درا سددد دن  
  بر نیدب به   دی  لا دو ب ل س لزم م  بی ی  بت زیرا 

اهکهددددر بددددد  بیت نددددیسن لزددددم م   رب  یرن،ددددابن وردددد    رددددی  به  دددد د   رد  بددددد  بیت  ب   
 تدددالد  ب ب ددد و    دددا لا لدددد ل نهدددیر  دکدددوت و ندددا ا،یددد   رودددت ن زدددا  ن،ددد ن ل س ن  دددا نددد    

 هر ورتب   س ا  رل   وهس روید ا،ی   گهس لد لن اهک
کدده بددتن کددم م،اومددت دارد و ارصیددت بدداربری    هبددرای اصددرایش بدداربری یدد  تیددر  -24س 

چدده روشددا وجددود دارد؟ ایددا بددرای معدداا بددا ماویدددن یددا پاشددیدن مدداده   هان کدداصا نیرددت
بددا مح ددوا یاهددا بدده سددطح بددتنه مددا تددوان ایددن ن،یصدده را برطددرل ن ددود؟ یدداه اد ددا مددا 

درهددد م،اومددت صددداری بددتن را اصددرایش   25سددت تددا ا م کددن ه  یدداتاشددود بددا چنددین  
 داد.
نددد لب نددد م نددد دب   صهدددر نددد رن ب  دددی   دددی خوکدددت ادددب نددد لب باددد   دلرلب ندددیس ادددی  -25پ 

بد  بددر لسددرن لصددزل و بد  بددر نددیس بددت  یلرددا  ددی رل  گددا لا نددهس رل  گ بدد ب ببی ددب ن زددا           
،مددب نددیس ندددارب بیب بددا ن زددا اددب      لصددزل و بد  بددر نددیس  ودد   لبمدد ب  ددک   ره ددر ب دد  ل       

نیددیلب  ددی بدد د  د ددپ ر،ا  رل نددب  ب  زر ددا ادد د   بد  بددر نددیس رل ندد م   ندد د اددب ادد رب ن دده ر          
 دزیلر در  ی گ ی ا  د خیلیا نید 

بتوددیم  بددیلدب اددب نددب سددر  نددیس   زددها  بددت زددید بوم، ددر رکددیر بیددا دب دلزددیب ن زددا            
 بی ب رل نیددددید   رد لبددد  د،دددالب ن   صهدددر   لگیوددد م  نددد   لاددد،و یددد  تن بددد د  سدددبر   بدددد    

ندد رن ب ورتددب ل دد  روددت  ددکلرد  د،ددهس لوددالب  ت بوم، ددر ندد  رکیر ددک  ب سددریت   د ل  نددیس            
نددد   FRPل ددد   دددکلر   ن زدددا  نددد  لسدددیک د  لا ر زدددب ب ببی دددب بدددد    سددد اب ب ر،دددا نمددد ر ه ب    

نددد رن ب  هددد  رل   ه بدددت  دددیلب   صهدددر   لسدددیک د  لا  دددکی    ددددی یت لا ندددیس   لصدددزل و لر کددد     
 لصزل و دلد 

چدددرا اسدددتفاده ا  بردددیاری ا  روان کنندددده هدددا در سدددطح شدددهرهای اسدددتان    -20س 
تدداثیر  یددادی ندددان ن ددا دهددد و میددران مصددرل ان بدده مراتددت بددیش ا  م،ددادیر  یددد      
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شددده در بروشددور انهددا مددا شددود؟ هددم چنددین در برددیاری ا  او ددا  موجددت کدداهش       
 م،اومت هم ما شونده چرا ؟ 

بدددیلد ر لب ا،،دددا  ل دددی لا بتودددی ت  ددد  صدددی  ر لب ا،،دددا  بدددت  یلردددا دلرلب اهکهدددر یددد ب   -24پ 
ببی دددب   بهدددزلب بدددیلد د بدددا  یرددد  یب ن زدددا  نددد لب باددد    دددی بددد د  ر لب ا،،دددا  بتودددی ت     
 ب  ه ،یسدددی کیر  ت بدددت  یلردددا نددد     دددر یددد ب ببی دددب   ضدددب  ددد دد  بددد د  ل ددد ت   بدددی       

  ت ن زدددا  صددد   ا،هدددا د  ر لب ا،،دددا  نددد  بهدددزلب بدددیلد  یلردددا نددد  اهکهدددر  و مددد دب بیکددد  بدددت
در ددا دلزددیب ن زددهی اددب رددی   ه ،یسددی کیر    ربدد  بیکدد    ن زددان ن،دد ن ل س  و مدد د            14د بددا 

  رب  بت  یلرا بیک    ن زا 
ن ددده رب لا بدددیلدب ادددب در سدددر  زدددب ی    در ص  زددد  یب ب بهددد    سددد خیو رت ص  خیدددب بدددت     

ت ن زدد،ا  یدد  د،ددا ل ددس بددیلد  دد ی ل  لرالب ن، دد  بددت رسدد،ا     زددید  هدد  لسددی رالرد   اددی    ددر بدد   
لبدد  بهدد    ربدد  ن  ددا ا دد د زددید  دد  لری دد رل  رل ندد   رد  ا،ددا   زدد  ا  ودد     لریدد   ودد   زددیرا           
بتودددیم  بکدددی ب ل ، یردددب بدددیلدن  زددد،  ندددب لصز دردددت یددد  ره دددی،ا   وهودددر  لگدددا  ددد دهسن  ربددد  رل  

 ن لب خ  ا ل س بیلد د   بت ا،ا 
 یبدد ب ص  خیددب زددید    2466سددر اه ددی ت  ل ا  ددی بدد د  ر لب ا،،ددا  بتوددی ت بومددس    صدد   ا،هدد 

 یبددد ب ن زدددا  ل  ددد  لصددد لد   7466   دددی بددد د  صدددی  ر لب ا،،دددا    دددت ا نیا ددده  ت اه دددی ت   
 یبدد رت لرالریدد    بددد  ب نددب  دد صب  دد  لسددر در گدد  ت اددب ل ددس       2466 هددیر بددت ا،،ددا اددب بدد د    

هدددا ن خدددت  ی هاا،،دددا  بن بددد د    دددت     بیضدددی  بیدددا   د دددا بدددت ن زدددا  ندددب یودددهس د       
 یبددد ب زدددید    2466ا نیا ددده  ت رل ن ددده ر روهدددا بدددت ا،،دددا  ددد  وهودددر  لگدددا  ب اه دددی ت     

ب ددد و   بهدددزلب بهددد   ل دددس بددد د  ندددب ب ل ددد  نهکدددی  بدددت  ددد دد  بدددیلد   دددت ا نیا ددده  ت نددد   
 در ان  و م د  م  رت رالررا ا  ل ص بی   رب  بومس لسر  م  ب رپ زا 56   ر 
  سدددتت رو دهدددا  ددد  بدددیلد ر لب ا،،دددا   ددد  صدددی  ر لب ا،،دددا  لسدددی رالرد رل لا زددد ار یددد ب  یودددیلر

بتیپدد   دد  رو  ،ددا ت یدد ب  ربدد   بهددب رو دهددا   ویددت لا  ددی بدد د  ر لب ا،،ددا  ن  دد ص   ندد لب ر لب          

C ددد  اددد دب ندددیس ضدددوس گکدددس 
W   ندددر ندددیدب بددددالر سدددهو ب      لسدددیک د  زدددید بتودددیم    

 ب در بد  بدددر گ  دددا رودددت زدددید ب ددد  ل ،مدددب بددد د  بزندددیر دلرلب یدددیلال ت ن زدددا  در ل دددس   ههددد
گ  دددر ل  ددد د یدددیلب لضددد صت ر زدددت لا بهددد    ب بدددت  یلردددا ندددب اددد یو بد  بدددر ب، ددد   ددد دد  
ن ددده رب لا ل دددس بدددیلد ندددی     ه ،یسدددی کیر  ب      دددت ا نیا ددده  ب  بومدددس لسدددر یدددیلال ت و ندددا  

   دد   ی هددا ا،،ددا  ل ددس بددیلد ن  ددا ل ددس یددیلال ت رل اددی   نددب         ددیدبت دلزددیب ن زدد،ا اددب ص  زدد،ا   
 گالوا ب  ا ن س را 

در مدددورد کنتدددرا مدددواد اصرودندددا و ا مدددایش هدددای مدددورد نیدددا ه توضدددیح     -29س 
 بیدتری بدهید.

در بدددیرد بدددیلد لصز دردددت ن د   ددد  سدددب ردددی  ا،یددد    ددددید دلرد  ا،یددد   ل   نددد لب لررپددد     -20پ 
لر ددد   خیلیدددا زدددا  لررپددد   نددد      2916 لب طپدددا لسدددی رالرد  نددد  لسدددی رالرد لسدددر ادددب در ل ددد   

لسدددی رالرد بتودددیم  نددد لب ن ددده رب لا لصز دردددت یددد ب بیددددید لر ددد    بدددت زدددید  دسدددیه نت ندددب     
گددالوا  ددهو نه،ددت زددا  در لسددی رالرد د،ددالب بکددما ره ددر   اهکهددر لصز درددت یدد  ن ددیب نددب           

مددس لسددر ص  دد ب اهکددت نددهس د     بهددزلب ص  دد ب لا ل ددس گددالوا بددیرد لرا دد نت ودد لر بددت  هدد د   بو     
لصز دردددت لسدددی رالردن خه دددت ا ددد د ن زدددا   رپ  دددا  ،الزدددر ادددب د  لصز دردددت لسدددی رالرد اهکهدددر      
 م دد رت دلرد  بدددالر بهدد   لصز درددت یدد  ندد  لب دسددیه نت نددب  ددی     ددت بددیرد رهدد ان ب دد  ب            
  م ددد ب ره دددر   طپهتیددد   یز ،دددب بهددد    ب نددد   یددددب ندددب بددددالر بهددد     وهودددر  لگدددا ل دددس 

 بیلد  م  ب ربیلیا نید   ن  ا بیرد ن رست و لر  ه د 
 و مدد د بدد د  لصز درددت در طدد ت بب ددی  نددیس بددیرد ر دد  بددت ن زددا  ن  ددا        ا،یدد   ا،یدد   د  دد ن  

 یدددب دلزددر در  ابدد  و یدد ب لررپدد   ندد  لسددی رالرد لا نددیس  دد  بدد   خ  ددت اددب در دسددییر             
خددد ا    هددد ر خددد ان سددد، الرب   ابددد  و لسدددی رالرد ندددالب لزددد ر  زدددا  لسدددر   دلرلب سدددهو ب   

یدد  ت ندد  دلرددب ن،دداب خدد ا   ر ددپر    نددب سددهو ب خ  ددت بددت ن زددا لسددیک د  بددت  دد دد               
رنرددت نددب طدد ت بب ددی  نددیس بددیرد رهدد ا بدد  در  ددی  دد  ا  رددالرد  ن،دد ن ل س بتوددیم  سددتت بددت            
زدددید  و مددد د بدددیلد لصز دردددت در ندددیس بزندددیر ن رسدددت   نددد  بدددیلد بکددد نب د  ددد  بد   دددب  ددد دد    

سددی  ن ا،یددد    م،ددیلخیت بیوی دددب یدد ب خ  دددالرب زددا  لا  دددی بدد د  لسدددر  دد    ندددر        ا،یدد   
 زید بیوی ب دا ا ن  بیوی ب وا وت  ک    د،الرت رالرد 

ا،یددد   در دددا بدددیلد د بدددا   د ددد  ت لصز دردددت لا سددد د   ددد  س   ل  هدددب  ددد  س       ، PHا،یددد   
بیوی ددب ندد لب  ددی   لوددالب   ندد لب ا،یدد    م،ددیلخیت بیوی ددب ی سددر  یددی د،ددهس ن  ددا  و مدد د        

طدد ت بب ددی  نددا ب   ههدد  اهکهددر   اوهددر لدددزلب نددیس ن رسددت  دد دد   ل دد  لخددی   بت،دد              
دلرب رالزدددیب ن زدددا  م،دددیلخیت بیوی دددب یددد    دهدددا بدددت  ددد دد ضدددوس ل ،مدددب اهکهدددر لصز دردددت رل 

 رهز  رک ب خیلیا دلد 
بدده  نددوان یدد  توویدکننددده بددتنه سدد ا ن ددودیم بددا شرتدددوی  یدداد ماسددهه       -27س 
SE 15ا بدداب بلددریم. در ک دداا ت بددت مددداهده کددردیم کدده م،اومددت بددتن حتددا تددا        ر 

 درهد کاهش پیدا کرد. بنظر ش ا چرا چنین اتفا ا اصتاده است؟
ندد   یدددب نددب لط  دد   بیدددید د، روددب ر ددپر    نددب سددهو ب   نددر ر ددب دلزددیب زددیدن             -27پ 

 دد  ه  باپددر ندد  ر لرددت    ب سددب ن  دد  ه ب ب،کددت ندد  بد  بددر   ادد رل ت         SEبوم، ددر ندد م رصددیس   
 نددد    ندددر ندددیدب    ندددب سدددهو ب  دلزدددیب ن زدددا      لردددالخیس ندددیس   لسدددیتالد دالزدددا ت        

 SEنهکددی   دد دد  در  ددیر ت اددب ر لرددت نددیس    هدد ر سددهو ب   نددر ر بالزددیب زددیدن ندد م رصددیس           
بدددت  یلردددا ندددب لصدددزل و بد  بدددر ب، ددد   ددد ددن در گددد  ت ادددب  ددد  ه  ا ددد دب نددد     لردددالخیس     

 ربیلیا دلزر دالزا ت 
نبدد  گدد   ن،ددا  روددت دلرددی اددب ل ددس نددیس یدد  ندد  اددال   ددی لا گ  ددر یدد ب صددی  سدد خیب زددا  لسددرم     
  ددد  در ا ر ددد   سددد خیب زدددا  لسدددر    ددد  در  اب  کددد    م ا،یددد   نددد  سددد خر ا ر ددد یت            
 اب  کددد  یت لا ر ددد  ل ددد گ   رطدددینیت د یردددب ندددید  لسدددرم ن،ددد ن ل س   سدددن ندددب ل دددس   سدددو  

 دزیلر لسر 
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شددده در بروشددور انهددا مددا شددود؟ هددم چنددین در برددیاری ا  او ددا  موجددت کدداهش       
 م،اومت هم ما شونده چرا ؟ 

بدددیلد ر لب ا،،دددا  ل دددی لا بتودددی ت  ددد  صدددی  ر لب ا،،دددا  بدددت  یلردددا دلرلب اهکهدددر یددد ب   -24پ 
ببی دددب   بهدددزلب بدددیلد د بدددا  یرددد  یب ن زدددا  نددد لب باددد    دددی بددد د  ر لب ا،،دددا  بتودددی ت     
 ب  ه ،یسدددی کیر  ت بدددت  یلردددا نددد     دددر یددد ب ببی دددب   ضدددب  ددد دد  بددد د  ل ددد ت   بدددی       

  ت ن زدددا  صددد   ا،هدددا د  ر لب ا،،دددا  نددد  بهدددزلب بدددیلد  یلردددا نددد  اهکهدددر  و مددد دب بیکددد  بدددت
در ددا دلزددیب ن زددهی اددب رددی   ه ،یسددی کیر    ربدد  بیکدد    ن زددان ن،دد ن ل س  و مدد د            14د بددا 

  رب  بت  یلرا بیک    ن زا 
ن ددده رب لا بدددیلدب ادددب در سدددر  زدددب ی    در ص  زددد  یب ب بهددد    سددد خیو رت ص  خیدددب بدددت     

ت ن زدد،ا  یدد  د،ددا ل ددس بددیلد  دد ی ل  لرالب ن، دد  بددت رسدد،ا     زددید  هدد  لسددی رالرد   اددی    ددر بدد   
لبدد  بهدد    ربدد  ن  ددا ا دد د زددید  دد  لری دد رل  رل ندد   رد  ا،ددا   زدد  ا  ودد     لریدد   ودد   زددیرا           
بتودددیم  بکدددی ب ل ، یردددب بدددیلدن  زددد،  ندددب لصز دردددت یددد  ره دددی،ا   وهودددر  لگدددا  ددد دهسن  ربددد  رل  

 ن لب خ  ا ل س بیلد د   بت ا،ا 
 یبدد ب ص  خیددب زددید    2466سددر اه ددی ت  ل ا  ددی بدد د  ر لب ا،،ددا  بتوددی ت بومددس    صدد   ا،هدد 

 یبددد ب ن زدددا  ل  ددد  لصددد لد   7466   دددی بددد د  صدددی  ر لب ا،،دددا    دددت ا نیا ددده  ت اه دددی ت   
 یبدد رت لرالریدد    بددد  ب نددب  دد صب  دد  لسددر در گدد  ت اددب ل ددس       2466 هددیر بددت ا،،ددا اددب بدد د    

هدددا ن خدددت  ی هاا،،دددا  بن بددد د    دددت     بیضدددی  بیدددا   د دددا بدددت ن زدددا  ندددب یودددهس د       
 یبددد ب زدددید    2466ا نیا ددده  ت رل ن ددده ر روهدددا بدددت ا،،دددا  ددد  وهودددر  لگدددا  ب اه دددی ت     

ب ددد و   بهدددزلب بهددد   ل دددس بددد د  ندددب ب ل ددد  نهکدددی  بدددت  ددد دد  بدددیلد   دددت ا نیا ددده  ت نددد   
 در ان  و م د  م  رت رالررا ا  ل ص بی   رب  بومس لسر  م  ب رپ زا 56   ر 
  سدددتت رو دهدددا  ددد  بدددیلد ر لب ا،،دددا   ددد  صدددی  ر لب ا،،دددا  لسدددی رالرد رل لا زددد ار یددد ب  یودددیلر

بتیپدد   دد  رو  ،ددا ت یدد ب  ربدد   بهددب رو دهددا   ویددت لا  ددی بدد د  ر لب ا،،ددا  ن  دد ص   ندد لب ر لب          

C ددد  اددد دب ندددیس ضدددوس گکدددس 
W   ندددر ندددیدب بددددالر سدددهو ب      لسدددیک د  زدددید بتودددیم    

 ب در بد  بدددر گ  دددا رودددت زدددید ب ددد  ل ،مدددب بددد د  بزندددیر دلرلب یدددیلال ت ن زدددا  در ل دددس   ههددد
گ  دددر ل  ددد د یدددیلب لضددد صت ر زدددت لا بهددد    ب بدددت  یلردددا ندددب اددد یو بد  بدددر ب، ددد   ددد دد  
ن ددده رب لا ل دددس بدددیلد ندددی     ه ،یسدددی کیر  ب      دددت ا نیا ددده  ب  بومدددس لسدددر یدددیلال ت و ندددا  

   دد   ی هددا ا،،ددا  ل ددس بددیلد ن  ددا ل ددس یددیلال ت رل اددی   نددب         ددیدبت دلزددیب ن زدد،ا اددب ص  زدد،ا   
 گالوا ب  ا ن س را 

در مدددورد کنتدددرا مدددواد اصرودندددا و ا مدددایش هدددای مدددورد نیدددا ه توضدددیح     -29س 
 بیدتری بدهید.

در بدددیرد بدددیلد لصز دردددت ن د   ددد  سدددب ردددی  ا،یددد    ددددید دلرد  ا،یددد   ل   نددد لب لررپددد     -20پ 
لر ددد   خیلیدددا زدددا  لررپددد   نددد      2916 لب طپدددا لسدددی رالرد  نددد  لسدددی رالرد لسدددر ادددب در ل ددد   

لسدددی رالرد بتودددیم  نددد لب ن ددده رب لا لصز دردددت یددد ب بیددددید لر ددد    بدددت زدددید  دسدددیه نت ندددب     
گددالوا  ددهو نه،ددت زددا  در لسددی رالرد د،ددالب بکددما ره ددر   اهکهددر لصز درددت یدد  ن ددیب نددب           

مددس لسددر ص  دد ب اهکددت نددهس د     بهددزلب ص  دد ب لا ل ددس گددالوا بددیرد لرا دد نت ودد لر بددت  هدد د   بو     
لصز دردددت لسدددی رالردن خه دددت ا ددد د ن زدددا   رپ  دددا  ،الزدددر ادددب د  لصز دردددت لسدددی رالرد اهکهدددر      
 م دد رت دلرد  بدددالر بهدد   لصز درددت یدد  ندد  لب دسددیه نت نددب  ددی     ددت بددیرد رهدد ان ب دد  ب            
  م ددد ب ره دددر   طپهتیددد   یز ،دددب بهددد    ب نددد   یددددب ندددب بددددالر بهددد     وهودددر  لگدددا ل دددس 

 بیلد  م  ب ربیلیا نید   ن  ا بیرد ن رست و لر  ه د 
 و مدد د بدد د  لصز درددت در طدد ت بب ددی  نددیس بددیرد ر دد  بددت ن زددا  ن  ددا        ا،یدد   ا،یدد   د  دد ن  

 یدددب دلزددر در  ابدد  و یدد ب لررپدد   ندد  لسددی رالرد لا نددیس  دد  بدد   خ  ددت اددب در دسددییر             
خددد ا    هددد ر خددد ان سددد، الرب   ابددد  و لسدددی رالرد ندددالب لزددد ر  زدددا  لسدددر   دلرلب سدددهو ب   

یدد  ت ندد  دلرددب ن،دداب خدد ا   ر ددپر    نددب سددهو ب خ  ددت بددت ن زددا لسددیک د  بددت  دد دد               
رنرددت نددب طدد ت بب ددی  نددیس بددیرد رهدد ا بدد  در  ددی  دد  ا  رددالرد  ن،دد ن ل س بتوددیم  سددتت بددت            
زدددید  و مددد د بدددیلد لصز دردددت در ندددیس بزندددیر ن رسدددت   نددد  بدددیلد بکددد نب د  ددد  بد   دددب  ددد دد    

سددی  ن ا،یددد    م،ددیلخیت بیوی دددب یدد ب خ  دددالرب زددا  لا  دددی بدد د  لسدددر  دد    ندددر        ا،یدد   
 زید بیوی ب دا ا ن  بیوی ب وا وت  ک    د،الرت رالرد 

ا،یددد   در دددا بدددیلد د بدددا   د ددد  ت لصز دردددت لا سددد د   ددد  س   ل  هدددب  ددد  س       ، PHا،یددد   
بیوی ددب ندد لب  ددی   لوددالب   ندد لب ا،یدد    م،ددیلخیت بیوی ددب ی سددر  یددی د،ددهس ن  ددا  و مدد د        

طدد ت بب ددی  نددا ب   ههدد  اهکهددر   اوهددر لدددزلب نددیس ن رسددت  دد دد   ل دد  لخددی   بت،دد              
دلرب رالزدددیب ن زدددا  م،دددیلخیت بیوی دددب یددد    دهدددا بدددت  ددد دد ضدددوس ل ،مدددب اهکهدددر لصز دردددت رل 

 رهز  رک ب خیلیا دلد 
بدده  نددوان یدد  توویدکننددده بددتنه سدد ا ن ددودیم بددا شرتدددوی  یدداد ماسددهه       -27س 
SE 15ا بدداب بلددریم. در ک دداا ت بددت مددداهده کددردیم کدده م،اومددت بددتن حتددا تددا        ر 

 درهد کاهش پیدا کرد. بنظر ش ا چرا چنین اتفا ا اصتاده است؟
ندد   یدددب نددب لط  دد   بیدددید د، روددب ر ددپر    نددب سددهو ب   نددر ر ددب دلزددیب زددیدن             -27پ 

 دد  ه  باپددر ندد  ر لرددت    ب سددب ن  دد  ه ب ب،کددت ندد  بد  بددر   ادد رل ت         SEبوم، ددر ندد م رصددیس   
 نددد    ندددر ندددیدب    ندددب سدددهو ب  دلزدددیب ن زدددا      لردددالخیس ندددیس   لسدددیتالد دالزدددا ت        

 SEنهکددی   دد دد  در  ددیر ت اددب ر لرددت نددیس    هدد ر سددهو ب   نددر ر بالزددیب زددیدن ندد م رصددیس           
بدددت  یلردددا ندددب لصدددزل و بد  بدددر ب، ددد   ددد ددن در گددد  ت ادددب  ددد  ه  ا ددد دب نددد     لردددالخیس     

 ربیلیا دلزر دالزا ت 
نبدد  گدد   ن،ددا  روددت دلرددی اددب ل ددس نددیس یدد  ندد  اددال   ددی لا گ  ددر یدد ب صددی  سدد خیب زددا  لسددرم     
  ددد  در ا ر ددد   سددد خیب زدددا  لسدددر    ددد  در  اب  کددد    م ا،یددد   نددد  سددد خر ا ر ددد یت            
 اب  کددد  یت لا ر ددد  ل ددد گ   رطدددینیت د یردددب ندددید  لسدددرم ن،ددد ن ل س   سدددن ندددب ل دددس   سدددو  

 دزیلر لسر 
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   ناار چگونه ما تواند نتیبه ا مایدگاه بتن را رد یا  لوا کند؟ی -28س 
بدهددید لا سددیل  زددو  ندد لب ن،ددا  ر زددس ره ددر م   دد   ددیر  اب  کددب  بددا ر دد  زددو              -21پ 

بددت ن زددام  دد  در بددیرد ضددیلنی  ددک  ش   لررپدد   ندد  رد  بددیرد ر دد    ریددی  لر دد   ل ددس ادد ر              
 ن سکت  دید دلردم

 یلرهدددا نددد  بکددد یا    دودددر در لر ددد   رویردددب  هددد ب ن و  ددد    دددیر لر ددد    ابددد  و یددد  رل بدددت 
 هددد بن  ودددا   رب ل  هدددب   ربددد  ت   زم دددیس  ابیردددب یددد    بر نددددر نددد  دسدددییرل توا یددد ب      
لسددی رالرد ب نیطددب ن رسددت رو دهددا   ددی ردد    گددا دلرد در بددیرد  ددیر ل ددس  و هدد  ن ن رسددت            

 یلردددا در بدددیرد اددد  هپ    رو  دددا ا ددد ل بدابدددب  دددک  ش   لررپددد   نددد  رد  لسدددر  گیدددت رددد    بدددت 
نددیدب  سدد  ا لرددالا   هدد ب رهددز گ  سددهر رکدد ب دیددا  نبدد  گدد   ل ددیم   اب  کدد  یب  بی ک،ددا           

 ل س لوالب   رل نب درسیت نب لر    رس ر،ا لب  رلصس ر  ر  ن  ا ر  رب  ربیلیا نید 
د، رودددب ر ددد ر  لا  دددیر ریددد  ج   یدددی د،دددهس ر   دددر ضدددیلنی رویردددب نددد دلرب    دددیل   رویردددب    

 دلرب برودد س ن زددان در ب گ ددب نتدداب ندد   یدددب نددب ضددیلنی  ددک  ش   لررپدد   ندد  رد  اددب در           ندد
 دددهس ر بددب نددیس ل دد لب   بپیددث ربددی بددد رل  ب ددت  بددا  لسددر ن  ددا در ل ددس ندد ر  ل بدد ر ر دد              
ا،ددا  در  ددیر   ددا  لررپدد   ندد  رد ن بیضددی  ن رسددت نددیس اددی بد  بددر در دسددییر ادد ر ودد لر             

ش سدد ا  لب ب، دد  زددید  د، روددب  ددک  ش سدد ا  لب بیدددا       بددت  هدد د اددب بوم، ددر نددب  ددک       
رکددیدن  در بددیرد  ب  دد   دد   دی ددر  دد    ههدد  ن ریدد   ن گ دد  ر دد  ا رص بدد   بوم، ددر لوددال              

   دد 
در کاریاندده هددای بددتن امدداده نیددا  بدده یدد  مدددیر صنددا و مردد وا کنتددرا کیفددا     -26س 

 مان اسددتاندارد ص دداا وجددود دارد در حدداوا کدده وا  یددت موجددود چنددین نیرددت. ایددا سددا   
 نلاید در این مورد ه کنتروا را به انبا  رساند؟

بیضددی  بددیرد لزدد ر  ادد ب   درسددر لسددر   د،ددهس رهدد اب نددب زددا  لگ دد س بددت زددید            -29پ 
  د، روددب ل ددس لصدد لد دلرلب دلرددو ص،ددت ما  رپ زدد،ا    دد  صت  هددر ب ددیو  رالزددیب ن زدد،ان روددت            

   دد  یلب برو س نید اب نیس  ب د  ب، سپت  ی ها 
سددد اب ب لسدددی رالرد رهدددز ل دددس ره ایددد  رل   دهدددا بدددت ا،دددا   ددددز  ل زلبددد   لخدددک    لردددب لسدددی رالرد  
لسدددر لبددد  ا،یددد   بدددال    ب نددد لب   دهدددا صت  هدددر ب دددیو  ل دددس لصددد لد نددد لب سددد اب ب لسدددی رالرد  
بدددا ر روددت ن زددا  نب گدد   ن  ددا در دبیددت گ اددر ا،ددهی اددب  ی هددا ا،،ددا    خ  ددالر نددب ل ددس           

ر رکدد ب دی،ددا  در یدده) ا دد ب درهدد  سدد اب ب یدد  ت بکدد نب سدد اب ب لسددی رالرد         بیضددی  گ  سدده 
 روت  یلر،ا ب  ی هر ا،ی    دید لص لد صت   در ل س بک  ا رل نبینت درپ   ا،،ا 

ن،دددا  در ن خدددت لا ا رخ ردددب یددد ب ندددیس  بددد د  لا رزد دددی بکددد یا  اددد د  ل  ادددب د،دددهس لصددد لدب   
ل ددد ب لا د،دددهس رک ل دددت را دددا   در ن خدددت لا    صت مردددب بکددد ی  نم رردددا لبددد  در ن خدددت د  ددد ن     

ا رخ رددب یدد ب نددیس  بدد د   سدد  ا  اب  کدد    نددب زددا  بددیرد لسددیک د  نیدرددا   در ن خددت د  دد            
  ردار ری نیدرا اب  ی ت   ا،یب نم ر ر صیب لرا 

 

 1369سؤاب  مطروحه درج ره ه ایش یکرو ه کاربرد های نوین میکروسی ی ه دی اه 
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بیضدددی هر  kندد لب بهم  سددده ها ده دددرم بددددالر  ب دددددار بددت ن زدددام   ددد  در بدددیرد د ل  رهدددز   
 دلردم بدالر  ب ددار لسرم

دددد   ز س سدددهو ب  ددد  ه   ندددب  ،دددیلب در دددا بهم  سددده ها 4اویددد  لا   ددد  بهددد   بدددد د  ب  -9
 باپیت ن      ت ی ب نیس دلردم

 پاسخ های ه ایش یکرو ه کاربردهای نوین میکروسی ی   
 یدرسدددده هان  ب رل لا     دددد ی بی سددددک رب روددددت  ددددیلب  دددد ص   لا ر ب ررددددق      -1پاسددددخ 

ر بدددیرد د د  سه ه دددت  بهم  سددده ها  ددد  د د  سه ه دددت  کدددبه  دلد   ،دددی  رردددق ندددی    د      
ر زددس   دددید دلرد   ددیدر سدده ها اددیلر زب رهددز       دد  خ ا ددی ب   خ ا ددی ب سددکها بیو  ددا نددب   

 ررق سکها بیو  ا نب خ ا ی ب بت  یلرا دلزیب ن زا 
بهم  رهدددز   ددد   سددده ها نددد لب  کدددبه  بهم  سددده ها  د د  سه ه دددت  لا  دددیدر     -2پاسدددخ 

 نرلیبددد ب ببی کدددت  ددددید دلرد  نددد لب باددد   نبیددد  س رل     (Silica flour)سددده ها  ددد د  ددد   رد 
  لسدددددی رالرد ب دددددت  ASTMC1240نمددددد ر ه ب  ابددددد  و خ  دددددهر  دددددیا مرت در لسدددددی رالرد 

بددد   گددد  ب   س زدددا  درر ا    ددد   7بدددت ن زدددا  د، رودددب ریه دددب ر دددپر بد  بدددر      11271
ر ا    دددد  س زددددا  بددددد      7بهم  سدددده ها ددددد   ز س در بدددد   لسدددددی رالرد   بد  بددددر     

 دددیدر سددده ها  ددد  بددد د  بدددیرد ر ددد ن ندددب لگیوددد   ودددیب  ندر دددا اویددد  ن زدددا 164سدددی رالرد لا ل
رهددددز رل  گددددا  EN13263د د  سه ه ددددت ردددد ب  ی     هدددد  لسددددی رالرد بددددت ن زددددا  لسددددی رالرد 

 بک نبت دلرد لب  ریی   اب  و   بته ر  ب بیک    لسر 
 ب بدددت  یلردددا رو  کددد   بهمددد  54 ددد   124در دددا ب ردددا  ر ب ل دددی زدددو ر   یدددی د،دددهس لگیوددد م 

زددپبب لب رل د،ددهس ل ددس لبدد  ن زددا لبدد  بومددس لسددر ر ددز ادد دب و نددا  یدددب  ددیدر سدده ها نییلرددا       
 نیدید   رد 

طپدددا لسدددی رالرد ب نیطدددب  (BET)د، رودددب  ابددد  و  تهدددهس سدددر    ددد   ندددب ر ش ددددک  رهیددد  اب
ینت نددب لر دد    دد دد گیودد    کدد    ل ددس د  بدد د   ت،ددت بهم  سدده ها    ددیدر سدده ها رل نددب خدد          

  ر خ  هدددت یددد ب بیددددید رودددت   SiO2روددد  و بدددت  دددکلرد   ابددد  و یددد  ت یدددی ددددیب  تهدددهس   
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   ناار چگونه ما تواند نتیبه ا مایدگاه بتن را رد یا  لوا کند؟ی -28س 
بدهددید لا سددیل  زددو  ندد لب ن،ددا  ر زددس ره ددر م   دد   ددیر  اب  کددب  بددا ر دد  زددو              -21پ 

بددت ن زددام  دد  در بددیرد ضددیلنی  ددک  ش   لررپدد   ندد  رد  بددیرد ر دد    ریددی  لر دد   ل ددس ادد ر              
 ن سکت  دید دلردم

 یلرهدددا نددد  بکددد یا    دودددر در لر ددد   رویردددب  هددد ب ن و  ددد    دددیر لر ددد    ابددد  و یددد  رل بدددت 
 هددد بن  ودددا   رب ل  هدددب   ربددد  ت   زم دددیس  ابیردددب یددد    بر نددددر نددد  دسدددییرل توا یددد ب      
لسددی رالرد ب نیطددب ن رسددت رو دهددا   ددی ردد    گددا دلرد در بددیرد  ددیر ل ددس  و هدد  ن ن رسددت            

 یلردددا در بدددیرد اددد  هپ    رو  دددا ا ددد ل بدابدددب  دددک  ش   لررپددد   نددد  رد  لسدددر  گیدددت رددد    بدددت 
نددیدب  سدد  ا لرددالا   هدد ب رهددز گ  سددهر رکدد ب دیددا  نبدد  گدد   ل ددیم   اب  کدد  یب  بی ک،ددا           

 ل س لوالب   رل نب درسیت نب لر    رس ر،ا لب  رلصس ر  ر  ن  ا ر  رب  ربیلیا نید 
د، رودددب ر ددد ر  لا  دددیر ریددد  ج   یدددی د،دددهس ر   دددر ضدددیلنی رویردددب نددد دلرب    دددیل   رویردددب    

 دلرب برودد س ن زددان در ب گ ددب نتدداب ندد   یدددب نددب ضددیلنی  ددک  ش   لررپدد   ندد  رد  اددب در           ندد
 دددهس ر بددب نددیس ل دد لب   بپیددث ربددی بددد رل  ب ددت  بددا  لسددر ن  ددا در ل ددس ندد ر  ل بدد ر ر دد              
ا،ددا  در  ددیر   ددا  لررپدد   ندد  رد ن بیضددی  ن رسددت نددیس اددی بد  بددر در دسددییر ادد ر ودد لر             

ش سدد ا  لب ب، دد  زددید  د، روددب  ددک  ش سدد ا  لب بیدددا       بددت  هدد د اددب بوم، ددر نددب  ددک       
رکددیدن  در بددیرد  ب  دد   دد   دی ددر  دد    ههدد  ن ریدد   ن گ دد  ر دد  ا رص بدد   بوم، ددر لوددال              

   دد 
در کاریاندده هددای بددتن امدداده نیددا  بدده یدد  مدددیر صنددا و مردد وا کنتددرا کیفددا     -26س 

 مان اسددتاندارد ص دداا وجددود دارد در حدداوا کدده وا  یددت موجددود چنددین نیرددت. ایددا سددا   
 نلاید در این مورد ه کنتروا را به انبا  رساند؟

بیضددی  بددیرد لزدد ر  ادد ب   درسددر لسددر   د،ددهس رهدد اب نددب زددا  لگ دد س بددت زددید            -29پ 
  د، روددب ل ددس لصدد لد دلرلب دلرددو ص،ددت ما  رپ زدد،ا    دد  صت  هددر ب ددیو  رالزددیب ن زدد،ان روددت            

   دد  یلب برو س نید اب نیس  ب د  ب، سپت  ی ها 
سددد اب ب لسدددی رالرد رهدددز ل دددس ره ایددد  رل   دهدددا بدددت ا،دددا   ددددز  ل زلبددد   لخدددک    لردددب لسدددی رالرد  
لسدددر لبددد  ا،یددد   بدددال    ب نددد لب   دهدددا صت  هدددر ب دددیو  ل دددس لصددد لد نددد لب سددد اب ب لسدددی رالرد  
بدددا ر روددت ن زددا  نب گدد   ن  ددا در دبیددت گ اددر ا،ددهی اددب  ی هددا ا،،ددا    خ  ددالر نددب ل ددس           

ر رکدد ب دی،ددا  در یدده) ا دد ب درهدد  سدد اب ب یدد  ت بکدد نب سدد اب ب لسددی رالرد         بیضددی  گ  سدده 
 روت  یلر،ا ب  ی هر ا،ی    دید لص لد صت   در ل س بک  ا رل نبینت درپ   ا،،ا 

ن،دددا  در ن خدددت لا ا رخ ردددب یددد ب ندددیس  بددد د  لا رزد دددی بکددد یا  اددد د  ل  ادددب د،دددهس لصددد لدب   
ل ددد ب لا د،دددهس رک ل دددت را دددا   در ن خدددت لا    صت مردددب بکددد ی  نم رردددا لبددد  در ن خدددت د  ددد ن     

ا رخ رددب یدد ب نددیس  بدد د   سدد  ا  اب  کدد    نددب زددا  بددیرد لسددیک د  نیدرددا   در ن خددت د  دد            
  ردار ری نیدرا اب  ی ت   ا،یب نم ر ر صیب لرا 
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     ی  بت  یلب  یدر سه ها رل لا بهم  سه ها  کبه  دلدم    لا ر ب ررق  - 1
ددددب رلیبددد  ت نددد لب  کدددبه  بهم  سددده ها لا  دددیدر بهم  سددده ها بهم  رهدددز   ددددید          -2

 بت  یلب نم ر   صرم دلردم دب رلیب ب س د  لب رل
بدهدددید ص  زددد،ا  ب ا  بهم  سددده ها لا ل دددس بددد د  ده دددرم   ددد  لسدددی رالردب نددد لب ا         -3

  دید دلردمبهم  سه ها 
  دید دلردم تدب  ک   ت نهس بهم  سه ها   د د  سه ه  -4
در بی سدددپب ر دددپر    ندددب سدددهو ب بتددد د    بد  بدددر صکددد رب      Kبت،ددد ب ضددد     ددد  ه     -0

بیضدددی هر  kندد لب بهم  سددده ها ده دددرم بددددالر  ب دددددار بددت ن زدددام   ددد  در بدددیرد د ل  رهدددز   
 دلردم بدالر  ب ددار لسرم

دددد   ز س سدددهو ب  ددد  ه   ندددب  ،دددیلب در دددا بهم  سددده ها 4اویددد  لا   ددد  بهددد   بدددد د  ب  -9
 باپیت ن      ت ی ب نیس دلردم

 پاسخ های ه ایش یکرو ه کاربردهای نوین میکروسی ی   
 یدرسدددده هان  ب رل لا     دددد ی بی سددددک رب روددددت  ددددیلب  دددد ص   لا ر ب ررددددق      -1پاسددددخ 

ر بدددیرد د د  سه ه دددت  بهم  سددده ها  ددد  د د  سه ه دددت  کدددبه  دلد   ،دددی  رردددق ندددی    د      
ر زددس   دددید دلرد   ددیدر سدده ها اددیلر زب رهددز       دد  خ ا ددی ب   خ ا ددی ب سددکها بیو  ددا نددب   

 ررق سکها بیو  ا نب خ ا ی ب بت  یلرا دلزیب ن زا 
بهم  رهدددز   ددد   سددده ها نددد لب  کدددبه  بهم  سددده ها  د د  سه ه دددت  لا  دددیدر     -2پاسدددخ 

 نرلیبددد ب ببی کدددت  ددددید دلرد  نددد لب باددد   نبیددد  س رل     (Silica flour)سددده ها  ددد د  ددد   رد 
  لسدددددی رالرد ب دددددت  ASTMC1240نمددددد ر ه ب  ابددددد  و خ  دددددهر  دددددیا مرت در لسدددددی رالرد 

بددد   گددد  ب   س زدددا  درر ا    ددد   7بدددت ن زدددا  د، رودددب ریه دددب ر دددپر بد  بدددر      11271
ر ا    دددد  س زددددا  بددددد      7بهم  سدددده ها ددددد   ز س در بدددد   لسدددددی رالرد   بد  بددددر     

 دددیدر سددده ها  ددد  بددد د  بدددیرد ر ددد ن ندددب لگیوددد   ودددیب  ندر دددا اویددد  ن زدددا 164سدددی رالرد لا ل
رهددددز رل  گددددا  EN13263د د  سه ه ددددت ردددد ب  ی     هدددد  لسددددی رالرد بددددت ن زددددا  لسددددی رالرد 

 بک نبت دلرد لب  ریی   اب  و   بته ر  ب بیک    لسر 
 ب بدددت  یلردددا رو  کددد   بهمددد  54 ددد   124در دددا ب ردددا  ر ب ل دددی زدددو ر   یدددی د،دددهس لگیوددد م 

زددپبب لب رل د،ددهس ل ددس لبدد  ن زددا لبدد  بومددس لسددر ر ددز ادد دب و نددا  یدددب  ددیدر سدده ها نییلرددا       
 نیدید   رد 

طپدددا لسدددی رالرد ب نیطدددب  (BET)د، رودددب  ابددد  و  تهدددهس سدددر    ددد   ندددب ر ش ددددک  رهیددد  اب
ینت نددب لر دد    دد دد گیودد    کدد    ل ددس د  بدد د   ت،ددت بهم  سدده ها    ددیدر سدده ها رل نددب خدد          

  ر خ  هدددت یددد ب بیددددید رودددت   SiO2روددد  و بدددت  دددکلرد   ابددد  و یددد  ت یدددی ددددیب  تهدددهس   
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  ه وهدددز    کدددبنددد لب لا دو دددب رلیم ریددد ب سددد د    بکدددب  ا،دددا رل   کددد    د  بددد د   یلردددا
  یدرسه ها  پ ر  ر لا:  لا بهم  سه ها 

 ل  لب   5911   لسی رالرد ب ت  ASTM C29بک نب  ن تههس  اب ببهیا لرپییت  ه  بی لای -
   ل  لب 11167-0   7151   لسی رالردی ب ب ت  ASTM C188بک نب  ن تههس د   ت ررل  -
 بک یا  زما ررل  در ا   بهم  سم د 

 هیدد ب بددت  یلرددا رل  گددا خددینت      1 تهددهس  اب ببهددیا لرپددییت  هدد  بیدد لای در  ددی  هو رددب       
بیددد لای بهم  سددده ها یددد ب  ی هددداب ل ددد لب  نددد لب ل دددس لبددد  ن زدددا   اب ببهدددیا لرپدددییت  هددد 

 دددس ن بیددد  بمتددد   ددد  اه دددی  ددد   نددد   هیددد  خیلیدددا ندددید در  14/6 ددد   14/6در بیدددا د  بتودددیم  
 7/6 ددد   4/6لرپدددییت  ه بیددد لای  دددیدر سددده ها بهم  رهدددز  لا گدددا د    ببهدددیا گددد  ت ادددب  اب

 یزدد   هب رهددز   دد  ص سددی    هم،ددیبی در  تهددهس د دد  ت ررل    اه ددی    ندد   هیدد  ناسددر بددت   ددا     
رل  گددا ب، سدددپت لسدددر اددب در ن خدددت ا ر  یبددد  لبمدد ب  ک  لسدددر در گددد  ت اددب رلیمددد ر  تهدددهس     
 اب ببهدددیا لرپدددییت  هددد  بیددد لای در یودددب  اب  کددد    یددد ب بی دددت در ا ر ددد   و ندددا لر ددد      

ناسدددر خیلیدددا  بدددا در   14/2 ددد   2/2بدددت ن زدددا  د ددد  ت ررل  بهم  سددده ها بتودددیم  گدددا د   
خیلیدددا ندددید  ما  ندددب  04/2 ددد   44/2سددده ها ل دددس د ددد  ت ررل   د  پددد   گددد  ت ادددب نددد لب  دددیدر 

 54رادد  لسددر اددب د، روددب لا ص سددی  یزدد   هب لسددیک د  زددید بدددالر بدد د  بهدد صت در گددا د            
 ر د  بت     نم ر 46   

  لسدددر پ بتودددی ت لسدددیک د   ددد ددن ررل   دددیدر سددده ها و ندددا بکددد یا    ید، رودددب لا بهم  سدددم
  یزب ی ب  هزب دلرد 

بهم  بیددد  بدددت ن زدددا     26 ددد   16  ددد  ررل   دددیدر سددده ها بهم  رهدددز  بتودددیم  در بیدددا د    ل
ن لنددد  لسدددر  در  166 ددد   56و ندددا ر  دددر در ا ددد  بهم  سدددم  یددد ب بتودددی ت نددد  درزدددر روددد  ت 

بهم  بیددد  لسدددر   نردددیر  لضددد   1/6 ددد   1/6گددد  ت ادددب ل  ددد  ررل  بهم  سددده ها بتودددیم  ندددهس 
دلد    کدددبه  هم  سدددم  یددد ب بتودددی ت لا  مدددا     کمهدددی   رودددت  دددیلب ررل   ب رل در ا ددد  ب 

 ی  د،ا نهیر  ا ب   ا  ب بت ن ز،ا  ن  زما  ب ر  لض  خیلیا نید
بهم  سددده ها  در درهدددد  ن ددددز ل دددد لب رل ددددج ره ددددر  در ب،دددد نس بتیپدددد  لب  مدددد  ت     ا  لا   -1

بهم  سدددده ها  لر  دددد  ت ل ددددس بدددد د  رل ندددد  ردددد   د  دددد   د د  سه ه ددددت  دددد  د  دددد           
  ACI 234Rطپدددا  ت  دددب    (Microsilica Slurry or Silica Fume Slurry)، سددد،از بدددت

  لر وددددس د د  سه ه ددددت لب  مدددد ن ل ددددس بدددد د  گدددد  ب      د د  سه ه ددددت    دددد       د د      
 ی ب د    بت ن زا  سه ه ت   بیلد صی  ر لب ا،،ا    لصز درت

سددد خر د  ددد   د د  سه ه دددت    دددالر   ص ودددا  دددب رکددده،ت در ل ددد لب در سددد  ب ب لنیدددال ت دیدددب    
ی ددد ب در دسدددییر اددد ر وددد لر   صدددر   در رب  دددر  پدددا ا ندددب د  ددد   د د  سه ه دددت گددد  ب    16

بددد د  صدددی  ر لب ا،،دددا    د دددا   ندددب د هدددا ر لب رپدددیدب  بن رددد   ا  بهم  سددده ها رل نددد   ب      

بدددیرد د دددی ی وددد لر    Silica fume gel ددد   gel Microsilica   لاد، رودددب رب دردددا  ن،ددد ن ل س  
 ب، نس  ب ل   ی   ل  لرت خیلیا نید ی  د،ا نب ان ب لر  ه ت ن زا   ه دن

در دددا    56 ددد   46در دددا بهم  سددده هان   46 ددد   54در لنیدددال ل دددس ا  بهم  سددده ها گددد  ب   
ا،،ددا   در  ب سدد  ب  لا  در ددا بدد  س صددی  ر لب ا،،ددا  نددید اددب ل ددس بدد  س صددی  ر لب          16 دد   4  

 در ا    نید  06ری     ب رکی  ه،ت  رهز گ  ب گا د 
 ددد ا،یب  ا  بهم  سددده ها د  ددد ب ندددب نددد الر  بدددا ادددب      16در سددد  ب ب لخهددد   ل لخددد  دیدددب   

در دددا بهم  سددده ها بدددت ن زدددا لبددد  ندهدددب  ب صدددی  ر لب ا،،دددا  بددد  س  44 ددد   54ی د،دددا دلرلب 
 76 ددد   06م    دددت ا نیا ددده  ت لسدددرن گددد  ب  بدددت ن زدددا  ل دددس صدددی  ر لب ا،،دددا  ادددب بتودددی  

در دددا    دلرد    بددد د  ل ددد ت صدددی  ر لب   14 ددد   16گدددا د ا  بزندددیر  در دددا    لسدددر  ت،دددت 
    ب ندددب ب ل ددد  اویددد  لسدددر  ن،ددد ن ل س     ا،،دددا   ب ندددب ب ل ددد  لا ا  یددد ب ودددا وت نهکدددی    

ا  اب در دددد 2 دددد   1ل  دددد   ی هاا،،ددددا  ب     ضددددب ا،،ددددا  ب بدددددالر بهدددد    ب رل گددددا د  
 1 ددد   4/6سدددهو ب ل ددد   بدددت ا،،دددا   ن،ددد ن ل س بددددالر بهددد   بهم  سددده ها در ندددیس ندددهس      

در ددا   11 دد   4در ددا خیلیددا زددا در گدد  ت اددب بدددالر بهدد   ا  یدد ب ل  هددب   وددا وت  دد            
 در ا  اب سهو ب نید  4/4    4/2 اب سهو ب نید اب بدالر بهم  سه ها نیس نهس 
نددد لب ل  ددد د د ل   ددد   ندر دددا 4هم  سددده ها اویددد  لا ما  ندددب راددد  لسدددر ادددب بددددالر بهددد   ب

 4/6ندد من دب بد  بددر  ودد   نددت ص  ددا  لسددر    دد   گیددت ا  رپدد ر بددت ن زددا  ن،دد ن ل س بهدد               
س سدددهو ب نددد لب ندددیس سدددبر در دددا بهم  سددده ها نهدددیر  دددد   ز  5 ددد   1در دددا  ددد  گیدددت 

س ندددیس  ددد ا  رل در نددد  ردددالرد  لبددد  بدددت  یلردددا ددددال زدددا ت      لردددالخی   زدددا  ص  دددا  د،دددالرت
 در ا  4    4/2ا یو دیا  ل پیب بد د   

د  ددد   بهم  سددده ها درل ددد لب   درهددد   ددددید       ی،دددیا لسدددی رالردب نددد لب ا  بهم  سددده ها    
ردددالرد    دددا  س  ب اددد رب ندددا دزدددیلر لسدددر ب ددد  ل ،مدددب نهدددیر   و مددد دبن بکبهددد  ت نددد لب 
 ب رادد  زددید    ددر ل ددس لبدد   ر ددر اددب ن  ددا لبمدد ب ا،یدد   لدددزلر  ب  بدددالر   اهکهددر  صدد لیی          

 هددد د    ن زدددا ضدددوس ل ،مدددب ن  دددا  و مددد د ب وی دددب ا   ددد  د  ددد   رهدددز بدددیرد ن رسدددت وددد لر   
 بته ری  ت ن لب  ک  ش  ب   لررپ   ن  لسی رالرد  تههس   دد 

 کدددد    خ  ددددت نددددهس بهم  سدددده ها   د د  سه ه ددددت  دددد  د د  سدددده ها  دددددید رددددالرد    -5
رل  Microsilica دد ص   د  ردد   بیکدد    ندد لب  ددی بدد د  لسددر  لر   دهدد ب نددب  پددس ردد  اب یدد  ردد             

رل ندد  ل ددس بدد د  لطدد   روددید  لرددا  در ص رسددت        Silica fumeنمدد ر بددت ن رددا لب  مدد دت یدد   لا      
د د  سدددده ها  دددد  د د    ن لا  ل   نددددب بهم  سدددده ها  پددددا ا زددددا  در گدددد  ت اددددب  لا  د     

ا ودددب د د  رپ زدددا    پددد ر ب، سددد   ددد      fumeسه ه دددت   دودددب زدددا  لسدددر  زددد  ا بتددد د     
ید ا وددب د د  نددید لبدد  ندد لب ل ،مددب بومددس نددید ندد   ددیدر  دد   دد د سدده ها لزددیپ     صیددب زدد          بددت

 لریب   زا  لسر 
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  ه وهدددز    کدددبنددد لب لا دو دددب رلیم ریددد ب سددد د    بکدددب  ا،دددا رل   کددد    د  بددد د   یلردددا
  یدرسه ها  پ ر  ر لا:  لا بهم  سه ها 

 ل  لب   5911   لسی رالرد ب ت  ASTM C29بک نب  ن تههس  اب ببهیا لرپییت  ه  بی لای -
   ل  لب 11167-0   7151   لسی رالردی ب ب ت  ASTM C188بک نب  ن تههس د   ت ررل  -
 بک یا  زما ررل  در ا   بهم  سم د 

 هیدد ب بددت  یلرددا رل  گددا خددینت      1 تهددهس  اب ببهددیا لرپددییت  هدد  بیدد لای در  ددی  هو رددب       
بیددد لای بهم  سددده ها یددد ب  ی هددداب ل ددد لب  نددد لب ل دددس لبددد  ن زدددا   اب ببهدددیا لرپدددییت  هددد 

 دددس ن بیددد  بمتددد   ددد  اه دددی  ددد   نددد   هیددد  خیلیدددا ندددید در  14/6 ددد   14/6در بیدددا د  بتودددیم  
 7/6 ددد   4/6لرپدددییت  ه بیددد لای  دددیدر سددده ها بهم  رهدددز  لا گدددا د    ببهدددیا گددد  ت ادددب  اب

 یزدد   هب رهددز   دد  ص سددی    هم،ددیبی در  تهددهس د دد  ت ررل    اه ددی    ندد   هیدد  ناسددر بددت   ددا     
رل  گددا ب، سدددپت لسدددر اددب در ن خدددت ا ر  یبددد  لبمدد ب  ک  لسدددر در گددد  ت اددب رلیمددد ر  تهدددهس     
 اب ببهدددیا لرپدددییت  هددد  بیددد لای در یودددب  اب  کددد    یددد ب بی دددت در ا ر ددد   و ندددا لر ددد      

ناسدددر خیلیدددا  بدددا در   14/2 ددد   2/2بدددت ن زدددا  د ددد  ت ررل  بهم  سددده ها بتودددیم  گدددا د   
خیلیدددا ندددید  ما  ندددب  04/2 ددد   44/2سددده ها ل دددس د ددد  ت ررل   د  پددد   گددد  ت ادددب نددد لب  دددیدر 

 54رادد  لسددر اددب د، روددب لا ص سددی  یزدد   هب لسددیک د  زددید بدددالر بدد د  بهدد صت در گددا د            
 ر د  بت     نم ر 46   

  لسدددر پ بتودددی ت لسدددیک د   ددد ددن ررل   دددیدر سددده ها و ندددا بکددد یا    ید، رودددب لا بهم  سدددم
  یزب ی ب  هزب دلرد 

بهم  بیددد  بدددت ن زدددا     26 ددد   16  ددد  ررل   دددیدر سددده ها بهم  رهدددز  بتودددیم  در بیدددا د    ل
ن لنددد  لسدددر  در  166 ددد   56و ندددا ر  دددر در ا ددد  بهم  سدددم  یددد ب بتودددی ت نددد  درزدددر روددد  ت 

بهم  بیددد  لسدددر   نردددیر  لضددد   1/6 ددد   1/6گددد  ت ادددب ل  ددد  ررل  بهم  سددده ها بتودددیم  ندددهس 
دلد    کدددبه  هم  سدددم  یددد ب بتودددی ت لا  مدددا     کمهدددی   رودددت  دددیلب ررل   ب رل در ا ددد  ب 

 ی  د،ا نهیر  ا ب   ا  ب بت ن ز،ا  ن  زما  ب ر  لض  خیلیا نید
بهم  سددده ها  در درهدددد  ن ددددز ل دددد لب رل ددددج ره ددددر  در ب،دددد نس بتیپدددد  لب  مدددد  ت     ا  لا   -1

بهم  سدددده ها  لر  دددد  ت ل ددددس بدددد د  رل ندددد  ردددد   د  دددد   د د  سه ه ددددت  دددد  د  دددد           
  ACI 234Rطپدددا  ت  دددب    (Microsilica Slurry or Silica Fume Slurry)، سددد،از بدددت

  لر وددددس د د  سه ه ددددت لب  مدددد ن ل ددددس بدددد د  گدددد  ب      د د  سه ه ددددت    دددد       د د      
 ی ب د    بت ن زا  سه ه ت   بیلد صی  ر لب ا،،ا    لصز درت

سددد خر د  ددد   د د  سه ه دددت    دددالر   ص ودددا  دددب رکددده،ت در ل ددد لب در سددد  ب ب لنیدددال ت دیدددب    
ی ددد ب در دسدددییر اددد ر وددد لر   صدددر   در رب  دددر  پدددا ا ندددب د  ددد   د د  سه ه دددت گددد  ب    16

بددد د  صدددی  ر لب ا،،دددا    د دددا   ندددب د هدددا ر لب رپدددیدب  بن رددد   ا  بهم  سددده ها رل نددد   ب      

بدددیرد د دددی ی وددد لر    Silica fume gel ددد   gel Microsilica   لاد، رودددب رب دردددا  ن،ددد ن ل س  
 ب، نس  ب ل   ی   ل  لرت خیلیا نید ی  د،ا نب ان ب لر  ه ت ن زا   ه دن

در دددا    56 ددد   46در دددا بهم  سددده هان   46 ددد   54در لنیدددال ل دددس ا  بهم  سددده ها گددد  ب   
ا،،ددا   در  ب سدد  ب  لا  در ددا بدد  س صددی  ر لب ا،،ددا  نددید اددب ل ددس بدد  س صددی  ر لب          16 دد   4  

 در ا    نید  06ری     ب رکی  ه،ت  رهز گ  ب گا د 
 ددد ا،یب  ا  بهم  سددده ها د  ددد ب ندددب نددد الر  بدددا ادددب      16در سددد  ب ب لخهددد   ل لخددد  دیدددب   

در دددا بهم  سددده ها بدددت ن زدددا لبددد  ندهدددب  ب صدددی  ر لب ا،،دددا  بددد  س  44 ددد   54ی د،دددا دلرلب 
 76 ددد   06م    دددت ا نیا ددده  ت لسدددرن گددد  ب  بدددت ن زدددا  ل دددس صدددی  ر لب ا،،دددا  ادددب بتودددی  

در دددا    دلرد    بددد د  ل ددد ت صدددی  ر لب   14 ددد   16گدددا د ا  بزندددیر  در دددا    لسدددر  ت،دددت 
    ب ندددب ب ل ددد  اویددد  لسدددر  ن،ددد ن ل س     ا،،دددا   ب ندددب ب ل ددد  لا ا  یددد ب ودددا وت نهکدددی    

ا  اب در دددد 2 دددد   1ل  دددد   ی هاا،،ددددا  ب     ضددددب ا،،ددددا  ب بدددددالر بهدددد    ب رل گددددا د  
 1 ددد   4/6سدددهو ب ل ددد   بدددت ا،،دددا   ن،ددد ن ل س بددددالر بهددد   بهم  سددده ها در ندددیس ندددهس      

در ددا   11 دد   4در ددا خیلیددا زددا در گدد  ت اددب بدددالر بهدد   ا  یدد ب ل  هددب   وددا وت  دد            
 در ا  اب سهو ب نید  4/4    4/2 اب سهو ب نید اب بدالر بهم  سه ها نیس نهس 
نددد لب ل  ددد د د ل   ددد   ندر دددا 4هم  سددده ها اویددد  لا ما  ندددب راددد  لسدددر ادددب بددددالر بهددد   ب

 4/6ندد من دب بد  بددر  ودد   نددت ص  ددا  لسددر    دد   گیددت ا  رپدد ر بددت ن زددا  ن،دد ن ل س بهدد               
س سدددهو ب نددد لب ندددیس سدددبر در دددا بهم  سددده ها نهدددیر  دددد   ز  5 ددد   1در دددا  ددد  گیدددت 

س ندددیس  ددد ا  رل در نددد  ردددالرد  لبددد  بدددت  یلردددا ددددال زدددا ت      لردددالخی   زدددا  ص  دددا  د،دددالرت
 در ا  4    4/2ا یو دیا  ل پیب بد د   

د  ددد   بهم  سددده ها درل ددد لب   درهددد   ددددید       ی،دددیا لسدددی رالردب نددد لب ا  بهم  سددده ها    
ردددالرد    دددا  س  ب اددد رب ندددا دزدددیلر لسدددر ب ددد  ل ،مدددب نهدددیر   و مددد دبن بکبهددد  ت نددد لب 
 ب رادد  زددید    ددر ل ددس لبدد   ر ددر اددب ن  ددا لبمدد ب ا،یدد   لدددزلر  ب  بدددالر   اهکهددر  صدد لیی          

 هددد د    ن زدددا ضدددوس ل ،مدددب ن  دددا  و مددد د ب وی دددب ا   ددد  د  ددد   رهدددز بدددیرد ن رسدددت وددد لر   
 بته ری  ت ن لب  ک  ش  ب   لررپ   ن  لسی رالرد  تههس   دد 

 کدددد    خ  ددددت نددددهس بهم  سدددده ها   د د  سه ه ددددت  دددد  د د  سدددده ها  دددددید رددددالرد    -5
رل  Microsilica دد ص   د  ردد   بیکدد    ندد لب  ددی بدد د  لسددر  لر   دهدد ب نددب  پددس ردد  اب یدد  ردد             

رل ندد  ل ددس بدد د  لطدد   روددید  لرددا  در ص رسددت        Silica fumeنمدد ر بددت ن رددا لب  مدد دت یدد   لا      
د د  سدددده ها  دددد  د د    ن لا  ل   نددددب بهم  سدددده ها  پددددا ا زددددا  در گدددد  ت اددددب  لا  د     

ا ودددب د د  رپ زدددا    پددد ر ب، سددد   ددد      fumeسه ه دددت   دودددب زدددا  لسدددر  زددد  ا بتددد د     
ید ا وددب د د  نددید لبدد  ندد لب ل ،مددب بومددس نددید ندد   ددیدر  دد   دد د سدده ها لزددیپ     صیددب زدد          بددت

 لریب   زا  لسر 
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لا ر ددد  بدددد  بیت لر ددد     د دددا   Kرودددت زدددید   صددددی  دددی  ددد  د   یدهدددا خددد ا نددد لب  ددد صیس 
 لد  لسر    اوت نهکی  ناسر د 2لسر اب بدالر  ب رل 

لا ر ددد  د ل  لا ل دددس دبدددر دزدددیلر لسدددر ادددب  ددد رلبی  یددد ب د ل  بیتددداد بدددت     Kیس بددددالر  ددد ص
بددت  یلرددا ندد لب  ابدد  و  ددن ن،ددالب   یددی د،ددهس  یسددیب زددا ت بردد ت زددید           Kن زددا  بدددالر  

ن بد  بددددر  RCMTن  RCPTندددد لب دددددک     رددددهی سدددد  یب  دددد  ربدددد  تن  وددددا رکددددیر   ن     
یددددال ر ل می  مددددتن   ن بد  بددددر ل می  مددددت گ وددددتن ردددد ل می  مددددت سددددریت  دب رردرددددب لب 

ن بد  بدددر در ن لنددد  دو دددب سدددی ک  ت    هددد   بدددت  دددیلب در طدددت  ابددد  و یددد ب بد  بدددر س  کدددت
 رل ن لب بهم  سه ها ناسر   رد  Kخ ان بدالر 

ب در ر دددپر یددد ب    ندددب سدددهو ب   نددد لب بد  بدددر   د ل   ر دددر اددد   Kبکدددما ندددزر   تهدددهس  
ب بیکدد    لرددیل  ببی ددب سددهو ب   یددی د،ددهس اهکهددر یدد        نببی ددب سددهو ب  یدد بن  ه رببی ددب

ناسددددر بددددت   ددددا  ن،دددد ن ل س بددددد د   گ  دددد ب در  Kن بددددد د   ببی کددددت ندددد لب بهم  سدددده ها
    یو ی ب ببی ب روت  یلرا بک نب    رزد ی نب یی ن زا 

 وددد    ددد  ه  و ندددا    ندر دددا بهم  سددده ها دددد   ز س سدددهو ب    4بهددد   بدددد د   اویددد  لا    -9
   دددت یددد ب ندددیس سدددبر زدددا  ب ر،دددا د ل    بد  بدددر ردددالرد   ن ددده رب لا      لب نددد    ب گ دددب

 24 دد   4 ددزلرش یدد ب بیدددید رکدد ب بددت دیددا اددب ما  لسددر ندد لب لصددزل و ددداب بد  بددر             
لصدددزل و بد  بدددر س  کدددت     ر ا     ددد  نبپدددید رکدددیر ر  دددک  ب ن لنددد     ن    21در دددا  در سدددس  

ب   لریکدد ر در ن لندد   ددیب ا   ددان ببدد ر        دد  ت در ن لندد   ددن ن،ددالب    نکددا تن ادد یو رکیر ددک        
گو دددب سدددی ک  ت رهددد ا ندددب گدددالوا بزندددیر    لرپ ددد   ببددد   ر زدددت لا  لاددد،و سه ه دددت و هددد  ت  

  دید دلرد  در  و   ل س بیلرد ره ا نب به   صی  ر لب ا،،ا  و نا  یدبت  دید دلرد  
رهددز ب، دد   گیددت نددب ادد یو بد  بددر   د ل      نیدد  بددد د   اویدد    یو بومددس لسددر در ن خددت  دد    

زددا  ن زددا    دد  لصددزل و دز ددت رکدد ب دیددا لبدد  در ب،دد نس ببی ددب   در دوددس ن،دداب  یدهددد              
در ددا نمدد ر ردد  د  در لر پدد   ندد      ددت یدد ب نددیس  دد ا  ن بهدد          4بتیدارددا اددب بدددالر اویدد  لا   

در دددا رهدددز بدددت  یلردددا بدددی   ن زدددا  اددد یو لسدددیتالد دالزدددا ت             4بدددد د   اویددد  لا  
   یدد  بدددالر بهم  سدده ها بکدد یا  بددت زددید   گیددت ل یددد د ندد   ر ددر       لرددالخیس نددیس ندد  بهدد  

نبپددید   نددا    رهددز در ددا 4بهم  سدده ها اویدد  لا   گدد  ب اددب بومددس لسددر  ودد   ددک  ب نددیس     
در دددا بهم  سددده ها بهددد   زدددید لسدددیتالد دالزدددا ت            4ب ددد و   د، رودددب ندددهو لا   

نددب زددا  ادد یو   لرددالخیس نددب زددا  اددی بددت زددید لبدد  لسدد ب     ودد   ددک  ب نددیس رهددز            
   نا  بت

 محرن تدین

 

رل لنیددال لر  دد  ت یدد  در بپ گددث طدد ت بب ددی  نددیس لا ردرددب ر دد  بددد  بیت           Kضدد     دد  ه    -4
ر ش نددد  دلدردددا  در طددد ت بب دددی      ّددد ببرددد ت ا دردددا   سدددنا  ب رل ندددب بپ گدددث د ل  رهدددز   

ر نددد لب ل ،مدددب  ددد  ه  بدددد  بیت  دددیا مب یددد    سددد ن ر  یددد  بکدددب  زدددید   ر دددپ BREت  دددلر  ه
   نددب سددهو ب بتدد د  نددیس گدد  ب ل ددس بددیلد در بد   ددب ندد  نددیس گدد  ب  دد ص   سددهو ب     ،ددا            

در بیدددا د ر یددد ب  هددد ر سدددهو ب  ددد  بدددیلد سدددهو رت      EN206در  ناسدددر   دددا لرلددددب   د دددا   
 لسیک د  زا  لسر  K نی    گالوا سهو ب  رهز لا ل س   رلبی 

 CENاوهیدددب  بههدددت   ددد   لب در     یکددد  لب ببی کدددت در ل دددس لر پددد   صت  هدددر رودددید  لردددا   
رددد     CEN16634ندددا س ب، دددیر  کدددمها زدددا  لسدددر   رکددد  ب لب رل ب،یکددد  رودددید  لسدددر ادددب  

ندد لب د ل  نمدد ر بددت ر د    Kدلرد  یدد  د،ددا در لنیددالب ل ددس رکدد  ب لزدد ر  ادد د  لسددر اددب ل ددیم          
ردرددب ر دد   لا  Kلبدد  در لدلبددب ل دد ب لا ل ددس لد دد  د ددا  روددت زددید    ودد   بپ گددث گددی  بی سددپب        

 بد  بیت بت د خا 
لا ردردددب ر ددد   تهدددهس ر دددپر    ندددب سدددهو ب    Kدر ر ش ب دددت طددد ت بب دددی  ن طددد ت ب ددد  ب   

بتددد د  نددد لب بد  بدددر ندددیس لر ددد   زدددا  لسدددر  ندددا س    هددد  ر دددپر    ندددب سدددهو ب بتددد د    
                                                                      پ ر  ر لا

KPC
Wf

C
W

e 
)(   

 5/6رهدد ا نددب ر ددپر    نددب سددهو ب  fcصدد   ا،هددا ندد   ددی سددهو ب     ،ددا ندد لب دسددیه نت نددب بد  بددر  
اه ددی در یدد  بیدد    566اه ددی نمدد ر ر د  هدد ر سددهو ب نددیس   106ن زددهی  ل دد  ودد لر ن زددا     الد   بدلزددی

د   نددر نو رددا بمتدد  خیلیددا زددا  د، روددب ودد لر ن زددا لا بهم  سدده ها لسددیک د  زددید   بدددالر     ال   

                      C+KP=400                                         خیلیهی دلزر 
KPC 

160  =5/6 

صددد    2ب ددد  ب  kاه دددی بهم  سددده ها بهددد   زدددید      24ن،ددد ن ل س ل ددد  وددد لر ن زدددا بدددا     
  Kg     146  =C                566=24×2+C  دد دلر ی:                                     

 اه ی خیلیا زا  566اه ی   بت د   ب  174ن، ن ل س ب وی  سهو ب   بهم  سه ها ن لن  
ن لنددد   K  ر ش ب دددت طددد ت بب دددی   دددد پ ل     د     بددددالر   EN206لبددد  ن  دددا  کدددر ادددب در  

دلد  زدددا  لسدددر در دددد پ نتددداب ر ش ب دددت طددد ت بب دددی   ادددب ی،دددیا ب،یکددد  رکدددا  لسدددر   2
ندد   یدددب نددب  یدهددد   در ب اکددیر اددب ندد  بهدد   بهم  سدده ها یدد ب لاردد    سددو، ب           Kبدددالر 

اهکهددددر بییسددددی  ب، ددددیر زددددا  لسددددر  نب گدددد    5 دددد  2لر دددد   زددددا  لسددددر در گددددا د  
هدددر  دددیا مرت  ب ا ددد د لسدددر   گیدددت  بهم  سددده ها یددد ب ل ددد لب در گدددا خدددی    زددد خ  صت   

ندددیس    هددد ر سدددهو ب      بدددر ویدددت بدددد د   ر دددپر    ندددب سدددهو بن بد   ندر  ددد ر  لب  یدهدددد  
رهددز  5در ن خددت بددیلرد لا   K   ادد د اددب بدددالر   یبهم  سدده ها لرلدددب بددت زددید بددت  ددیلب لسددی،      

 در ر     صیب زید  5    2نهکی  لسر لب  ستت زا بیا د   ب نهس 
م  سددده ها نددد لب نددد م نددد دب د ل  در  یدهدددد     در ا ریددد ب  لوتدددت لسدددیک د      یددد  د،دددا لا به 

ر ددد  د ل  در اکدددیر د دددا   ردردددبلا  K سزدددا  لسدددر لبددد  ی،دددیا  یدهدددا ب دددید ت در بدددیرد  ددد صی
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لا ر ددد  بدددد  بیت لر ددد     د دددا   Kرودددت زدددید   صددددی  دددی  ددد  د   یدهدددا خددد ا نددد لب  ددد صیس 
 لد  لسر    اوت نهکی  ناسر د 2لسر اب بدالر  ب رل 

لا ر ددد  د ل  لا ل دددس دبدددر دزدددیلر لسدددر ادددب  ددد رلبی  یددد ب د ل  بیتددداد بدددت     Kیس بددددالر  ددد ص
بددت  یلرددا ندد لب  ابدد  و  ددن ن،ددالب   یددی د،ددهس  یسددیب زددا ت بردد ت زددید           Kن زددا  بدددالر  

ن بد  بددددر  RCMTن  RCPTندددد لب دددددک     رددددهی سدددد  یب  دددد  ربدددد  تن  وددددا رکددددیر   ن     
یددددال ر ل می  مددددتن   ن بد  بددددر ل می  مددددت گ وددددتن ردددد ل می  مددددت سددددریت  دب رردرددددب لب 

ن بد  بدددر در ن لنددد  دو دددب سدددی ک  ت    هددد   بدددت  دددیلب در طدددت  ابددد  و یددد ب بد  بدددر س  کدددت
 رل ن لب بهم  سه ها ناسر   رد  Kخ ان بدالر 

ب در ر دددپر یددد ب    ندددب سدددهو ب   نددد لب بد  بدددر   د ل   ر دددر اددد   Kبکدددما ندددزر   تهدددهس  
ب بیکدد    لرددیل  ببی ددب سددهو ب   یددی د،ددهس اهکهددر یدد        نببی ددب سددهو ب  یدد بن  ه رببی ددب

ناسددددر بددددت   ددددا  ن،دددد ن ل س بددددد د   گ  دددد ب در  Kن بددددد د   ببی کددددت ندددد لب بهم  سدددده ها
    یو ی ب ببی ب روت  یلرا بک نب    رزد ی نب یی ن زا 

 وددد    ددد  ه  و ندددا    ندر دددا بهم  سددده ها دددد   ز س سدددهو ب    4بهددد   بدددد د   اویددد  لا    -9
   دددت یددد ب ندددیس سدددبر زدددا  ب ر،دددا د ل    بد  بدددر ردددالرد   ن ددده رب لا      لب نددد    ب گ دددب

 24 دد   4 ددزلرش یدد ب بیدددید رکدد ب بددت دیددا اددب ما  لسددر ندد لب لصددزل و ددداب بد  بددر             
لصدددزل و بد  بدددر س  کدددت     ر ا     ددد  نبپدددید رکدددیر ر  دددک  ب ن لنددد     ن    21در دددا  در سدددس  

ب   لریکدد ر در ن لندد   ددیب ا   ددان ببدد ر        دد  ت در ن لندد   ددن ن،ددالب    نکددا تن ادد یو رکیر ددک        
گو دددب سدددی ک  ت رهددد ا ندددب گدددالوا بزندددیر    لرپ ددد   ببددد   ر زدددت لا  لاددد،و سه ه دددت و هددد  ت  

  دید دلرد  در  و   ل س بیلرد ره ا نب به   صی  ر لب ا،،ا  و نا  یدبت  دید دلرد  
رهددز ب، دد   گیددت نددب ادد یو بد  بددر   د ل      نیدد  بددد د   اویدد    یو بومددس لسددر در ن خددت  دد    

زددا  ن زددا    دد  لصددزل و دز ددت رکدد ب دیددا لبدد  در ب،دد نس ببی ددب   در دوددس ن،دداب  یدهددد              
در ددا نمدد ر ردد  د  در لر پدد   ندد      ددت یدد ب نددیس  دد ا  ن بهدد          4بتیدارددا اددب بدددالر اویدد  لا   

در دددا رهدددز بدددت  یلردددا بدددی   ن زدددا  اددد یو لسدددیتالد دالزدددا ت             4بدددد د   اویددد  لا  
   یدد  بدددالر بهم  سدده ها بکدد یا  بددت زددید   گیددت ل یددد د ندد   ر ددر       لرددالخیس نددیس ندد  بهدد  

نبپددید   نددا    رهددز در ددا 4بهم  سدده ها اویدد  لا   گدد  ب اددب بومددس لسددر  ودد   ددک  ب نددیس     
در دددا بهم  سددده ها بهددد   زدددید لسدددیتالد دالزدددا ت            4ب ددد و   د، رودددب ندددهو لا   

نددب زددا  ادد یو   لرددالخیس نددب زددا  اددی بددت زددید لبدد  لسدد ب     ودد   ددک  ب نددیس رهددز            
   نا  بت

 محرن تدین
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 منای ام ا   هما ثه ای اند   محن ناین     عادهی اای ثی  اه ثین با    
اااه دبهاایف یاای  ن  مصاایلحی ااای    0591س  0591در دهااه هاای  

عاا کم س رسا ثااا ث  مماایاه  مصاایلح  اایای س ثیمناای مماایاه 
مصیلح ا نای اای اایهش عاامین س ث ازثیش درشاد در ام دثباه         

 [0دعم یی  ند. ] RCCهی اه ا ن غل کی یی در ثشط ح 
ین متاایئس ماا رد ثهمااام در بف ذپاای   ااا ن غل کاای ثز مهم اا  

عد های  ا نای غل کای ثعام ااه م ایع  ثز کا ثملی م عادد  ثز         
ث  آن س املااه سااا د درزهاای  بی اای ثز بحاا ه ثااا ث  ویااه    

  همچنااان بف ذپااای   تاا ده ااا ن ثعاام . یااخیمم هاا  ویااه 
رعااد  در ب اجااه ثز هاا   عاایب ام   ماای  01 ااا ن غل کاای اااه 

م اا  دربی ااه   م ا    0م  مکعب اا ن غل کای عاطحی اایل  اا       
 ا د احان بف ذپاای      درز هی سثق   اده ثعام ااه عاهب مای     

[. ااا  ثعاایس  2در ااا ن غل کاای  اایئز ثهمااام زیااید   اا د]   
 یشله زمیبی ثاا ث  درز های س سیاعام  اا ا در اان ثاا ث        

 ا د  ث  ااه بایس عان الا ر تع یا  مای        ادیاد  ممخصاه  ویه
اااه ثز  یشلباا   دراااه  اا ثری عااطحی ویااه پااییانی در     

آیااد ااا  ثعاایس ثیاان ثااا ث  دس ویااه م اا ثلی ادعاام ماای زمااین
ممخصااه درز هاای اااه عااه باا   دثر    اا س س عاا د دعاا ه انااد  

 می   بد.  
همااایبط ر ااااه ث ااایره  اااد بف ذپاااای   اااا ن غل کااای ااااه  
بف ذپاااای   تااا ده اااا ن غل کااای س همچناااان بف ذپاااای     
درزهاای  آن اتاا گی دثرد اااه بی اای ثز ک ثمااس م عاادد  چاا ن  

ای اد.  ل کی  با   درزهای س   شام اایر  مای     ب   مخل ط ا ن غ
ثز رثهکاایر هاای  ثا ثیاای ااایهش ثعاا  درزهاای ااا  بف ذپااای   در  
م  لااه ثسف ماادی یم باا   درز س در م  لااه اعااد ثعاا فیده ثز      

اند اننده در ثم ادثد کما د اا  درزهای ثعام. در ثیان       ث  آ ویه
منیلااه در ثا اادث اااه ا رعاای مااازثن تاایعا  باا   درز در مااازثن     

انااد ی   س عاا م مااازثن تاایعا  ثعاا فیده ثز دس رسا آ بف ذپااا
 [0]پ دث  ه  ده ثعم.  GEVRس  CVCاننده 

 برنامه آزمایشگاهی و مشخصات مصالح مصرفی -2
 . مصیلح مص  ی2-0
 . مصیلح عنگی2-0-0

هاای  ااا ن ثب خاای  باا   مصاایلح مصاا  ی ااا ث  عاای م بم بااه 
 غل کاای ااا  پییااه یاا سری رکییاام قیالااام منییتااه ااای دیگاا     

هاای  ثبجاایس  ااده شاا ری    اام. ثز ثیاان رس در ثیاان     پاا سژه
 .تحناق ثز چهیر رده مصیلح عنگی ثع فیده  د
ثلاای  9ریااز  ثباادثزه دس اان ثعاا فیده  ااده ثز باا    کتاا ه در  

مالام اا  مطاایاق ااای   29ثلاای  9/02مالام اا  س در اام   9/02
-مای  ASTM C33ثعا یبدثرد  اناد  س ممخصایی  نای اای     دثباه 

ه  کتاا ه ثعاا فیده  ااده ثعاام. بک ااه ای ااد. همچنااان ثز میعاا
قیاس ت اه در ثعا فیده ثز میعاه آن ثعام ااه اا ث  رعاادن ااه        

باا   میعااه ااای مااازثن ذرثی  ا اا ه ثز  دس انااد  منیعااب دثبااه
ااای هااد   91اااه  01م فاایسی رث ااای بتااهم   211  اامیره ثلااک

مخلاا ط ااا ده س ثز ثیاان مخلاا ط در طاا ح ث اا  ط ثعاا فیده     
  ده ثعم.
 آ  ااا   مخصا ،   سزن 211 ثلاک  ثز  اده  رد ذرثی درشاد 

 در ثعا فیده  ما رد  عانگی  س سزن مخصا ، اایه   مصایلح   

 .  دممیهده می 0 ادسف

و مقادیر جذب آب و وزن مخصوص مصالح سنگی 222نتایج درصد گذشته از الک  -1جدول  
  ن در م  ن ریز 2میعه  0 میعه 

 0/1 0/1 0/0 29/1 211  میره ثلک ثز  که ر درشد
 0/2 9/0 5/2 9/0 درشد اا  آ 
 9/2 99/2 9/2 9/2 (gr/cm3)سزن مخص ، ایه   

 
 سیمان -2-1-2

ممخصاایی  2ثعاا فیده  ااده ثعاام اااه در ااادسف   ASTM C150ثز عااامین پ تلنااد باا   دس ایر یبااه عاایسه مطاایاق ااای ثعاا یبدثرد   
 . نی آن آسرده  ده ثعم

 

کردن  ریناپذ نفوذ هایو روش یرینفوذپذ زانینوع درز بر م ریتاث
در باالدست یبتن غلتک یسدها هیرو  

 
 
 
 
 

 
 

 دهیچک
و ...  یانحراف یمانند سدها میحج هایسازه یآن در اجرا یکه کاربرد اصل کنندیم فیرا بتن خشک با اسالمپ صفر تعر یبتن غلتک

به آن شده  یجهان کردیموجب گسترش روز افزون و رو ،یبتن غلتک یفراوان در روش اجرا هایبرتری است، مسلم چه. آنباشدیم
طراحان بوده است. از آنجاا کاه    یآن است که همواره باعث نگران یرینفوذپذ زانیم یبتن غلتک ممه هاییژگیو نیاز ا یکیاست. 

پنج تا هفت برابر بیشتر از سدهای بتنی متعارف اسات بناابراین میازان     ،یبتن غلتک هایدر بدنه سد ییاجرا یافق یتعداد درزها
دارد. در واقع کیفیت درزها در سدهای بتن غلتکی نشان دهناده   اسده نفوذپذیری میزان بر اینفوذپذیری درزها تأثیر قابل توجه

مهام در   ایمسالله  یریعمود بر درزها به منظور کاهش نفوذپذ هیال کی یرو اجرا نای از. باشدعملکرد مناسب این نوع سدها می
 .باشدیم یبتن غلتک یسدها یاجرا

نوع درز  ریتاث نیاست. و همچن گریکدیبا  هاهیال نیا ریتاث زانیم سهمقای و کننده بندآب هایروش یمعرف یمقاله هدف اصل نیا در
 هابا سه نوع درز داغ، درز گرم و درز سرد ساخته شد. سپس نمونه یمنظور بتن غلتک نیاست. به ا یبتن غلتک یرینفوذپذ زانیدر م

 از اساتفاده  باا . شاد  بندو استفاده از بتن متراکم متعارف آب مانیبا استفاده دوغاب س یکردن بتن غلتک یدو روش، غن لهوسی به
شاد.   یریانادازگ  یرینفوذپذ زانیبر م ریمتغ یپارامترها ریتاث زانیم ژنینفوذ گاز اکس بیعمق نفوذ آب و ضر نییتع هایشآزمای

دو روش ماذکور،   نیاز ب نیهمچن. شودیم یبتن غلتک یرینفوذپذ شیافزا عثبدست آمده وجود درز سرد و گرم با جیمطابق با نتا
 دارد. یبتن غلتک یریدر کاهش نفوذپذ یشتریب ریتاث مانیشده با دوغاب س یغن یاستفاده از بتن غلتک

 یری، نفوذپذGEVR ،CVC ،یبتن غلتک هیرو ،ی: بتن غلتکیدیکل کلمات

 

  مقدمه -1
در پی هزینه های  اایو س عا کم ااد ث ادثه عاد های  ا نای         

آماایر  0591م عاایرن بتااهم اااه عاادهی   اایای  در دهااه     

ث ادثه عادهی   ایای ااا  عاد های  ا ناای پامای    ام ثماای        
 ااثر  عاا   های س    تخ یب عد هی   ایای ااه دلااس رعا      

  عییش درسبی ااما   بتاهم ااه عاد های  ا نای عاهب  اد         

 زثده یمحمد  ک چ
کم ثن س  یدثبمکده مهندع ثع ید

 یمصیلح عی  میب   اع پ عم ثبت 
 دثبمگیه ته ثن

  ملک محمد  اثم
 یثر د مهندع ایر نیس

مصیلح    اثبت  ک اژئ تکن
 دثبمگیه ته ثن یعی  میب

 ث  خیر نامحمد ت
 ک اژئ تکن یثر د مهندع ایر نیس
 یمصیلح عی  میب   اثبت 

 دثبمگیه ته ثن 

 ینا ت  ات 
کم ثن  یمهندع یایر نیع  دثبمج 

 دثبمگیه ته ثن
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 منای ام ا   هما ثه ای اند   محن ناین     عادهی اای ثی  اه ثین با    
اااه دبهاایف یاای  ن  مصاایلحی ااای    0591س  0591در دهااه هاای  

عاا کم س رسا ثااا ث  مماایاه  مصاایلح  اایای س ثیمناای مماایاه 
مصیلح ا نای اای اایهش عاامین س ث ازثیش درشاد در ام دثباه         

 [0دعم یی  ند. ] RCCهی اه ا ن غل کی یی در ثشط ح 
ین متاایئس ماا رد ثهمااام در بف ذپاای   ااا ن غل کاای ثز مهم اا  

عد های  ا نای غل کای ثعام ااه م ایع  ثز کا ثملی م عادد  ثز         
ث  آن س املااه سااا د درزهاای  بی اای ثز بحاا ه ثااا ث  ویااه    

  همچنااان بف ذپااای   تاا ده ااا ن ثعاام . یااخیمم هاا  ویااه 
رعااد  در ب اجااه ثز هاا   عاایب ام   ماای  01 ااا ن غل کاای اااه 

م اا  دربی ااه   م ا    0م  مکعب اا ن غل کای عاطحی اایل  اا       
 ا د احان بف ذپاای      درز هی سثق   اده ثعام ااه عاهب مای     

[. ااا  ثعاایس  2در ااا ن غل کاای  اایئز ثهمااام زیااید   اا د]   
 یشله زمیبی ثاا ث  درز های س سیاعام  اا ا در اان ثاا ث        

 ا د  ث  ااه بایس عان الا ر تع یا  مای        ادیاد  ممخصاه  ویه
اااه ثز  یشلباا   دراااه  اا ثری عااطحی ویااه پااییانی در     

آیااد ااا  ثعاایس ثیاان ثااا ث  دس ویااه م اا ثلی ادعاام ماای زمااین
ممخصااه درز هاای اااه عااه باا   دثر    اا س س عاا د دعاا ه انااد  

 می   بد.  
همااایبط ر ااااه ث ااایره  اااد بف ذپاااای   اااا ن غل کااای ااااه  
بف ذپاااای   تااا ده اااا ن غل کااای س همچناااان بف ذپاااای     
درزهاای  آن اتاا گی دثرد اااه بی اای ثز ک ثمااس م عاادد  چاا ن  

ای اد.  ل کی  با   درزهای س   شام اایر  مای     ب   مخل ط ا ن غ
ثز رثهکاایر هاای  ثا ثیاای ااایهش ثعاا  درزهاای ااا  بف ذپااای   در  
م  لااه ثسف ماادی یم باا   درز س در م  لااه اعااد ثعاا فیده ثز      

اند اننده در ثم ادثد کما د اا  درزهای ثعام. در ثیان       ث  آ ویه
منیلااه در ثا اادث اااه ا رعاای مااازثن تاایعا  باا   درز در مااازثن     

انااد ی   س عاا م مااازثن تاایعا  ثعاا فیده ثز دس رسا آ بف ذپااا
 [0]پ دث  ه  ده ثعم.  GEVRس  CVCاننده 

 برنامه آزمایشگاهی و مشخصات مصالح مصرفی -2
 . مصیلح مص  ی2-0
 . مصیلح عنگی2-0-0

هاای  ااا ن ثب خاای  باا   مصاایلح مصاا  ی ااا ث  عاای م بم بااه 
 غل کاای ااا  پییااه یاا سری رکییاام قیالااام منییتااه ااای دیگاا     

هاای  ثبجاایس  ااده شاا ری    اام. ثز ثیاان رس در ثیاان     پاا سژه
 .تحناق ثز چهیر رده مصیلح عنگی ثع فیده  د
ثلاای  9ریااز  ثباادثزه دس اان ثعاا فیده  ااده ثز باا    کتاا ه در  

مالام اا  مطاایاق ااای   29ثلاای  9/02مالام اا  س در اام   9/02
-مای  ASTM C33ثعا یبدثرد  اناد  س ممخصایی  نای اای     دثباه 

ه  کتاا ه ثعاا فیده  ااده ثعاام. بک ااه ای ااد. همچنااان ثز میعاا
قیاس ت اه در ثعا فیده ثز میعاه آن ثعام ااه اا ث  رعاادن ااه        

باا   میعااه ااای مااازثن ذرثی  ا اا ه ثز  دس انااد  منیعااب دثبااه
ااای هااد   91اااه  01م فاایسی رث ااای بتااهم   211  اامیره ثلااک

مخلاا ط ااا ده س ثز ثیاان مخلاا ط در طاا ح ث اا  ط ثعاا فیده     
  ده ثعم.
 آ  ااا   مخصا ،   سزن 211 ثلاک  ثز  اده  رد ذرثی درشاد 

 در ثعا فیده  ما رد  عانگی  س سزن مخصا ، اایه   مصایلح   

 .  دممیهده می 0 ادسف

و مقادیر جذب آب و وزن مخصوص مصالح سنگی 222نتایج درصد گذشته از الک  -1جدول  
  ن در م  ن ریز 2میعه  0 میعه 

 0/1 0/1 0/0 29/1 211  میره ثلک ثز  که ر درشد
 0/2 9/0 5/2 9/0 درشد اا  آ 
 9/2 99/2 9/2 9/2 (gr/cm3)سزن مخص ، ایه   

 
 سیمان -2-1-2

ممخصاایی  2ثعاا فیده  ااده ثعاام اااه در ااادسف   ASTM C150ثز عااامین پ تلنااد باا   دس ایر یبااه عاایسه مطاایاق ااای ثعاا یبدثرد   
 . نی آن آسرده  ده ثعم

 

کردن  ریناپذ نفوذ هایو روش یرینفوذپذ زانینوع درز بر م ریتاث
در باالدست یبتن غلتک یسدها هیرو  

 
 
 
 
 

 
 

 دهیچک
و ...  یانحراف یمانند سدها میحج هایسازه یآن در اجرا یکه کاربرد اصل کنندیم فیرا بتن خشک با اسالمپ صفر تعر یبتن غلتک

به آن شده  یجهان کردیموجب گسترش روز افزون و رو ،یبتن غلتک یفراوان در روش اجرا هایبرتری است، مسلم چه. آنباشدیم
طراحان بوده است. از آنجاا کاه    یآن است که همواره باعث نگران یرینفوذپذ زانیم یبتن غلتک ممه هاییژگیو نیاز ا یکیاست. 

پنج تا هفت برابر بیشتر از سدهای بتنی متعارف اسات بناابراین میازان     ،یبتن غلتک هایدر بدنه سد ییاجرا یافق یتعداد درزها
دارد. در واقع کیفیت درزها در سدهای بتن غلتکی نشان دهناده   اسده نفوذپذیری میزان بر اینفوذپذیری درزها تأثیر قابل توجه

مهام در   ایمسالله  یریعمود بر درزها به منظور کاهش نفوذپذ هیال کی یرو اجرا نای از. باشدعملکرد مناسب این نوع سدها می
 .باشدیم یبتن غلتک یسدها یاجرا

نوع درز  ریتاث نیاست. و همچن گریکدیبا  هاهیال نیا ریتاث زانیم سهمقای و کننده بندآب هایروش یمعرف یمقاله هدف اصل نیا در
 هابا سه نوع درز داغ، درز گرم و درز سرد ساخته شد. سپس نمونه یمنظور بتن غلتک نیاست. به ا یبتن غلتک یرینفوذپذ زانیدر م

 از اساتفاده  باا . شاد  بندو استفاده از بتن متراکم متعارف آب مانیبا استفاده دوغاب س یکردن بتن غلتک یدو روش، غن لهوسی به
شاد.   یریانادازگ  یرینفوذپذ زانیبر م ریمتغ یپارامترها ریتاث زانیم ژنینفوذ گاز اکس بیعمق نفوذ آب و ضر نییتع هایشآزمای

دو روش ماذکور،   نیاز ب نیهمچن. شودیم یبتن غلتک یرینفوذپذ شیافزا عثبدست آمده وجود درز سرد و گرم با جیمطابق با نتا
 دارد. یبتن غلتک یریدر کاهش نفوذپذ یشتریب ریتاث مانیشده با دوغاب س یغن یاستفاده از بتن غلتک

 یری، نفوذپذGEVR ،CVC ،یبتن غلتک هیرو ،ی: بتن غلتکیدیکل کلمات

 

  مقدمه -1
در پی هزینه های  اایو س عا کم ااد ث ادثه عاد های  ا نای         

آماایر  0591م عاایرن بتااهم اااه عاادهی   اایای  در دهااه     

ث ادثه عادهی   ایای ااا  عاد های  ا ناای پامای    ام ثماای        
 ااثر  عاا   های س    تخ یب عد هی   ایای ااه دلااس رعا      

  عییش درسبی ااما   بتاهم ااه عاد های  ا نای عاهب  اد         

 زثده یمحمد  ک چ
کم ثن س  یدثبمکده مهندع ثع ید

 یمصیلح عی  میب   اع پ عم ثبت 
 دثبمگیه ته ثن

  ملک محمد  اثم
 یثر د مهندع ایر نیس

مصیلح    اثبت  ک اژئ تکن
 دثبمگیه ته ثن یعی  میب

 ث  خیر نامحمد ت
 ک اژئ تکن یثر د مهندع ایر نیس
 یمصیلح عی  میب   اثبت 

 دثبمگیه ته ثن 
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کم ثن  یمهندع یایر نیع  دثبمج 
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های  اا ن در یاک    اا ث  عای م ثیان بم باه    های بدون درز: نمونه
هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       بویه درسن قیل

 اال   می م  ثاد  د. 21س ع ایر 
های  اا ن در دس   اا ث  عای م ثیان بم باه     های باا درز داغ: نمونه

هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       ویه درسن قیلب
ریاز  ااان ویاه    اال   می م ا ثاد  اد. زماین اا ن     21س ع ایر 

 دقانه در بر      ه  ده ثعم. 01ثسف س دسس 
های  اا ن در دس   اا ث  عای م ثیان بم باه     های با درز سرد:نمونه

هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       ویه درسن قیلب
ریاز  ااان ویاه    اال   می م ا ثاد  اد. زماین اا ن     21س ع ایر 

در   h-f 0011عااایکم س ماااازثن  ااای   الااا ر   20ثسف س دسس 
 ه ثعم.بر      ه  د

های  اا ن در دس   اا ث  عای م ثیان بم باه     های با درز گارم: نمونه
هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       ویه درسن قیلب

 ACIاالا   می م ا ثاد  اد. طهاق دعا  رثلعمس       21س عا ایر  

207.5R-11   س همچناااان تحنانااایی پاماااان ماااازثن زماااین

 0تاای  9/0 ویااه ااا ث  تمااکاس درز  اا س اااان 2ریااز  اااان ااا ن
عاایکم در براا      ااه   2عاایکم ثعاام اااه در ثیاان تحناااق   

 [9] د.
 بند. اجرای الیه آب2-5

اناد  اه منر ر ث ازثیش چتاهند ی ااان اا ن غل کای س ویاه آ       
هاای عااطح آبهاای رسز ثز عاای م بم بااه 28پاام ثز  ا اام اننااده 

 ای ثع فیده ثز ا س عامی س دع گیه   ز مب س  د.
-عایز  بم باه  پام ثز آمایده   تعاارف: الیه بتن متراکم م. 2-5-1

اااه  (CVC)هاای  ااا ن غل کاای  یااک ویااه ثز ااا ن م عاایرن     
عیب ام   اه طا ر کما د اا  درز اا  رس  آبهای ثاا ث        01یخیمم 

انااد در  اد. وزس اااا  ثعام ااه دلااس آبکاه یاخیمم ویاه آ         
رعااد وزس ثعاام  عاایب ام   ماای  9/2اااه  اایز آزمااییش بفاا ذ  

انااد محاادسد  اا دد لاااث ثز اااه آ ازر  اا ین اعااد عاانگدثبه ااا ن 
ااایر ااا دن  اان ااایدثمی در مخلاا ط پ هاااز  ااده ثعاام. در      

   د.اند ممیهده میط ح ث   ط ا ن ویه آ  0ادسف 

 SSDبند در حالت طرح اختالط بتن متعارف آب -4جدول 

 درشد در ت ااب مصیلح
مندثر در م   مکعب 

(kg) 
 0090 91 میعه
 995 01  ن ریز
 259 - عیسه 2عامین تاپ 
 009 - آ 

 9/0 9/1   ق رسثن اننده )ا   تب سزن عامین(
 00/1 بتهم آ  اه عامین
 00 ثع مپ)عیب ام  (

 
طهاق   باتن غلتکای غنای شاده باا دوغااب سایمان:       . 2-5-2

دسغااای  عاااامین اااا ث  غنااای  ACI 207.5Rدعااا  رثلعمس 
ااا دن س اههاا د ممخصاایی  ناای ااا ن غل کاای اییااد  اادثقس تاای  

دقانااه پاام ثز عاای م ااا ن غل کاای اااه آن ثیاای ه  اا دد     01
هاای س تاا ثاد آن پاام ثز  ااادین منراا ر پاام ثز عاای م بم بااه  

لا ا  اا  سث اد عاطح ثز ما ی       29دقانه ااه ماازثن    09 ا م 
.  ثبجایس   دیاد.  های ثیای ه  اده س تا ثاد     عامین اا  رس  بم باه  

ممخصاایی ماا ی عااامین ثعاا فیده  ااده مماایهده  9در ااادسف 
   د.می

 مشخصات دوغاب غنی کننده  -5جدول 

آ  اه سزبی بتهم  (kg)آ   (kg)عامین 
 عامین

081 51 9/1 
 .  دممخصیی ه  ط ح ممیهده می 9در ادسف 

 ساوه 2فنی سیمان تیپ مشخصات  -2جدول 

منیدی  ادعم آمده ا ث   2مندثر مجیز طهق ثع یبدثرد ا ث  عامین تاپ  سیژ اهی ردی 
 عامین م رد ثع فیده

 29/1 8/1 دثاث   ثبهتیط ثت ا س )درشد( 0

 021 09 دثقس  ثسلاه )دقانه( زمین  ا ا 2
 081 091 دثاث   بهییی )دقانه(

منیسمم  میر   0
(kg/cm2) 

 201 099 دثقس رسزه 9
 089 009 دثقس رسزه 28

 
 . آب2-1-3

آ  مص  ی در ا ن غل کای همیبناد اا ن م عایرن اییاد ثلزثمایی       
ااا  ثیاان ثعاایس در  رث رکییاام انااد. ASTM C1602ثعاا یبدثرد 

 امی  ه  ته ثن ثع فیده  ده ثعم.ثین تحناق ثز آ  ل له
 
 

 طرح اختالط. 2-2
مخل ط اا ن غل کای عای  ه  اده در ثیان تحنااق اای ثعا فیده         

اااه کناا ثن طاا ح    ACI 211.3R-02ثز رسا مع  اای  ااده  
در  ث اا  ط مخلاا ط ااای ثعاا مپ شااف  ط ث اای  ااده ثعاام.   

طا ح ث ا  ط ادعام آماده ثز رسا مااا ر ممایهده        0ادسف 
 [0  د.]می

 SSDطرح اختالط مورد استفاده در این تحقیق در هریک متر مکعب حجم درحالت  -3جدول
 ب   مصیلح سزن بهییی )اال   س(

 عامین 218
 0میعه  298
 2میعه  059
  ن بخ د  911
  ن ایدثمی 980
 آ  ث   ط 029
 بتهم آ  اه عامین 99/1

 
 هانمونه . ساخت2-3

شاا ری  C31  ASTMثعاا یبدثردهاای ااا  ثعاایس عاای م بم بااه
اااه منراا ر مخلاا ط  اادن     اام. زمااین ث اا  ط ااا ث  طاا ح
دقانااه در براا      ااه  9/0ایمااس مصاایلح س ااا  ثعاایس تج اااه  

اااه منراا ر اههاا د  اا ث، مکاایباکی ااا ن       ااد س همچنااان 
دقانااه اااان   08مخلاا ط غل کاای پاام ثز ث اا  ط اااه ماادی    

عی م س ت ثاد سقفاه ثیجاید  اد. ثیان زماین ااه شا ری تج اای         
های  زماین سااه س سزن مخصا ، اا ن تایزه       سعاله آزماییش ه س ا

 اا   در  ادعم آمده ثعم. عا م اای ت ااه ااه با   درز بم باه      
س ااای  هیس     ااجااثب 21×21×21 هاای  مکعهاای اااه ثاعااید  قیلااب

االاا   س  21ثعاا فیده ثز یااک سزبااه مکعااب متاا طالی اااه سزن  

عایکم اای    20ااه مادی    های پام ثز تا ثاد   . بم باه م  ثاد  مم
رسز در  28ثز ااایز ااا دن قیلااب اااه ماادی   پیرچااه  ااام س پاام

آسر  دراااه عاایب اگ ثد کمااس  20-29  یااچه آ  ااای دماای   
  دبد.

 . نحوه ایجاد درز2-4
در منیلااه  ییاا  یکاای ثز پیرثم  هاای  ر اااه ث اایره  ااد هماایبط 

ما رد ا رعای تاایعا  درز اا  ماازثن بف ذپااای   ثعام لااث ااا ث        
های اای عاه    ا رعی تیعا  ب   درز ا  بف ذپاای   ادباه عاد  بم باه    

   س س ع د عی  ه  د.  درز دثر ب  
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های  اا ن در یاک    اا ث  عای م ثیان بم باه    های بدون درز: نمونه
هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       بویه درسن قیل

 اال   می م  ثاد  د. 21س ع ایر 
های  اا ن در دس   اا ث  عای م ثیان بم باه     های باا درز داغ: نمونه

هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       ویه درسن قیلب
ریاز  ااان ویاه    اال   می م ا ثاد  اد. زماین اا ن     21س ع ایر 

 دقانه در بر      ه  ده ثعم. 01ثسف س دسس 
های  اا ن در دس   اا ث  عای م ثیان بم باه     های با درز سرد:نمونه

هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       ویه درسن قیلب
ریاز  ااان ویاه    اال   می م ا ثاد  اد. زماین اا ن     21س ع ایر 

در   h-f 0011عااایکم س ماااازثن  ااای   الااا ر   20ثسف س دسس 
 ه ثعم.بر      ه  د

های  اا ن در دس   اا ث  عای م ثیان بم باه     های با درز گارم: نمونه
هی  مکعهای ریخ اه س اای ثعا فیده ثز مااز سیها ه       ویه درسن قیلب

 ACIاالا   می م ا ثاد  اد. طهاق دعا  رثلعمس       21س عا ایر  

207.5R-11   س همچناااان تحنانااایی پاماااان ماااازثن زماااین

 0تاای  9/0 ویااه ااا ث  تمااکاس درز  اا س اااان 2ریااز  اااان ااا ن
عاایکم در براا      ااه   2عاایکم ثعاام اااه در ثیاان تحناااق   

 [9] د.
 بند. اجرای الیه آب2-5

اناد  اه منر ر ث ازثیش چتاهند ی ااان اا ن غل کای س ویاه آ       
هاای عااطح آبهاای رسز ثز عاای م بم بااه 28پاام ثز  ا اام اننااده 

 ای ثع فیده ثز ا س عامی س دع گیه   ز مب س  د.
-عایز  بم باه  پام ثز آمایده   تعاارف: الیه بتن متراکم م. 2-5-1

اااه  (CVC)هاای  ااا ن غل کاای  یااک ویااه ثز ااا ن م عاایرن     
عیب ام   اه طا ر کما د اا  درز اا  رس  آبهای ثاا ث        01یخیمم 

انااد در  اد. وزس اااا  ثعام ااه دلااس آبکاه یاخیمم ویاه آ         
رعااد وزس ثعاام  عاایب ام   ماای  9/2اااه  اایز آزمااییش بفاا ذ  

انااد محاادسد  اا دد لاااث ثز اااه آ ازر  اا ین اعااد عاانگدثبه ااا ن 
ااایر ااا دن  اان ااایدثمی در مخلاا ط پ هاااز  ااده ثعاام. در      

   د.اند ممیهده میط ح ث   ط ا ن ویه آ  0ادسف 

 SSDبند در حالت طرح اختالط بتن متعارف آب -4جدول 

 درشد در ت ااب مصیلح
مندثر در م   مکعب 

(kg) 
 0090 91 میعه
 995 01  ن ریز
 259 - عیسه 2عامین تاپ 
 009 - آ 

 9/0 9/1   ق رسثن اننده )ا   تب سزن عامین(
 00/1 بتهم آ  اه عامین
 00 ثع مپ)عیب ام  (

 
طهاق   باتن غلتکای غنای شاده باا دوغااب سایمان:       . 2-5-2

دسغااای  عاااامین اااا ث  غنااای  ACI 207.5Rدعااا  رثلعمس 
ااا دن س اههاا د ممخصاایی  ناای ااا ن غل کاای اییااد  اادثقس تاای  

دقانااه پاام ثز عاای م ااا ن غل کاای اااه آن ثیاای ه  اا دد     01
هاای س تاا ثاد آن پاام ثز  ااادین منراا ر پاام ثز عاای م بم بااه  

لا ا  اا  سث اد عاطح ثز ما ی       29دقانه ااه ماازثن    09 ا م 
.  ثبجایس   دیاد.  های ثیای ه  اده س تا ثاد     عامین اا  رس  بم باه  

ممخصاایی ماا ی عااامین ثعاا فیده  ااده مماایهده  9در ااادسف 
   د.می

 مشخصات دوغاب غنی کننده  -5جدول 

آ  اه سزبی بتهم  (kg)آ   (kg)عامین 
 عامین

081 51 9/1 
 .  دممخصیی ه  ط ح ممیهده می 9در ادسف 

 ساوه 2فنی سیمان تیپ مشخصات  -2جدول 

منیدی  ادعم آمده ا ث   2مندثر مجیز طهق ثع یبدثرد ا ث  عامین تاپ  سیژ اهی ردی 
 عامین م رد ثع فیده

 29/1 8/1 دثاث   ثبهتیط ثت ا س )درشد( 0

 021 09 دثقس  ثسلاه )دقانه( زمین  ا ا 2
 081 091 دثاث   بهییی )دقانه(

منیسمم  میر   0
(kg/cm2) 

 201 099 دثقس رسزه 9
 089 009 دثقس رسزه 28

 
 . آب2-1-3

آ  مص  ی در ا ن غل کای همیبناد اا ن م عایرن اییاد ثلزثمایی       
ااا  ثیاان ثعاایس در  رث رکییاام انااد. ASTM C1602ثعاا یبدثرد 

 امی  ه  ته ثن ثع فیده  ده ثعم.ثین تحناق ثز آ  ل له
 
 

 طرح اختالط. 2-2
مخل ط اا ن غل کای عای  ه  اده در ثیان تحنااق اای ثعا فیده         

اااه کناا ثن طاا ح    ACI 211.3R-02ثز رسا مع  اای  ااده  
در  ث اا  ط مخلاا ط ااای ثعاا مپ شااف  ط ث اای  ااده ثعاام.   

طا ح ث ا  ط ادعام آماده ثز رسا مااا ر ممایهده        0ادسف 
 [0  د.]می

 SSDطرح اختالط مورد استفاده در این تحقیق در هریک متر مکعب حجم درحالت  -3جدول
 ب   مصیلح سزن بهییی )اال   س(

 عامین 218
 0میعه  298
 2میعه  059
  ن بخ د  911
  ن ایدثمی 980
 آ  ث   ط 029
 بتهم آ  اه عامین 99/1

 
 هانمونه . ساخت2-3

شاا ری  C31  ASTMثعاا یبدثردهاای ااا  ثعاایس عاای م بم بااه
اااه منراا ر مخلاا ط  اادن     اام. زمااین ث اا  ط ااا ث  طاا ح
دقانااه در براا      ااه  9/0ایمااس مصاایلح س ااا  ثعاایس تج اااه  

اااه منراا ر اههاا د  اا ث، مکاایباکی ااا ن       ااد س همچنااان 
دقانااه اااان   08مخلاا ط غل کاای پاام ثز ث اا  ط اااه ماادی    

عی م س ت ثاد سقفاه ثیجاید  اد. ثیان زماین ااه شا ری تج اای         
های  زماین سااه س سزن مخصا ، اا ن تایزه       سعاله آزماییش ه س ا

 اا   در  ادعم آمده ثعم. عا م اای ت ااه ااه با   درز بم باه      
س ااای  هیس     ااجااثب 21×21×21 هاای  مکعهاای اااه ثاعااید  قیلااب

االاا   س  21ثعاا فیده ثز یااک سزبااه مکعااب متاا طالی اااه سزن  

عایکم اای    20ااه مادی    های پام ثز تا ثاد   . بم باه م  ثاد  مم
رسز در  28ثز ااایز ااا دن قیلااب اااه ماادی   پیرچااه  ااام س پاام

آسر  دراااه عاایب اگ ثد کمااس  20-29  یااچه آ  ااای دماای   
  دبد.

 . نحوه ایجاد درز2-4
در منیلااه  ییاا  یکاای ثز پیرثم  هاای  ر اااه ث اایره  ااد هماایبط 

ما رد ا رعای تاایعا  درز اا  ماازثن بف ذپااای   ثعام لااث ااا ث        
های اای عاه    ا رعی تیعا  ب   درز ا  بف ذپاای   ادباه عاد  بم باه    

   س س ع د عی  ه  د.  درز دثر ب  
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 عیاام  منیلاه های  ث ا  ط در طا ف ثیان     ای ت اه اه آبکه بتاهم 
ااا ده ثعاام هاادن ثز ثبجاایس آزمااییش منیسماام  ماایر  ان اا ف   

هاای  عاای  ه  ااده در طاا ف دسره ثبجاایس    یکناا ث  ی مخلاا ط 
رسزه  28رسزه س  9ای ااد. مااایبگان منیسماام   هاای ماای آزمااییش

های  اا ن غل کای ااه ت تااب ا ثاا  اای        ادعم آمده اا ث  بم باه  
ای اااد. ادعااام آمااادن ثبحااا ثن مگیپیعاااکیف مااای 1/01س  0/8

 28هاای  مگیپیعااکیف ااا ث   منیسماام  2س  0/0ااا  ااای  معااایر ا ث
رسزه  بمااین ثز یکناا ث  ی مخلاا ط عاای  ه  ااده در     9رسزه س 

ثبحاا ثن  ACI 214انااد  طاا ف زمااین دثرد ااا  ثعاایس طهنااه  
  ا د.اند  کیلی ق ثر میمعایر ادعم آمده در رده

 نتایج آزمایش جذب آب. 3-4
 منیلاه هی  ث   ط ا ن غل کی در ط ف ثین ای ت اه اه آبکه بتهم

عیام ا ده ثعم  هادن ثز ثبجایس ثیان آزماییش ان ا ف س منییتاه       
-ویاه آ   ا ن هی هی  ا ن غل کی ای بم بهمازثن اا  آ  بم به

هی  ا ن غل کای  س همچنان ان  ف دسثس بم به  CVCدر رسااند 
بک اه   بمین دثده  ده ثعام.  0دعم آمده در  کس ا د. ب ییا  اه 

  CVCاناد انناده  آ  قیاس ت اه ام   ا دن مازثن اا  آ  ا ن
ای د اه ثین بک ه اه کملک د منیعب ا ن بتهم اه ا ن غل کی می

 اند ث یره دثرد.آ 

 
 نتایج آزمایش جذب آب بتن -4شکل 

 
 نتایج آزمایش عمق نفوذ آب در بتن. 3-5

های  اا ن   آزمییش تعاان کمق بف ذ آ  تحم  میر  ا  رس  بم به
مالام   پام   211مالام   س ط ف  091ث  اه قط  غل کی ثع  ثبه

اا ن  اای  های  آسر  م ط   ثبجیس    م. ثیان بم باه  رسز کمس 28ثز 
س ا ن غل کی غنی  ده اای دسغای  عاامین     CVCم  ثاد م عیرن 

(GEVR)  اند  ده ا دبد. ط ف بم به ای ت اه اه یخیمم ویاه  آ
 21های هما ثره   ثده  دبد تی ثرتفی  بم بهاند اه   به ث  ا ا دآ 

قیااس   9 اادسف عیب ام   ای د.  ب ییا  یشس ثز ثیان آزماییش در   
 ممیهده ثعم. 

 

 نتایج آزمایش عمق نفوذ آب در بتن -7جدول 
 H W C H/CVC H/GEVR W/CVC W/GEVR C/CVC C/GEVR CVC نام نمونه

 نفوذمیزان 
(mm) 

91 105 091 08 20 02 09 00 02 09 

. بررسی تغییرات عماق نفاوذ آب  باا توجاه باه ناوع       3-5-1
سااا د درز در ااا ن  9ااادسف ااای ت اااه اااه : بااتن غلتکاای درز

غل کاای تاایعا  اتاازثیی در مااازثن ث اازثیش بف ذپااای   آن دثرد.  
 89درشااد س درز عاا د   09 اااه سااا د درز  اا س  اااه طاا ر   
بفاا ذ آ  در ااا ن رث بتااهم اااه  اایل ی اااه ااا ن  درشااد مااازثن

غل کاای دثرث  درز دثر ثعاام ث اازثیش دثده ثعاام دلاااس ثیاان     
پدیده  کدس ثتصایف ایماس دس ویاه ثعام. اادیهی ثعام ااه ااه         
دلاااس پا عاا گی ام اا  دس ویااه در درز عاا د ثیاان ث اازثیش      

 بف دپای   ممه دت  ثعم.

انااد  ثرثئااه  ااده ت عاا  ب یااس س دعاا ه9ااادسف ااای ت اااه اااه 
باا   درز در رده  0 اا د اااه ااا ن غل کاای ااای هاا   مماایهده ماای

بف ذپااای  قاا ثر دثرد. ثیاان ماا ثرد یکهاایر دیگاا  لاازسس ثعاا فیده ثز  
در  ااکس  دهااد.هاای  بف ذبیپااای  در ایودعاام رث بمااین ماایویاه 
 مازثن تیعا  درز ا  کمق بف ذ آ  ث ین دثده  ده ثعم.  9

 
تاثیر درز در میزان عمق نفوذ آب -5شکل 

 مضخصات طرح  -6جدول 
 H W C CVC GEVR بیس ط ح

 GEVRا ن غل کی ای دثرث   CVCا ن غل کی ای دثرث   ا ن غل کی ای درز ع د ا ن غل کی ای درز   س ا ن غل کی ای درز دثر ممخصیی ط ح
 

 ها. آزمایش2-6
هاای  ااا ن  اایمس  هاای  ثبجاایس     ااه ااا  رس  بم بااه آزمااییش

 اا   اایرآیی مخلا ط اا ن غل کای اای ثعا فیده        آزمییش ثبادثزه 
  ثزمااییش ASTM C1170ثز ماااز لاا زه ااا  طهااق ثعاا یبدثرد    

 ASTMتعاااان سزن مخصاا ، ااا ن تاایزه طهااق ثعاا یبدثرد    

C138      آزمااییش تعاااان منیسماام  ماایر  طهااق ثعاا یبدثرد  
ASTM C39ییش تعاااان یاا یب بف ذپااای   ااا ن در     آزماا

  تعااان  TC116اما اه   RILEMا ثاا   ایز ثاتااژن اا  طهاق      
س  EN 12360-8کمااق بفاا ذ آ  در ااا ن طهااق ثعاا یبدثرد     

 ASTM C642آزمااییش تعاااان اااا  آ  طهااق ثعاا یبدثرد    
 .ای دمی

 نتایج آزمایشگاهی -3

گیاری کاارایی مخلاوط باا اساتفاده      . نتایج آزمایش اندازه3-1
 میز از
های  ث ا  ط اا ن غل کای در طا ف ثیان       ت اه اه آبکه بتهمای 

منیلااه عیااام ااا ده ثعاام  هاادن ثز ثبجاایس ثیاان آزمااییش ان اا ف  
ای ااد. ب ااییا زمااین عاای  ه  ااده ماای هاای یکناا ث  ی مخلاا ط

بمااین دثده  ااده ثعاام. مااایبگان     0ادعاام آمااده در  ااکس  
س عیبااه   2/02منیدی  ادعام آماده اا ث  ثیان آزماییش ا ثاا  اای        

ای اد ااه بماین دهنااده    مای  0/0منادثر ثبحا ثن معاایر ا ثاا  اای      
عاای م یکن ث اام ااا دن  اا ث، مخلاا ط ااا ن در طاا ف زمااین  

 .ثعم
 . نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص بتن تازه3-2

  هاایمخلاا ط یکناا ث  یش ان اا ف ین آزمااییااهاادن ثز ثبجاایس ث
ا یای اد. ب ای  یهای ما  شیعی  ه  اده در طا ف دسره ثبجایس آزمای    

آمااده در ن سزن مخصاا ، ااا ن تاایزه ادعاام   ااااش تعیآزماای
  ادعام آماده   ین مناید ایبگاا  اده ثعام. م   بماین دثده  2 کس 
س  االاا   س ااا  م اا  مکعااب 2018 آزمااییش ا ثااا  اااین یااث  ااا ث

االاا   س ااا  م اا  مکعااب   29ااای یر ا ثااا  ااامناادثر ثبحاا ثن مع 

های ثز  ای اد اای ت ااه ااه ثبحا ثن معاایر ادعام آماده بم باه          می
 ثبد.ا ده نیعهی ا   ردثریکن ث  ی م
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 عیاام  منیلاه های  ث ا  ط در طا ف ثیان     ای ت اه اه آبکه بتاهم 
ااا ده ثعاام هاادن ثز ثبجاایس آزمااییش منیسماام  ماایر  ان اا ف   

هاای  عاای  ه  ااده در طاا ف دسره ثبجاایس    یکناا ث  ی مخلاا ط 
رسزه  28رسزه س  9ای ااد. مااایبگان منیسماام   هاای ماای آزمااییش

های  اا ن غل کای ااه ت تااب ا ثاا  اای        ادعم آمده اا ث  بم باه  
ای اااد. ادعااام آمااادن ثبحااا ثن مگیپیعاااکیف مااای 1/01س  0/8

 28هاای  مگیپیعااکیف ااا ث   منیسماام  2س  0/0ااا  ااای  معااایر ا ث
رسزه  بمااین ثز یکناا ث  ی مخلاا ط عاای  ه  ااده در     9رسزه س 

ثبحاا ثن  ACI 214انااد  طاا ف زمااین دثرد ااا  ثعاایس طهنااه  
  ا د.اند  کیلی ق ثر میمعایر ادعم آمده در رده

 نتایج آزمایش جذب آب. 3-4
 منیلاه هی  ث   ط ا ن غل کی در ط ف ثین ای ت اه اه آبکه بتهم

عیام ا ده ثعم  هادن ثز ثبجایس ثیان آزماییش ان ا ف س منییتاه       
-ویاه آ   ا ن هی هی  ا ن غل کی ای بم بهمازثن اا  آ  بم به

هی  ا ن غل کای  س همچنان ان  ف دسثس بم به  CVCدر رسااند 
بک اه   بمین دثده  ده ثعام.  0دعم آمده در  کس ا د. ب ییا  اه 

  CVCاناد انناده  آ  قیاس ت اه ام   ا دن مازثن اا  آ  ا ن
ای د اه ثین بک ه اه کملک د منیعب ا ن بتهم اه ا ن غل کی می

 اند ث یره دثرد.آ 

 
 نتایج آزمایش جذب آب بتن -4شکل 

 
 نتایج آزمایش عمق نفوذ آب در بتن. 3-5

های  اا ن   آزمییش تعاان کمق بف ذ آ  تحم  میر  ا  رس  بم به
مالام   پام   211مالام   س ط ف  091ث  اه قط  غل کی ثع  ثبه

اا ن  اای  های  آسر  م ط   ثبجیس    م. ثیان بم باه  رسز کمس 28ثز 
س ا ن غل کی غنی  ده اای دسغای  عاامین     CVCم  ثاد م عیرن 

(GEVR)  اند  ده ا دبد. ط ف بم به ای ت اه اه یخیمم ویاه  آ
 21های هما ثره   ثده  دبد تی ثرتفی  بم بهاند اه   به ث  ا ا دآ 

قیااس   9 اادسف عیب ام   ای د.  ب ییا  یشس ثز ثیان آزماییش در   
 ممیهده ثعم. 

 

 نتایج آزمایش عمق نفوذ آب در بتن -7جدول 
 H W C H/CVC H/GEVR W/CVC W/GEVR C/CVC C/GEVR CVC نام نمونه

 نفوذمیزان 
(mm) 

91 105 091 08 20 02 09 00 02 09 

. بررسی تغییرات عماق نفاوذ آب  باا توجاه باه ناوع       3-5-1
سااا د درز در ااا ن  9ااادسف ااای ت اااه اااه : بااتن غلتکاای درز

غل کاای تاایعا  اتاازثیی در مااازثن ث اازثیش بف ذپااای   آن دثرد.  
 89درشااد س درز عاا د   09 اااه سااا د درز  اا س  اااه طاا ر   
بفاا ذ آ  در ااا ن رث بتااهم اااه  اایل ی اااه ااا ن  درشااد مااازثن

غل کاای دثرث  درز دثر ثعاام ث اازثیش دثده ثعاام دلاااس ثیاان     
پدیده  کدس ثتصایف ایماس دس ویاه ثعام. اادیهی ثعام ااه ااه         
دلاااس پا عاا گی ام اا  دس ویااه در درز عاا د ثیاان ث اازثیش      

 بف دپای   ممه دت  ثعم.

انااد  ثرثئااه  ااده ت عاا  ب یااس س دعاا ه9ااادسف ااای ت اااه اااه 
باا   درز در رده  0 اا د اااه ااا ن غل کاای ااای هاا   مماایهده ماای

بف ذپااای  قاا ثر دثرد. ثیاان ماا ثرد یکهاایر دیگاا  لاازسس ثعاا فیده ثز  
در  ااکس  دهااد.هاای  بف ذبیپااای  در ایودعاام رث بمااین ماایویاه 
 مازثن تیعا  درز ا  کمق بف ذ آ  ث ین دثده  ده ثعم.  9

 
تاثیر درز در میزان عمق نفوذ آب -5شکل 

 مضخصات طرح  -6جدول 
 H W C CVC GEVR بیس ط ح

 GEVRا ن غل کی ای دثرث   CVCا ن غل کی ای دثرث   ا ن غل کی ای درز ع د ا ن غل کی ای درز   س ا ن غل کی ای درز دثر ممخصیی ط ح
 

 ها. آزمایش2-6
هاای  ااا ن  اایمس  هاای  ثبجاایس     ااه ااا  رس  بم بااه آزمااییش

 اا   اایرآیی مخلا ط اا ن غل کای اای ثعا فیده        آزمییش ثبادثزه 
  ثزمااییش ASTM C1170ثز ماااز لاا زه ااا  طهااق ثعاا یبدثرد    

 ASTMتعاااان سزن مخصاا ، ااا ن تاایزه طهااق ثعاا یبدثرد    

C138      آزمااییش تعاااان منیسماام  ماایر  طهااق ثعاا یبدثرد  
ASTM C39ییش تعاااان یاا یب بف ذپااای   ااا ن در     آزماا

  تعااان  TC116اما اه   RILEMا ثاا   ایز ثاتااژن اا  طهاق      
س  EN 12360-8کمااق بفاا ذ آ  در ااا ن طهااق ثعاا یبدثرد     

 ASTM C642آزمااییش تعاااان اااا  آ  طهااق ثعاا یبدثرد    
 .ای دمی

 نتایج آزمایشگاهی -3

گیاری کاارایی مخلاوط باا اساتفاده      . نتایج آزمایش اندازه3-1
 میز از
های  ث ا  ط اا ن غل کای در طا ف ثیان       ت اه اه آبکه بتهمای 

منیلااه عیااام ااا ده ثعاام  هاادن ثز ثبجاایس ثیاان آزمااییش ان اا ف  
ای ااد. ب ااییا زمااین عاای  ه  ااده ماای هاای یکناا ث  ی مخلاا ط

بمااین دثده  ااده ثعاام. مااایبگان     0ادعاام آمااده در  ااکس  
س عیبااه   2/02منیدی  ادعام آماده اا ث  ثیان آزماییش ا ثاا  اای        

ای اد ااه بماین دهنااده    مای  0/0منادثر ثبحا ثن معاایر ا ثاا  اای      
عاای م یکن ث اام ااا دن  اا ث، مخلاا ط ااا ن در طاا ف زمااین  

 .ثعم
 . نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص بتن تازه3-2

  هاایمخلاا ط یکناا ث  یش ان اا ف ین آزمااییااهاادن ثز ثبجاایس ث
ا یای اد. ب ای  یهای ما  شیعی  ه  اده در طا ف دسره ثبجایس آزمای    

آمااده در ن سزن مخصاا ، ااا ن تاایزه ادعاام   ااااش تعیآزماای
  ادعام آماده   ین مناید ایبگاا  اده ثعام. م   بماین دثده  2 کس 
س  االاا   س ااا  م اا  مکعااب 2018 آزمااییش ا ثااا  اااین یااث  ااا ث

االاا   س ااا  م اا  مکعااب   29ااای یر ا ثااا  ااامناادثر ثبحاا ثن مع 

های ثز  ای اد اای ت ااه ااه ثبحا ثن معاایر ادعام آماده بم باه          می
 ثبد.ا ده نیعهی ا   ردثریکن ث  ی م
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هاای  مکعهاای آزمااییش تعاااان منیسماام  ماایر  ااا  رس  آزم بااه

هاای  س بم بااه 21×21انااد اااه ثاعااید   غل کاای ااادسن آ  ااا ن 
رسز  28  پاام ثز 09×09اااه ثاعااید   CVC دثرث  مکعهاای ااا ن 

  ثبجاایس    اام. مااایبگان ب ااییا ادعاام آمااده در     آسر کمااس
 بمین دثده  ده ثعم. 0 کس 
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بتااهم اااه  یلاام ااادسن درز یاای درز دثر باتاا ند. اااه بمااین     
ای ااد. دهناده مااازثن تاایعا  ثباادر با   درز در ااا ن غل کاای ماای  

ثیان   باه ت یااح دثد  همایبط ر ااه       تا ثن کلم ثین ثما  رث مای  
اا ن غل کاای اااه دلاااس ممخصایی ذثتاای مکاایباکی دثرث  مااازثن   
تخلخس اام    بتاهم ااه اا ن معما لی ثعام. ااه کلام ثاعاید         
اتااایر ا چااک م لکاا ف  اایز ثاتاااژن س سااا د ثیاان مااازثن      

هاای   اایز ثاتااژن ااماا   ثز درسن تاا ده ااا ن  تخلخاس  م لکاا ف 
ث  در ماااازثن اناااد س ساااا د درز تااایعا  کماااده کهااا ر مااای

در ب اجااه یاا یب بف ذپااای   باادثرد. ثماای در     بف ذپااای   س 
م رد درز عا د ااه کلام بیپا عا گی  ادید ااان دس قتامم در        

ییاااد. بی اااه درز ثیاان یاا یب اااه طاا ر محت عاای ث اازثیش ماای 
های  قهلای   دیگا  آزماییش  ب ییا ادعم آمده ثز ثیان آزماییش اای    

دهااد ادعاام آماادن  باااز همخاا ثبی دثرد اااه بمااین ماای    [9]
 ای ثز  طای  آزماییش باتام.     رز عا د بی ی یب بف ذ اایو در د 

تاایعا  باا   درز رث ااا  مااازثن یاا یب بف ذپااای   در  9در  ااکس 
 ا ثا   یز ثاتاژن آمده ثعم.

 
 تاثیر درز در میزان ضریب نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن -7شکل 

 
ضااریب بنااد باار میاازان  . بررساای تاااثیر نااوع آب 3-5-2

اای ت ااه ااه    : در باتن غلتکای   نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن

انااد اننااده همیبنااد بفاا ذ آ  در ااا ن سااا د ویااه آ  8ااادسف 
در ااایهش مااازثن یاا یب بف ذپااای    اایز در ااا ن بنااش       
اتاازثیی دثرد. ااا ث  ثیاان آزمااییش باااز در ثیاان تحناااق  ثز دس    
رسا ااا ن غل کاای غناای  ااده ااای دسغاای  عااامین س همچنااان   

ماازثن تایعا     8 ر  اکس ثع فیده ثز ا ن م عایرن ثعا فیده  اد. د   
انااد در ااا ن غل کاای دثرث  درز دثر   اا س س عاا د  هاای  آ ویااه

 ا  ی یب بف ذ  یز بمین دثده  ده ثعم.
بف ذپاای   ام ا   بتاهم ااه اا ن       CVCاناد انناده   ا ن آ 

غل کی دثرد س ای ت ااه ااه آن ااه اخمای ثز متاا   ااه عاایف        
-اننااده ماایانااد آ  انااد ثز درسن ااا ندرسن بم بااه طاای ماای

رد لااث طا ح بف ذپاای   ام ا   دثرد. ااه طا ر  ااه مایده          ا
CVC  در اااا ن غل کااای در   ااایزبف ذپاااای   یااا یب ماااازثن

درشااد  89  00  01درزهاای  دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای 
 .دهدمی ایهش

هماایبط ر اااه  ف ااه  ااد کهاا ر  اایز ثاتاااژن ثز ااا ن غل کاای    
ث  ااد. ثتفاایق ماای ااما   ثز ط یااق  لااس س  اا   درسن تا ده ااا ن  

ا ن غل کی غنای  اده اای دسغای  ااه دلااس آبکاه تمایس  لاس س          
هاای  تاا ده ااا ن ت عاا  ماا ی عااامین پاا   ااده ثعاام س   اا  

فاا ذ ااا دن ثیاان ماا ی اااه دث ااس درزهاای  همچنااان اااه دلاااس ب
اناد ااه هماان    کملک د  میبند م ی اتا   ااان درز پاادث مای    

درزهاای  دلاااس مااازثن یاا یب بف ذپااای   در ااا ن غل کاای در  
درشااد ااایهش  59س 02  01دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای 

اناد ثیان رسا تایعا  ااما    بتاهم ااه       دهد. اه عیام مای می
 رسا دیگ  دثرد.

 
 
 
 
 
 

 بند کننده در میزان ضریب نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژنتاثیر ماده آب -7شکل 
 

 
بناد بار میازان عماق نفاوذ آب      . بررسی تاثیر نوع آب3-5-2

انااد سااا د ویااه آ  9ااادسف ااای ت اااه اااه : در بااتن غلتکاای
اننااده در ااایهش مااازثن کمااق بفاا ذ آ  بنااش ماا ع   دثرد.   

قهااس ذااا   ااد در ثیاان تحناااق ثز دس   اخااشهماایبط ر اااه در 
ااا ن غل کاای غناای   ثعاا فیده ثز ااا ن م اا ثاد م عاایرن س   رسا

تایعا    ماازثن  9ثعا فیده  اد. در  اکس     ده ای دسغای  عاامین   
انااد در ااا ن غل کاای دثرث  درز دثر   اا س س عاا د  هاای  آ ویااه

 مین دثده  ده ثعم.ب
  اااه دلاااس بتااهم آ  اااه عااامین ام اا   دثرث     CVCطاا ح 

س همچنااان درشااد تخلخااس ام اا   ثعاام    اااا  آ  ام اا 
ای اد. پام   کمق بفا ذ آ  در آن بااز ام ا  مای    انیا ثین مازثن 

ت ثبااییی منیسماام در ا ثااا  بفاا ذ آ  در ااا ن غل کاای دثرث  ویااه 

ای ااد. رسیااه یااماا   ثز ااا ن غل کاای معماا لی ماا CVCانااد آ 
CVC   ماااازثن بف ذپاااای   آ  در اااا ن غل کااای در درزهااای

 درشااد ااایهش 99  98  99دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای  
 .دهدمی

انااد بماا دن ااا ن غل کاای غناای  ااده ااای ثماای مااازثن ت ثبااییی آ 
های  تا ده اا ن ت عا      دسغی  اه دلاس آبکه تمایس  لاس س  ا     

دلااس بفا ذ اا دن    م ی عامین پ   اده ثعام س همچناان ااه     
اااه دث ااس درزهاای س کملکاا د  میبنااد ماا ی اتاا    ثیاان ماا ی 

انااد ماازثن بف ذپاای   آ  در اا ن غل کاای    ااان درز پاادث مای   
 52  80  99در درزهاای  دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای     

 .دهدمی درشد ایهش

 
 
 
 
 
 
 
 

 بند کننده در میزان عمق نفوذ آبتاثیر ماده آب -6شکل 
 

آزمااایش تعیااین ضااریب نفوذپااذیری در براباار گاااز    . 3-6
 اکسیژن
  ااا  یاا یب بف ذپااای   در ا ثاا   اایز ثاتاااژن  تعاااانآزماییش  
مالام ا    091ث  ااه قطا    هی  اا ن غل کای ثعا  ثبه   رس  بم به
رسز  01 س آسر رسز کماااس 28مالام ااا  پااام ثز   91س طااا ف 
دراااه  019رسز در   مخیبااه )دماای    9عاایز   اایمس  آماایده

عایز  در  عیب اگ ثد س محاا   ماک( س عا م عاه رسز  ناک     

های اای اا ن م ا ثاد     محا   ماک ثبجایس پاای  م . ثیان بم باه     
س ااا ن غل کاای غناای  ااده ااای دسغاای  عااامین   CVCم عاایرن 
(GEVR)  اااه  انااد  ااده ا دبااد. طاا ف بم بااه ااای ت اااه     آ

اناد ااه   باه ث  اا ا دثده  ادبد تای ثرتفای         یخیمم ویاه آ  
عاایب ام   ای ااد.  ب ااییا  یشااس ثز ثیاان    9هاای هماا ثره  بم بااه

  قیاس ممیهده ثعم. 9 ادسفآزمییش در 

 نتایج آزمایش نفوذپذیری گاز اکسیژن -8جدول 
 H W C H/CVC H/GEVR W/CVC W/GEVR C/CVC C/GEVR CVC ب   ط ح

 ی یب بف ذپای  
 01-09   (m2) 09/0 90/0 08/98 18/0 90/2 0/0 99/2 92/9 52/2 09/2 

 
ضااریب نفوذپااذیری در براباار گاااز . بررساای تغییاارات 3-5-1

در  ااه همایبط ر  : باتن غلتکای   با توجاه باه ناوع درز    اکسیژن
-اانای ثسلااه بم باه    ا دد. کلای رغاد پااش    ممیهده می 8ادسف

دثرث  یا یب بف ذپاای    ایز اتاایر اایوت         هی  اای درز  ا س  
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بتااهم اااه  یلاام ااادسن درز یاای درز دثر باتاا ند. اااه بمااین     
ای ااد. دهناده مااازثن تاایعا  ثباادر با   درز در ااا ن غل کاای ماای  

ثیان   باه ت یااح دثد  همایبط ر ااه       تا ثن کلم ثین ثما  رث مای  
اا ن غل کاای اااه دلاااس ممخصایی ذثتاای مکاایباکی دثرث  مااازثن   
تخلخس اام    بتاهم ااه اا ن معما لی ثعام. ااه کلام ثاعاید         
اتااایر ا چااک م لکاا ف  اایز ثاتاااژن س سااا د ثیاان مااازثن      

هاای   اایز ثاتااژن ااماا   ثز درسن تاا ده ااا ن  تخلخاس  م لکاا ف 
ث  در ماااازثن اناااد س ساااا د درز تااایعا  کماااده کهااا ر مااای

در ب اجااه یاا یب بف ذپااای   باادثرد. ثماای در     بف ذپااای   س 
م رد درز عا د ااه کلام بیپا عا گی  ادید ااان دس قتامم در        

ییاااد. بی اااه درز ثیاان یاا یب اااه طاا ر محت عاای ث اازثیش ماای 
های  قهلای   دیگا  آزماییش  ب ییا ادعم آمده ثز ثیان آزماییش اای    

دهااد ادعاام آماادن  باااز همخاا ثبی دثرد اااه بمااین ماای    [9]
 ای ثز  طای  آزماییش باتام.     رز عا د بی ی یب بف ذ اایو در د 

تاایعا  باا   درز رث ااا  مااازثن یاا یب بف ذپااای   در  9در  ااکس 
 ا ثا   یز ثاتاژن آمده ثعم.

 
 تاثیر درز در میزان ضریب نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن -7شکل 

 
ضااریب بنااد باار میاازان  . بررساای تاااثیر نااوع آب 3-5-2

اای ت ااه ااه    : در باتن غلتکای   نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن

انااد اننااده همیبنااد بفاا ذ آ  در ااا ن سااا د ویااه آ  8ااادسف 
در ااایهش مااازثن یاا یب بف ذپااای    اایز در ااا ن بنااش       
اتاازثیی دثرد. ااا ث  ثیاان آزمااییش باااز در ثیاان تحناااق  ثز دس    
رسا ااا ن غل کاای غناای  ااده ااای دسغاای  عااامین س همچنااان   

ماازثن تایعا     8 ر  اکس ثع فیده ثز ا ن م عایرن ثعا فیده  اد. د   
انااد در ااا ن غل کاای دثرث  درز دثر   اا س س عاا د  هاای  آ ویااه

 ا  ی یب بف ذ  یز بمین دثده  ده ثعم.
بف ذپاای   ام ا   بتاهم ااه اا ن       CVCاناد انناده   ا ن آ 

غل کی دثرد س ای ت ااه ااه آن ااه اخمای ثز متاا   ااه عاایف        
-اننااده ماایانااد آ  انااد ثز درسن ااا ندرسن بم بااه طاای ماای

رد لااث طا ح بف ذپاای   ام ا   دثرد. ااه طا ر  ااه مایده          ا
CVC  در اااا ن غل کااای در   ااایزبف ذپاااای   یااا یب ماااازثن

درشااد  89  00  01درزهاای  دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای 
 .دهدمی ایهش

هماایبط ر اااه  ف ااه  ااد کهاا ر  اایز ثاتاااژن ثز ااا ن غل کاای    
ث  ااد. ثتفاایق ماای ااما   ثز ط یااق  لااس س  اا   درسن تا ده ااا ن  

ا ن غل کی غنای  اده اای دسغای  ااه دلااس آبکاه تمایس  لاس س          
هاای  تاا ده ااا ن ت عاا  ماا ی عااامین پاا   ااده ثعاام س   اا  

فاا ذ ااا دن ثیاان ماا ی اااه دث ااس درزهاای  همچنااان اااه دلاااس ب
اناد ااه هماان    کملک د  میبند م ی اتا   ااان درز پاادث مای    

درزهاای  دلاااس مااازثن یاا یب بف ذپااای   در ااا ن غل کاای در  
درشااد ااایهش  59س 02  01دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای 

اناد ثیان رسا تایعا  ااما    بتاهم ااه       دهد. اه عیام مای می
 رسا دیگ  دثرد.

 
 
 
 
 
 

 بند کننده در میزان ضریب نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژنتاثیر ماده آب -7شکل 
 

 
بناد بار میازان عماق نفاوذ آب      . بررسی تاثیر نوع آب3-5-2

انااد سااا د ویااه آ  9ااادسف ااای ت اااه اااه : در بااتن غلتکاای
اننااده در ااایهش مااازثن کمااق بفاا ذ آ  بنااش ماا ع   دثرد.   

قهااس ذااا   ااد در ثیاان تحناااق ثز دس   اخااشهماایبط ر اااه در 
ااا ن غل کاای غناای   ثعاا فیده ثز ااا ن م اا ثاد م عاایرن س   رسا

تایعا    ماازثن  9ثعا فیده  اد. در  اکس     ده ای دسغای  عاامین   
انااد در ااا ن غل کاای دثرث  درز دثر   اا س س عاا د  هاای  آ ویااه

 مین دثده  ده ثعم.ب
  اااه دلاااس بتااهم آ  اااه عااامین ام اا   دثرث     CVCطاا ح 

س همچنااان درشااد تخلخااس ام اا   ثعاام    اااا  آ  ام اا 
ای اد. پام   کمق بفا ذ آ  در آن بااز ام ا  مای    انیا ثین مازثن 

ت ثبااییی منیسماام در ا ثااا  بفاا ذ آ  در ااا ن غل کاای دثرث  ویااه 

ای ااد. رسیااه یااماا   ثز ااا ن غل کاای معماا لی ماا CVCانااد آ 
CVC   ماااازثن بف ذپاااای   آ  در اااا ن غل کااای در درزهااای

 درشااد ااایهش 99  98  99دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای  
 .دهدمی

انااد بماا دن ااا ن غل کاای غناای  ااده ااای ثماای مااازثن ت ثبااییی آ 
های  تا ده اا ن ت عا      دسغی  اه دلاس آبکه تمایس  لاس س  ا     

دلااس بفا ذ اا دن    م ی عامین پ   اده ثعام س همچناان ااه     
اااه دث ااس درزهاای س کملکاا د  میبنااد ماا ی اتاا    ثیاان ماا ی 

انااد ماازثن بف ذپاای   آ  در اا ن غل کاای    ااان درز پاادث مای   
 52  80  99در درزهاای  دثر   اا س س عاا د رث اااه ت تاااب تاای     

 .دهدمی درشد ایهش

 
 
 
 
 
 
 
 

 بند کننده در میزان عمق نفوذ آبتاثیر ماده آب -6شکل 
 

آزمااایش تعیااین ضااریب نفوذپااذیری در براباار گاااز    . 3-6
 اکسیژن
  ااا  یاا یب بف ذپااای   در ا ثاا   اایز ثاتاااژن  تعاااانآزماییش  
مالام ا    091ث  ااه قطا    هی  اا ن غل کای ثعا  ثبه   رس  بم به
رسز  01 س آسر رسز کماااس 28مالام ااا  پااام ثز   91س طااا ف 
دراااه  019رسز در   مخیبااه )دماای    9عاایز   اایمس  آماایده

عایز  در  عیب اگ ثد س محاا   ماک( س عا م عاه رسز  ناک     

های اای اا ن م ا ثاد     محا   ماک ثبجایس پاای  م . ثیان بم باه     
س ااا ن غل کاای غناای  ااده ااای دسغاای  عااامین   CVCم عاایرن 
(GEVR)  اااه  انااد  ااده ا دبااد. طاا ف بم بااه ااای ت اااه     آ

اناد ااه   باه ث  اا ا دثده  ادبد تای ثرتفای         یخیمم ویاه آ  
عاایب ام   ای ااد.  ب ااییا  یشااس ثز ثیاان    9هاای هماا ثره  بم بااه

  قیاس ممیهده ثعم. 9 ادسفآزمییش در 

 نتایج آزمایش نفوذپذیری گاز اکسیژن -8جدول 
 H W C H/CVC H/GEVR W/CVC W/GEVR C/CVC C/GEVR CVC ب   ط ح

 ی یب بف ذپای  
 01-09   (m2) 09/0 90/0 08/98 18/0 90/2 0/0 99/2 92/9 52/2 09/2 

 
ضااریب نفوذپااذیری در براباار گاااز . بررساای تغییاارات 3-5-1

در  ااه همایبط ر  : باتن غلتکای   با توجاه باه ناوع درز    اکسیژن
-اانای ثسلااه بم باه    ا دد. کلای رغاد پااش    ممیهده می 8ادسف

دثرث  یا یب بف ذپاای    ایز اتاایر اایوت         هی  اای درز  ا س  



فصلنامه
انجمن بتن ایران

46

 
های پایه سیمان استفاده از پلیمر استایرن بوتادین رابر بر مشخصات مالت  تأثیر

 آلومینات کلسیم
 

 
 
 

 
 

 
 

 دهیچک
خاا،    یها یکاربر یاستفاده در برخ یپرتلند برا مانیمحدود س یها تیکشور و با توجه به ظرف مانیصنعت س شرفتیامروزه با پ

 یاسات کاه دارا   یمانیسا  میکلس ناتیآلوم مانی. سباشد یم رناپذی¬اجتناب  یخا، امر باتیبا ترک ییها مانیو کاربرد س یبررس
با  مانینوع س نیا زیسبب تما ها دیاکس ریتفاوت در مقاد نیکه ا باشد یم سیلیس دیکم اکس ریو مقاد ومینیآلوم دیاکس یدرصد باال

حاضار مللاوم ماورد     یشگاهی. در مطالعه آزمادینما یم جادیا مانیس نیا یرا برا یامر خوا، متفاوت نیپرتلند شده و هم مانیس
اصاح    مان یسا  یدرصد وزنا  55و  55  5 زانیرابر به م نیبوتاد رنیبوده که با بسپار استا میکلس ناتیآلوم مانیس هیبر پا یبررس

و دوام ماورد   یکیخوا، مکان یها با آزمون یمانیس هیرابر بر ساختار مصالح پا نیبوتاد رنیاستا راتیتاث یبررس نیشده است. در ا
دوام شاامل درصاد جاذب     یها نبوده و آزمو یو کشش یشامل مقاومت فشار یکیمکان یها قرار گرفته شده است. آزمون یابیارز

رابار سابب    نیبوتاد رنیکه استا دهند ینشان م قاتیحاصل از تحق جی. نتاباشد یم دیکلرا ونیشده  عیآب و مهاجرت تسر یحجم
در  دیا کلرا ونیا نفاو    بیکاهش ضار  زیآب و ن یکاهش درصد جذب حجم  یمقاومت کشش شیافزا لیاز قب یخوا، مثبت جادیا

ها نسبت به نمونه شاهد شده  نمونه یسبب کاهش مقاومت فشار نیو همچن گردد یاصح  شده نسبت به مللوم شاهد م یها نمونه
 لیسن به دل شیمصالح با افزا نی کر است که ا انیاما شا  شود یم دیتشد مریدرصد پل شیبا افزا یمقاومت ریدر مقاد کاهش نیکه ا

 نییپا نیمصالح در سن نیکسب کرده و تنها  عملکرد ا یمقاومت مطلوب ونیدراسیو محصوالت ه مریپل انیم کپارچهیساختار  جادیا
 .گردد یمحدود م باشد یها مهم م که کسب مقاومت زودهنگام در آن ییها در سازه
 رابر  محت اصح  شده نیبوتاد رنیاستا مر یپل م یکلس ناتیآلوم مانی:سیدیکل کلمات

 
 

 قدمهم
سییان آ ومیناتیی س م یییای اییه سییان آ ماییب  ما   ن یییی   

شیییک مییا  یییعم وآ  نییبت ث ت یین تییومان نی ییی ومیناتیی س   نیی 

می   ومیناتی س م ییای بی  تی یا      . سیان آ [1]ب شیب  م یای نی  
م  گنفتیا شیبد ک  ننه یا تیمایب بیا ک       با نقیبع  ومیناتی س بیا   

کسییتا م یی م سییان آ بیی  نقیی کان ومیناتیی س مییی    ایی ک کسییتا   

  ام  باسع    
 ع شب س  دم  م  شت س  کع شجی

 شنفتااپ    فت     صتعت   ات ن الساکع شگ د ت ص

  هی م نب  باس
   ات ن الساکع شگ د ت ص عست کا  
 شنفتااپ    فت     صتعت

  آان نب سان نب ض   ئ
 ناناع شب نب  م  شت س

  زا  بن  نا

 گیرینتیجه -4
 هی  ثبجیس  ده ب ییا زی   یشس   دیده ثعم:ا  ثعیس آزمییش

 یاه عه دع ه ثشل یم عیرن در ا ن غل ک ییثا ث  سا د درزهی-
درزهای اا     نیا ه  ادثس ثز ث.   بد-یم دادرز دثر    س س ع د تنت

ااه درز  ا س     اه ط ر. ثربدد  اتیع یا ن غل ک   یبف ذپا زثنام
 89 شیس درز عا د ایکان ث ازث     درشاد  09 دسدث  شیایکن ث زث
بفا ذ آ  بتاهم ااه     مقک شیدر آزمی   یبف ذپا زثنام  درشد

 . د( ادسن درز) یلم درز دثر 

در    یبف ذپاا  بیی  زثنام  درشد 52 شیدرز ع د ایکن ث زث-
بتهم ااه  یلام درز دثر    ژنا یز ثات   یبف ذپا بیی  شیآزمی

 بییا   نیا ث  ااا اا  ت   یچندثب  ا)ادسن درز(  د. ثمی درز   س تیع
 بدث  ه ثعم.

س  98  99ت تاب ایکان اایهش   اه  CVCاند ثع فیده ثز ویه آ -
بف ذپای   در آزمییش کمق بفا ذ آ  در درز   درشد  مازثن 99

   د.هی  دثر    س س ع د می
س  00  01ت تاب ایکان اایهش   اه  CVCاند ثع فیده ثز ویه آ -
درشد  مازثن بف ذپای   در آزمییش ی یب بف ذپای    ایز   89

   د.ثاتاژن در درز هی  دثر    س س ع د می
 80  99اه ت تاب ایکان اایهش    GEVRاند ثع فیده ثز ویه آ  -
درشد  مازثن بف ذپاای   در آزماییش کماق بفا ذ آ  در      52س

   د.درزهی  دثر    س س ع د می

 02  01اه ت تاب ایکن اایهش   GEVRاند ثع فیده ثز ویه آ  -
بف ذپای   در آزمییش ی یب بف ذپای    یز  درشد  مازثن59س

   د.ثاتاژن در درز هی  دثر    س س ع د می
 29س  00  00ایکان  ااه ت تااب    GEVRاناد  ثع فیده ثز ویه آ -

کماق بفا ذ   ایهش اام   ا  مازثن بف ذپای   در آزمییش  درشد
-می  CVCآ  در درز هی  دثر    س س ع د بتهم اه ثع فیده ثز 

مازثن اا  آ  س تخلخس . کلم ثشلی ثین پدیده ام   ا دن   د
 ثعم. CVCبتهم اه ثع فیده ثز  GEVRت ده ا ن در  یلم 

 09س 00  08ااه ت تااب ایکان     GEVRاناد  ثع فیده ثز ویاه آ  -
درشد ایهش ااما   اا  ماازثن بف ذپاای   در آزماییش یا یب       
بف ذپای    یز ثاتاژن در درز هی  دثر    س س عا د بتاهم ااه    

. کلم ثشالی ثیان پدیاده ام ا  اا دن        دمی  CVCثع فیده ثز 
بتاهم ااه    GEVRمازثن اا  آ  س تخلخس ت ده ا ن در  یلم 

 ثعم. CVCثع فیده ثز 

  اتایع   GEVRمینا ده ای دسغی  ع یغن یثع فیده ثز ا ن غل ک-
در ه  عه با     یا ن غل ک آ  در   یدر ایهش بف ذپا  م  اا

 درز دثر    س س عا د بتاهم ااه رسا ثعا فیده ثز اا ن م ا ثاد      

 .دثرد CVCم عیرن 

  اتایع   GEVRمینا ده ای دسغی  ع یغن یثع فیده ثز ا ن غل ک-
 یاا ن غل کا   در ثز ثاتاژن   یبف ذپای یب در ایهش   م  اا

در ه  عه ب   درز دثر    س س ع د بتهم اه رسا ثع فیده ثز ا ن 
 .دثرد CVCم عیرن  م  ثاد

 . مراجع5
 
1-Banthia N., Pigeon M., Marchand J. and Boisvert J. (1992) “Permeability of roller compacted concrete”. ASCE J. 
Mater. Civ. Eng. 4 (1) (1992) 27– 40. 
2-Yasuji I. Kimitaka U. Kazushi T. 2007,” STUDY ON THE QUALITY CONTROL OF ROLLER COMPACTED 
CONCRETE”, 32nd Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES: 28 – 29 August 2007, Singapore. 

 ثب میرثی دثبمگیه ته ثن.«: عیز ا ن غل کی در عد»(  0080زثده  محمد  قیعمی  ه من. ) ک چی-0
4-ACI, 2009, “Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete”. Reported by ACI Committee 211, ACI 211.3R-
2009 
5-ACI, 2011, “Report on Roller-Compacted Mass Concrete”. Reported by ACI Committee 207, ACI 207.5R-2011. 
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های پایه سیمان استفاده از پلیمر استایرن بوتادین رابر بر مشخصات مالت  تأثیر

 آلومینات کلسیم
 

 
 
 

 
 

 
 

 دهیچک
خاا،    یها یکاربر یاستفاده در برخ یپرتلند برا مانیمحدود س یها تیکشور و با توجه به ظرف مانیصنعت س شرفتیامروزه با پ

 یاسات کاه دارا   یمانیسا  میکلس ناتیآلوم مانی. سباشد یم رناپذی¬اجتناب  یخا، امر باتیبا ترک ییها مانیو کاربرد س یبررس
با  مانینوع س نیا زیسبب تما ها دیاکس ریتفاوت در مقاد نیکه ا باشد یم سیلیس دیکم اکس ریو مقاد ومینیآلوم دیاکس یدرصد باال

حاضار مللاوم ماورد     یشگاهی. در مطالعه آزمادینما یم جادیا مانیس نیا یرا برا یامر خوا، متفاوت نیپرتلند شده و هم مانیس
اصاح    مان یسا  یدرصد وزنا  55و  55  5 زانیرابر به م نیبوتاد رنیبوده که با بسپار استا میکلس ناتیآلوم مانیس هیبر پا یبررس

و دوام ماورد   یکیخوا، مکان یها با آزمون یمانیس هیرابر بر ساختار مصالح پا نیبوتاد رنیاستا راتیتاث یبررس نیشده است. در ا
دوام شاامل درصاد جاذب     یها نبوده و آزمو یو کشش یشامل مقاومت فشار یکیمکان یها قرار گرفته شده است. آزمون یابیارز

رابار سابب    نیبوتاد رنیکه استا دهند ینشان م قاتیحاصل از تحق جی. نتاباشد یم دیکلرا ونیشده  عیآب و مهاجرت تسر یحجم
در  دیا کلرا ونیا نفاو    بیکاهش ضار  زیآب و ن یکاهش درصد جذب حجم  یمقاومت کشش شیافزا لیاز قب یخوا، مثبت جادیا

ها نسبت به نمونه شاهد شده  نمونه یسبب کاهش مقاومت فشار نیو همچن گردد یاصح  شده نسبت به مللوم شاهد م یها نمونه
 لیسن به دل شیمصالح با افزا نی کر است که ا انیاما شا  شود یم دیتشد مریدرصد پل شیبا افزا یمقاومت ریدر مقاد کاهش نیکه ا

 نییپا نیمصالح در سن نیکسب کرده و تنها  عملکرد ا یمقاومت مطلوب ونیدراسیو محصوالت ه مریپل انیم کپارچهیساختار  جادیا
 .گردد یمحدود م باشد یها مهم م که کسب مقاومت زودهنگام در آن ییها در سازه
 رابر  محت اصح  شده نیبوتاد رنیاستا مر یپل م یکلس ناتیآلوم مانی:سیدیکل کلمات

 
 

 قدمهم
سییان آ ومیناتیی س م یییای اییه سییان آ ماییب  ما   ن یییی   

شیییک مییا  یییعم وآ  نییبت ث ت یین تییومان نی ییی ومیناتیی س   نیی 

می   ومیناتی س م ییای بی  تی یا      . سیان آ [1]ب شیب  م یای نی  
م  گنفتیا شیبد ک  ننه یا تیمایب بیا ک       با نقیبع  ومیناتی س بیا   

کسییتا م یی م سییان آ بیی  نقیی کان ومیناتیی س مییی    ایی ک کسییتا   

  ام  باسع    
 ع شب س  دم  م  شت س  کع شجی

 شنفتااپ    فت     صتعت   ات ن الساکع شگ د ت ص

  هی م نب  باس
   ات ن الساکع شگ د ت ص عست کا  
 شنفتااپ    فت     صتعت

  آان نب سان نب ض   ئ
 ناناع شب نب  م  شت س

  زا  بن  نا

 گیرینتیجه -4
 هی  ثبجیس  ده ب ییا زی   یشس   دیده ثعم:ا  ثعیس آزمییش

 یاه عه دع ه ثشل یم عیرن در ا ن غل ک ییثا ث  سا د درزهی-
درزهای اا     نیا ه  ادثس ثز ث.   بد-یم دادرز دثر    س س ع د تنت

ااه درز  ا س     اه ط ر. ثربدد  اتیع یا ن غل ک   یبف ذپا زثنام
 89 شیس درز عا د ایکان ث ازث     درشاد  09 دسدث  شیایکن ث زث
بفا ذ آ  بتاهم ااه     مقک شیدر آزمی   یبف ذپا زثنام  درشد

 . د( ادسن درز) یلم درز دثر 

در    یبف ذپاا  بیی  زثنام  درشد 52 شیدرز ع د ایکن ث زث-
بتهم ااه  یلام درز دثر    ژنا یز ثات   یبف ذپا بیی  شیآزمی

 بییا   نیا ث  ااا اا  ت   یچندثب  ا)ادسن درز(  د. ثمی درز   س تیع
 بدث  ه ثعم.

س  98  99ت تاب ایکان اایهش   اه  CVCاند ثع فیده ثز ویه آ -
بف ذپای   در آزمییش کمق بفا ذ آ  در درز   درشد  مازثن 99

   د.هی  دثر    س س ع د می
س  00  01ت تاب ایکان اایهش   اه  CVCاند ثع فیده ثز ویه آ -
درشد  مازثن بف ذپای   در آزمییش ی یب بف ذپای    ایز   89

   د.ثاتاژن در درز هی  دثر    س س ع د می
 80  99اه ت تاب ایکان اایهش    GEVRاند ثع فیده ثز ویه آ  -
درشد  مازثن بف ذپاای   در آزماییش کماق بفا ذ آ  در      52س

   د.درزهی  دثر    س س ع د می

 02  01اه ت تاب ایکن اایهش   GEVRاند ثع فیده ثز ویه آ  -
بف ذپای   در آزمییش ی یب بف ذپای    یز  درشد  مازثن59س

   د.ثاتاژن در درز هی  دثر    س س ع د می
 29س  00  00ایکان  ااه ت تااب    GEVRاناد  ثع فیده ثز ویه آ -

کماق بفا ذ   ایهش اام   ا  مازثن بف ذپای   در آزمییش  درشد
-می  CVCآ  در درز هی  دثر    س س ع د بتهم اه ثع فیده ثز 

مازثن اا  آ  س تخلخس . کلم ثشلی ثین پدیده ام   ا دن   د
 ثعم. CVCبتهم اه ثع فیده ثز  GEVRت ده ا ن در  یلم 

 09س 00  08ااه ت تااب ایکان     GEVRاناد  ثع فیده ثز ویاه آ  -
درشد ایهش ااما   اا  ماازثن بف ذپاای   در آزماییش یا یب       
بف ذپای    یز ثاتاژن در درز هی  دثر    س س عا د بتاهم ااه    

. کلم ثشالی ثیان پدیاده ام ا  اا دن        دمی  CVCثع فیده ثز 
بتاهم ااه    GEVRمازثن اا  آ  س تخلخس ت ده ا ن در  یلم 

 ثعم. CVCثع فیده ثز 

  اتایع   GEVRمینا ده ای دسغی  ع یغن یثع فیده ثز ا ن غل ک-
در ه  عه با     یا ن غل ک آ  در   یدر ایهش بف ذپا  م  اا

 درز دثر    س س عا د بتاهم ااه رسا ثعا فیده ثز اا ن م ا ثاد      

 .دثرد CVCم عیرن 

  اتایع   GEVRمینا ده ای دسغی  ع یغن یثع فیده ثز ا ن غل ک-
 یاا ن غل کا   در ثز ثاتاژن   یبف ذپای یب در ایهش   م  اا

در ه  عه ب   درز دثر    س س ع د بتهم اه رسا ثع فیده ثز ا ن 
 .دثرد CVCم عیرن  م  ثاد

 . مراجع5
 
1-Banthia N., Pigeon M., Marchand J. and Boisvert J. (1992) “Permeability of roller compacted concrete”. ASCE J. 
Mater. Civ. Eng. 4 (1) (1992) 27– 40. 
2-Yasuji I. Kimitaka U. Kazushi T. 2007,” STUDY ON THE QUALITY CONTROL OF ROLLER COMPACTED 
CONCRETE”, 32nd Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES: 28 – 29 August 2007, Singapore. 

 ثب میرثی دثبمگیه ته ثن.«: عیز ا ن غل کی در عد»(  0080زثده  محمد  قیعمی  ه من. ) ک چی-0
4-ACI, 2009, “Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete”. Reported by ACI Committee 211, ACI 211.3R-
2009 
5-ACI, 2011, “Report on Roller-Compacted Mass Concrete”. Reported by ACI Committee 207, ACI 207.5R-2011. 
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 ها و مشلصات فیزیکی مصالح سنگی بندی سنگدانه نه: دا5جدول 

 شن  د عمه 1 8 16 31 51 111 211

  
 ای
  
نع
 تج
%

 

 م1ن سا  یع) 111 111 93/67 12/12 11/1 11/1 1

 م2 یع) ن سا  111 111 111 97 75/63 22 13

 م3 یع)  ن سا 111 111 111 111 111 96 71

 
 فیزیکی سنگدانه سیلیسی مصرفی :مشلصات3جدول 

 )%م SSD م  و  ک  ه من  م    سا ای م م )ن سا   آ نوصیم تنماا  ستگبع ا

g/cm3 55/2 6/1 

 

 
 : منحنی ترکیبی دانه بندی سنگدانه 5شکل 

 . پلیمر  3.5
م بینع  عصیاله نیالس پ ایا سیان آ ومیناتی س م ییای عسیتذ کد شیبد عسین. عسیت انآ            SBRک  عام پش مه ع  عسیت انآ بیتی کام  عبین )   

گیینکک. نشوصیی س فازا یی  عاییم  یییع پ انیین ک   بیتیی کام  عبیین  ییی   پ انیین ومیی  عسیین مییا  ییزم پ اننمیی   عتسییتینن ن یییی  نیی  
  ش آ کعکد شبد عسن.   1 ب  

 : مشلصات استایرن بوتادین رابر 4جدول 
   م pH چگ م  ظ من ک صب   نب نع ل ک  و  مز ن

811 - 311mPa.s 51±1% 11/1 سذاب   گ نتن ا  با بتذه g/cm3 9- 7 عست انآ بیت کام  عبن 

 
 . آب و روانساز  4.5

عتیین عسییتذ کد             منبیمیییاالسمیی   نییی ک بن سیی   ع  و  شیین  شییمن مننیی آ    فییی    ع ییی   نیی اد بیین پ اییا پ یی    ک  سیی  ن نو یییط
 شبد عسن. 
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تیییعآ بییا  . ع   یییعم عاییم سییان آ نیی  [3 2]شییی ب بتییب  نیی 
تیییناد ک  سییون شییی بگ     شییب   کمتگیی م نق  نیین ک      

میی    سییتام پیی اامم  ذیرپییمان  مییی   نق  نیین ک  بنعبیین شییی 
. ع  [5 -1]مییی   اواتیییبعآ عشییی  د  نییییک  هنع تییی    سیییا  

تییعآ بیا عسیتذ کد ک       ییای نی   م   سیان آ ومیناتی س م   م  بنک
میی     هیینع س میی   بیی ت   عسییتذ کد تعنانعتیی  ک  ب  ییب فن کگیی د 

میی  بییا کمایی  میییک  یییعم ن یی  ا   سییناد عشیی  د     بز گیینعد
ممنچتیییام تییییناد ک  سیییون شیییی بگ  ا ییی  ع   [6] نییییک

آ ومیناتی س  می   پ ایا سیان      یعن   عسن ما عسیتذ کد ع  نیالس  
میی   میی    بز گیینعد م یییای  ع ت یین  تیییعآ پیشییه ک   نشییا پیی 

 .[2]کمب  از نی ک تی ا قنع  ن 
میی    میی   بیی    آ مییی ک   عهییب    ع  پ اننازعسییایآ نیم ییی  

میی   میی     اییم ت یین  تیییعآ پ انیین ص )نی یییننم نیم ییی نشییو
.ا یی  ع  نصیی  ی بیییا   نمییی پ اننمیی  ک   [7]شیییک تیماییب نیی 

میی   عصییاله شییبد  میی    نییالس صییتعن سیی  تن آم عاجیی ک بییتم
ب شیبم عسیتذ کد ع  نییعک پ انین  بیا  تییعآ ع زعای          پ انن  ن 

تیع تیب بن ی   ییعم       نی  می   پ ایا سیان      ع  س  ن نو یط
میی   پ اییا  ع ت یین تیی مان قیینع  کعکد    قییه نمنیی  ک   نو یییط

میی   نوت ذیی   . بن سیی [7]بمایییک عاییم  یییعم کعشییتا ب شییتب 
بیین    سییان آ ومیناتیی س م یییای صییی س گنفتییا عنیی  عصییاله   
عاییم نصیی می پ اییا سییان    بیی  نیییعک پ انیین  تیسیی  ایییمنام   

ع جیی م گنفتییا عسیین. ک  عاییم نق مییا   2113ک  سیی    [6]شییاه
م   عصیاله شیبد بی  عسیت انآ بیتی کام  عبین بین         با بن س  نالس

پ اا سان آ ومینات س م ییای پنکع تیا شیبد عسین میا ک  عایم       
ک صییب بیییکد    9نایی آ هییبعمرن ک صییب میی  بنک نیییعک پ انیین   

ن فشیی   م  نشیی     ذیرنیئاتییا و م  بن یی   یییعم )نق  نیی 
 ک  عام نق ما نی ک بن س  قنع  کعکد شبد عسن. 

ک  نط معیی س و ن اشییگ م  ه ضیین ع  عسییت انآ بیتیی کام  عبیین بییا  
ک صییب   آ سییان آ عسییتذ کد شییبد عسیین.   25   15م 5ناییزعآ  

ع تو   عام ک صبم  صینف  بی  ک    ین گینفتم هیبعق م هیبعمرن       
نآ بیتییی کام   ناییی  گات  ع  عایییم     ع  عسیییت ا نقییی کان بمیییند

می    ییک کع ک    می   پ انین ک  وآ   نق کان ما عن ی آ ع عقی ک فیا ی   

صییی س گنفتییا عسیین تیی  بتیییعآ بماتییا تیینام ناییزعآ عسییتذ کد ع  
عام  یع پ انین ک  سی  ت   نیالس  ع تعایام  نییک. منچتیام ک        
عاییم بن سیی   یییعم ن یی  ا   )نق  نیین فشیی      مششیی م    

نیی  و    نمیی  نس تیییناد شییبد ایییآ ک عم )ک صییب  ییم  هج
 م نعابم عام  یع نص می نی ک ع  ا ب  قنع  گنفتا شبد عسن. 

 . مواد و مصالح مصرفی 5
 . سیمان  5.5

میی   نییی ک بن سیی  ع  سییان آ ومیناتیی س      ک  تنیی ن  حیینه 
عسییتذ کد شییبد عسیین. نشوصیی س شییانا ا     IRC-40م یییای 

  کع ییا بتییب   سییان آ ومیناتیی س م یییای نصیینف  مییا تیسیی   
م   و یی ماز سییتجه تی ایید عبعیی ک     XRFپیینعپ پنتییی عا ییس) 

 شیی آ  1  شیی    1نشیوص شییبد عسیین بییا تنتایک ک   ییب     
 کعکد شبد عسن. 

 
 IRC-40:آنالیزشیمیایی سیمان آلومینات کلسیم 5جدول 

Ti2O 
% 

MgO 
% 

CaO 
% 

Fe2O3 
% 

Al2O3 
% 

Sio2 
% 

5 5/1 11 19 35 6 

 

 
 : منحنی دانه بندی سیمان آلومینات کلسیم مصرفی5شکل 

 
 . سنگدانه 5.5
و ن اشییگ م  ع  سییا ن سییا سا اییی  مییا کع ییا  عایم پییش مه ک  

 3  2مییی  نطییی بل  یییبع    بتیییب    نشوصییی س فازا ییی  وآ
ب شبم عسیتذ کد شیبد عسینم منچتیام نت تی  تنماای  کع یا         ن 

  ش آ کعکد شبد عسن.  2بتب  نی ک عستذ کد  از ک  ش   
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 ها و مشلصات فیزیکی مصالح سنگی بندی سنگدانه نه: دا5جدول 

 شن  د عمه 1 8 16 31 51 111 211

  
 ای
  
نع
 تج
%

 

 م1ن سا  یع) 111 111 93/67 12/12 11/1 11/1 1

 م2 یع) ن سا  111 111 111 97 75/63 22 13

 م3 یع)  ن سا 111 111 111 111 111 96 71

 
 فیزیکی سنگدانه سیلیسی مصرفی :مشلصات3جدول 

 )%م SSD م  و  ک  ه من  م    سا ای م م )ن سا   آ نوصیم تنماا  ستگبع ا

g/cm3 55/2 6/1 

 

 
 : منحنی ترکیبی دانه بندی سنگدانه 5شکل 

 . پلیمر  3.5
م بینع  عصیاله نیالس پ ایا سیان آ ومیناتی س م ییای عسیتذ کد شیبد عسین. عسیت انآ            SBRک  عام پش مه ع  عسیت انآ بیتی کام  عبین )   

گیینکک. نشوصیی س فازا یی  عاییم  یییع پ انیین ک   بیتیی کام  عبیین  ییی   پ انیین ومیی  عسیین مییا  ییزم پ اننمیی   عتسییتینن ن یییی  نیی  
  ش آ کعکد شبد عسن.   1 ب  

 : مشلصات استایرن بوتادین رابر 4جدول 
   م pH چگ م  ظ من ک صب   نب نع ل ک  و  مز ن

811 - 311mPa.s 51±1% 11/1 سذاب   گ نتن ا  با بتذه g/cm3 9- 7 عست انآ بیت کام  عبن 

 
 . آب و روانساز  4.5

عتیین عسییتذ کد             منبیمیییاالسمیی   نییی ک بن سیی   ع  و  شیین  شییمن مننیی آ    فییی    ع ییی   نیی اد بیین پ اییا پ یی    ک  سیی  ن نو یییط
 شبد عسن. 
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تیییعآ بییا  . ع   یییعم عاییم سییان آ نیی  [3 2]شییی ب بتییب  نیی 
تیییناد ک  سییون شییی بگ     شییب   کمتگیی م نق  نیین ک      

میی    سییتام پیی اامم  ذیرپییمان  مییی   نق  نیین ک  بنعبیین شییی 
. ع  [5 -1]مییی   اواتیییبعآ عشییی  د  نییییک  هنع تییی    سیییا  

تییعآ بیا عسیتذ کد ک       ییای نی   م   سیان آ ومیناتی س م   م  بنک
میی     هیینع س میی   بیی ت   عسییتذ کد تعنانعتیی  ک  ب  ییب فن کگیی د 

میی  بییا کمایی  میییک  یییعم ن یی  ا   سییناد عشیی  د     بز گیینعد
ممنچتیییام تییییناد ک  سیییون شیییی بگ  ا ییی  ع   [6] نییییک

آ ومیناتی س  می   پ ایا سیان      یعن   عسن ما عسیتذ کد ع  نیالس  
میی   میی    بز گیینعد م یییای  ع ت یین  تیییعآ پیشییه ک   نشییا پیی 

 .[2]کمب  از نی ک تی ا قنع  ن 
میی    میی   بیی    آ مییی ک   عهییب    ع  پ اننازعسییایآ نیم ییی  

میی   میی     اییم ت یین  تیییعآ پ انیین ص )نی یییننم نیم ییی نشییو
.ا یی  ع  نصیی  ی بیییا   نمییی پ اننمیی  ک   [7]شیییک تیماییب نیی 

میی   عصییاله شییبد  میی    نییالس صییتعن سیی  تن آم عاجیی ک بییتم
ب شیبم عسیتذ کد ع  نییعک پ انین  بیا  تییعآ ع زعای          پ انن  ن 

تیع تیب بن ی   ییعم       نی  می   پ ایا سیان      ع  س  ن نو یط
میی   پ اییا  ع ت یین تیی مان قیینع  کعکد    قییه نمنیی  ک   نو یییط

میی   نوت ذیی   . بن سیی [7]بمایییک عاییم  یییعم کعشییتا ب شییتب 
بیین    سییان آ ومیناتیی س م یییای صییی س گنفتییا عنیی  عصییاله   
عاییم نصیی می پ اییا سییان    بیی  نیییعک پ انیین  تیسیی  ایییمنام   

ع جیی م گنفتییا عسیین. ک  عاییم نق مییا   2113ک  سیی    [6]شییاه
م   عصیاله شیبد بی  عسیت انآ بیتی کام  عبین بین         با بن س  نالس

پ اا سان آ ومینات س م ییای پنکع تیا شیبد عسین میا ک  عایم       
ک صییب بیییکد    9نایی آ هییبعمرن ک صییب میی  بنک نیییعک پ انیین   

ن فشیی   م  نشیی     ذیرنیئاتییا و م  بن یی   یییعم )نق  نیی 
 ک  عام نق ما نی ک بن س  قنع  کعکد شبد عسن. 

ک  نط معیی س و ن اشییگ م  ه ضیین ع  عسییت انآ بیتیی کام  عبیین بییا  
ک صییب   آ سییان آ عسییتذ کد شییبد عسیین.   25   15م 5ناییزعآ  

ع تو   عام ک صبم  صینف  بی  ک    ین گینفتم هیبعق م هیبعمرن       
نآ بیتییی کام   ناییی  گات  ع  عایییم     ع  عسیییت ا نقییی کان بمیییند

می    ییک کع ک    می   پ انین ک  وآ   نق کان ما عن ی آ ع عقی ک فیا ی   

صییی س گنفتییا عسیین تیی  بتیییعآ بماتییا تیینام ناییزعآ عسییتذ کد ع  
عام  یع پ انین ک  سی  ت   نیالس  ع تعایام  نییک. منچتیام ک        
عاییم بن سیی   یییعم ن یی  ا   )نق  نیین فشیی      مششیی م    

نیی  و    نمیی  نس تیییناد شییبد ایییآ ک عم )ک صییب  ییم  هج
 م نعابم عام  یع نص می نی ک ع  ا ب  قنع  گنفتا شبد عسن. 

 . مواد و مصالح مصرفی 5
 . سیمان  5.5

میی   نییی ک بن سیی  ع  سییان آ ومیناتیی س      ک  تنیی ن  حیینه 
عسییتذ کد شییبد عسیین. نشوصیی س شییانا ا     IRC-40م یییای 

  کع ییا بتییب   سییان آ ومیناتیی س م یییای نصیینف  مییا تیسیی   
م   و یی ماز سییتجه تی ایید عبعیی ک     XRFپیینعپ پنتییی عا ییس) 

 شیی آ  1  شیی    1نشیوص شییبد عسیین بییا تنتایک ک   ییب     
 کعکد شبد عسن. 

 
 IRC-40:آنالیزشیمیایی سیمان آلومینات کلسیم 5جدول 

Ti2O 
% 

MgO 
% 

CaO 
% 

Fe2O3 
% 

Al2O3 
% 

Sio2 
% 

5 5/1 11 19 35 6 

 

 
 : منحنی دانه بندی سیمان آلومینات کلسیم مصرفی5شکل 

 
 . سنگدانه 5.5
و ن اشییگ م  ع  سییا ن سییا سا اییی  مییا کع ییا  عایم پییش مه ک  

 3  2مییی  نطییی بل  یییبع    بتیییب    نشوصییی س فازا ییی  وآ
ب شبم عسیتذ کد شیبد عسینم منچتیام نت تی  تنماای  کع یا         ن 

  ش آ کعکد شبد عسن.  2بتب  نی ک عستذ کد  از ک  ش   
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 . جذب حجمی آب3.5
 ]ASTM C642-06   ]9ت  بع ک عایییم و نییی اه نطییی بل عسییی

و   م       نیی   7بام صییی س ع جیی م شییبد مییا پییس ع      بیی
مییی   عسیییتیع ا ع   ع بییینپ کعکد   ک  آ گننو  یییا ک   و نی یییا
م  شیه گنک یب   سیبس بیا      قینع  کعکد تی   نی یا    111℃کن   

    ن  شی ب. نبس نعام ک  ظنی و  غیحا
ج شیبدم  سی  ن  ع  و   ی     21می  ک  مین    ک  عام و نییآ  نی یا  

شیی ب. بیبام    می   شیه گنکایبد   سیبس تیی ام نی        سطی وآ
تنتاییک بیی  کعشییتم   آ و نی ییا ک  ه میین  شییه   پییس ع       

   م ک صییب  ییم  و  بنهیییک   آ و نی ییا  شییه ع    غیحییا
 با کسن ونب: 1 عبطا 

 
 م1)
 I  ک صب  م  و : 

0mآ  نی ا ک  ه من  شه   : 

tm تغاان   آ  نی ا ک   ن آ :t بنهیک گنم 
 . مهاجرت تسریع شده یون کلراید  4.5

منایین میی  ع  ع ناییزعآ  ذیییر ایییآ م نعاییب ک  نییالس   ایی  بییتم   
ب شییب. و نیییآ ضییناک نمیی  نس تیییناد   بیی تا  بن ییی کع  نیی 

 ]NT build 492  ]11شیبد ایییآ م نعاییب بنعسیی م عسییت  بع ک 
ع ج م شبد عسین. حی  ع جی م عایم و نییآ   عسیتذ کد ع  ن  یی         

میی      اتیینعس  قییند   پ شییه عاییم ن  ییی  بیین سییطی  نی ییا    

نشییوص  نیییکآ  یییعه   ذیییر ایییآ م نعاییب ناییزعآ  ذیییر بیی     
می   ه صی   ع ک     گاین  شیبد   کعکد   کد ع  مییماس ع یبع د  عستذ 

م قیینع  کعکد تیی  ضییناک نمیی  نس تیییناد شییبد ایییآ   2 عبطییا )
 .]5[م نعاب ن  ساا   ب  عست  بع ک ننبیحا متتن  شیک

 
 م2)
 

nssmDضناک ع تش   ایآ م نعاب :×
2-12 m10 s 

U نقبع   مت ژ ع ن م : 

T نه : نا  گام کن   ع ماا   م  یاا ک  ن  ی  و  
L  نتن : ضو نن  نی ا بنهیک نا 
dX :نا  گام نق کان  نل  ذیر 
Tن آ و ن اه بنهیک س  ن : نبس  

 ها و بحث  . نتایج نمونه6
 . مقاومت فشاری  5.6

 ASTM ک و نییی اه نق  نییین فشییی    نطییی بل عسیییت  بع  

C109    سی  ت    5می     ع ج م شبد عسیین. ک  عایم و نییآ  نی یا
نتین  ت ین ب  گیمع   تییه ن یی د گنفتیا     تی از ه صیی  ع        

)سیینن  عسیینم  شیی آ   3فشیی    ک  شیی    و نیییآ نق  نیین  
 کعکد شبد عسن.

 

 
های اصح  شده پلیمری نسبت به  روز)سمت راست( و درصدکاهش مقاومت فشاری نمونه 52و  7  5ها در سنین  : مقاومت فشاری نمونه3شکل 

 روز )سمت چپ( 52و  7  5نمونه شاهد در سنین 

1 day 7 day 28 day
SBR5 57.5 53 30
SBR15 64 65 46
SBR25 72.5 73 55
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CAC SBR5 SBR15 SBR25
1 day 80 34 29 18
7day 85 40 30 23
28day 92 64 50 41
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 . طر  مللوم 3
ما یییگنم بیین نتیین ن عییک    یییان و  بییا  551میی  بنعسیی م هجییی  عهییب بیی   ایی   سییان آ  ک  پییش مه و ن اشییگ م  ه ضیین نو یییط

 س  تا شبد ع ب.   38/1سان آ 
 هابر حسب حجم واحد : طر  مللوم نمونه 5جدول 

 پ انن
   ع ی  

ن سا سا ی  
 3 یع

سا ی  ن سا 
 2 یع

ن سا سا ی  
 1 یع

سان آ ومینات س 
 م یای

و  
 و عک

W/C 
مب حنه 
 نو یط

 (Kg/m3) %  

1 85/3 191 9/316 5/736 551 219 38 CAC-Plain 

5/27 1/1 6/121 12/291 716 551 219 38 SBR-5% 

5/82 375/1 11/125 266 16/638 551 219 38 SBR-15% 

5/137 55/1 11/381 2/238 6/571 551 219 38 SBR-25% 
 
مییبی ع  عاییم نط معییا ع  ایی ب  تیی مان عسییت انآ بیتیی کام بیین      

ب شیبم   می   پ ایا سیان آ ومیناتی س م ییای نی         یعم نو ییط 
ک صییب    یی  سییان آم عسییت انآ    25  15م 5بییبام نت ییی  ع   

میی  ک   بیتیی کام  عبیین بییا  تیییعآ  یی اگزات  ع  ع  عآ سییتگبع ا   
سیی  ت   نو یییط عسییتذ کد شییبد عسیین مییا ک  عقیید   یین عصیی   

ب شییبم  نشییمیک نیی  5تغاایین ک  نقیی کان ن سییا مییا ک   ییب     
منیییام  ییی اگزات  نقییی کان   نیییب پ انییین   فیییی    ع یییی    

ب شب. منچتیام بیا نت یی  م بین  گمبعشیتم  ییان و  بیا         ن 
سیییان آ نایییزعآ و  نی ییییک ک  تت یییس ع  نایییزعآ و  و عک   

 م  م ستا شبد عسن.  حنه نو یطنصنف  ک  

 . عمل آوری 4
م   ش مب   عصاله شیبد پ انین  پیس ع  سی  ن   ق میک        نی ا

سی  ن   21گان  تیسی  نایز من ع تیبد نتینعمی شیبد    بعیب ع        
    ک  و  ومیه عشیا ع قینع      6م  ع  ق مک    ج   با نبس   نی ا

می  تی     گنفتا ع ب. پس ع  سان  ک  د  نی  و    ننحیی   نی یا   
ک  ا س  ت  گینعک   31ستام ع ج م و نیآ ک  ن ا  عت   ب  کن   

      ج ع  وّ   ن  و       گمبع   شبد ع ب.    

 ها  ن . روش و اصول انجام آزمو5
 . مقاومت فشاری  5.5

 ASTMC-109عسییت  بع ک  نطیی بل فشیی    نق  نیین و نیی اه
 فشی    هیبعمرن  عایم عسیت  بع کم   حایل  ا عسین.  گنفتی  ج مع  ]8[

بیتم   فشی     نق  نین  بی   بنعبین  ب  گیمع    هام ک   نی ا بن  ع ک
ن یی دم ع    تیه  فشی    عسیت  بع ک  و نییآ  بینع   .ب شیب  ن    نالس

عسیتذ کد   نا انتین  50*50*50 عبعی ک  بی   ن عای    نی یا می    
 ع جی م  نت یی   بیا  بی    ع نی    سن ن و ن اهم عام ک  .عسن شبد

 ن یب کد  عایم  .ب شیب  نی   MPa/s 5/1 ا تیع ین   ب  گیمع   

  نی یا می     ش یین  میا  عسین  گی یا ع   بیا  پاشتم ک  سن ن

 ک   ع نتیبع      نعنیی   نشوصیا  بی  نق  نین   شی    ن عای  

 نو ییطم سیا   حینه  مین  بینع   متیب  نی   فینعمی  کقاقا 1 هب ک

 فشیی     ایین   ت یین نوت یی  ک سییتام ن عایی   نی ییا

 .عسن قنع گنفتا
 

 . مقاومت کششی5.5
می   بنعمتی  بی   ینر ب  گیمع         نق  نن مشش  بین      نی یا  

     ع جیی م شییبد   28   7سییتام نا انتیین بیین کقاقییا ک    5/1
بیین حاییل عاییم ع نیییآ  نی ییا میی   بنعمتیی  ک  فییه میی    عسیین.

فیییتک  قیینع  گنفتییا   ت یین مشییه نیییتقای قیینع  گنفتییا     
ع یب   نایزعآ  این   ع نی م  بین سیطی نقطید  نی یا می             شبد

 بنعمت  با  تیعآ تته مشش  ن یی    مان شبد عسن. 
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 . جذب حجمی آب3.5
 ]ASTM C642-06   ]9ت  بع ک عایییم و نییی اه نطییی بل عسییی

و   م       نیی   7بام صییی س ع جیی م شییبد مییا پییس ع      بیی
مییی   عسیییتیع ا ع   ع بییینپ کعکد   ک  آ گننو  یییا ک   و نی یییا
م  شیه گنک یب   سیبس بیا      قینع  کعکد تی   نی یا    111℃کن   

    ن  شی ب. نبس نعام ک  ظنی و  غیحا
ج شیبدم  سی  ن  ع  و   ی     21می  ک  مین    ک  عام و نییآ  نی یا  

شیی ب. بیبام    می   شیه گنکایبد   سیبس تیی ام نی        سطی وآ
تنتاییک بیی  کعشییتم   آ و نی ییا ک  ه میین  شییه   پییس ع       

   م ک صییب  ییم  و  بنهیییک   آ و نی ییا  شییه ع    غیحییا
 با کسن ونب: 1 عبطا 

 
 م1)
 I  ک صب  م  و : 

0mآ  نی ا ک  ه من  شه   : 

tm تغاان   آ  نی ا ک   ن آ :t بنهیک گنم 
 . مهاجرت تسریع شده یون کلراید  4.5

منایین میی  ع  ع ناییزعآ  ذیییر ایییآ م نعاییب ک  نییالس   ایی  بییتم   
ب شییب. و نیییآ ضییناک نمیی  نس تیییناد   بیی تا  بن ییی کع  نیی 

 ]NT build 492  ]11شیبد ایییآ م نعاییب بنعسیی م عسییت  بع ک 
ع ج م شبد عسین. حی  ع جی م عایم و نییآ   عسیتذ کد ع  ن  یی         

میی      اتیینعس  قییند   پ شییه عاییم ن  ییی  بیین سییطی  نی ییا    

نشییوص  نیییکآ  یییعه   ذیییر ایییآ م نعاییب ناییزعآ  ذیییر بیی     
می   ه صی   ع ک     گاین  شیبد   کعکد   کد ع  مییماس ع یبع د  عستذ 

م قیینع  کعکد تیی  ضییناک نمیی  نس تیییناد شییبد ایییآ   2 عبطییا )
 .]5[م نعاب ن  ساا   ب  عست  بع ک ننبیحا متتن  شیک

 
 م2)
 

nssmDضناک ع تش   ایآ م نعاب :×
2-12 m10 s 

U نقبع   مت ژ ع ن م : 

T نه : نا  گام کن   ع ماا   م  یاا ک  ن  ی  و  
L  نتن : ضو نن  نی ا بنهیک نا 
dX :نا  گام نق کان  نل  ذیر 
Tن آ و ن اه بنهیک س  ن : نبس  

 ها و بحث  . نتایج نمونه6
 . مقاومت فشاری  5.6

 ASTM ک و نییی اه نق  نییین فشییی    نطییی بل عسیییت  بع  

C109    سی  ت    5می     ع ج م شبد عسیین. ک  عایم و نییآ  نی یا
نتین  ت ین ب  گیمع   تییه ن یی د گنفتیا     تی از ه صیی  ع        

)سیینن  عسیینم  شیی آ   3فشیی    ک  شیی    و نیییآ نق  نیین  
 کعکد شبد عسن.

 

 
های اصح  شده پلیمری نسبت به  روز)سمت راست( و درصدکاهش مقاومت فشاری نمونه 52و  7  5ها در سنین  : مقاومت فشاری نمونه3شکل 

 روز )سمت چپ( 52و  7  5نمونه شاهد در سنین 

1 day 7 day 28 day
SBR5 57.5 53 30
SBR15 64 65 46
SBR25 72.5 73 55
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CAC SBR5 SBR15 SBR25
1 day 80 34 29 18
7day 85 40 30 23
28day 92 64 50 41
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 . طر  مللوم 3
ما یییگنم بیین نتیین ن عییک    یییان و  بییا  551میی  بنعسیی م هجییی  عهییب بیی   ایی   سییان آ  ک  پییش مه و ن اشییگ م  ه ضیین نو یییط

 س  تا شبد ع ب.   38/1سان آ 
 هابر حسب حجم واحد : طر  مللوم نمونه 5جدول 

 پ انن
   ع ی  

ن سا سا ی  
 3 یع

سا ی  ن سا 
 2 یع

ن سا سا ی  
 1 یع

سان آ ومینات س 
 م یای

و  
 و عک

W/C 
مب حنه 
 نو یط

 (Kg/m3) %  

1 85/3 191 9/316 5/736 551 219 38 CAC-Plain 

5/27 1/1 6/121 12/291 716 551 219 38 SBR-5% 

5/82 375/1 11/125 266 16/638 551 219 38 SBR-15% 

5/137 55/1 11/381 2/238 6/571 551 219 38 SBR-25% 
 
مییبی ع  عاییم نط معییا ع  ایی ب  تیی مان عسییت انآ بیتیی کام بیین      

ب شیبم   می   پ ایا سیان آ ومیناتی س م ییای نی         یعم نو ییط 
ک صییب    یی  سییان آم عسییت انآ    25  15م 5بییبام نت ییی  ع   

میی  ک   بیتیی کام  عبیین بییا  تیییعآ  یی اگزات  ع  ع  عآ سییتگبع ا   
سیی  ت   نو یییط عسییتذ کد شییبد عسیین مییا ک  عقیید   یین عصیی   

ب شییبم  نشییمیک نیی  5تغاایین ک  نقیی کان ن سییا مییا ک   ییب     
منیییام  ییی اگزات  نقییی کان   نیییب پ انییین   فیییی    ع یییی    

ب شب. منچتیام بیا نت یی  م بین  گمبعشیتم  ییان و  بیا         ن 
سیییان آ نایییزعآ و  نی ییییک ک  تت یییس ع  نایییزعآ و  و عک   

 م  م ستا شبد عسن.  حنه نو یطنصنف  ک  

 . عمل آوری 4
م   ش مب   عصاله شیبد پ انین  پیس ع  سی  ن   ق میک        نی ا

سی  ن   21گان  تیسی  نایز من ع تیبد نتینعمی شیبد    بعیب ع        
    ک  و  ومیه عشیا ع قینع      6م  ع  ق مک    ج   با نبس   نی ا

می  تی     گنفتا ع ب. پس ع  سان  ک  د  نی  و    ننحیی   نی یا   
ک  ا س  ت  گینعک   31ستام ع ج م و نیآ ک  ن ا  عت   ب  کن   

      ج ع  وّ   ن  و       گمبع   شبد ع ب.    

 ها  ن . روش و اصول انجام آزمو5
 . مقاومت فشاری  5.5

 ASTMC-109عسییت  بع ک  نطیی بل فشیی    نق  نیین و نیی اه
 فشی    هیبعمرن  عایم عسیت  بع کم   حایل  ا عسین.  گنفتی  ج مع  ]8[

بیتم   فشی     نق  نین  بی   بنعبین  ب  گیمع    هام ک   نی ا بن  ع ک
ن یی دم ع    تیه  فشی    عسیت  بع ک  و نییآ  بینع   .ب شیب  ن    نالس

عسیتذ کد   نا انتین  50*50*50 عبعی ک  بی   ن عای    نی یا می    
 ع جی م  نت یی   بیا  بی    ع نی    سن ن و ن اهم عام ک  .عسن شبد

 ن یب کد  عایم  .ب شیب  نی   MPa/s 5/1 ا تیع ین   ب  گیمع   

  نی یا می     ش یین  میا  عسین  گی یا ع   بیا  پاشتم ک  سن ن

 ک   ع نتیبع      نعنیی   نشوصیا  بی  نق  نین   شی    ن عای  

 نو ییطم سیا   حینه  مین  بینع   متیب  نی   فینعمی  کقاقا 1 هب ک

 فشیی     ایین   ت یین نوت یی  ک سییتام ن عایی   نی ییا

 .عسن قنع گنفتا
 

 . مقاومت کششی5.5
می   بنعمتی  بی   ینر ب  گیمع         نق  نن مشش  بین      نی یا  

     ع جیی م شییبد   28   7سییتام نا انتیین بیین کقاقییا ک    5/1
بیین حاییل عاییم ع نیییآ  نی ییا میی   بنعمتیی  ک  فییه میی    عسیین.

فیییتک  قیینع  گنفتییا   ت یین مشییه نیییتقای قیینع  گنفتییا     
ع یب   نایزعآ  این   ع نی م  بین سیطی نقطید  نی یا می             شبد

 بنعمت  با  تیعآ تته مشش  ن یی    مان شبد عسن. 
 



فصلنامه
انجمن بتن ایران
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CAC SBR5 SBR15 SBR25
7day 6.03 5.71 3.54 3.20
28day 5.90 5.02 2.83 2.56
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میی   پ انیین  ک   تیییعآ بییا تشیی ا  فییا ی  نو یییط شیی مب نیی  
میی م تشیی ا  نیی تناس ا ب  چییا   تنماایی       ازسیی  ت    نی ییا 

پ انیین   سییان آ   منچتییام بمایییک   هاییا ع تقیی م  نایی آ       
نیین  عشیی  د میی    ر عس سییان آ بییا  عسییطا نیییعک پ ا  سییتگبع ا

میی   ت یین مشییه نیییتقای ع یییج م      نیییک  ایینع ک   نی ییا  
میی  ع  عمنایین  اییشد ع   سیی  ت      پایسییتگ  سیی  ت     نی ییا

تییعآ عایم    می   عصیاله شیبد نی      ب شب ما ک   نی یا  بن ی کع  ن 
تیییعآ  عنین  ع نشیی مبد  نیییک. منچتیام بیی  عسییتتت ج ع   تی از نیی    

عاه نق  نیین بایی آ  نیییک مییا عفییزعاه ناییزعآ پ انیین سییاک عفییز
می  شیبد   عایم نایزعآ عفیزعاه نق  نین مششی         مشش   نی یا 

)سینن  1م   عصیاله   ییان بیا  نی یا شی مب ک  شی          نالس
 ب شب. چنم نشمیک ن 

 . جذب حجمی آب 3.6
مییا بیین ASTM C642-06   عاییم و نیییآ نطیی بل بیی  عسییت  بع ک

سیی  ت   5  ضییو نن  11  بیی  قطیین میی   عسییتیع ا ع      نی ییا
نتیین ع جیی م شییبد عسیین.  تیی از ه صیی  ع  و نیییآ ک صییب  ییم   

ب شیب.  ک  عایم    )سینن  عسینم نی     5هجن  و  نطی بل شی    
میی   بن سیی  ک صییب  ییم  هجنیی  و  بیینع  تنیی ن   نی ییا     

نشییوص شییبد   نییی ک بن سیی  قیینع  گنفتییا شییبد عسیین.        

 

های اصح  شده پلیمری نسبت  سمت راست( و درصد کاهش درصد جذب حجمی آب محتروز ) 52و  7: درصد جذب حجمی آب در سنین  5شکل
 روز )سمت چپ ( 52و  7به نمونه شاهد در سنین 

 
میی   پ اییا سییان آ ومیناتیی س     ک  ع  ایی ب   ن  یینک نو یییط  

میی  بیی          اییز عصییاله عاییم نو یییط 28   7م یییای ک  سییتام 
تییعآ ک ا فین میا     م   نوت   عست انآ بیتی کام  عبین نی     بک ص
 7می          یم  و  منتین   ییان بیا  نی یا      28می      نی ا

تیییعآ بییا تشیی ا  نط ییی   اییز      عاییم عنیین  ع نیی       کعشییتا
می   ییان    می   پ انین  بی  عفیزعاه سیم  نی یا      س  ت     فیا ی 

میی   پ اییا   کعک. منچتییام میی  بنک پ انیین ک  سیی  ت   نو یییط   
سییان    سییاک میی مه ک صییب  ییم  هجنیی  و  شییبد عسیین  

ع  مییا عفییزعاه عسییت انآ بیتیی کام  عبیین سییاک میی مه  بییا گی ییا

ک صیییب  یییم  هجنییی  و  ک  سیییتام نوت ییی   ییییان بیییا 
بیین ک  سیی  ت   شیییک. عسییت انآ بیتیی کام  ع  نو یییط شیی مب نیی  
میی  ک  شیینعا   نیی  و         م مییا  نی ییا 7نو یییط ک  سییم 

میی   ع تشیی ا  کعکد    ع ییبم بوشیی  ع  فییا یننحییی  قیینع  کعشییتا
نت فییم سیی  ت     ع نیییب ک  نیییکد عسیینم منچتییام ک  سییم    

   د  نیی   21میی   عصییاله  اییه ک  د        مییا  نی ییا  28
و     شییه  ع سییبن  میینکد ع ییب   شیینعا  نت سییک بیینع       

ب شیب می مه ق بی  ناله یا ک  ک صیب       م  فینعمی نی     عق ک فا یع
 یییم  هجنییی  و   ع  شییی آ کعکد عسییین. بییییب   عسیییت انآ   

 
    هیبعمرن نایزعآ نق  نین فشیی     ع     1 نی یا شی مب ک  سیم    

 1     ییان بیا سیم     28میک منکد بیا گی یا ع  میا ک  سیم     
% عفییزعاه نق  نیین فشیی     ع  شیی آ کعکد عسیین.   13    فقیی  
ک صییب عسییت انآ  25   15م 5صییاله شییبد بیی  میی   ع ک  نو یییط

بیتیی کام  عبیین میی مه ک  نق  نیین فشیی     یییان بییا نو یییط   
شییکم میا عایم عنین بی  عفیزعاه  ییان پ انین          ش مب نش مبد ن 
ک صییبم  اییز تشییباب شییبد   ک  تنیی ن    25تیی   5بییا سییان آ )

ب شییب. میی مه ک  نق  نیین   سییتام نییی ک بن سیی  نشییمیک نیی   
بیی  عسییت انآ بیتیی کام   یی   میی   عصییاله شییبد فشیی    نو یییط

شیییک. نیییعک پ انیین   یی ر  وّ  بیییکد    نتعییبک   ع شیی ن  نیی 
پیییس ع  قییینع  گاییین  ک  ن یییا  نو ییییطم و  ت م بییینع     
ماب عسیییایآ  ع  یییم    منیییام عنییین ع  ماب عسیییایآ ر عس   
سییان آ   تیماییب ن صیییتس ماب عسییایآ نن  عیین میینکد ک      

مایا   تاجا ساک می مه نق  نین فشی     صیصی  ک  سیتام ع      
تیع تیییب     م ناگییینککم ع  حنفییی  نییییعک پ انییین  نییی   7   1)

من  تب اه پیشیه پالسیتا    نی   نییکد بیا حیی   میا بین         
سیییطی ر عس سیییان آ  سیییی  مییینکد   بیییا سیییاک تشییی ا   

میی   و   میی   پالسییتا   ع  تنیی م عاییم ر عس بیی  نیم ییی  فییا ی
  یییگان    سییاک بییا تعیاییل ع ییبع تم  نیی آ ماب عسییایآ      

 عایی     شییب ن صیییتس ماب عسییایآ   ک    تییو ان ک  میییتا  
گنک یب. ع    ی     می  نی     م ان م مه ک  نق  نین فشی     نی یا   

تییعآ بیا عاجی ک های   مییع    شی  ع         کاگن م مه نق  نن نی  
میی  عشیی  د  نیییک مییا عاییم    عفییز کآ نیییعک پ انیین  ک  نو یییط  

میی  ک  ق مییک نت فییم     یی    فیینج ک   اییز سیی  ت         هایی  
  ییبد   ب  ییه میی مه ک  نق  نیین نو یییط سییون شییبد بیی ق  ن

   11[گیینکک میی   عصییاله شییبد پ انیین  نیی   فشیی    نو یییط
می   عصیاله شیبد     . نازعآ م مه نق  نین فشی    نو ییط   ]12

)سیینن چیینم   شیی آ کعکد  3 یییان بییا  نی ییا شیی مب ک  شیی  
 شبد عسن.

 . مقاومت کششی  5.6
 ت از ه ص  ع  و نییآ نق  نین مششی  )مشیه نییتقایم میا       

 1و نی ییا میی   بنعمتیی  ع جیی م شییبدم نطیی بل شیی      بیین     
 .  ب شب )سنن  عسنم ن 

 

و  7روز )سمت راست( و درصد افزایش مقاومت کششی محت اصح  شده نسبت به محت کنترلی در سنین  52و  7:مقاومت کششی در سن 4شکل
 روز )سمت چپ( 52

 
)سیینن  عسیینم   1بیی  تی ییا بییا  تیی از بایی آ شییبد ک  شیی      

می  سیاک عفیزعاه     تییعآ ک ا فین میا عفیزعاه سیم ک   نی یا       ن 
میی   عصییاله شییبد بیی     نق  نیین مششیی  شییبد عسیین.  نی ییا   

    نق  نیین مششیی   28   7عسییت انآ بیتیی کام  عبیین ک  سییتام 
ب کعشییتا مییا ع    یی  عفییزعاه باشییتن   یییان بییا  نی ییا شیی م

میی   عصییاله شییبد ک  نق ایییا بیی     نق  نیین مششیی  نو یییط 

CAC SBR5 SBR15 SBR25
7 day 1.4 2 2.2 2.25
28 day 2 3.1 3.25 4.25
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میی   پ انیین  ک   تیییعآ بییا تشیی ا  فییا ی  نو یییط شیی مب نیی  
میی م تشیی ا  نیی تناس ا ب  چییا   تنماایی       ازسیی  ت    نی ییا 

پ انیین   سییان آ   منچتییام بمایییک   هاییا ع تقیی م  نایی آ       
نیین  عشیی  د میی    ر عس سییان آ بییا  عسییطا نیییعک پ ا  سییتگبع ا

میی   ت یین مشییه نیییتقای ع یییج م      نیییک  ایینع ک   نی ییا  
میی  ع  عمنایین  اییشد ع   سیی  ت      پایسییتگ  سیی  ت     نی ییا

تییعآ عایم    می   عصیاله شیبد نی      ب شب ما ک   نی یا  بن ی کع  ن 
تیییعآ  عنین  ع نشیی مبد  نیییک. منچتیام بیی  عسییتتت ج ع   تی از نیی    

عاه نق  نیین بایی آ  نیییک مییا عفییزعاه ناییزعآ پ انیین سییاک عفییز
می  شیبد   عایم نایزعآ عفیزعاه نق  نین مششی         مشش   نی یا 

)سینن  1م   عصیاله   ییان بیا  نی یا شی مب ک  شی          نالس
 ب شب. چنم نشمیک ن 

 . جذب حجمی آب 3.6
مییا بیین ASTM C642-06   عاییم و نیییآ نطیی بل بیی  عسییت  بع ک

سیی  ت   5  ضییو نن  11  بیی  قطیین میی   عسییتیع ا ع      نی ییا
نتیین ع جیی م شییبد عسیین.  تیی از ه صیی  ع  و نیییآ ک صییب  ییم   

ب شیب.  ک  عایم    )سینن  عسینم نی     5هجن  و  نطی بل شی    
میی   بن سیی  ک صییب  ییم  هجنیی  و  بیینع  تنیی ن   نی ییا     

نشییوص شییبد   نییی ک بن سیی  قیینع  گنفتییا شییبد عسیین.        

 

های اصح  شده پلیمری نسبت  سمت راست( و درصد کاهش درصد جذب حجمی آب محتروز ) 52و  7: درصد جذب حجمی آب در سنین  5شکل
 روز )سمت چپ ( 52و  7به نمونه شاهد در سنین 

 
میی   پ اییا سییان آ ومیناتیی س     ک  ع  ایی ب   ن  یینک نو یییط  

میی  بیی          اییز عصییاله عاییم نو یییط 28   7م یییای ک  سییتام 
تییعآ ک ا فین میا     م   نوت   عست انآ بیتی کام  عبین نی     بک ص
 7می          یم  و  منتین   ییان بیا  نی یا      28می      نی ا

تیییعآ بییا تشیی ا  نط ییی   اییز      عاییم عنیین  ع نیی       کعشییتا
می   ییان    می   پ انین  بی  عفیزعاه سیم  نی یا      س  ت     فیا ی 

میی   پ اییا   کعک. منچتییام میی  بنک پ انیین ک  سیی  ت   نو یییط   
سییان    سییاک میی مه ک صییب  ییم  هجنیی  و  شییبد عسیین  

ع  مییا عفییزعاه عسییت انآ بیتیی کام  عبیین سییاک میی مه  بییا گی ییا

ک صیییب  یییم  هجنییی  و  ک  سیییتام نوت ییی   ییییان بیییا 
بیین ک  سیی  ت   شیییک. عسییت انآ بیتیی کام  ع  نو یییط شیی مب نیی  
میی  ک  شیینعا   نیی  و         م مییا  نی ییا 7نو یییط ک  سییم 

میی   ع تشیی ا  کعکد    ع ییبم بوشیی  ع  فییا یننحییی  قیینع  کعشییتا
نت فییم سیی  ت     ع نیییب ک  نیییکد عسیینم منچتییام ک  سییم    

   د  نیی   21میی   عصییاله  اییه ک  د        مییا  نی ییا  28
و     شییه  ع سییبن  میینکد ع ییب   شیینعا  نت سییک بیینع       

ب شیب می مه ق بی  ناله یا ک  ک صیب       م  فینعمی نی     عق ک فا یع
 یییم  هجنییی  و   ع  شییی آ کعکد عسییین. بییییب   عسیییت انآ   

 
    هیبعمرن نایزعآ نق  نین فشیی     ع     1 نی یا شی مب ک  سیم    

 1     ییان بیا سیم     28میک منکد بیا گی یا ع  میا ک  سیم     
% عفییزعاه نق  نیین فشیی     ع  شیی آ کعکد عسیین.   13    فقیی  
ک صییب عسییت انآ  25   15م 5صییاله شییبد بیی  میی   ع ک  نو یییط

بیتیی کام  عبیین میی مه ک  نق  نیین فشیی     یییان بییا نو یییط   
شییکم میا عایم عنین بی  عفیزعاه  ییان پ انین          ش مب نش مبد ن 
ک صییبم  اییز تشییباب شییبد   ک  تنیی ن    25تیی   5بییا سییان آ )

ب شییب. میی مه ک  نق  نیین   سییتام نییی ک بن سیی  نشییمیک نیی   
بیی  عسییت انآ بیتیی کام   یی   میی   عصییاله شییبد فشیی    نو یییط

شیییک. نیییعک پ انیین   یی ر  وّ  بیییکد    نتعییبک   ع شیی ن  نیی 
پیییس ع  قییینع  گاییین  ک  ن یییا  نو ییییطم و  ت م بییینع     
ماب عسیییایآ  ع  یییم    منیییام عنییین ع  ماب عسیییایآ ر عس   
سییان آ   تیماییب ن صیییتس ماب عسییایآ نن  عیین میینکد ک      

مایا   تاجا ساک می مه نق  نین فشی     صیصی  ک  سیتام ع      
تیع تیییب     م ناگییینککم ع  حنفییی  نییییعک پ انییین  نییی   7   1)

من  تب اه پیشیه پالسیتا    نی   نییکد بیا حیی   میا بین         
سیییطی ر عس سیییان آ  سیییی  مییینکد   بیییا سیییاک تشییی ا   

میی   و   میی   پالسییتا   ع  تنیی م عاییم ر عس بیی  نیم ییی  فییا ی
  یییگان    سییاک بییا تعیاییل ع ییبع تم  نیی آ ماب عسییایآ      

 عایی     شییب ن صیییتس ماب عسییایآ   ک    تییو ان ک  میییتا  
گنک یب. ع    ی     می  نی     م ان م مه ک  نق  نین فشی     نی یا   

تییعآ بیا عاجی ک های   مییع    شی  ع         کاگن م مه نق  نن نی  
میی  عشیی  د  نیییک مییا عاییم    عفییز کآ نیییعک پ انیین  ک  نو یییط  

میی  ک  ق مییک نت فییم     یی    فیینج ک   اییز سیی  ت         هایی  
  ییبد   ب  ییه میی مه ک  نق  نیین نو یییط سییون شییبد بیی ق  ن

   11[گیینکک میی   عصییاله شییبد پ انیین  نیی   فشیی    نو یییط
می   عصیاله شیبد     . نازعآ م مه نق  نین فشی    نو ییط   ]12

)سیینن چیینم   شیی آ کعکد  3 یییان بییا  نی ییا شیی مب ک  شیی  
 شبد عسن.

 . مقاومت کششی  5.6
 ت از ه ص  ع  و نییآ نق  نین مششی  )مشیه نییتقایم میا       

 1و نی ییا میی   بنعمتیی  ع جیی م شییبدم نطیی بل شیی      بیین     
 .  ب شب )سنن  عسنم ن 

 

و  7روز )سمت راست( و درصد افزایش مقاومت کششی محت اصح  شده نسبت به محت کنترلی در سنین  52و  7:مقاومت کششی در سن 4شکل
 روز )سمت چپ( 52

 
)سیینن  عسیینم   1بیی  تی ییا بییا  تیی از بایی آ شییبد ک  شیی      

می  سیاک عفیزعاه     تییعآ ک ا فین میا عفیزعاه سیم ک   نی یا       ن 
میی   عصییاله شییبد بیی     نق  نیین مششیی  شییبد عسیین.  نی ییا   

    نق  نیین مششیی   28   7عسییت انآ بیتیی کام  عبیین ک  سییتام 
ب کعشییتا مییا ع    یی  عفییزعاه باشییتن   یییان بییا  نی ییا شیی م

میی   عصییاله شییبد ک  نق ایییا بیی     نق  نیین مششیی  نو یییط 

CAC SBR5 SBR15 SBR25
7 day 1.4 2 2.2 2.25
28 day 2 3.1 3.25 4.25
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میی  بیی   پ اننمیی  ک  سیی  ت     نیییب ک  نیییکآ نت فییم   تو ویی  
ب شیب.   می   پ انین  ک  سی  ت   عایم نت فیم نی        گیتنپ فیا ی 

  ک  عفزعاه  یان پ انن بیا سیان آ  ایز  ن  ینک نییعک پ انین      
می   سیون شیبد  ع بماییک      نق ب   ذیر اییآ م نعایب ک  نو ییط   

بوشابد   نق کان  ذییر  ع بیا نایزعآ ق بی  تیی م  می مه کعکد       
ک صییب  عسییت انآ   25عسیین بییا حییی   مییا  نییالس هیی        

نتین ننبید بین م  ایا      18/1*11-12بیت کام  عبن کع ع  بی  ضیناک   
شییتا     هییبعق  ناییزعآ  ذیییر ایییآ م نعاییب  ع کع   28ک  سییم 

میی    عسیین. ناییزعآ میی مه  ذیییر ایییآ م نعاییب ک   نی ییا نییالس
     یییان بییا نو یییط شیی مب ک     28   7عصییاله  ک  سییم  

 )سنن چنم   ش آ کعکد شبد عسن.  6ش   

 . نتیجه گیری 7
 تیی از ه صیی ا ع  عاییم ت قاییل و ن اشییگ م  بایی  گن وآ میییتتب  
مییا تت ییس عسییت انآ بیتیی کام  عبیین بییا سییاک تشیی ا  فییا ی    
پ انیین نی ییک ع یییج م   پایسییتگ   اییز سیی  ت    نی ییام ک      

گینکک بیا گی یا ع       تاجا عفیزعاه نق  نین مششی   نی یا نی      
ک صیب  ع  عایم  ییع پ انین بیا  تییعآ ا ی          25ما ک  عستذ کد 

 28 ییزع  نییالس پ اییا سییان آ ومیناتیی س م یییای ک  سییم   ع  ع
ک صیب  نق  نیین مششی   یییان بییا    112    سیاک عفییزعاه   

نو یط ش مب شیبد عسین. مین چتیب میا عفیزعاه نایزعآ پ انین         
سییاک عفییزعاه نق  نیین مششیی  شییبد مییا م عاییم نیی کد سییاک 

میی   عصییاله شییبد  یییان    میی مه نق  نیین فشیی     نی ییا  

عاییم میی مه نق  نیین   گنک ییب مییا عماتییا  نو یییط شیی مب نیی  
میی  کما یی  بیین  ییبم عسییتذ کد ع  عاییم نیییعک  نیی    فشیی     نی ییا

می  بینع  مییک نق  نین فشی    باشیتنم        ب شب  انع عایم  نی یا  
می    بماییک     ا   با  ن آ کعشتا  اینع بی  گیم   نی آ ع عقی ک فیا ی      

ک    هاییا ع تقیی م  ه صیی  شییبد   منییام عنیین  قییه بیییا       
میی مه ع ییتالی نقیی کان  نمنیی  ک  عفییزعاه نق  نیین فشیی     

می   عصیاله شیبد پ انین   ییان بیا نو ییط         نق  نت   نی یا 
شیی مب  یعمییب کعشیین ع  حنفیی  نقیی کان نقیی  نت  ه صیی  ک     
عام بن س  نقی کان منی  ت قی   شیبد میا م می  بنک عایم نییعک         

م   نوت   بی  تی یا بیا حنعهی  بنعسی م عایم نایزعآ         ک  س  د
 ب  نیک. نق  نن  نش     بنع  س  د عاج ک  ویعم

پ انیین بییا سییاک تشیی ا  فییا ی پ انیین    اییز بییا   یین نیییب ک 
 نیییکآ تو ویی    نت فییم نی یییک ک  بییتم سییاک بمایییک ق بیی    

می   عصیاله شیبد پ انین      تی ا  ذیرپمان  ایآ م نعایب نو ییط  
تیع یب بییا  تیییعآ پیشییه و  بتییب    گیینکک    ک   تاجییا نیی  نی  

  نی ک عسیتذ کد قینع  بگاینک. عفیزعاه نایزعآ پ انین بیا        تعنانعت
تیع ییب سییاک   تیییعآ  زایی  ع  نصیی می پ اییا سییان     اییز نیی   

بمایک باشتن  ییعم ک عم شیبدم بیا گی یا ع  میا نیالس عصیاله        
ک صییب عسییت انآ بیتیی کام  عبیین سییاک باشییتنام    25شییبد بیی  

نایییزعآ مییی مه  ذییییر و    اییییآ م نعایییب  ع ک  سییی  ت       
ه شییییییبدم کعشییییییتا عسیییییین. میییییی   عصییییییال نییییییالس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می   سیون شیبد من  تیب ایه       بیت کام  عبن ک  س  ت   نو ییط 
می   ع بییتا  نی      پنکد و  بتیب میا سیطیه نت فیم     ی  فینج      

می     منکد عسنم با حی   میا پیس ع  بن یی ک و  بی  عایم تایا      
میی  نن  عیین شییبد     ن  ع   ذیییر و  ک  سیی  ت   نو یییط پ انیی

گیینکک. منتیینام نقییبع   میی  نیی  سییاک میی مه  ییم  ع   نی ییا
 25میی   هیی     ک صییب  ییم  هجنیی  و  ننبیییط بییا  نی ییا  

ک صییب عسییت انآ بیتیی کام  عبیین بیییکد مییا تشیی ا  گیییتنکد      

م   پ انین  بی  عفیزعاه ک صیب  ییان بیا نو ییط هی             فا ی
 کمب.   ن  ع  ش آ ن % عست انآ بیت کام  عب5

 . مهاجرت تسریع شده یون کلراید  4.6
 تی از ه صیی  ع  ضییناک تیییناد شییبد نمیی  نس ایییآ م نعابمییا   

ع جیی م شییبد عسیینم   NT Build- 492 بیین عسیی م  عسییت  بع ک
 ب شب.   )سنن  عسنم ن  6نط بل ش   

 

های اصح  شده با  روز )سمت راست (و مقدار کاهش نفو  یون کلراید محت 52و  7یون کلراید در سنین : ضریب تسریع شده مهاجرت 6شکل 
 روز)سمت چپ ( 52و  7پلیمر نسبت به مللوم کنترل در سنین 

 
ک  بن سیی  ضییناک نمیی  نس ایییآ م نعاییب عبتییبع بییا بن سیی      

ک. ک  عایم  نی یا نایزعآ  ذییر اییآ      شیی   نی ا ش مب پنکع تا ن 
می   پ ایا سیان آ پنت تیب می مه       م نعاب ک  نق ایا بی  نو ییط  

 ذیییر ق بیی  ناله ییا ع   ع  شیی آ کعکد عسیین مییا عاییم  تاجییا    
 شیی آ کمتییبد  ن  یینک نط ییی  عاییم  یییع سییان آ ک  نق بیی     

ب شیب . عنی  ک  عایم  نی یا عفیزعاه سیم بین          ذیر ایآ م نعاب نی  
تییب عفییزعاه ک  نقیی کان  ذیییر  ع  شیی آ میی   پنت   ییالی سییان آ

تیییعآ بییا تاییبا  ن صیییتس  کعکد مییا   یین عاییم عفییزعاه  ع نیی 
ماب عسییایآ سییان آ ومیناتیی س م یییای  یییان کعک. عاییم  یییع   
سییان آ پییس ع   عمییته بیی  و  عبتییبع ن صیییتس  انییا پ اییبع    

(CAH10   C2AH8    م تشیی ا  کعکد مییا بیین  عمیین عفییزعاه کنیی
  ییا سیی  ت  گیینعک   منچتییام  ک 25 نیی  و    بییا بییاه ع   

م تاییبا  C3AH6   AH3گییم   نیی آ بییا ن صیییتس پ اییبع  )   
شییبد   عاییم تاییبا   عمییته سییاک میی مه هجییی ن صیییتس   

میی  شییبد  ماب عسییایآ   عفییزعاه تو ویی  ک   ازسیی  ت    نی ییا 
می    ک   تاجیا    ما عام نت فیم سیاک عفیزعاه  ذیرپیمان   نی یا     

 نعاییب ک  عفییزعاه ک  ضییناک نمیی  نس تیییناد شییبد ایییآ م    
ک  ییا سیی  ت  گیینعک  نیی    31نو یییط شیی مب مییا ک  کنیی    

شیییک. ک  عصییاله نو یییط پ اییا سییان آ   و    شییبد عسیینم نیی 
ومینات س م یای ب  بییب   عسیت انآ بیتی کام  عبینم می مه ق بی        
ناله ا نق کان  ذیر اییآ م نعایب  ییان بیا نو ییط شی مب ک        

میی   شیییک. مییا ک  عاییم نو یییط     نشیی مبد نیی  28   7سییتام 
بن الی  نی یا شی مب عفیزعاه سیم  ایز می مه  ذییر  ع  شی آ         

کمب ما   ین عصی   ک  می مه نقی کان  ذییرم تشی ا  فیا ی         ن 

CAC SBR5 SBR15 SBR25
7 day 1.2 1.1 0.64 0.6
28 day 1.34 0.94 0.35 0.18
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میی  بیی   پ اننمیی  ک  سیی  ت     نیییب ک  نیییکآ نت فییم   تو ویی  
ب شیب.   می   پ انین  ک  سی  ت   عایم نت فیم نی        گیتنپ فیا ی 

  ک  عفزعاه  یان پ انن بیا سیان آ  ایز  ن  ینک نییعک پ انین      
می   سیون شیبد  ع بماییک      نق ب   ذیر اییآ م نعایب ک  نو ییط   

بوشابد   نق کان  ذییر  ع بیا نایزعآ ق بی  تیی م  می مه کعکد       
ک صییب  عسییت انآ   25عسیین بییا حییی   مییا  نییالس هیی        

نتین ننبید بین م  ایا      18/1*11-12بیت کام  عبن کع ع  بی  ضیناک   
شییتا     هییبعق  ناییزعآ  ذیییر ایییآ م نعاییب  ع کع   28ک  سییم 

میی    عسیین. ناییزعآ میی مه  ذیییر ایییآ م نعاییب ک   نی ییا نییالس
     یییان بییا نو یییط شیی مب ک     28   7عصییاله  ک  سییم  

 )سنن چنم   ش آ کعکد شبد عسن.  6ش   

 . نتیجه گیری 7
 تیی از ه صیی ا ع  عاییم ت قاییل و ن اشییگ م  بایی  گن وآ میییتتب  
مییا تت ییس عسییت انآ بیتیی کام  عبیین بییا سییاک تشیی ا  فییا ی    
پ انیین نی ییک ع یییج م   پایسییتگ   اییز سیی  ت    نی ییام ک      

گینکک بیا گی یا ع       تاجا عفیزعاه نق  نین مششی   نی یا نی      
ک صیب  ع  عایم  ییع پ انین بیا  تییعآ ا ی          25ما ک  عستذ کد 

 28 ییزع  نییالس پ اییا سییان آ ومیناتیی س م یییای ک  سییم   ع  ع
ک صیب  نق  نیین مششی   یییان بییا    112    سیاک عفییزعاه   

نو یط ش مب شیبد عسین. مین چتیب میا عفیزعاه نایزعآ پ انین         
سییاک عفییزعاه نق  نیین مششیی  شییبد مییا م عاییم نیی کد سییاک 

میی   عصییاله شییبد  یییان    میی مه نق  نیین فشیی     نی ییا  

عاییم میی مه نق  نیین   گنک ییب مییا عماتییا  نو یییط شیی مب نیی  
میی  کما یی  بیین  ییبم عسییتذ کد ع  عاییم نیییعک  نیی    فشیی     نی ییا

می  بینع  مییک نق  نین فشی    باشیتنم        ب شب  انع عایم  نی یا  
می    بماییک     ا   با  ن آ کعشتا  اینع بی  گیم   نی آ ع عقی ک فیا ی      

ک    هاییا ع تقیی م  ه صیی  شییبد   منییام عنیین  قییه بیییا       
میی مه ع ییتالی نقیی کان  نمنیی  ک  عفییزعاه نق  نیین فشیی     

می   عصیاله شیبد پ انین   ییان بیا نو ییط         نق  نت   نی یا 
شیی مب  یعمییب کعشیین ع  حنفیی  نقیی کان نقیی  نت  ه صیی  ک     
عام بن س  نقی کان منی  ت قی   شیبد میا م می  بنک عایم نییعک         

م   نوت   بی  تی یا بیا حنعهی  بنعسی م عایم نایزعآ         ک  س  د
 ب  نیک. نق  نن  نش     بنع  س  د عاج ک  ویعم

پ انیین بییا سییاک تشیی ا  فییا ی پ انیین    اییز بییا   یین نیییب ک 
 نیییکآ تو ویی    نت فییم نی یییک ک  بییتم سییاک بمایییک ق بیی    

می   عصیاله شیبد پ انین      تی ا  ذیرپمان  ایآ م نعایب نو ییط  
تیع یب بییا  تیییعآ پیشییه و  بتییب    گیینکک    ک   تاجییا نیی  نی  

  نی ک عسیتذ کد قینع  بگاینک. عفیزعاه نایزعآ پ انین بیا        تعنانعت
تیع ییب سییاک   تیییعآ  زایی  ع  نصیی می پ اییا سییان     اییز نیی   

بمایک باشتن  ییعم ک عم شیبدم بیا گی یا ع  میا نیالس عصیاله        
ک صییب عسییت انآ بیتیی کام  عبیین سییاک باشییتنام    25شییبد بیی  

نایییزعآ مییی مه  ذییییر و    اییییآ م نعایییب  ع ک  سییی  ت       
ه شییییییبدم کعشییییییتا عسیییییین. میییییی   عصییییییال نییییییالس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می   سیون شیبد من  تیب ایه       بیت کام  عبن ک  س  ت   نو ییط 
می   ع بییتا  نی      پنکد و  بتیب میا سیطیه نت فیم     ی  فینج      

می     منکد عسنم با حی   میا پیس ع  بن یی ک و  بی  عایم تایا      
میی  نن  عیین شییبد     ن  ع   ذیییر و  ک  سیی  ت   نو یییط پ انیی

گیینکک. منتیینام نقییبع   میی  نیی  سییاک میی مه  ییم  ع   نی ییا
 25میی   هیی     ک صییب  ییم  هجنیی  و  ننبیییط بییا  نی ییا  

ک صییب عسییت انآ بیتیی کام  عبیین بیییکد مییا تشیی ا  گیییتنکد      

م   پ انین  بی  عفیزعاه ک صیب  ییان بیا نو ییط هی             فا ی
 کمب.   ن  ع  ش آ ن % عست انآ بیت کام  عب5

 . مهاجرت تسریع شده یون کلراید  4.6
 تی از ه صیی  ع  ضییناک تیییناد شییبد نمیی  نس ایییآ م نعابمییا   

ع جیی م شییبد عسیینم   NT Build- 492 بیین عسیی م  عسییت  بع ک
 ب شب.   )سنن  عسنم ن  6نط بل ش   

 

های اصح  شده با  روز )سمت راست (و مقدار کاهش نفو  یون کلراید محت 52و  7یون کلراید در سنین : ضریب تسریع شده مهاجرت 6شکل 
 روز)سمت چپ ( 52و  7پلیمر نسبت به مللوم کنترل در سنین 

 
ک  بن سیی  ضییناک نمیی  نس ایییآ م نعاییب عبتییبع بییا بن سیی      

ک. ک  عایم  نی یا نایزعآ  ذییر اییآ      شیی   نی ا ش مب پنکع تا ن 
می   پ ایا سیان آ پنت تیب می مه       م نعاب ک  نق ایا بی  نو ییط  

 ذیییر ق بیی  ناله ییا ع   ع  شیی آ کعکد عسیین مییا عاییم  تاجییا    
 شیی آ کمتییبد  ن  یینک نط ییی  عاییم  یییع سییان آ ک  نق بیی     

ب شیب . عنی  ک  عایم  نی یا عفیزعاه سیم بین          ذیر ایآ م نعاب نی  
تییب عفییزعاه ک  نقیی کان  ذیییر  ع  شیی آ میی   پنت   ییالی سییان آ

تیییعآ بییا تاییبا  ن صیییتس  کعکد مییا   یین عاییم عفییزعاه  ع نیی 
ماب عسییایآ سییان آ ومیناتیی س م یییای  یییان کعک. عاییم  یییع   
سییان آ پییس ع   عمییته بیی  و  عبتییبع ن صیییتس  انییا پ اییبع    

(CAH10   C2AH8    م تشیی ا  کعکد مییا بیین  عمیین عفییزعاه کنیی
  ییا سیی  ت  گیینعک   منچتییام  ک 25 نیی  و    بییا بییاه ع   

م تاییبا  C3AH6   AH3گییم   نیی آ بییا ن صیییتس پ اییبع  )   
شییبد   عاییم تاییبا   عمییته سییاک میی مه هجییی ن صیییتس   

میی  شییبد  ماب عسییایآ   عفییزعاه تو ویی  ک   ازسیی  ت    نی ییا 
می    ک   تاجیا    ما عام نت فیم سیاک عفیزعاه  ذیرپیمان   نی یا     

 نعاییب ک  عفییزعاه ک  ضییناک نمیی  نس تیییناد شییبد ایییآ م    
ک  ییا سیی  ت  گیینعک  نیی    31نو یییط شیی مب مییا ک  کنیی    

شیییک. ک  عصییاله نو یییط پ اییا سییان آ   و    شییبد عسیینم نیی 
ومینات س م یای ب  بییب   عسیت انآ بیتی کام  عبینم می مه ق بی        
ناله ا نق کان  ذیر اییآ م نعایب  ییان بیا نو ییط شی مب ک        

میی   شیییک. مییا ک  عاییم نو یییط     نشیی مبد نیی  28   7سییتام 
بن الی  نی یا شی مب عفیزعاه سیم  ایز می مه  ذییر  ع  شی آ         

کمب ما   ین عصی   ک  می مه نقی کان  ذییرم تشی ا  فیا ی         ن 

CAC SBR5 SBR15 SBR25
7 day 1.2 1.1 0.64 0.6
28 day 1.34 0.94 0.35 0.18
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  یتیساخته کامپوز شیپ یبه کمک ورق ها طرفه کیبتن آرمه  یها دال تیتقو

 یسطح یارهایش هی( با تعبHPFRCC) کیماکرو سنتت افیبا ال یمانیس
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 دهیچک
 رو نیر . ازاباشرد  یمر  یضررور  یا مقاومت سازه شیدر جهت افزا دیجد یها روش یبر رو قیموجود و تحق یها روش یبررس تیاهم
( که از هر نظرر  HPFRCCتوانمند ) یافیال یمانیس تیمانند کامپوز یمهندس نیها با استفاده از مصالح نو سازه نیا تیو تقو ریتعم

 صرفه باشد. به و مقرون یاتیح یامر تواند یهمگن است،م و کسانیبا بتن  یکیمکان اتیدر خصوص
 افیر ( برا ال HPFRCCتوانمند ) یافیال یمانیس تیکامپوز ساخته شیپ یها با ورق شده تیتقو یها دال یرفتار خمش قیتحق نیا در
آرمره   قرارگرفته است. نمونره دال برتن   یموردبررس اسیمق تمام یشیآزما یها و به کمک مدل یسطح یارهایش هیبا تعب کیسنتت
 ACI318 نامره  نیری و طبق آ f'c=210 kg/cm2با مقاومت مشخصه  کسانیو طرح اختالط بتن   10cm×50×114به ابعاد طرفه کی

در  د،یر مسلح گرد یکشش هیدر ناح ۸عنوان دال مرجع نرمال که با چهار عدد آرماتور نمره  دال به کیشده است.  و ساخته یطراح
عنروان دال مرجرع    دال بره  کی فیضع یها که از دال دشدن فیضع یدرصد آرماتور کشش ۰۵ها با کاهش  دال هیر گرفته شد. بقنظ
برا چسر     ها نتیشدند. لم تیدال تقو یکشش هیدر ناح HPFRCC ساخته شیپ یها با ورق گری( و دو دال دنشده تیتقو فی)ضع
 یا نقطره  صخال یخمش شیمورد آزما یساز ها پس از آماده دال هی)توسط چار تراش( به دال متصل شدند. کل اریش هیبا تعب یاپوکس

 قرار گرفت.  یها موردبررس ترک تیها ثبت شدند و وضع مکان رییو تغ روهاین شیآزما نیقرار گرفتند. در ح
 0۰۵ترا   0۵۵ نیبر  یرشرد  نشده تیتقو فیدال ضعنسبت به  شده تیتقو یها دال یمقاومت خمش دهد ینشان م قیتحق نیا جینتا

 ها محدودتر شدند.  مکان رییداشت و تغ یدرصد
 HPFRCC ،یسطح یارهایش ک،یماکرو سنتت افیال طرفه، کیآرمه  : دال بتنیدیکل کلمات
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قرفیید ضییعید،  آرمیید یییب فییای بییتن در اییین تشقیییب، رفتییار دات
با الییات   HPFRCCتولید شده  شده با لمینک فای از پی  تقویک

فیای   ( بید کمیب میدت   EBR( و  NSMسنتتیب بد رو  فیای   
آزمایشگافی موردبررسی برارگرفتد و نتایج حاصلد نسبک بد رفتار 

قرفد ضعید بدون تقویک  مررع ضعید( میورد   آرمد یب دات بتن
قرفید بید    آرمد یب   بدین منکور دات بتن[۰]گیرد ارزیابی برار می

کد قرح اختالط  قوری ساختد شدند بد cm 10 ×50×114ابعاد    
عنیوان نمونید    فا یکسان بوده و نموند سالم کید بید   تمامی داتبتن 

 8عیدد آرمیاتور قیولی نمیره      4( در نکر گرفتد شید بیا   Sمررع  
عدد  2مسلح گردید و دو دات دیگر با کاف  آرماتورفای قولی بد 

در ناحید کششی ضیعید شیدند، ییب عیدد دات       8میلگرد نمره 
در نکر گرفتد شد ( SWقرفد ضعید شده بدون تقویک   بتنی یب
فیای بتنیی ضیعید شیده در ناحیید کششیی خیود بیا          و بقید دات
 cmبیید ابعییاد   HPFRCCتولییید شییده   فییای از پییی   لمینییک

( NSMدرصد الیات سنتتیب با دو رو    3و  5/1با  100×40×3
گیاه سیاده و تشیک بیار      تکیید  2فا بیر روی   با دو شیار تمامی دات

شیود تشیک    دات وارد میی  متمرکا در وسه دفانید کید از بیاک بید    
فیا شیامل    ای برار گرفتند  آنگاه رفتار تمیا  دات  نق د بارگذاری سد
تغییر مکان، زمان و بیار معیادت اولیین تیر ، نشیوه       -نمودار نیرو

فییا، بییار نهییایی شکسییک و پدیییده رداشییدگی    گسییتر  تییر 
  [9] و[ ۸[و]7] و[ 6]موردبررسی و مقایسد برار گرفک

 شناسی تحقیق روش -0

ای رهییک حلیید نتسییک، شییامل م العییا  میییدانی و کتابتانییدمر
 باشد  آشنایی با تشقیقا  گذشتد می

قرفیید بیید  آرمیید یییب مرحلیید دو ، قراحییی یییب عییدد دات بییتن 
گیاه سیاده و بیار متمرکیا      بیا دو تکیید   cm  10×50×114 ابعیاد 
KN2  صیییور  متمرکیییا وارد  کییید در وسیییه دفانییید دات بییید
کیلیییوگر  بیییر  210گیییردد    مقاومیییک مشتصییید بیییتن  میییی

 3000متییر مربییع  و تیین  تسییلیم فییوکد مصییرفی        سییانتی 
متیر مربیع در نکیر گرفتید شید (، بیر اسیاس         کیلوگر  بیر سیانتی  

آرمییاتور قییولی  4قراحییی صییور  گرفتیید دات بتنییی سییالم بییا  
در ناحیید کششیی مسیلح گردیید با کیاف  آرماتورفیای        8نمره 

ت از ظرفیییک کششییی دا  8عییدد میلگییرد نمییره    2قییولی بیید  
 سالم کاستد شده و نموند ضعید شده بد دسک آمد   

قرفیید  آرمیید یییب فییای دات بییتن مرحلیید سییو ، سییاخک نمونیید 
آزمایشییگافی بییر اسییاس قراحییی صییور  گرفتیید و تعبییید شیییار 

و  NSMدر سیی ح ناحییید کششییی دات رهییک اتصییات بیید رو   
بیییییید ابعییییییاد   HPFRCCعییییییددلمینک  10سییییییاخک 

cm3×40×100  بیید ازای  بتتیدرصیید الیییات سیین   3و  5/1بییا
 یب مترمکعی حجم مال  

راایی   3مرحلد چهار ، پیر نمیودن شییارفا بیا چسیی اپوکسیی       
بییا چسییی اپوکسییی بیید    HPFRCCو اتصییات لمینییک فییای   

  NSM فای  آرمد ضعید با رو  ناحید کششی دات بتن
فیای   مرحلد پینجم، شیامل انجیا  تسیک خمی  بیر روی نمونید       

گیاه رابیک و اعمیات     کیید ای   بیا دو ت  نق ید  3شده بید رو    آماده
بییار متمرکییا در وسییه دفانیید ( و ربییک نتییایج آزمایشییگافی      

 ای   شامل بار و تغییر مکان لشکد

  های آزمایشگاهی نحوه انتخاب ابعاد نمونه -0
کیید فییدت از انجییا  اییین آزمییای  بررسییی رفتییار       ازآنجییایی

فییا بعید از تقویییک بیود، لییذا الگیوی بارگییذاری تییب     خمشیی دات 
فیا بید    گیاه  فیا مهصیلی انتتیاب گردیید  تکیید      گاه ایر و تکید نق د

ی مرکییا تییا مرکییا  نشییوی در دو قییرت ارییرا شییدند کیید فاصییلد
متییر باشیید  اییین قییوت آزاد بیید دو بسییمک    میلییی 1000فییا  آن

صیور    فیا  بید   مساوی تقسیم و نیروی متمرکیا در وسیه نمونید   
دسیتگاه  متقارن( اعمیات  شید  نشیوه برارگرفتید نمونید بیر روی       

شییده اسییک  نشییوه  اراایید 1تعیییین مقاومییک خمشییی، در شییکل 
 شده اسک  اشاره 1فا در ردوت گذاری دات نا 

 
 ( دستگاه تعیین مقاومت خمش1شکل )

 

 مقدمه -1
 ، بتنیی اسیک کید بیدون نییاز بید لیرز        (SCC) 1بتن خودتراکم

گییرد  اضافی، بر روی خیود، ررییان یافتید و در بالیی ریای میی      
آسییانی از میییان میلگردفییای فییوکدی متییراکم،   توانیید بییدو مییی

عبییور نماییید  بییا اضییافد شییدن الیییات بیید بییتن خییودتراکم،       
یابید  بیا اسیتهاده از الییات فیوکدی      پذیری آن افیاای  میی   شکل

د، خصوصییا   فیای توانمنی  فا و مقیادیر متتلید در بیتن   با اندازه
فییا، مقاومییک کششییی و  وییی ه بییتن، نکیییر کنتییرت میکییرو تییر 

فیا در بیتن،    یابید  وریود میکیرو الییات    پیذیری، بهبیود میی   شکل
تیییریر زیییادی بییر روی مقاومییک فشییاری آن داردر امییا تیییریر آن  
بیر روی مقاومییک کششیی بییتن، انید  اسییک  اسیتهاده از الیییات     

کششییی و قابییک فییوکدی بلنییدتر، منجییر بیید افییاای  مقاومییک 
 [   1شود]مصالح می

 HPFRCCیکیییی از انیییواح مصیییالح    CARDIFRCمصیییالح 
، نییکالی  2باشد کد در دانشیگاه کیاردید ولیا، توسیه فرفیک     می

شییده  ابییداح 2002در سییات  5و کییاری فییالو 4، کییانلوپلوس3دییی 
اسییک و دارای مقاومییک فشییاری و مقاومییک کششییی بیید ترتیییی  

کییاربرد اصییلی اییین   باشیید  مگییا پاسییکات مییی   22و  200تییا 
 [ 2باشد]ای میفای سازهمصالح، در ترمیم و بهسازی المان

فییایی را بییر روی یییب تیییر بییتن (،آزمییای 1995ولییی   2میشییرا
مسلح و فمچنین ییب تییر بیتن مسیلح کید کیید پیایینی آن بیا         

انیید  ابعییاد شییده اسییک، انجییا  داده  سییاختد HPFRCCمصییالح 
شییده در  تیرفییای آزمییای فندسییی و راایییا  آرمییاتور گییذاری 

شییده اسییک  اییین تیرفییا، تشییک آزمییای     نشییان داده 1شییکل 
خییوردگی شییده و الگوفییای تییر   ای بییرار داده خمیی  دونق یید

فا با یکدیگر مقایسد شیده اسیک  مشیتس اسیک کید تهیاو         آن
شییده از  چنییدانی درلنگییر نهییایی تیییر بییتن مسییلح و تیییر سییاختد

                                                      
 

1Self Compacting Concrete 
2Farhat 
3Nicolaides 
4Kanellopoulos 
5Karihaloo 
6Mishra 

و فییدت ورییود نییدارد   HPFRCCبییتن معمییولی و مصییالح   
فییای اصییلی اییین مشققییان، بررسییی بییر روی دوا  و عییر  تییر 

 [ 3ایجادشده در این تیرفا بوده اسک ]

بررسی رفتار اعضای خمشی   فای دیگری نیا درزمیندآزمای 
شده  ولی، انجا  2توسه فیشر HPFRCCشده از مصالح  ساختد

اسک  این مشققین، رفتار خمشی یب ستون بتنی و یب ستون 
HPFRCC تشک بار رانبی رفک و برگشتی، با یکدیگر مقایسد  را

 [ 4اند ]کرده

فای دریهک ستون -فای فیسترسی  بار رانبینتایج منشنی
نشان  1و بتن معمولی، در شکل HPFRCCشده از مصالح  ساختد
دفد کد مقاومک آمده، نشان می دسک شده اسک  نتایج بد داده

 HPFRCCصالح شده از م پذیری ستون ساختدرانبی و شکل
شده از بتن معمولی، بیشتر اسک   نسبک بد ستون ساختد

آمده،  دسک فای فیسترسی  بدفمچنین با تورد بد منشنی
شده از مصالح  مشتس اسک کد مقاومک رانبی ستون ساختد

HPFRCC شده از بتن معمولی، در  نسبک بد ستون ساختد
کر بنابراین فای باک، افک بسیار کمتری را تجربد کرده اسدریهک

، نسبک بد ستون ساختد HPFRCCستون ساختد شده از مصالح
شده از بتن معمولی، آسیی کمتری را تشمل کرده اسک و از 

 باشد ظرفیک رذب انرژی باکتری برخوردار می
فیای بتنیی    فدت اصیلی ایین تشقییب، بررسیی آزمایشیگافی دات     

در قور کید مشیتس اسیک رفتیار دات      باشد  فمان شده می تقویک
بستگی بید درصید    HPFRCCخم  و تقویک آن با لمینک فای 

 الیات لمینک الیات و ورود و عد  ورود شیار دارد 
ای قراحیی گردییده تیا در     گونید  در این آزمای ، دات موردنکر بد

خم  گسیتتد گردد، بنابراین رفتار دات دربیر  نیاچیا بیوده و    
د بررسیی  بیشتر تشک خم  رفتار خوافد کرد  در نکراسک کد بی 

فای بتنی ضعید شده تشک بیار   سازی دات تقویک خمشی و مقاو 
پرداختید   HPFRCCسازی آن با استهاده از لمینک  خمشی مقاو 

 شود 

                                                      
 

7Fischer 
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قرفیید ضییعید،  آرمیید یییب فییای بییتن در اییین تشقیییب، رفتییار دات
با الییات   HPFRCCتولید شده  شده با لمینک فای از پی  تقویک

فیای   ( بید کمیب میدت   EBR( و  NSMسنتتیب بد رو  فیای   
آزمایشگافی موردبررسی برارگرفتد و نتایج حاصلد نسبک بد رفتار 

قرفد ضعید بدون تقویک  مررع ضعید( میورد   آرمد یب دات بتن
قرفید بید    آرمد یب   بدین منکور دات بتن[۰]گیرد ارزیابی برار می

کد قرح اختالط  قوری ساختد شدند بد cm 10 ×50×114ابعاد    
عنیوان نمونید    فا یکسان بوده و نموند سالم کید بید   تمامی داتبتن 

 8عیدد آرمیاتور قیولی نمیره      4( در نکر گرفتد شید بیا   Sمررع  
عدد  2مسلح گردید و دو دات دیگر با کاف  آرماتورفای قولی بد 

در ناحید کششی ضیعید شیدند، ییب عیدد دات       8میلگرد نمره 
در نکر گرفتد شد ( SWقرفد ضعید شده بدون تقویک   بتنی یب
فیای بتنیی ضیعید شیده در ناحیید کششیی خیود بیا          و بقید دات
 cmبیید ابعییاد   HPFRCCتولییید شییده   فییای از پییی   لمینییک

( NSMدرصد الیات سنتتیب با دو رو    3و  5/1با  100×40×3
گیاه سیاده و تشیک بیار      تکیید  2فا بیر روی   با دو شیار تمامی دات

شیود تشیک    دات وارد میی  متمرکا در وسه دفانید کید از بیاک بید    
فیا شیامل    ای برار گرفتند  آنگاه رفتار تمیا  دات  نق د بارگذاری سد
تغییر مکان، زمان و بیار معیادت اولیین تیر ، نشیوه       -نمودار نیرو

فییا، بییار نهییایی شکسییک و پدیییده رداشییدگی    گسییتر  تییر 
  [9] و[ ۸[و]7] و[ 6]موردبررسی و مقایسد برار گرفک

 شناسی تحقیق روش -0

ای رهییک حلیید نتسییک، شییامل م العییا  میییدانی و کتابتانییدمر
 باشد  آشنایی با تشقیقا  گذشتد می

قرفیید بیید  آرمیید یییب مرحلیید دو ، قراحییی یییب عییدد دات بییتن 
گیاه سیاده و بیار متمرکیا      بیا دو تکیید   cm  10×50×114 ابعیاد 
KN2  صیییور  متمرکیییا وارد  کییید در وسیییه دفانییید دات بییید
کیلیییوگر  بیییر  210گیییردد    مقاومیییک مشتصییید بیییتن  میییی

 3000متییر مربییع  و تیین  تسییلیم فییوکد مصییرفی        سییانتی 
متیر مربیع در نکیر گرفتید شید (، بیر اسیاس         کیلوگر  بیر سیانتی  

آرمییاتور قییولی  4قراحییی صییور  گرفتیید دات بتنییی سییالم بییا  
در ناحیید کششیی مسیلح گردیید با کیاف  آرماتورفیای        8نمره 

ت از ظرفیییک کششییی دا  8عییدد میلگییرد نمییره    2قییولی بیید  
 سالم کاستد شده و نموند ضعید شده بد دسک آمد   

قرفیید  آرمیید یییب فییای دات بییتن مرحلیید سییو ، سییاخک نمونیید 
آزمایشییگافی بییر اسییاس قراحییی صییور  گرفتیید و تعبییید شیییار 

و  NSMدر سیی ح ناحییید کششییی دات رهییک اتصییات بیید رو   
بیییییید ابعییییییاد   HPFRCCعییییییددلمینک  10سییییییاخک 

cm3×40×100  بیید ازای  بتتیدرصیید الیییات سیین   3و  5/1بییا
 یب مترمکعی حجم مال  

راایی   3مرحلد چهار ، پیر نمیودن شییارفا بیا چسیی اپوکسیی       
بییا چسییی اپوکسییی بیید    HPFRCCو اتصییات لمینییک فییای   

  NSM فای  آرمد ضعید با رو  ناحید کششی دات بتن
فیای   مرحلد پینجم، شیامل انجیا  تسیک خمی  بیر روی نمونید       

گیاه رابیک و اعمیات     کیید ای   بیا دو ت  نق ید  3شده بید رو    آماده
بییار متمرکییا در وسییه دفانیید ( و ربییک نتییایج آزمایشییگافی      

 ای   شامل بار و تغییر مکان لشکد

  های آزمایشگاهی نحوه انتخاب ابعاد نمونه -0
کیید فییدت از انجییا  اییین آزمییای  بررسییی رفتییار       ازآنجییایی

فییا بعید از تقویییک بیود، لییذا الگیوی بارگییذاری تییب     خمشیی دات 
فیا بید    گیاه  فیا مهصیلی انتتیاب گردیید  تکیید      گاه ایر و تکید نق د

ی مرکییا تییا مرکییا  نشییوی در دو قییرت ارییرا شییدند کیید فاصییلد
متییر باشیید  اییین قییوت آزاد بیید دو بسییمک    میلییی 1000فییا  آن

صیور    فیا  بید   مساوی تقسیم و نیروی متمرکیا در وسیه نمونید   
دسیتگاه  متقارن( اعمیات  شید  نشیوه برارگرفتید نمونید بیر روی       

شییده اسییک  نشییوه  اراایید 1تعیییین مقاومییک خمشییی، در شییکل 
 شده اسک  اشاره 1فا در ردوت گذاری دات نا 

 
 ( دستگاه تعیین مقاومت خمش1شکل )

 

 مقدمه -1
 ، بتنیی اسیک کید بیدون نییاز بید لیرز        (SCC) 1بتن خودتراکم

گییرد  اضافی، بر روی خیود، ررییان یافتید و در بالیی ریای میی      
آسییانی از میییان میلگردفییای فییوکدی متییراکم،   توانیید بییدو مییی

عبییور نماییید  بییا اضییافد شییدن الیییات بیید بییتن خییودتراکم،       
یابید  بیا اسیتهاده از الییات فیوکدی      پذیری آن افیاای  میی   شکل

د، خصوصییا   فیای توانمنی  فا و مقیادیر متتلید در بیتن   با اندازه
فییا، مقاومییک کششییی و  وییی ه بییتن، نکیییر کنتییرت میکییرو تییر 

فیا در بیتن،    یابید  وریود میکیرو الییات    پیذیری، بهبیود میی   شکل
تیییریر زیییادی بییر روی مقاومییک فشییاری آن داردر امییا تیییریر آن  
بیر روی مقاومییک کششیی بییتن، انید  اسییک  اسیتهاده از الیییات     

کششییی و قابییک فییوکدی بلنییدتر، منجییر بیید افییاای  مقاومییک 
 [   1شود]مصالح می

 HPFRCCیکیییی از انیییواح مصیییالح    CARDIFRCمصیییالح 
، نییکالی  2باشد کد در دانشیگاه کیاردید ولیا، توسیه فرفیک     می

شییده  ابییداح 2002در سییات  5و کییاری فییالو 4، کییانلوپلوس3دییی 
اسییک و دارای مقاومییک فشییاری و مقاومییک کششییی بیید ترتیییی  

کییاربرد اصییلی اییین   باشیید  مگییا پاسییکات مییی   22و  200تییا 
 [ 2باشد]ای میفای سازهمصالح، در ترمیم و بهسازی المان

فییایی را بییر روی یییب تیییر بییتن (،آزمییای 1995ولییی   2میشییرا
مسلح و فمچنین ییب تییر بیتن مسیلح کید کیید پیایینی آن بیا         

انیید  ابعییاد شییده اسییک، انجییا  داده  سییاختد HPFRCCمصییالح 
شییده در  تیرفییای آزمییای فندسییی و راایییا  آرمییاتور گییذاری 

شییده اسییک  اییین تیرفییا، تشییک آزمییای     نشییان داده 1شییکل 
خییوردگی شییده و الگوفییای تییر   ای بییرار داده خمیی  دونق یید

فا با یکدیگر مقایسد شیده اسیک  مشیتس اسیک کید تهیاو         آن
شییده از  چنییدانی درلنگییر نهییایی تیییر بییتن مسییلح و تیییر سییاختد

                                                      
 

1Self Compacting Concrete 
2Farhat 
3Nicolaides 
4Kanellopoulos 
5Karihaloo 
6Mishra 

و فییدت ورییود نییدارد   HPFRCCبییتن معمییولی و مصییالح   
فییای اصییلی اییین مشققییان، بررسییی بییر روی دوا  و عییر  تییر 

 [ 3ایجادشده در این تیرفا بوده اسک ]

بررسی رفتار اعضای خمشی   فای دیگری نیا درزمیندآزمای 
شده  ولی، انجا  2توسه فیشر HPFRCCشده از مصالح  ساختد

اسک  این مشققین، رفتار خمشی یب ستون بتنی و یب ستون 
HPFRCC تشک بار رانبی رفک و برگشتی، با یکدیگر مقایسد  را

 [ 4اند ]کرده

فای دریهک ستون -فای فیسترسی  بار رانبینتایج منشنی
نشان  1و بتن معمولی، در شکل HPFRCCشده از مصالح  ساختد
دفد کد مقاومک آمده، نشان می دسک شده اسک  نتایج بد داده

 HPFRCCصالح شده از م پذیری ستون ساختدرانبی و شکل
شده از بتن معمولی، بیشتر اسک   نسبک بد ستون ساختد

آمده،  دسک فای فیسترسی  بدفمچنین با تورد بد منشنی
شده از مصالح  مشتس اسک کد مقاومک رانبی ستون ساختد

HPFRCC شده از بتن معمولی، در  نسبک بد ستون ساختد
کر بنابراین فای باک، افک بسیار کمتری را تجربد کرده اسدریهک

، نسبک بد ستون ساختد HPFRCCستون ساختد شده از مصالح
شده از بتن معمولی، آسیی کمتری را تشمل کرده اسک و از 

 باشد ظرفیک رذب انرژی باکتری برخوردار می
فیای بتنیی    فدت اصیلی ایین تشقییب، بررسیی آزمایشیگافی دات     

در قور کید مشیتس اسیک رفتیار دات      باشد  فمان شده می تقویک
بستگی بید درصید    HPFRCCخم  و تقویک آن با لمینک فای 

 الیات لمینک الیات و ورود و عد  ورود شیار دارد 
ای قراحیی گردییده تیا در     گونید  در این آزمای ، دات موردنکر بد

خم  گسیتتد گردد، بنابراین رفتار دات دربیر  نیاچیا بیوده و    
د بررسیی  بیشتر تشک خم  رفتار خوافد کرد  در نکراسک کد بی 

فای بتنی ضعید شده تشک بیار   سازی دات تقویک خمشی و مقاو 
پرداختید   HPFRCCسازی آن با استهاده از لمینک  خمشی مقاو 

 شود 

                                                      
 

7Fischer 
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 ( مشخصات الیاف ماکرو سنتتیک کورتا0جدول )

رذب 
 آب درصد(

ماکایمم 
ازدیاد 

 قوت درصد(

مقاومک 
شیمیایی و 
 خورندگی

چگالی 








3dm
kg

 

مدوت 
اکستیسیتد 
 MPa 

مقاومک 
کششی 
 MPa 

 ب ر رنگ
 m 

 قوت
 mm 

 18 قوسی 800 3500 9/0 کامل 10 0
54-38-

19 
 

 مصرفیآرماتورهای  -0-0-0
شیوند  میلگردفای فیوکدی در دو نیوح سیاده و آریدار تولیید میی      

و بد علک چسبندگی بهتیر میلگردفیای آریدار بیا بیتن ، امیروزه       
فییای بییتن فقییه اسییتهاده از میلگییرد آرییدار را مجییاز  نامییدآیییین
سییازی در داننیید  توصییید فییو  متصوصییات در سییاختمان    مییی

 2در ب رفییای خییا بابییل تیکیید اسییک  میلگردفیا     منیاقب زلالیید 
شییوند، راحتییی در بییازار یافییک مییی    متییر بیید میلییی 32الییی 

تیر بایید از سیهار  متصیو       کد بیرای ب رفیای بیار     درحالی
متییر  12اسییتهاده کییرد  قییوت معمییوت میلگردفییای تولیییدی     

تیر، میلگردفیا را بید یکیدیگر      فیای بیار   باشید و بیرای قیوت    می
قییوت کننیید و یییا در صییور  لییاو  میلگردفییایی بییا  وصییلد مییی

گردنیید برای سییاخک  قییور سهارشییی تهییید مییی   تییر بیید  بییار 
عنییوان  بیید 86فییای مییورد آزمییای  از دو نییوح میلگییرد      دات

عنییوان میلگییرد عرضییی  بیید 26میلگردفییای قییولی و از میلگییرد 
شییده اسییک کیید رهییک دسییتیابی بیید مشتصییا  دبیییب  اسییتهاده

فییا را تشییک آزمییای  کشیی  بییرار داده و نتییایج     نمیلگردفییا،آ
 شده اسک  نشان داده 3حاصلد در ردوت 

 ( نتایج آزمایش کشش میلگردهای مصرفی0جدول )

 (mm)ب ر اسمی (mm)گیریشده ب ر اندازه (Mpa)تن  تسلیم کرن  تسلیم (Mpa)تن  نهایی 

4/342 0012/0 4/251 48/2 2 

500 00121/0 15/351 80/2 8 
 

 نوع چس  و مشخصات آن:   -0-0-4

 چس  اپوکسی :  -0-0-4-1
شیود   از تراکم دی فنیلو پروپیان و اپیی کلرفییدرین حاصیل میی     

دوبلییو یییا چنییدرایی متییداوت  فییای چسییی و در تجییار  بیید نییا 
اسییک کیید شییامل دو یییا سیید بسییمک اسییک، یییب بسییمک مییاده 

دار و بسییمک دیگییر یییب مییاده کاتییالیاور اسییک کیید       چسییی
دار و عمییل چسییبانندگی آن   مورییی تغییییر در مییاده چسییی   

 شود    می

 مشخصات چس  اپوکسی مصرفی:-0-0-4-0 
فییا و لمینییک فییا بییرای چسییباندن اییین دو   پیی  از سییاخک دات

رااییی  ب عیید بهتییرین گاینیید پییی  رو چسییی اپوکسییی سیید   
 چسییی کاشییک میلگرد(تولیییدی شییرکک شیییمیایی بییود کیید    
نسبک مقیدار فیاردنر بید رزیین در قیرح اخیتالط چسیی قبیب         
کاتییالو  شییرکک سییازنده بایسییتی رعایییک گییردد و م ییابب      

از مشتصییا  فنییی م لییوب و چشییمگیری برخییوردار   4رییدوت 
 باشد      می

 جزئی 0( مشخصات چس  اپوکسی 4جدول شماره )
 2مقاومک فشاری 

 روزه(
kg/cm^2 

 2مقاومک خمشی 
 روزه(

kg/cm^2 

 2مقاومک کششی 
 روزه(

kg/cm^2 

 وزن متصو 
g/cm^3 

حالک 
 فیایکی

 

 پاید

 اپوکسی خمیر 22/1 120 380 950

 

های دال بتنی آزمایشگاهی گذاری نمونه ( نام1جدول شماره )  

 شرح نمونه
ابعاد دال 

mm(a*b*h) 
 ردیف نام نمونه

 S) 10*500*1140 S 1مررع سالم  

 SW) 10*500*1140 SW 0مررع ضعید شده  

 RSWH1.5PN2G6*2 0 1140*500*10 شیار 2-درصد الیات  5/1شده با لمینک  دات تقویک

 RSWH3PN2G6*2 4 1140*500*10 شیار 2-درصد الیات  3شده با لمینک  دات تقویک

 
دات بییید معنیییای  S (Slab One Way )در ریییدوت فیییو   

دات بیید معنییای  SW (Slab Weik )قرفییدر  آرمیید یییب  بییتن
تقویییکر بیید معنییای  R(Reinforcement)آرمیید ضییعیدر  بییتن

H(HPFRCC)   کامپوزییییک سییییمانی الییییافی   بییید معنیییای
رو  ( بیید معنییای  Near Surface Mounted) Nتوانمنییدر 

( بید معنیای   Grooveعیدد    Gنصی نادییب سی حر عدد*عیدد   
 باشد  تعداد شیار با ابعاد عر  *عمب می

 مصالح مصرفی -0-0
 شن، ماسه و سیمان مصرفی -0-0-1

 51/0شیین مورداسییتهاده در اییین آزمییای  در مشییدوده الییب    
متییر(  میلییی 25/4  4ی  متییر( تییا الییب نمییره میلییی 5/12اییین)  

ی مورداسیییتهاده در ایییین آزمیییای  نییییا در  ماسییید بیییرار دارد 
متییر( بییرار دارد   میلییی 25/4  4ی  ی زیییر الییب نمییره  مشییدوده

 2  ی مورداسییتهاده در شییکلبنییدی شیین و ماسیید منشنییی دانیید
شده اسیک  سییمان مصیرفی در ایین آزمیای  از نیوح        نشان داده

 باشد  می 2سیمان پرتلند تیپ 

 
 اسه مصرفیبندی شن و م ( منحنی دانه0شکل )

 الیاف مصرفی -0-0-0
از نییوح الیییات مصیینوعی مییاکرو   الیییات مصییرفی 3قبییب شییکل 
 فیای  الییات  انیواح  از یکیی  تیا رکو تیا فسیک الییات   رسینتتیب کو 

 پلیمیری  مرکیی  از الییات  متشیکل  کید  اسیک  ماکروسیینتتیب 

 از متشیکل  ای رشیتد  تیب  شیکل  بید  ای سیازه  غییر  و ای سیازه 

 الییات  و پلیمیر  رین   از چسیبیده  فیم  بید  فیای  ریارشیتد 

 و الهیین  پلیی    رین   از میکیرو  و میاکرو  می   ای شیبکد 
مشتصیا  ایین نیوح    باشید    مینیانوای  شیده  اصیالح  پیروپیلن  پلی

باشید   در   میی  2الیات قبب نکیر شیرکک سیازنده قبیب ریدوت      
 19اییین تشقیییب از نییوح کوتییاه اییین نییوح الیییات بیید قییوت       

 HPFRCCو در سیاخک لمینیک فیای    شیده   متیر اسیتهاده   میلی
درصیید وزن مییال  مییورد مصییرت     3و  5/1فییای  بییا نسییبک 

 برارگرفتد اسک 

 
 ( الیاف ماکروسنتتیک کورتا0شکل)
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 ( مشخصات الیاف ماکرو سنتتیک کورتا0جدول )

رذب 
 آب درصد(

ماکایمم 
ازدیاد 

 قوت درصد(

مقاومک 
شیمیایی و 
 خورندگی

چگالی 








3dm
kg

 

مدوت 
اکستیسیتد 
 MPa 

مقاومک 
کششی 
 MPa 

 ب ر رنگ
 m 

 قوت
 mm 

 18 قوسی 800 3500 9/0 کامل 10 0
54-38-

19 
 

 مصرفیآرماتورهای  -0-0-0
شیوند  میلگردفای فیوکدی در دو نیوح سیاده و آریدار تولیید میی      

و بد علک چسبندگی بهتیر میلگردفیای آریدار بیا بیتن ، امیروزه       
فییای بییتن فقییه اسییتهاده از میلگییرد آرییدار را مجییاز  نامییدآیییین
سییازی در داننیید  توصییید فییو  متصوصییات در سییاختمان    مییی

 2در ب رفییای خییا بابییل تیکیید اسییک  میلگردفیا     منیاقب زلالیید 
شییوند، راحتییی در بییازار یافییک مییی    متییر بیید میلییی 32الییی 

تیر بایید از سیهار  متصیو       کد بیرای ب رفیای بیار     درحالی
متییر  12اسییتهاده کییرد  قییوت معمییوت میلگردفییای تولیییدی     

تیر، میلگردفیا را بید یکیدیگر      فیای بیار   باشید و بیرای قیوت    می
قییوت کننیید و یییا در صییور  لییاو  میلگردفییایی بییا  وصییلد مییی

گردنیید برای سییاخک  قییور سهارشییی تهییید مییی   تییر بیید  بییار 
عنییوان  بیید 86فییای مییورد آزمییای  از دو نییوح میلگییرد      دات

عنییوان میلگییرد عرضییی  بیید 26میلگردفییای قییولی و از میلگییرد 
شییده اسییک کیید رهییک دسییتیابی بیید مشتصییا  دبیییب  اسییتهاده

فییا را تشییک آزمییای  کشیی  بییرار داده و نتییایج     نمیلگردفییا،آ
 شده اسک  نشان داده 3حاصلد در ردوت 

 ( نتایج آزمایش کشش میلگردهای مصرفی0جدول )

 (mm)ب ر اسمی (mm)گیریشده ب ر اندازه (Mpa)تن  تسلیم کرن  تسلیم (Mpa)تن  نهایی 

4/342 0012/0 4/251 48/2 2 

500 00121/0 15/351 80/2 8 
 

 نوع چس  و مشخصات آن:   -0-0-4

 چس  اپوکسی :  -0-0-4-1
شیود   از تراکم دی فنیلو پروپیان و اپیی کلرفییدرین حاصیل میی     

دوبلییو یییا چنییدرایی متییداوت  فییای چسییی و در تجییار  بیید نییا 
اسییک کیید شییامل دو یییا سیید بسییمک اسییک، یییب بسییمک مییاده 

دار و بسییمک دیگییر یییب مییاده کاتییالیاور اسییک کیید       چسییی
دار و عمییل چسییبانندگی آن   مورییی تغییییر در مییاده چسییی   

 شود    می

 مشخصات چس  اپوکسی مصرفی:-0-0-4-0 
فییا و لمینییک فییا بییرای چسییباندن اییین دو   پیی  از سییاخک دات

رااییی  ب عیید بهتییرین گاینیید پییی  رو چسییی اپوکسییی سیید   
 چسییی کاشییک میلگرد(تولیییدی شییرکک شیییمیایی بییود کیید    
نسبک مقیدار فیاردنر بید رزیین در قیرح اخیتالط چسیی قبیب         
کاتییالو  شییرکک سییازنده بایسییتی رعایییک گییردد و م ییابب      

از مشتصییا  فنییی م لییوب و چشییمگیری برخییوردار   4رییدوت 
 باشد      می

 جزئی 0( مشخصات چس  اپوکسی 4جدول شماره )
 2مقاومک فشاری 

 روزه(
kg/cm^2 

 2مقاومک خمشی 
 روزه(

kg/cm^2 

 2مقاومک کششی 
 روزه(

kg/cm^2 

 وزن متصو 
g/cm^3 

حالک 
 فیایکی

 

 پاید

 اپوکسی خمیر 22/1 120 380 950

 

های دال بتنی آزمایشگاهی گذاری نمونه ( نام1جدول شماره )  

 شرح نمونه
ابعاد دال 

mm(a*b*h) 
 ردیف نام نمونه

 S) 10*500*1140 S 1مررع سالم  

 SW) 10*500*1140 SW 0مررع ضعید شده  

 RSWH1.5PN2G6*2 0 1140*500*10 شیار 2-درصد الیات  5/1شده با لمینک  دات تقویک

 RSWH3PN2G6*2 4 1140*500*10 شیار 2-درصد الیات  3شده با لمینک  دات تقویک

 
دات بییید معنیییای  S (Slab One Way )در ریییدوت فیییو   

دات بیید معنییای  SW (Slab Weik )قرفییدر  آرمیید یییب  بییتن
تقویییکر بیید معنییای  R(Reinforcement)آرمیید ضییعیدر  بییتن

H(HPFRCC)   کامپوزییییک سییییمانی الییییافی   بییید معنیییای
رو  ( بیید معنییای  Near Surface Mounted) Nتوانمنییدر 

( بید معنیای   Grooveعیدد    Gنصی نادییب سی حر عدد*عیدد   
 باشد  تعداد شیار با ابعاد عر  *عمب می

 مصالح مصرفی -0-0
 شن، ماسه و سیمان مصرفی -0-0-1

 51/0شیین مورداسییتهاده در اییین آزمییای  در مشییدوده الییب    
متییر(  میلییی 25/4  4ی  متییر( تییا الییب نمییره میلییی 5/12اییین)  

ی مورداسیییتهاده در ایییین آزمیییای  نییییا در  ماسییید بیییرار دارد 
متییر( بییرار دارد   میلییی 25/4  4ی  ی زیییر الییب نمییره  مشییدوده

 2  ی مورداسییتهاده در شییکلبنییدی شیین و ماسیید منشنییی دانیید
شده اسیک  سییمان مصیرفی در ایین آزمیای  از نیوح        نشان داده

 باشد  می 2سیمان پرتلند تیپ 

 
 اسه مصرفیبندی شن و م ( منحنی دانه0شکل )

 الیاف مصرفی -0-0-0
از نییوح الیییات مصیینوعی مییاکرو   الیییات مصییرفی 3قبییب شییکل 
 فیای  الییات  انیواح  از یکیی  تیا رکو تیا فسیک الییات   رسینتتیب کو 

 پلیمیری  مرکیی  از الییات  متشیکل  کید  اسیک  ماکروسیینتتیب 

 از متشیکل  ای رشیتد  تیب  شیکل  بید  ای سیازه  غییر  و ای سیازه 

 الییات  و پلیمیر  رین   از چسیبیده  فیم  بید  فیای  ریارشیتد 

 و الهیین  پلیی    رین   از میکیرو  و میاکرو  می   ای شیبکد 
مشتصیا  ایین نیوح    باشید    مینیانوای  شیده  اصیالح  پیروپیلن  پلی

باشید   در   میی  2الیات قبب نکیر شیرکک سیازنده قبیب ریدوت      
 19اییین تشقیییب از نییوح کوتییاه اییین نییوح الیییات بیید قییوت       

 HPFRCCو در سیاخک لمینیک فیای    شیده   متیر اسیتهاده   میلی
درصیید وزن مییال  مییورد مصییرت     3و  5/1فییای  بییا نسییبک 

 برارگرفتد اسک 

 
 ( الیاف ماکروسنتتیک کورتا0شکل)
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بییار کیید تشییک آن میلگییرد  ی مشییتس گردییید کمتییرین بیشیییند
کیلییو  2/2گییردد، معییادت بییار  شییدگی مییی دچییار پدیییده رییاری

کیلیو   92/2کید بیار میاکایمم بیار     باشید، لیذا ازآنجیایی    نیوتن میی 
باشید م م نیات عمیل ریاری شیدن میلگیرد بید وبیوح          نیوتن میی 

 20کننییده تغییییر مکییان دات در  مشییتس u80% پیوسییتد اسییک 

اسییک  پیی  از گسیییتتگی درصیید افییک بییار پیی  از بییار نهییایی  
کیید  نمونیید تشییک بارگییذاری، بارگییذاری تییا بییار گسیییتتگی آن  

 33/24شییده بیید میییاان  در نکییر گرفتیید PMAXدرصیید بییار  80/0
ربییک کیلییو نیییوتن  از روی نمییودار بییار تغییییر مکییان مشییتس و 

 باشد  دفنده گسیتتگی نموند می ب نشان-5گردید  شکل
 
 
 
 
 
 
 

  
شررده  تقویررت تغییررر مکرران نمونرره -پاسررب بررار -4-0
(RSWH1.5PN2G6×2) 

 20عییدد شیییار بیید عییر    2آرمیید ضییعید بییا آراییی    دات بییتن
متییر در فواصییل مسییاوی، در سیی ح  میلییی 20متییر و عمییب  میلییی

منکییور تیییمین اتصییات نادیییب سیی ح نصییی، بییا     خمیی  ، بیید
درصیید الیییات کیید بییا  5/1پییی  سییاختد بییا  HPFRCCلمینییک 

چسی اپوکسی بد سی ح خمی  دات متصیل شیده بیود  تقوییک       
سییی اپوکسییی پییر شییدند  نمونیید در  گردییید  شیییارفا توسییه چ

آغاز بارگیذاری از خیود رفتیار اکسیتیب نشیان داده و ایین رفتیار        
کید تیا ببیل از بیار      قیوری  خ ی بیا افیاای  بیار ادامید یافیک بید      

KN48/19  گونیید  متییر تقریبییات فییی)  میلییی 89/2و تغییییر مکییان
تغییییری درشیییی منشنییی ر  نییداد و ترکییی نیییا در مق ییع دات  

و تغییییر مکییان   KN48/19 ر لشکیید بییار مشییافده نگردییید د 

شییده، گسیییتتگی پیی  از   متییر، در نمونیید تقویییک  میلییی 89/2
وبییوح تسییلیم، فییراوان ای در مصییالح تقویییک خمشییی ر  داد و   
فمامان با آن نمونید نییا تیر  خیورد و ظرفییک بیاربری نمونید        

 21سیقوط کیرد کید ایین مقیدار بیار معیادت         KN80 /13تا بیار  
فسیک و تغیییر مکیان معیادت ایین       KN48/19درصد بیار نهیایی   

تییر  ایجادشییده در   8متییر بییود م ییابب شییکل   میلییی 1/5بییار 
وسییه دفانیید دات گسییتر  پیییدا کییرده و عییر  آن نیییا رشیید   
نمییود، مجییددات از ظرفیییک بییاربری نمونیید بصییور  تییدریجی      

میلییی متییر  01/29کاسییتد شیید بیید قییوری کیید درتغییییر مکییان 
عییر  تییر  بیید   بییود و  KN90/8میییاان بییار تشمییل شییده    

میلیی متیر رسیید وپی  از      10/11بیشترین مییاان خیود یعنیی    
آن نمونییید دیگیییر از خیییود ظرفییییک خمشیییی نشیییان نیییداده و 

 بارگذاری بد اتما  رسید  

 
 نمونه و افت بار ( کسیخته شدن7شکل)                     ( استقرار نمونه                       6شکل )

 

 
 پس از گسیختگی -زمان اولین ترک                                ب -الف                 

 SW( تست نمونه ۰شکل )
 

 شرح آزمایش و نتایج-4
 (Sدال مرجع نرمال )-4-1

ی مرریع نرمیات    عنیوان نمونید   کید بید   Sقرفید   آرمد ییب  دات بتن
صیور    در نکر گرفتد شید شیکل و نشیوه آرمیاتور گیذاری آن بید      

گیاه   تکیید  2فیا بیوده اسیک  نمونید بیر روی       متهاو  با سیایر دات 
سییاده برارگرفتیید و از قریییب رییب بارگییذاری دسییتگاه تشییک    

ای از سیمک   صیور  نق ید   بارگذاری خمی  در وسیه دفانید بید    
  پیی  از اسییتقرار نسییبک بیید شییروح    بییاکی دات بییرار گرفییک  

 92/14ابییدا  گردییید  در نیییروی  Mpa 1بارگییذاری بییا سییرعک 
فییا در  متییر، اولییین تییر  میلییی 13/2کیلییو نیییوتن تغییییر مکییان 

الیید  -4صییور  متقییارن م ییابب شییکل   وسییه دفانیید دات و بیید 
مشییافده گردییید  پیی  از ادامیید یییافتن بارگییذاری کیید فمییراه بییا 

اعمیییات بیییار بیییوده، نمونییید  فیییا در نیییواحی  گسیییتر  تیییر 
کیلییو نیییوتن بیشییترین بییاربری را داشییتد و بیید      34/12دربییار
متیر تغیییر مکیان داشیتد اسیک کید در ایین         میلیی  85/11 میاان

بارگیییذاری بییید دلییییل مشیییدودیک آزمیییای  و عییید  نصیییی   

عنیوان لشکید ریاری شیدن میلگیرد       سینج ایین لشکید بید     کرن 
 PY      د بیید ( در نکییر گرفتیید شییدر کیید اییین مسیی لد بییا توریی

مشاسییبا  صییور  گرفتیید کیید بییر اسییاس آن مشییتس گردییید   
ی بییار کیید تشییک آن میلگییرد دچییار پدیییده     کمتییرین بیشیییند 

باشید،   کیلیو نییوتن میی    2/2گیردد، معیادت بیار     شدگی میی  راری
باشید   کیلیو نییوتن میی    34/12کید بیار میاکایمم بیار     لذا ازآنجایی

ا م م نات عمل راری شیدن میلگیرد بید وبیوح پیوسیتد اسیک  لیذ       
شییدگی در نکییر  یییا رییاری PYعنییوان  تییوان بیید را مییی PMAXبییار 

درصیید  20کننییده تغییییر مکییان دات در  مشییتس u80% گرفییک 
افییک بییار پیی  از بییار نهییایی اسییک  پیی  از گسیییتتگی نمونیید   

 80/0کیید  تشییک بارگییذاری، بارگییذاری تییا بییار گسیییتتگی آن   
کیلیو نییوتن     13شیده بید مییاان     در نکر گرفتید  PMAXدرصد بار 

از روی نمییودار بییار تغییییر مکییان مشییتس و ربییک گردییید و      
دفنییده  ب نشییان-4  شییکلبییود 30mm تغییییر مکییان متنییاظر 
 باشد    گسیتتگی نموند می

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 (SWدال مرجع ضعیف شده )-4-0
ی مررییع  عنییوان نمونیید کیید بیید swقرفیید  آرمیید یییب دات بییتن

ضعید شده در نکیر گرفتید شید شیکل و نشیوه آرمیاتور گیذاری        
فییا و متهییاو  بییا دات نرمییات  صییور  یکسییان بییا سییایر دات آن بیید

پیی  از اسییتقرار نسییبک بیید شییروح بارگییذاری  بییا   بییوده اسییک  
ابیدا  گردیید  ازآنجاکید مشیافده بصیری اولیین        Mpa 1سرعک 
خییوردگی در وریید زیییرین دات بییا دبییک کییافی ممکیین      تییر 

ای کید   عنیوان نق ید   توانید بید   خوردگی میی  نیسک، بار اولین تر 
تغیییر مکیان از پاسیخ اکسیتیب اولیید منشیرت شیود         - پاسخ بار

کیلییو نیییوتن تغییییر مکییان     22/2د  در نیییروی پذیرفتیید شییو 
فیییا در وسیییه دفانییید دات و  متیییر، اولیییین تیییر  میلیییی  25/5
الید  مشیافده گردیید  پی      -5صور  متقیارن م یابب شیکل     بد

فییا در  از ادامیید یییافتن بارگییذاری کیید فمییراه بییا گسییتر  تییر  
کیلییو نیییوتن   92/2نییواحی اعمییات بییار بییوده، نمونیید دربییار     

متیر تغیییر    میلیی  8/20 اشیتد و بید مییاان   بیشیترین بیاربری را د  
مکان داشیتد اسیک کید در ایین بارگیذاری بید دلییل مشیدودیک         

عنیوان لشکید    سینج ایین لشکید بید     آزمای  و عد  نصیی کیرن   
( در نکیر گرفتید شیدر کید ایین مسی لد       PYراری شدن میلگیرد   

بییا توریید بیید مشاسییبا  صییور  گرفتیید کیید بییر اسییاس آن       

 
 
 
 
 
 

 پس از گسیختگی -زمان اولین ترک                                               ب -الف
 S ( تست نمونه4)شکل 
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بییار کیید تشییک آن میلگییرد  ی مشییتس گردییید کمتییرین بیشیییند
کیلییو  2/2گییردد، معییادت بییار  شییدگی مییی دچییار پدیییده رییاری

کیلیو   92/2کید بیار میاکایمم بیار     باشید، لیذا ازآنجیایی    نیوتن میی 
باشید م م نیات عمیل ریاری شیدن میلگیرد بید وبیوح          نیوتن میی 

 20کننییده تغییییر مکییان دات در  مشییتس u80% پیوسییتد اسییک 

اسییک  پیی  از گسیییتتگی درصیید افییک بییار پیی  از بییار نهییایی  
کیید  نمونیید تشییک بارگییذاری، بارگییذاری تییا بییار گسیییتتگی آن  

 33/24شییده بیید میییاان  در نکییر گرفتیید PMAXدرصیید بییار  80/0
ربییک کیلییو نیییوتن  از روی نمییودار بییار تغییییر مکییان مشییتس و 

 باشد  دفنده گسیتتگی نموند می ب نشان-5گردید  شکل
 
 
 
 
 
 
 

  
شررده  تقویررت تغییررر مکرران نمونرره -پاسررب بررار -4-0
(RSWH1.5PN2G6×2) 

 20عییدد شیییار بیید عییر    2آرمیید ضییعید بییا آراییی    دات بییتن
متییر در فواصییل مسییاوی، در سیی ح  میلییی 20متییر و عمییب  میلییی

منکییور تیییمین اتصییات نادیییب سیی ح نصییی، بییا     خمیی  ، بیید
درصیید الیییات کیید بییا  5/1پییی  سییاختد بییا  HPFRCCلمینییک 

چسی اپوکسی بد سی ح خمی  دات متصیل شیده بیود  تقوییک       
سییی اپوکسییی پییر شییدند  نمونیید در  گردییید  شیییارفا توسییه چ

آغاز بارگیذاری از خیود رفتیار اکسیتیب نشیان داده و ایین رفتیار        
کید تیا ببیل از بیار      قیوری  خ ی بیا افیاای  بیار ادامید یافیک بید      

KN48/19  گونیید  متییر تقریبییات فییی)  میلییی 89/2و تغییییر مکییان
تغییییری درشیییی منشنییی ر  نییداد و ترکییی نیییا در مق ییع دات  

و تغییییر مکییان   KN48/19 ر لشکیید بییار مشییافده نگردییید د 

شییده، گسیییتتگی پیی  از   متییر، در نمونیید تقویییک  میلییی 89/2
وبییوح تسییلیم، فییراوان ای در مصییالح تقویییک خمشییی ر  داد و   
فمامان با آن نمونید نییا تیر  خیورد و ظرفییک بیاربری نمونید        

 21سیقوط کیرد کید ایین مقیدار بیار معیادت         KN80 /13تا بیار  
فسیک و تغیییر مکیان معیادت ایین       KN48/19درصد بیار نهیایی   

تییر  ایجادشییده در   8متییر بییود م ییابب شییکل   میلییی 1/5بییار 
وسییه دفانیید دات گسییتر  پیییدا کییرده و عییر  آن نیییا رشیید   
نمییود، مجییددات از ظرفیییک بییاربری نمونیید بصییور  تییدریجی      

میلییی متییر  01/29کاسییتد شیید بیید قییوری کیید درتغییییر مکییان 
عییر  تییر  بیید   بییود و  KN90/8میییاان بییار تشمییل شییده    

میلیی متیر رسیید وپی  از      10/11بیشترین مییاان خیود یعنیی    
آن نمونییید دیگیییر از خیییود ظرفییییک خمشیییی نشیییان نیییداده و 

 بارگذاری بد اتما  رسید  

 
 نمونه و افت بار ( کسیخته شدن7شکل)                     ( استقرار نمونه                       6شکل )

 

 
 پس از گسیختگی -زمان اولین ترک                                ب -الف                 
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 شرح آزمایش و نتایج-4
 (Sدال مرجع نرمال )-4-1

ی مرریع نرمیات    عنیوان نمونید   کید بید   Sقرفید   آرمد ییب  دات بتن
صیور    در نکر گرفتد شید شیکل و نشیوه آرمیاتور گیذاری آن بید      

گیاه   تکیید  2فیا بیوده اسیک  نمونید بیر روی       متهاو  با سیایر دات 
سییاده برارگرفتیید و از قریییب رییب بارگییذاری دسییتگاه تشییک    

ای از سیمک   صیور  نق ید   بارگذاری خمی  در وسیه دفانید بید    
  پیی  از اسییتقرار نسییبک بیید شییروح    بییاکی دات بییرار گرفییک  

 92/14ابییدا  گردییید  در نیییروی  Mpa 1بارگییذاری بییا سییرعک 
فییا در  متییر، اولییین تییر  میلییی 13/2کیلییو نیییوتن تغییییر مکییان 

الیید  -4صییور  متقییارن م ییابب شییکل   وسییه دفانیید دات و بیید 
مشییافده گردییید  پیی  از ادامیید یییافتن بارگییذاری کیید فمییراه بییا 

اعمیییات بیییار بیییوده، نمونییید  فیییا در نیییواحی  گسیییتر  تیییر 
کیلییو نیییوتن بیشییترین بییاربری را داشییتد و بیید      34/12دربییار
متیر تغیییر مکیان داشیتد اسیک کید در ایین         میلیی  85/11 میاان

بارگیییذاری بییید دلییییل مشیییدودیک آزمیییای  و عییید  نصیییی   

عنیوان لشکید ریاری شیدن میلگیرد       سینج ایین لشکید بید     کرن 
 PY      د بیید ( در نکییر گرفتیید شییدر کیید اییین مسیی لد بییا توریی

مشاسییبا  صییور  گرفتیید کیید بییر اسییاس آن مشییتس گردییید   
ی بییار کیید تشییک آن میلگییرد دچییار پدیییده     کمتییرین بیشیییند 

باشید،   کیلیو نییوتن میی    2/2گیردد، معیادت بیار     شدگی میی  راری
باشید   کیلیو نییوتن میی    34/12کید بیار میاکایمم بیار     لذا ازآنجایی

ا م م نات عمل راری شیدن میلگیرد بید وبیوح پیوسیتد اسیک  لیذ       
شییدگی در نکییر  یییا رییاری PYعنییوان  تییوان بیید را مییی PMAXبییار 

درصیید  20کننییده تغییییر مکییان دات در  مشییتس u80% گرفییک 
افییک بییار پیی  از بییار نهییایی اسییک  پیی  از گسیییتتگی نمونیید   

 80/0کیید  تشییک بارگییذاری، بارگییذاری تییا بییار گسیییتتگی آن   
کیلیو نییوتن     13شیده بید مییاان     در نکر گرفتید  PMAXدرصد بار 

از روی نمییودار بییار تغییییر مکییان مشییتس و ربییک گردییید و      
دفنییده  ب نشییان-4  شییکلبییود 30mm تغییییر مکییان متنییاظر 
 باشد    گسیتتگی نموند می

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 (SWدال مرجع ضعیف شده )-4-0
ی مررییع  عنییوان نمونیید کیید بیید swقرفیید  آرمیید یییب دات بییتن

ضعید شده در نکیر گرفتید شید شیکل و نشیوه آرمیاتور گیذاری        
فییا و متهییاو  بییا دات نرمییات  صییور  یکسییان بییا سییایر دات آن بیید

پیی  از اسییتقرار نسییبک بیید شییروح بارگییذاری  بییا   بییوده اسییک  
ابیدا  گردیید  ازآنجاکید مشیافده بصیری اولیین        Mpa 1سرعک 
خییوردگی در وریید زیییرین دات بییا دبییک کییافی ممکیین      تییر 

ای کید   عنیوان نق ید   توانید بید   خوردگی میی  نیسک، بار اولین تر 
تغیییر مکیان از پاسیخ اکسیتیب اولیید منشیرت شیود         - پاسخ بار

کیلییو نیییوتن تغییییر مکییان     22/2د  در نیییروی پذیرفتیید شییو 
فیییا در وسیییه دفانییید دات و  متیییر، اولیییین تیییر  میلیییی  25/5
الید  مشیافده گردیید  پی      -5صور  متقیارن م یابب شیکل     بد

فییا در  از ادامیید یییافتن بارگییذاری کیید فمییراه بییا گسییتر  تییر  
کیلییو نیییوتن   92/2نییواحی اعمییات بییار بییوده، نمونیید دربییار     

متیر تغیییر    میلیی  8/20 اشیتد و بید مییاان   بیشیترین بیاربری را د  
مکان داشیتد اسیک کید در ایین بارگیذاری بید دلییل مشیدودیک         

عنیوان لشکید    سینج ایین لشکید بید     آزمای  و عد  نصیی کیرن   
( در نکیر گرفتید شیدر کید ایین مسی لد       PYراری شدن میلگیرد   

بییا توریید بیید مشاسییبا  صییور  گرفتیید کیید بییر اسییاس آن       

 
 
 
 
 
 

 پس از گسیختگی -زمان اولین ترک                                               ب -الف
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 نتایج-۰

رفتار ستک شیوندگی کرنشیی تشیک کشی  باعی  شیده اسیک        
زدن، افییاای  تعییداد تییر  فییا و بییا   کیید الیییات بیید خییاقر پییل 

عییر  تییر  کییم، افییاای  میرایییی نیییروی زلالیید را مسییتهلب   
مییی گردانیید  اییین الیییات در مقاومییک فشییاری نقیی  چنییدانی    
نداشییتد و در کشیی  بییتن نقیی  دارد و کییرن  آن را بییاک مییی   
بییرد و تییاریر گییذاری آن روی سییتتی کییامال مشییهود بییوده و در  

د و میی تیوان بید نتیایج زییر بید       شکل پذیری تاریر چندانی نیدار 
 عنوان نتیجد گیری اشاره نمود 

افاای  سیتتی نمونید فیای تقوییک شیده نسیبک  بید نمونید           1
بییا عنایییک بیید اینکیید رفتییار      مررییع کییامال مشییهود اسییکر   

، باعیی  HPFRCCشییوندگی تشییک کشیی  مصییالح     سییتک
شییده  فییای تقویییک شییده اسییک بیید خییاقر پییل زدن الیییات نمونیید

 ستتی بیشتری را تشمل نمایند   ظرفیک باربری  و 

نتییایج آزمییای  نشییان داد کیید اسییتهاده از لمینییک فییای         2
HPFRCC      یییب رو  بابییل ارییرا و سییودمند بییرای تقویییک
فییای یییب قرفیید بییتن مسییلح بییا پوشیی  بییتن کییم خمشییی دات

 باشد می
تییوان از بییا اسییتهاده از چسییی اپوکسییی سیید رااییی، مییی      3

ارری، از چسیییبیده خییی HPFRCCرداشیییدن لمینیییک فیییای 
فییای سی ح بییتن رلییوگیری نمییود  لیذا از اییین پیی  تقویییک دات  

فیای چسیبیده   بتن آرمد ییب قرفید موریود بیا اسیتهاده از رو      
خییارری و نادیییب سیی ح، بییدون نگرانییی از بابییک رداشییدن     

از سیی ح بییتن و بهییره گیییری از ظرفیییک    HPFRCCلمینییک 
 کامل مصالح  تقویک می تواند صور  پذیرد   

، مقاومییک سییتتی خمشییی  HPFRCCینییک تقویییک بییا لم   4
فییای یییب قرفیید را افییاای  داده و باعیی  بهبییود بابییل       دات

شیود  تمیامی نمونید فیای      فیا میی  تورهی در ظرفیک خمشی آن
تقویییک شییده دارای ظرفیییک بییاربری بییاکتری نسییبک بیید نمونیید  

تییا  200کنترلییی ضییعید تقویییک نشییده بییا نییر  افییاای  بییین   
 درصد بودند    330

مقاومییک بیید میییاان درصیید الیییات مصییرفی در     افییاای  در  5
بسیتگی داشیتد بید قیوری کید نیر         HPFRCCساخک لمینک 

 3افییاای  مقاومییک در نمونیید فییای تقویییک شییده بییا لمینییک    
درصید   1.5درصد الیات نسبک بید نمونید فیای تقوییک شیده بیا       

درصیید مییی  35تییا  20الیییات بییرای نمونیید فییای مشییابد بییین   
 باشد 

فییای خییوردگی مشییافده شییده در دات   تییر افییاای  بییار    2
شییده در مقایسیید بییا دات کنترلییی ضییعید تقویییک نشییده  تقویییک

در مشیییدود کیییردن HPFRCCلمینیییک بییید نقییی  تقوییییک  
شییود  مقییدار خیییا در بییار   فییا نسییبک داده مییی  گسییتر  تییر 

نهییایی نمونیید فییای تقویییک شییده بیید دلیییل ارییرا  سییتک       
لیییی می 22/4و  1/1در مشیییدوده بیییین   HPFRCCکننیییدگی 

متییر بییرار داشییک کیید کییاف  چشییمگیری را نسییبک بیید نمونیید  
 کنترلی نشان می دفد 

 -پیییذیری و نیییا شییکل نمیییودار پاسییخ بیییار   مقییدار شییکل    2
فیا ارتبیاط مسیتقیم     تغییرمکان نمونید فیا بیا مید گسییتتگی آن     

دارد  عمومییات افییاای  در ظرفیییک خمشییی نمونیید فییا بییا کییاف   
 فا فمراه اسک  پذیری آن در شکل

تورد بد ظرفییک بیاربری نمونید فیای تقوییک شیده نسیبک         با  8
بد نموند کنترلیی نرمیات میی تیوان نتیجید گرفیک رو  تقوییک        

توانسییتد مقاومییک خمشییی نمونیید فییا    HPFRCCبییا لمینییک  
ضییعید را از سیی ح بییاربری خمشییی نمونیید نرمییات فییم بییاکتر    
ببییرد کیید اییین مسیی لد در تمییامی نمونیید فییای تقویییک شییده     

ضییعد  HPFRCCمییی تییوان بییا لمینییک  مشییافده گردییید لییذا 
خمشییی ناشییی از کییاف  ظرفیییک آرماتورفییای کششییی دات را   

 ربران نمود 

 
 

تقویررت شررده   پاسررب بررار، تغییرمکرران نمونرره   -4-4
(RSWH3PN2G6×2) 

 20عییدد شیییار بیید عییر   2دات بییتن آرمیید ضییعید بییا آراییی  
میلیی متیر در فواصیل مسیاوی، در سی ح       20میلی متر و عمیب  

خمیی  ، بیید منکییور تییامین اتصییات نادیییب سیی ح نصییی، بییا    
درصیید الیییات کیید بییا چسییی اپوکسییی  3بییا  HPFRCCلمینییک 

بد س ح خمی  دات متصیل شیده بیود  تقوییک گردیید  شییارفا        
شییدند  پیی  از برارگیییری بییر روی  توسییه چسییی اپوکسییی پییر

دو تکییید گییاه سییاده و بییرار گییرفتن رییب بارگییذاری بییر روی    
بصییور  اسییتاتیکی  Mpa/min 1نمونیید بییا سییرعک یکنواخییک  

بییا بییار متمرکییا تییب نق یید ای تشییک بارگییذاری بییرار گرفییک     
نمونیید در آغییاز بارگییذاری از خییود رفتییار اکسییتیب نشییان داده و 

ر ادامید یافیک بید قیوری کید تیا       این رفتار خ یی بیا افیاای  بیا    
میلییی متییر تقریبییات   89/1و تغییییر مکییان  KN1/22ببییل از بییار 

فیچگونیید تغییییری در شیییی منشنییی ر  نییداد و ترکییی نیییا در  
و تغییییر  KN1/22 مق ییع دات مشییافده نگردییید در لشکیید بییار 

میلییی متییر، در نمونیید تقویییک شییده، گسیییتتگی    89/1مکییان 
پیی  از وبییوح تسییلیم بابییل مالحکیید ای در مصییالح تقویییک      

خمشییی ر  داد و فمامییان بییا آن نمونیید نیییا تییر  خییورد،      
( نشان دفنیده پیل زدن الییات در مصیالح تقوییک میی       10شکل 

سییقوط کییرد  KN1 /21باشیید و ظرفیییک بییاربری نمونیید تییا بییار  
میی   KN1/22درصید بیار نهیایی     80د ایین مقیدار بیار معیادت     ک

میلیی متیر بیود م یابب      9/2باشد و تغییر مکان معیادت ایین بیار    
تیر  ایجیاد شیده در وسیه دفانید دات کسیتر  پییدا         10شکل

کییرده و عییر  آن نیییا رشیید نمییود، مجییددات از ظرفیییک بییاربری  
نمونیید بصییور  تییدریجی کاسییتد شیید بیید قییوری کیید درتغییییر   

بیود   KN80/8میلی متیر مییاان بیار تشمیل شیده       11/14مکان 
میلیی متیر پیی      29نموند با فمین میاان بیار تیا تغیییر مکیان     

رفتیید ودر اییین نق یید عییر  تییر  بیید بیشییترین میییاان خییود   
میلییی متییر رسییید وپیی  از آن نمونیید دیگییر از     80/19یعنییی 

خود ظرفیک خمشی نشیان نیداده و بارگیذاری بید اتمیا  رسیید،       
نمییودار کلییی دات فییا مشییهود اسییک و م ییابب     11و در شییکل

درصیید الیییات بیشییترین  3نمییودار دات تقویییک شییده بییا لمینییک 
 ستتی را از خود نشان داده اسک 

 
 

 
 ( گسترش ترک و افزایش ترک و پل زدن الیاف1۵شکل )                                                    ( استقرار نمونه               9)

 

 
 (نمودار کلی نمونه ها1۵شکل )
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 نتایج-۰

رفتار ستک شیوندگی کرنشیی تشیک کشی  باعی  شیده اسیک        
زدن، افییاای  تعییداد تییر  فییا و بییا   کیید الیییات بیید خییاقر پییل 

عییر  تییر  کییم، افییاای  میرایییی نیییروی زلالیید را مسییتهلب   
مییی گردانیید  اییین الیییات در مقاومییک فشییاری نقیی  چنییدانی    
نداشییتد و در کشیی  بییتن نقیی  دارد و کییرن  آن را بییاک مییی   
بییرد و تییاریر گییذاری آن روی سییتتی کییامال مشییهود بییوده و در  

د و میی تیوان بید نتیایج زییر بید       شکل پذیری تاریر چندانی نیدار 
 عنوان نتیجد گیری اشاره نمود 

افاای  سیتتی نمونید فیای تقوییک شیده نسیبک  بید نمونید           1
بییا عنایییک بیید اینکیید رفتییار      مررییع کییامال مشییهود اسییکر   

، باعیی  HPFRCCشییوندگی تشییک کشیی  مصییالح     سییتک
شییده  فییای تقویییک شییده اسییک بیید خییاقر پییل زدن الیییات نمونیید

 ستتی بیشتری را تشمل نمایند   ظرفیک باربری  و 

نتییایج آزمییای  نشییان داد کیید اسییتهاده از لمینییک فییای         2
HPFRCC      یییب رو  بابییل ارییرا و سییودمند بییرای تقویییک
فییای یییب قرفیید بییتن مسییلح بییا پوشیی  بییتن کییم خمشییی دات

 باشد می
تییوان از بییا اسییتهاده از چسییی اپوکسییی سیید رااییی، مییی      3

ارری، از چسیییبیده خییی HPFRCCرداشیییدن لمینیییک فیییای 
فییای سی ح بییتن رلییوگیری نمییود  لیذا از اییین پیی  تقویییک دات  

فیای چسیبیده   بتن آرمد ییب قرفید موریود بیا اسیتهاده از رو      
خییارری و نادیییب سیی ح، بییدون نگرانییی از بابییک رداشییدن     

از سیی ح بییتن و بهییره گیییری از ظرفیییک    HPFRCCلمینییک 
 کامل مصالح  تقویک می تواند صور  پذیرد   

، مقاومییک سییتتی خمشییی  HPFRCCینییک تقویییک بییا لم   4
فییای یییب قرفیید را افییاای  داده و باعیی  بهبییود بابییل       دات

شیود  تمیامی نمونید فیای      فیا میی  تورهی در ظرفیک خمشی آن
تقویییک شییده دارای ظرفیییک بییاربری بییاکتری نسییبک بیید نمونیید  

تییا  200کنترلییی ضییعید تقویییک نشییده بییا نییر  افییاای  بییین   
 درصد بودند    330

مقاومییک بیید میییاان درصیید الیییات مصییرفی در     افییاای  در  5
بسیتگی داشیتد بید قیوری کید نیر         HPFRCCساخک لمینک 

 3افییاای  مقاومییک در نمونیید فییای تقویییک شییده بییا لمینییک    
درصید   1.5درصد الیات نسبک بید نمونید فیای تقوییک شیده بیا       

درصیید مییی  35تییا  20الیییات بییرای نمونیید فییای مشییابد بییین   
 باشد 

فییای خییوردگی مشییافده شییده در دات   تییر افییاای  بییار    2
شییده در مقایسیید بییا دات کنترلییی ضییعید تقویییک نشییده  تقویییک

در مشیییدود کیییردن HPFRCCلمینیییک بییید نقییی  تقوییییک  
شییود  مقییدار خیییا در بییار   فییا نسییبک داده مییی  گسییتر  تییر 

نهییایی نمونیید فییای تقویییک شییده بیید دلیییل ارییرا  سییتک       
لیییی می 22/4و  1/1در مشیییدوده بیییین   HPFRCCکننیییدگی 

متییر بییرار داشییک کیید کییاف  چشییمگیری را نسییبک بیید نمونیید  
 کنترلی نشان می دفد 

 -پیییذیری و نیییا شییکل نمیییودار پاسییخ بیییار   مقییدار شییکل    2
فیا ارتبیاط مسیتقیم     تغییرمکان نمونید فیا بیا مید گسییتتگی آن     

دارد  عمومییات افییاای  در ظرفیییک خمشییی نمونیید فییا بییا کییاف   
 فا فمراه اسک  پذیری آن در شکل

تورد بد ظرفییک بیاربری نمونید فیای تقوییک شیده نسیبک         با  8
بد نموند کنترلیی نرمیات میی تیوان نتیجید گرفیک رو  تقوییک        

توانسییتد مقاومییک خمشییی نمونیید فییا    HPFRCCبییا لمینییک  
ضییعید را از سیی ح بییاربری خمشییی نمونیید نرمییات فییم بییاکتر    
ببییرد کیید اییین مسیی لد در تمییامی نمونیید فییای تقویییک شییده     

ضییعد  HPFRCCمییی تییوان بییا لمینییک  مشییافده گردییید لییذا 
خمشییی ناشییی از کییاف  ظرفیییک آرماتورفییای کششییی دات را   

 ربران نمود 

 
 

تقویررت شررده   پاسررب بررار، تغییرمکرران نمونرره   -4-4
(RSWH3PN2G6×2) 

 20عییدد شیییار بیید عییر   2دات بییتن آرمیید ضییعید بییا آراییی  
میلیی متیر در فواصیل مسیاوی، در سی ح       20میلی متر و عمیب  

خمیی  ، بیید منکییور تییامین اتصییات نادیییب سیی ح نصییی، بییا    
درصیید الیییات کیید بییا چسییی اپوکسییی  3بییا  HPFRCCلمینییک 

بد س ح خمی  دات متصیل شیده بیود  تقوییک گردیید  شییارفا        
شییدند  پیی  از برارگیییری بییر روی  توسییه چسییی اپوکسییی پییر

دو تکییید گییاه سییاده و بییرار گییرفتن رییب بارگییذاری بییر روی    
بصییور  اسییتاتیکی  Mpa/min 1نمونیید بییا سییرعک یکنواخییک  

بییا بییار متمرکییا تییب نق یید ای تشییک بارگییذاری بییرار گرفییک     
نمونیید در آغییاز بارگییذاری از خییود رفتییار اکسییتیب نشییان داده و 

ر ادامید یافیک بید قیوری کید تیا       این رفتار خ یی بیا افیاای  بیا    
میلییی متییر تقریبییات   89/1و تغییییر مکییان  KN1/22ببییل از بییار 

فیچگونیید تغییییری در شیییی منشنییی ر  نییداد و ترکییی نیییا در  
و تغییییر  KN1/22 مق ییع دات مشییافده نگردییید در لشکیید بییار 

میلییی متییر، در نمونیید تقویییک شییده، گسیییتتگی    89/1مکییان 
پیی  از وبییوح تسییلیم بابییل مالحکیید ای در مصییالح تقویییک      

خمشییی ر  داد و فمامییان بییا آن نمونیید نیییا تییر  خییورد،      
( نشان دفنیده پیل زدن الییات در مصیالح تقوییک میی       10شکل 

سییقوط کییرد  KN1 /21باشیید و ظرفیییک بییاربری نمونیید تییا بییار  
میی   KN1/22درصید بیار نهیایی     80د ایین مقیدار بیار معیادت     ک

میلیی متیر بیود م یابب      9/2باشد و تغییر مکان معیادت ایین بیار    
تیر  ایجیاد شیده در وسیه دفانید دات کسیتر  پییدا         10شکل

کییرده و عییر  آن نیییا رشیید نمییود، مجییددات از ظرفیییک بییاربری  
نمونیید بصییور  تییدریجی کاسییتد شیید بیید قییوری کیید درتغییییر   

بیود   KN80/8میلی متیر مییاان بیار تشمیل شیده       11/14مکان 
میلیی متیر پیی      29نموند با فمین میاان بیار تیا تغیییر مکیان     

رفتیید ودر اییین نق یید عییر  تییر  بیید بیشییترین میییاان خییود   
میلییی متییر رسییید وپیی  از آن نمونیید دیگییر از     80/19یعنییی 

خود ظرفیک خمشی نشیان نیداده و بارگیذاری بید اتمیا  رسیید،       
نمییودار کلییی دات فییا مشییهود اسییک و م ییابب     11و در شییکل

درصیید الیییات بیشییترین  3نمییودار دات تقویییک شییده بییا لمینییک 
 ستتی را از خود نشان داده اسک 

 
 

 
 ( گسترش ترک و افزایش ترک و پل زدن الیاف1۵شکل )                                                    ( استقرار نمونه               9)

 

 
 (نمودار کلی نمونه ها1۵شکل )
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مقاومت با  یها لگردیمسلح به م ی ستون الغر بتن آرمه یشگاهیآزما ی مطالعه

 CFRP تیشده با کامپوز تیتقو یباال و مقاومت معمول
   

 
 

 
 

 
 
 

 دهیچک
 FRP یه ا  تی  استفاده از کامپوز شود، یبتن آرمه از آن استفاده م یها سازه یکه امروزه در مقاوم ساز یمتداول یها از روش یکی
منتق     یبه همراه لنگر خمش   ایرا به صورت خالص  یها که بار محور سازه یاز ارکان اصل یکیها به عنوان  ستون تی. تقوباشد یم
مک ان   ریی  قرار گرفته باشد، از خود تغ یو لنگر خمش یکه تحت بار محور یبرخوردار است. ستون یادیز اریبس تیاز اهم کنند، یم

وارد ش ده در   یب ار مح ور   یب را  تیخروج از مرکز کیدر هر قسمت از طول ستون،  یمکان جانب رییتغ نیا دهد؛ یبروز م یجانب
 نی. اثر اشود یم یا هیلنگر ثانو جادیمذکور سبب ا یجانب نمکا رییدر تغ یکه حاص  ضرب بار محور شود یستون محسوب م یانتها

. با وجود آن ک ه در  آورد یرا در ستون به وجود م یتر یاست جمع شده و اثرات بحران کرده یکه بر ستون اثر م یا هیلنگر با لنگر اول
باشند، بر  یاز اثرات الغر یناش یداریبوده و ممکن است در معرض ناپا تیخروج از مرکز یاغلب تحت بار دارا یبتن یها عم  ستون

شده  تیکوتاه تقو یها نسبت به ستون یتر کم یشگاهیما، مطالعات آزFRPالغر محصور شده با  ی بتن آرمه یها رفتار ستون یرو
 ث ر ام ا ا  باش ند،  یم   FRP ی لهیآن به وس تیمقاومت ستون با تقو شیافزا نیبا آن انجام شده است. هر چند مطالعات موجود مب

 تی  از ظرف گری. به عبارت دابدی یکاهش م یالغر شی(، با افزاP-M)خمشی – یمحور یستون تحت بارگذار یبر رو FRP یتیتقو
FRP م انع از   توانن د  یم   یاثرات الغر جهیدر نت رد؛یگ یو کمانش قرار م یداریبه طور کام  استفاده نشده و ستون در معرض ناپا
 FRP تیشده با کامپوز تیالغر تقو یها رفتار ستون یحاضر، بررس قیشوند. هدف از تحق خود تیستون به حداکثر ظرف یابی دست
به  یابی. به منظور دست ابدیکاهش  شود، یمشاهده م تیتقو یها روش ریکه در سا یاز الغر یبوده تا اثرات ناش یارزنیش کیبا تکن

متر )با نسبت  یلیم 011متر و با ارتفاع  یلیم 031با قطر  یرویدا ی بتن آرمه ی عدد نمونه 6حاضر، تعداد  قیاهداف مورد نظر در تحق
مقاومت  لگردیها مسلح به م از نمونه یمیقرار گرفتند. ن شیمتر مورد آزما یلیم 61ثابت تیکز( تحت بار با خروج از مر7/77 یالغر
 ،یزن   اریش ده ب ه روش ش     تی  تقو یها نمونه دهند ینشان م جی. نتاباشند یمقاومت باال م لگردیمسلح به م گرید یمیو ن یمعمول
در  یب اربر  تی  ظرف شیافزا زانیم نی. ادهند یبه دست م EBRشده به روش  تیتقو یها نسبت به نمونه یتر شیب یباربر شیافزا
ب برابر یبه ترت یمقاومت معمول لگردیگروه مسلح به م یشاهد برا ی نسبت به نمونه EBRو  یارزنیشده به روش ش تیتقو یها نمونه
بر  یالغر نیچن . همباشد یدرصد م 0/72و  8/61برابر با  بیمقاومت باال به ترت لگردیگروه مسلح به م یدرصد و برا 3/37و  0/63با 
 زانیو باال، به م یمقاومت معمول لگردیمسلح به م یها در هر دو نوع نمونه ،یزن اریشده به روش ش تیتقو یها ستون یباربر تیظرف
 .گذارد یاثر م تیبدون تقو یها و نمونه EBR تینسبت به روش تقو یرت کم اریبس

 هیاثرات ثانو ت،ی، تقوFRP تی، کامپوز ستون الغر بتن آرمه ،یشگاهیمطالعه آزما: یدیکل کلمات

 نژاد یداود مستوف
 سازه دانشکده مهندسی عمران استاد

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ییایمسعود نوروزعل
ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران  کارشناس

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 مراجع-6
 ، کتاب ، انتشارا  دانشگاه سمنان  "مصالح ساختمانی توانمند دان  و کاربردفا"(، 1391[ خیرالدین ح  و فمتی ح   1]

[2] Farhat F. A., Nicolaides D., Kanellopoulos A. and Karihaloo B. L. (2007), "High Performance Fiber-

Reinforced Cementitious Composite (CARDIFRC)-Performance and Application to Retrofitting", Engineering 
Fracture Mechanics, 74, 151-167. 
[3] Mishra D. and Li V. C. (1995), "Performance of Ductile Plastic Hinge Designed with ECC", UMCEE 

Rep. No. 9506, University of Michigan. 
[4] Fischer G. and Li V. C. (2002), "Effect of Matrix Ductility on Deformation Behavior of Steel Reinforced 

ECC Flexural Members Under Reversed Cyclic Loading Conditions", ACI Structural Journal, 99 (6), 781-
790. 

قرفیید بیید کمییب ور  فییای پییی  سییاختد کییامپوزیتی بییا الیییات فییوکدی  فییای بییتن آرمیید یییب تقویییک دات "( 1395خییابوری     [5]
(HPFRCC) شگاه آزاد سمنان    پایان نامد کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرای  سازه دان " با تعبید شیارفای س شی 

قرفید بید کمیب ور  فیای پیی  سیاختد کیامپوزیتی بیا الییات           فیای بیتن آرمید ییب     تقوییک دات  "( 1395عرب حسن آبیادی      [2]
پاییییان نامییید کارشناسیییی ارشییید مهندسیییی عمیییران گیییرای   " بیییا تعبیییید شییییارفای سییی شی (HPFRCC)میییاکرو سییینتتیب 

 زلالد دانشگاه آزاد سمنان     
[2] S. R. T Hassan, "Bond mechanism of NSM FRP bars forflexural strengthening of concrete 
Structures ," ACI Structural Journal , vol. 101 (6), pp. 830-839, 2004. 

بررسییی عییددی افییاای  ظرفیییک بییاب بتنییی مسییلح بییا اسییتهاده از       "(، 1392[ خیرالییدین ح  و شییربتدار       و فمتییی ح     8]
 ، مجلد مهندسی عمران شرید  "پوزیک فای سیمانی مسلح الیافی توانمندکام

، "( در قراحیییی لیییرزه ای سیییازه فیییاHPFRCCفیییای الییییافی توانمنییید  کیییاربرد بیییتن"(، 1390[ خیرالیییدین ح  و دفقیییان    9]
 کنهران  بین المللی بتن تبریا ایران 
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 دهیچک
 FRP یه ا  تی  استفاده از کامپوز شود، یبتن آرمه از آن استفاده م یها سازه یکه امروزه در مقاوم ساز یمتداول یها از روش یکی
منتق     یبه همراه لنگر خمش   ایرا به صورت خالص  یها که بار محور سازه یاز ارکان اصل یکیها به عنوان  ستون تی. تقوباشد یم
مک ان   ریی  قرار گرفته باشد، از خود تغ یو لنگر خمش یکه تحت بار محور یبرخوردار است. ستون یادیز اریبس تیاز اهم کنند، یم

وارد ش ده در   یب ار مح ور   یب را  تیخروج از مرکز کیدر هر قسمت از طول ستون،  یمکان جانب رییتغ نیا دهد؛ یبروز م یجانب
 نی. اثر اشود یم یا هیلنگر ثانو جادیمذکور سبب ا یجانب نمکا رییدر تغ یکه حاص  ضرب بار محور شود یستون محسوب م یانتها

. با وجود آن ک ه در  آورد یرا در ستون به وجود م یتر یاست جمع شده و اثرات بحران کرده یکه بر ستون اثر م یا هیلنگر با لنگر اول
باشند، بر  یاز اثرات الغر یناش یداریبوده و ممکن است در معرض ناپا تیخروج از مرکز یاغلب تحت بار دارا یبتن یها عم  ستون

شده  تیکوتاه تقو یها نسبت به ستون یتر کم یشگاهیما، مطالعات آزFRPالغر محصور شده با  ی بتن آرمه یها رفتار ستون یرو
 ث ر ام ا ا  باش ند،  یم   FRP ی لهیآن به وس تیمقاومت ستون با تقو شیافزا نیبا آن انجام شده است. هر چند مطالعات موجود مب

 تی  از ظرف گری. به عبارت دابدی یکاهش م یالغر شی(، با افزاP-M)خمشی – یمحور یستون تحت بارگذار یبر رو FRP یتیتقو
FRP م انع از   توانن د  یم   یاثرات الغر جهیدر نت رد؛یگ یو کمانش قرار م یداریبه طور کام  استفاده نشده و ستون در معرض ناپا
 FRP تیشده با کامپوز تیالغر تقو یها رفتار ستون یحاضر، بررس قیشوند. هدف از تحق خود تیستون به حداکثر ظرف یابی دست
به  یابی. به منظور دست ابدیکاهش  شود، یمشاهده م تیتقو یها روش ریکه در سا یاز الغر یبوده تا اثرات ناش یارزنیش کیبا تکن

متر )با نسبت  یلیم 011متر و با ارتفاع  یلیم 031با قطر  یرویدا ی بتن آرمه ی عدد نمونه 6حاضر، تعداد  قیاهداف مورد نظر در تحق
مقاومت  لگردیها مسلح به م از نمونه یمیقرار گرفتند. ن شیمتر مورد آزما یلیم 61ثابت تیکز( تحت بار با خروج از مر7/77 یالغر
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د عاادا FRP  کامااا از ظرفیااز  یکاای از دییااا عاادا اسااتفاده
باشادال دهاز رفا  ایاا      او اا  مناسا  ورت باا سا ن باات  مای     

 باااد  رو   نااژاد و محمااود  یمسااتوف 0212مشااکاد در سااا   
باه   FRPشیار زنای را باه عناوان روشای ددیاد در او اا  ورت       
ال در ]9[سا ن بات  در دانشاگاه صانعتی اصافهان ابادا  کردنااد       

هاا  باا عما  و طاو  ماورد نمارد سات          ای  رو  ای اد شایار 
هاا بای  بات  و ورت شاده و ایا  امار سات          انتیا  مناس  ون 

چناای  بااه واایییر  و هاام FRPت افاا ای  اسااتفاده از ظرفیااز ور
از  FRP  داادا شااد ی ورت  افتااادن یااا از باای  رفاات  یدیااده 

 ال]13-12[ الشود س ن بت  می
سباا نساتز     هاا  یمار بات   رماه     در وحیی  صافر رفتاار ساتون  

ش کااه بااا  ACI-318   م اااب  بااا  یاای  نامااه    7/07یماار  
 FRPهااا   اسااتفاده از رو  شاایار زناای ووساات کام وزیااز    
لنگار یمشای    –ویویز شده انادد وحاز بار ازار  باار محاور       

  رددال بررسی می

 ی آزمایشگاهی مشخصات نمونه
  دایاارو      باات   رمااه عاادد نمونااه 6در ایاا  وحییاا  وعااداد 

میلای متار وحاز باار باا       922  میلای متار و اروفاا     132با ی ر 
میلای متار  زماای  شادندال نیمای       62یاروز از مرک یاز ااباز    

هااا مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی س ااروه او ش و  از نمونااه
روه دواش هاا مسالن باه میلگارد میاوماز باای س ا        نیمی از نموناه 

   هااا بااه دهااز واایمی  وصااله   در ومااامی نمونااه باشااندال  ماای
 02هااا  فااوید  بااه فااخامز  مکااانیکی مااورد نیااازد از صاافحه

میلاای متاار اسااتفاده شااده اساازا ی اار یاااردی و دایلاای ایاا   
میلاای متاار بااوده و دارا   42و  122صاافحات بااه ورویاا  براباار 

 میلای متار دهاز عتاور میلگردهاا  طاولی       8سوراخ به ی ار   6
د مشخ اااات هندسااای و د ییاااات  1در شاااکا  باشاااندال مااای

میلگرد زار  نشاان داده شاده اسازال در هار  اروه یا  نموناه        
  دیگاار ویویااز شااده باااه     بااه عنااوان شاااهدد و دو نموناااه   

باشااندال ناااا   ماای (EBROG) 3و شاایارزنی  EBR0هااا   رو 

                                                      
 

2 Externally Bonded Reinforcement 

 ورده شااده اساازال  1هااا در داادو    اازار  و مشخ ااات نمونااه
باشادا یسامز او     ارا  ساه یسامز مای   هاا د  ناا  ازار  نموناه  

باشاادا میلگردهااا   نشااانگر نااو  میلگردهااا  بااه کااار رفتااه ماای
و میلگردهااا  میاومااز بااای  CNمیاومااز معمااولی بااه صااورت 

 ار طاو     یسامز دوا بیاان   انادال  نشان داده شاده  CHبه صورت 
باشادال یسامز ساوا بیاانگر ناو  ویویاز          مورد نمار مای   نمونه

 8هااا در محاایت یاود بااا وعااداد   نموناه باشاادال  باه کااار رفتاه ماای  
  922میلاااای متاااار و طااااو     51بااااه عاااارض   FRPورت 

انادال شاایان رکار اساز      میلی متر در دهاز طاولی ویویاز شاده    
عادد شایار    8هاا  ویویاز شاده باه رو  شایارزنی از       در نمونه

میلاای متاار   12میلاای متاار و عماا  و عاارض    862بااا طااو   
 استفاده شده اسزال

  

 )ب(   )الف(
های میلگرد  ای از قفسه جزییات میلگردگذاری: الف( نمونه -0شک  

 مقاومت معمولی و مقاومت باال؛ ب( تصویر شماتیک

                                                                                      
 

3 Externally Bonded Reinforcement On Grooves 

 مقدمه 

هاا  ددیادد ویویاز     هاا  اییارد در کناار ساایز ساازه      در دهه
هااا  مودااود و یاادیمی از اهمیااز بساایار      و بهساااز  سااازه 

هااا بااه ویویااز   باااییی بریااوردار اساازال از دییااا نیاااز سااازه   
وااوان بااه  زشااز زمااان و فرسااوده شاادن سااازهد ی اهااا    ماای

محاسااتاوید فااع  در ادااراد واییاار کاااربر  و افاا ای  بارهااا   
هااا و اسااتانداردها    ر سااایتماند واییاار  یاای  نامااه   وارده باا

هااا  یاادیمی و واااایر عوامااا    سااایتمانید فااع   یاای  نامااه  
 ال]3-1[مخرب محی ی اشاره نمود 

هااا  اییاار   هااا  ددیااد ویویااز کااه در سااا     یکاای از رو 
د بااه FRP 1هااا   متااداو   شااته اساازد اسااتفاده از کام وزیااز 

اشاادال از دملااه ب هااا ماای هااا  منح اار بااه فاارد  ن دلیااا ویژ اای
واوان باه میاوماز کششای باای در کناار وزن        هاا مای   ای  ویژ ی

کم ای  مواد اشاره کردال عاووه بار ایا د ماوارد  نمیار میاوماز       
چاون یاورد ید ساهولز ادارا      بای در برابر عواماا محی ای هام   

هااا  ویویاازد از   و ییمااز مناساا  در میایسااه بااا سااایر رو   
هااا  باات    یااز سااازه در ویو FRPم ایااا  دیگاار اسااتفاده از   

 ال]4[باشند  رمه می
هاا   واری  رکا  یایادار  ساازه اسازال ویویاز ساتون        ستون مهم

هاا کاه باار محاور  را باه       به عنوان یکای از ارکاان اصالی ساازه    
کننادد از   صورت یالص یاا باه هماراه لنگار یمشای منتیاا مای       

اهمیااز بساایار زیاااد  بریااوردار اساازال سااتونی کااه وحااز بااار 
رار  رفتااه باشاادد از یااود واییاار   محااور  و لنگاار یمشاای یاا  

دهاادا ایاا  واییاار مکااان دااانتی یااود  مکااان دااانتی بااروز ماای
وحااز واااایر میاادار لنگاار یمشاای واردهد ابعاااد می اا  سااتوند   

  ساتون سساختی ساتونشد شارایت انتهاایی       مدو  ایستیسایته 
سااتون و شاارایت کلاای یااابی کااه سااتون در  ن یاارار  رفتااه     

نتی در هاار یساامز از باشاادال ایاا  واییاار مکااان دااا  اساازد ماای
طااو  سااتوند یاا  یااروز از مرک یااز باارا  بااار محااور  وارد  

شاود کاه صاصاا فارب باار       شده در انتها  ستون محسوب مای 

                                                      
 

1 Fiber Reinforced Polymers 

محااور  در واییاار مکااان دااانتی ماازکور ساات  ای اااد لنگاار    
ا  کاه بار ساتون     شودال اار ای  لنگار باا لنگار اولیاه     ا  می اانویه

واار  را در  ناایکاارده اسااز دماا  شااده و اااارات بحرا  اااار ماای
 وردال م ماو  لنگار یمشای اولیاه و لنگار       ستون باه وداود مای   

یمشاای اانویااه بااه همااراه بااار محااور  وارده باار سااتوند ساات  
   هاا باه دو دساته    ال ساتون ]5[شاود  شکسز نهاایی ساتون مای   

شااوندال  سااتون کوواااه سچاااتش و سااتون بلنااد سیماارش ویساایم ماای
درصاد   5از به طور کلی هنگاامی کاه ااارات لنگار اانویاه بای        

کاهاادد  ن سااتوند سااتون کوواااه و در   از میاومااز سااتون نماای 
هاا    ال ساتون ]6[شاود  میر ای  صاورت ساتون یمار نامیاده مای     
هاااا  بااا رد مانناااد  یمااار باااه صاااورت  ساااترده در ساااازه 

هاااد  هااا  طتیاااوید رسااتوران  هااا  و ااار د یارکیناا   م تماا 
هااا مااورد  هااا  طتیاااوی و مونااو ریااا هااا  همااای د یااا سااال 
هااا  بلنااد بااه مراواا    یرناادال رفتااار سااتون ده یاارار ماایاسااتفا
هااا  کوواااه بااوده و در اااار   واار از سااتون واار و ییدیااده  یااا 

شااوندال از  بارهاا  واردهد زودواار دچاار کمااان  و  سایختگی ماای   
وااوان بااه  هااا  ماازکورد ماای هااا  دلااو یر  از شکسااز راه صااا

باا الیااب باه کاار      FRPویویز ستون باا اساتفاده از کام وزیاز    
تااه در دهااز طااولی اشاااره کااردال ایاا  کام وزیااز بااا وحمااا  رف

یساامتی از واان  فشااار  وارد باار سااتوند موداا  افاا ای       
 اارددال بااا وودااه بااه ایاا  کااه بساایار  از   ظرفیااز سااتون ماای

هااا  مودااود وحااز واایایر ورکیاا  بااار محااور  و لنگاار   سااتون
بااا الیاااب   FRPیمشاای یاارار دارناادد اسااتفاده از کام وزیااز    

 رسدال ا  ویویز ستون به نمر میطولی روشی مناس  بر
هر چند م العات مودود متی  اف ای  میاومز ستون باا ویویاز   

بار رو    FRPباشاندد اماا ااار ویاویتی      می FRP    ن به وسیله
د باا افا ای    (P-M)یمشای   -ستون وحاز بار ازار  محاور     

باه طاور    FRPیابدال به عتارت دیگر از ظرفیاز   یمر  کاه  می
و ستون در معرض نایایدار  و کماان  یارار    کاما استفاده نشده

یاابی   ووانناد ماان  از دساز     یردا در نتی ه اارات یمار  مای   می
 ال ]8و  7[ستون به صداکثر ظرفیز یود شوند
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د عاادا FRP  کامااا از ظرفیااز  یکاای از دییااا عاادا اسااتفاده
باشادال دهاز رفا  ایاا      او اا  مناسا  ورت باا سا ن باات  مای     

 باااد  رو   نااژاد و محمااود  یمسااتوف 0212مشااکاد در سااا   
باه   FRPشیار زنای را باه عناوان روشای ددیاد در او اا  ورت       
ال در ]9[سا ن بات  در دانشاگاه صانعتی اصافهان ابادا  کردنااد       

هاا  باا عما  و طاو  ماورد نمارد سات          ای  رو  ای اد شایار 
هاا بای  بات  و ورت شاده و ایا  امار سات          انتیا  مناس  ون 

چناای  بااه واایییر  و هاام FRPت افاا ای  اسااتفاده از ظرفیااز ور
از  FRP  داادا شااد ی ورت  افتااادن یااا از باای  رفاات  یدیااده 

 ال]13-12[ الشود س ن بت  می
سباا نساتز     هاا  یمار بات   رماه     در وحیی  صافر رفتاار ساتون  

ش کااه بااا  ACI-318   م اااب  بااا  یاای  نامااه    7/07یماار  
 FRPهااا   اسااتفاده از رو  شاایار زناای ووساات کام وزیااز    
لنگار یمشای    –ویویز شده انادد وحاز بار ازار  باار محاور       

  رددال بررسی می

 ی آزمایشگاهی مشخصات نمونه
  دایاارو      باات   رمااه عاادد نمونااه 6در ایاا  وحییاا  وعااداد 

میلای متار وحاز باار باا       922  میلای متار و اروفاا     132با ی ر 
میلای متار  زماای  شادندال نیمای       62یاروز از مرک یاز ااباز    

هااا مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی س ااروه او ش و  از نمونااه
روه دواش هاا مسالن باه میلگارد میاوماز باای س ا        نیمی از نموناه 

   هااا بااه دهااز واایمی  وصااله   در ومااامی نمونااه باشااندال  ماای
 02هااا  فااوید  بااه فااخامز  مکااانیکی مااورد نیااازد از صاافحه

میلاای متاار اسااتفاده شااده اساازا ی اار یاااردی و دایلاای ایاا   
میلاای متاار بااوده و دارا   42و  122صاافحات بااه ورویاا  براباار 

 میلای متار دهاز عتاور میلگردهاا  طاولی       8سوراخ به ی ار   6
د مشخ اااات هندسااای و د ییاااات  1در شاااکا  باشاااندال مااای

میلگرد زار  نشاان داده شاده اسازال در هار  اروه یا  نموناه        
  دیگاار ویویااز شااده باااه     بااه عنااوان شاااهدد و دو نموناااه   

باشااندال ناااا   ماای (EBROG) 3و شاایارزنی  EBR0هااا   رو 

                                                      
 

2 Externally Bonded Reinforcement 

 ورده شااده اساازال  1هااا در داادو    اازار  و مشخ ااات نمونااه
باشادا یسامز او     ارا  ساه یسامز مای   هاا د  ناا  ازار  نموناه  

باشاادا میلگردهااا   نشااانگر نااو  میلگردهااا  بااه کااار رفتااه ماای
و میلگردهااا  میاومااز بااای  CNمیاومااز معمااولی بااه صااورت 

 ار طاو     یسامز دوا بیاان   انادال  نشان داده شاده  CHبه صورت 
باشادال یسامز ساوا بیاانگر ناو  ویویاز          مورد نمار مای   نمونه

 8هااا در محاایت یاود بااا وعااداد   نموناه باشاادال  باه کااار رفتاه ماای  
  922میلاااای متاااار و طااااو     51بااااه عاااارض   FRPورت 

انادال شاایان رکار اساز      میلی متر در دهاز طاولی ویویاز شاده    
عادد شایار    8هاا  ویویاز شاده باه رو  شایارزنی از       در نمونه

میلاای متاار   12میلاای متاار و عماا  و عاارض    862بااا طااو   
 استفاده شده اسزال

  

 )ب(   )الف(
های میلگرد  ای از قفسه جزییات میلگردگذاری: الف( نمونه -0شک  

 مقاومت معمولی و مقاومت باال؛ ب( تصویر شماتیک

                                                                                      
 

3 Externally Bonded Reinforcement On Grooves 

 مقدمه 

هاا  ددیادد ویویاز     هاا  اییارد در کناار ساایز ساازه      در دهه
هااا  مودااود و یاادیمی از اهمیااز بساایار      و بهساااز  سااازه 

هااا بااه ویویااز   باااییی بریااوردار اساازال از دییااا نیاااز سااازه   
وااوان بااه  زشااز زمااان و فرسااوده شاادن سااازهد ی اهااا    ماای

محاسااتاوید فااع  در ادااراد واییاار کاااربر  و افاا ای  بارهااا   
هااا و اسااتانداردها    ر سااایتماند واییاار  یاای  نامااه   وارده باا

هااا  یاادیمی و واااایر عوامااا    سااایتمانید فااع   یاای  نامااه  
 ال]3-1[مخرب محی ی اشاره نمود 

هااا  اییاار   هااا  ددیااد ویویااز کااه در سااا     یکاای از رو 
د بااه FRP 1هااا   متااداو   شااته اساازد اسااتفاده از کام وزیااز 

اشاادال از دملااه ب هااا ماای هااا  منح اار بااه فاارد  ن دلیااا ویژ اای
واوان باه میاوماز کششای باای در کناار وزن        هاا مای   ای  ویژ ی

کم ای  مواد اشاره کردال عاووه بار ایا د ماوارد  نمیار میاوماز       
چاون یاورد ید ساهولز ادارا      بای در برابر عواماا محی ای هام   

هااا  ویویاازد از   و ییمااز مناساا  در میایسااه بااا سااایر رو   
هااا  باات    یااز سااازه در ویو FRPم ایااا  دیگاار اسااتفاده از   

 ال]4[باشند  رمه می
هاا   واری  رکا  یایادار  ساازه اسازال ویویاز ساتون        ستون مهم

هاا کاه باار محاور  را باه       به عنوان یکای از ارکاان اصالی ساازه    
کننادد از   صورت یالص یاا باه هماراه لنگار یمشای منتیاا مای       

اهمیااز بساایار زیاااد  بریااوردار اساازال سااتونی کااه وحااز بااار 
رار  رفتااه باشاادد از یااود واییاار   محااور  و لنگاار یمشاای یاا  

دهاادا ایاا  واییاار مکااان دااانتی یااود  مکااان دااانتی بااروز ماای
وحااز واااایر میاادار لنگاار یمشاای واردهد ابعاااد می اا  سااتوند   

  ساتون سساختی ساتونشد شارایت انتهاایی       مدو  ایستیسایته 
سااتون و شاارایت کلاای یااابی کااه سااتون در  ن یاارار  رفتااه     

نتی در هاار یساامز از باشاادال ایاا  واییاار مکااان دااا  اساازد ماای
طااو  سااتوند یاا  یااروز از مرک یااز باارا  بااار محااور  وارد  

شاود کاه صاصاا فارب باار       شده در انتها  ستون محسوب مای 

                                                      
 

1 Fiber Reinforced Polymers 

محااور  در واییاار مکااان دااانتی ماازکور ساات  ای اااد لنگاار    
ا  کاه بار ساتون     شودال اار ای  لنگار باا لنگار اولیاه     ا  می اانویه

واار  را در  ناایکاارده اسااز دماا  شااده و اااارات بحرا  اااار ماای
 وردال م ماو  لنگار یمشای اولیاه و لنگار       ستون باه وداود مای   

یمشاای اانویااه بااه همااراه بااار محااور  وارده باار سااتوند ساات  
   هاا باه دو دساته    ال ساتون ]5[شاود  شکسز نهاایی ساتون مای   

شااوندال  سااتون کوواااه سچاااتش و سااتون بلنااد سیماارش ویساایم ماای
درصاد   5از به طور کلی هنگاامی کاه ااارات لنگار اانویاه بای        

کاهاادد  ن سااتوند سااتون کوواااه و در   از میاومااز سااتون نماای 
هاا    ال ساتون ]6[شاود  میر ای  صاورت ساتون یمار نامیاده مای     
هاااا  بااا رد مانناااد  یمااار باااه صاااورت  ساااترده در ساااازه 

هاااد  هااا  طتیاااوید رسااتوران  هااا  و ااار د یارکیناا   م تماا 
هااا مااورد  هااا  طتیاااوی و مونااو ریااا هااا  همااای د یااا سااال 
هااا  بلنااد بااه مراواا    یرناادال رفتااار سااتون ده یاارار ماایاسااتفا
هااا  کوواااه بااوده و در اااار   واار از سااتون واار و ییدیااده  یااا 

شااوندال از  بارهاا  واردهد زودواار دچاار کمااان  و  سایختگی ماای   
وااوان بااه  هااا  ماازکورد ماای هااا  دلااو یر  از شکسااز راه صااا

باا الیااب باه کاار      FRPویویز ستون باا اساتفاده از کام وزیاز    
تااه در دهااز طااولی اشاااره کااردال ایاا  کام وزیااز بااا وحمااا  رف

یساامتی از واان  فشااار  وارد باار سااتوند موداا  افاا ای       
 اارددال بااا وودااه بااه ایاا  کااه بساایار  از   ظرفیااز سااتون ماای

هااا  مودااود وحااز واایایر ورکیاا  بااار محااور  و لنگاار   سااتون
بااا الیاااب   FRPیمشاای یاارار دارناادد اسااتفاده از کام وزیااز    

 رسدال ا  ویویز ستون به نمر میطولی روشی مناس  بر
هر چند م العات مودود متی  اف ای  میاومز ستون باا ویویاز   

بار رو    FRPباشاندد اماا ااار ویاویتی      می FRP    ن به وسیله
د باا افا ای    (P-M)یمشای   -ستون وحاز بار ازار  محاور     

باه طاور    FRPیابدال به عتارت دیگر از ظرفیاز   یمر  کاه  می
و ستون در معرض نایایدار  و کماان  یارار    کاما استفاده نشده

یاابی   ووانناد ماان  از دساز     یردا در نتی ه اارات یمار  مای   می
 ال ]8و  7[ستون به صداکثر ظرفیز یود شوند
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رسیدن چس  به میاوماز نهاایید باا اساتفاده از دساتگاه دا        
کیلااو نیااوو د وحااز بار اازار    0222بااا ظرفیااز هیاادرولیکی 

 فشار  با یروز از مرک یز اابز یرار  رفتندال  

 مشاهدات آزمایشگاهی
ها  ماورد نمار باا اساتفاده از دساتگاه دا  هیادرولیکی         نمونه

واا لحماه نهاایی شکساز وحاز بار ازار  یارار  رفتنادال داا          
هیاادرولیکی در یساامز یااایینی دسااتگاه یاارار داشااته و بااا      

روماا  بااه دایااا  ند بااار را از یااایی  بااه بااای اعمااا     و ریاا  
 1کناادال ساارعز بار اازار  دسااتگاه در صاای   زمااای د      ماای

د مااود 0میلاای متاار باار دیییااه انتخاااب  ردیاادال در شااکا       
هااا  مااورد  زمااای  نشااان داده شااده اساازال   ساایختگی نمونااه

محااور  ودااوه فشااار  و    دهااز اناادازه  یاار  واییاار مکااان  
 از ر یاااارز از محااااورد  هاااا  وحااااز باااا   کششااای نموناااه  

باا صاداکثر واییار مکاان یاباا انادازه         هاایی  سان   دا به دایی 
میلاای متاارد در یاا   225/2میلاای متاار و بااا دیااز   62 یاار  

 سوا میانی اروفا  ستون استفاده شده اسزال 

 

  

 

 )ج( )ب( )الف(

 
 

 

 )و( )ه( )د(
 ؛ CH-90-R؛ د(CN-90-EBROG؛ ج( CN-90-EBR؛ ب(CN-90-Rهای مورد آزمایش؛ الف(  مود گسیختگی نمونه -7شک   

 CH-90-EBROG؛ و( CH-90-EBRه( 

 های مورد استفاده در آزمایش نمونه -0جدول 
 شماره  روه کد نمونه نو  ویویز وعداد ییه طولی 

 CN-90-R شاهد 2
 EBR CN-90-EBR 1  روه او 

 CN-90-EBROG شیارزنی 1
 CH-90-R شاهد 2

 EBR CH-90-EBR 1  روه دوا
 CH-90-EBROG شیارزنی 1

 

 مشخصات مصالح مصرفی
هاااا  ماااورد    نموناااه روزه 08میاوماااز فشاااار  اساااتاندارد 

باشاادال  مگااا یاسااکا  ماای 35اساتفاده در ایاا   زمااای د براباار باا   
الیاب مورد استفاده در ایا  وحییا  از ناو  الیااب یا  دهتاه و       

 CFRPباشااندال مشخ ااات الیاااب  ماای (CFRP)از نااو  کاارب  
چناای  دهااز  اناادال هاام  ورده شااده 0مااورد اسااتفاده در داادو  

هاااد از رزیاا  ایوکساای  باار رو  ساا ن نمونااه FRPن اا  الیاااب 

وولیااد  شاارکز   Sikadur-330دو د یاای بااا ناااا و ااار     
ساایکا  سااوییت اسااتفاده شااده اساازال مشخ ااات رزیاا  و     

 ورده شااده  3چساا  مااورد اسااتفاده در  زمااای  در داادو     
هااا  م اارفی مااورد اسااتفاده از نااو   چناای  میلگرد  اساازال هاام

  417باااااا وااااان  وسااااالیم   A-IIIمیاوماااااز معماااااولی 
 596بااا واان  وساالیم    A-IVمگااا یاسااکا  و میاومااز بااای    

 باشندال   مگایاسکا  وولید شرکز فوید کویر اصفهان می

 مورد استفاده در آزمایش CFRPمشخصات الیاف  -7جدول 
 کرن  نهایی % (GPa)مدو  ایستیسیته  (MPa)میاومز کششی نهایی (mm)فخامز    ورتنو

 Sikawrap-300c 166/2 3922 032 5/1الیاب 
 

 مشخصات رزین و چسب مصرفی -3جدول 

 (MPa)  کششی مدو  ایستیسیته نو  چس 
   مدو  ایستیسیته

 (MPa)یمشی
 (MPa)میاومز کششی

کرن  نهایی 
% 

Sikadur 330 4522 3822 32 9/2 
 

 برنامه آزمایش و تجهیزات مورد استفاده
در یااا  ییاااه و باااه  EBROGو  EBRهاااا   ویویاااز نموناااه

   ابتااادا ییاااه EBRصاااورت طاااولی ان ااااا  رفااازال در رو  
شاودال سا ت باا اساتفاده        بات  برداشاته مای    فعیفی از شایره 

  یاایتد  اارد و متااار ناشاای از ساااییده  از فشااار هااوا و یارچااه
شااودال سا ت بااا یاار کااردن   شادن باات  از رو  ساا ن یاا  ماای  

ا   صفاارات کوچاا  بااا رزیاا د باار رو  ساا ن مااورد نماار ییااه 
مااورد  FRPشااودا یاات از  ن ورت  ناااز  از رزیاا  مالیااده ماای 

نماار باار رو  رزیاا  یاارار  رفتااه و بااه  راماای و بااا کااارد       
شاود واا رزیا  از بای  الیااب       مخ و  بار رو   ن کشایده مای   

ا   ییااه FRPنفااور کاارده و یااارز شااودال در یایااان باار رو     

هااا بااه  شااودال در ویویااز نمونااه ناااز  از چساا  یاارار داده ماای 
د ابتاادا بااا دسااتگاه شاایار زند شاایار بااا ابعاااد     EBROGرو  

مااورد نماار باار رو  نمونااه بتناای ای اااد شاادهد ساا ت درون     
شیارها با استفاده از چسا  یار شاده و در  یار مشاابه باا رو        

EBR د الیااابFRP  میلاای متاار باار رو   ن یاارار  51بااه عاارض
هااا ن اا   ردیدناادا بااه طااور  کااه  داده شااده و باار رو  نمونااه
میلاای متار یاارار   51بااه عارض   FRPهار شایارد در وساات ییاه    

در هاار دو نااو  رو  ویویاازد بااه منمااور دلااو یر  از   رفاازال 
هاااد از  یارد شااد ی ناشاای از ومرکاا  وان  در دو انتهااا  نمونااه  

میلاای متاار و بااه صااورت صلیااو   52بااا عاارض  FRPنوارهااا  
روز عمااا  ور  و  7هااا یاات از  اسااتفاده  ردیاادال ساا ت نمونااه
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رسیدن چس  به میاوماز نهاایید باا اساتفاده از دساتگاه دا        
کیلااو نیااوو د وحااز بار اازار    0222بااا ظرفیااز هیاادرولیکی 
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ها  ماورد نمار باا اساتفاده از دساتگاه دا  هیادرولیکی         نمونه

واا لحماه نهاایی شکساز وحاز بار ازار  یارار  رفتنادال داا          
هیاادرولیکی در یساامز یااایینی دسااتگاه یاارار داشااته و بااا      

روماا  بااه دایااا  ند بااار را از یااایی  بااه بااای اعمااا     و ریاا  
 1کناادال ساارعز بار اازار  دسااتگاه در صاای   زمااای د      ماای

د مااود 0میلاای متاار باار دیییااه انتخاااب  ردیاادال در شااکا       
هااا  مااورد  زمااای  نشااان داده شااده اساازال   ساایختگی نمونااه

محااور  ودااوه فشااار  و    دهااز اناادازه  یاار  واییاار مکااان  
 از ر یاااارز از محااااورد  هاااا  وحااااز باااا   کششااای نموناااه  

باا صاداکثر واییار مکاان یاباا انادازه         هاایی  سان   دا به دایی 
میلاای متاارد در یاا   225/2میلاای متاار و بااا دیااز   62 یاار  

 سوا میانی اروفا  ستون استفاده شده اسزال 
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هاااد از رزیاا  ایوکساای  باار رو  ساا ن نمونااه FRPن اا  الیاااب 

وولیااد  شاارکز   Sikadur-330دو د یاای بااا ناااا و ااار     
ساایکا  سااوییت اسااتفاده شااده اساازال مشخ ااات رزیاا  و     

 ورده شااده  3چساا  مااورد اسااتفاده در  زمااای  در داادو     
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 Sikawrap-300c 166/2 3922 032 5/1الیاب 
 

 مشخصات رزین و چسب مصرفی -3جدول 

 (MPa)  کششی مدو  ایستیسیته نو  چس 
   مدو  ایستیسیته

 (MPa)یمشی
 (MPa)میاومز کششی

کرن  نهایی 
% 

Sikadur 330 4522 3822 32 9/2 
 

 برنامه آزمایش و تجهیزات مورد استفاده
در یااا  ییاااه و باااه  EBROGو  EBRهاااا   ویویاااز نموناااه

   ابتااادا ییاااه EBRصاااورت طاااولی ان ااااا  رفااازال در رو  
شاودال سا ت باا اساتفاده        بات  برداشاته مای    فعیفی از شایره 

  یاایتد  اارد و متااار ناشاای از ساااییده  از فشااار هااوا و یارچااه
شااودال سا ت بااا یاار کااردن   شادن باات  از رو  ساا ن یاا  ماای  

ا   صفاارات کوچاا  بااا رزیاا د باار رو  ساا ن مااورد نماار ییااه 
مااورد  FRPشااودا یاات از  ن ورت  ناااز  از رزیاا  مالیااده ماای 

نماار باار رو  رزیاا  یاارار  رفتااه و بااه  راماای و بااا کااارد       
شاود واا رزیا  از بای  الیااب       مخ و  بار رو   ن کشایده مای   

ا   ییااه FRPنفااور کاارده و یااارز شااودال در یایااان باار رو     

هااا بااه  شااودال در ویویااز نمونااه ناااز  از چساا  یاارار داده ماای 
د ابتاادا بااا دسااتگاه شاایار زند شاایار بااا ابعاااد     EBROGرو  

مااورد نماار باار رو  نمونااه بتناای ای اااد شاادهد ساا ت درون     
شیارها با استفاده از چسا  یار شاده و در  یار مشاابه باا رو        

EBR د الیااابFRP  میلاای متاار باار رو   ن یاارار  51بااه عاارض
هااا ن اا   ردیدناادا بااه طااور  کااه  داده شااده و باار رو  نمونااه
میلاای متار یاارار   51بااه عارض   FRPهار شایارد در وساات ییاه    

در هاار دو نااو  رو  ویویاازد بااه منمااور دلااو یر  از   رفاازال 
هاااد از  یارد شااد ی ناشاای از ومرکاا  وان  در دو انتهااا  نمونااه  

میلاای متاار و بااه صااورت صلیااو   52بااا عاارض  FRPنوارهااا  
روز عمااا  ور  و  7هااا یاات از  اسااتفاده  ردیاادال ساا ت نمونااه
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د CH-90-Rهااا   چناای  میاا ان ظرفیااز باااربر  نمونااه    هاام
CH-90-EBR  وCH-90-EBROG     باااه ورویااا  برابااار باااا

باشاادال درصااد   کیلااو نیااوو  ماای   15/169و  58/131د 0/125
-CH-90و  CH-90-EBRهااااا   افاااا ای  باااااربر  نمونااااه

EBROG و  1/05  شاااهد بااه ورویاا  براباار  نسااتز بااه نمونااه
شااودد در ایاا   اهده ماایباشااندال همااان طااور کااه مشاا ماای 8/62

افاا ای   EBROG  ویویااز شااده بااه رو    ااروه نیاا  نمونااه
  ویویاز شاده باه رو      ور  در میایساه باا نموناه    باربر  بی 

EBR دهدال نشان می 
-CH-90د CH-90-Rهااا   د کاارن  نمونااه 4م اااب  داادو   

EBR  وCH-90-EBROG    در ودااه فشااار  بااه ورویاا  براباار
و در ودااه کششاای بااه    22730/2و  22594/2د 22409/2بااا 

 باشااندال ماای 22505/2و  22446/2د 22516/2ورویاا  براباار بااا  
هااا  فشااار  در  شااودد کاارن  همااان طااور کااه موصمااه ماای 

نساااتز باااه  CH-90-EBROGو CH-90-EBR  هاااا نموناااه
اناادا میاا ان ایاا  افاا ای  باارا      شاااهد افاا ای  یافتااه نمونااه
هااا   باشاادال کاارن  واار ماای باای  CH-90-EBROG   نمونااه
 CH-90-EBROGهاااا  شااااهد و   شااای نیااا  در نموناااه کش

وار   بای   CH-90-EBR   مشابه ی  دیگار باودهد اماا از نموناه    
 باشندال   می

همان طور کاه رکار شادد لنگار نهاایی ساتون از م ماو  لنگار         
 ش به دسز می  یدال1  س اولیه و لنگر نهایی م اب  راب ه

           ش1س

  باااار محاااور  وارده در دو انتهاااا  ساااتوند     کاااه در  ن 
واییاار مکااان دااانتی ناشاای از     یااروز از مرک یااز اولیااه و  

باشااندال باار طتاا    اااارات اانویااه در وساات اروفااا  سااتون ماای  
  لنگاار نهااایی بااه صااورت میاار ی اای     شد راب ااه1  س راب ااه
 4همااان طااور کااه م اااب  داادو  باشاادال بااه هماای  دلیاااد  مای 

هااا  ویویااز شااده بااه رو      نااهدر نموشااودد  مشاااهده ماای 
EBROG       د بااه دلیااا افاا ای  ظرفیااز باااربر  نسااتز بااه

  فاوتد واییار مکاان داانتی      د بار طتا  راب اه   EBRها   نمونه
  واییار مکاان    وار یواهاد شاد و بناا بار ایا  میایساه        نی  بی 

د من اار بااه EBROGو  EBRدااانتی در بااار صااداکثر دو رو   
کای م لاوبد   در  درستی نخواهاد شادا دهاز رسایدن باه در     

د میاا ان واییاار  EBROGو  EBRباارا  هاار دو رو  ویویااز   
هااا  ویویااز  مکااان دااانتی در بااار یکسااان سبااار صااداکثر نمونااه

هااا  او  و دوا  باارا   ااروه 5ش در داادو  EBRشااده بااا رو  
شااود در یاا   ارائااه شااده اساازال همااان طااور کااه مشاااهده ماای 

 هاا  ویویاز شاده    یکسااند نموناه    نستز یمر  یا  و در باار 
واار   د میاا ان واییاار مکااان دااانتی کاام    EBROGبااه رو  

از یااود  EBRهااا  ویویااز شااده بااا رو     نسااتز بااه نمونااه 
هاا    باشاد کاه در ساتون    دهندال ای  به ایا  معنای مای    نشان می

 دهدال یمرد رو  شیارزنی سختی یمشی را اف ای  می

 
 های گروه اول و دوم در بار یکسان برای نمونه EBROGو  EBRهای  جانبی نمونه مقادیر تغییر مکان -2جدول 

واییر مکان دانتی 
(mm) 

 میدار بار
(kN) 

 شماره  روه ناا نمونه

8 
77/119 

CN-90- EBR   روه او  
 CN-90- EBROG 9/6 سمسلن به میلگرد میاومز معمولیش

9/12 
58/131 

CH-90- EBR روه دوا  
 CH-90- EBROG 5/5 میلگرد میاومز بایشسمسلن به 

 
هااا   د میاا ان افاا ای  ظرفیااز باااربر  نمونااه4م اااب  داادو  

هااا  مساالن    شاااهدد در نمونااه ویویاز شااده نسااتز بااه نموناه  
هاا  مسالن باه     به میلگارد میاوماز معماولی باه نساتز نموناه      

وار اسازال علاز ایا  امار  ن اساز کاه         میلگرد میاومز بای بی 
واار  فااوید میاومااز بااای ساات  افاا ای  ظرفیااز یمشاای باای  

شااودا ایاا  در  نمونااه نسااتز بااه فااوید میاومااز معمااولی ماای  

میااادیر صااداکثر ظرفیااز باااربر  و کاارن  محااور  بااه دسااز  
هااا بااه همااراه  کاارن  هاار یاا  از نمونااه – مااده از نمااودار بااار 

میااادیر واییاار مکااان دااانتی و لنگرهااا  اولیااه و اانویااه در      
کارن   هاا  باار    چنای  نماودار    ورده شاده اسازال هام    4ددو  

 اندال   نشان داده شده 3ها  او  و دوا در شکا  محور   روه
-CN-90د CN-90-Rهاااا   میااا ان ظرفیاااز بااااربر  نموناااه 

EBR  وCN-90-EBROG  د 54/92بااااه ورویاااا  براباااار بااااا
باشاادال درصااد افاا ای    کیلااو نیااوو  ماای  71/147د و 77/119

 CN-90-EBROGو  CN-90-EBRهااااا   باااااربر  نمونااااه 
 1/63و  3/30  شاااهد بااه ورویاا  براباار     نسااتز بااه نمونااه  

  ویویاز   شاودد نموناه   یهماان طاور کاه مشااهده ما     باشندال  می

وااار  در  افااا ای  بااااربر  بااای  EBROGشاااده باااه رو  
نشاااان  EBR  ویویاااز شاااده باااه رو   میایساااه باااا نموناااه

 دهدال می
-CN-90د CN-90-Rهااا   د کاارن  نمونااه 4م اااب  داادو   

EBR  وCN-90-EBROG    در ودااه فشااار  بااه ورویاا  براباار
و در ودااه کششاای بااه    22591/2و  22400/2د 22520/2بااا 

 22521/2و  22384/2د 22595/2  براباااااار بااااااا  ورویاااااا
 EBROG هااا  شاااهد و  شااود نمونااه مشاااهده ماایباشااندال  ماای

هااا  ن دیاا  بااه یاا  دیگاار بااودهد امااا از کاارن    دارا  کاارن 
 باشندال ور می بی  EBR   نمونه

 
 نتایج حاص  از آزمایش – 4جدول 

لنگر اانویه در 
 صداکثربار 

(kN.mm) 

لنگر اولیه در 
 بار صداکثر
(kN.mm) 

واییر 
مکان 
دانتی 
(mm) 

کرن  محور  
در وده 

کششی متناظر 
 با بار صداکثر

کرن  محور  
در وده فشار  
متناظر با بار 
 صداکثر

درصد اف ای  
میاومز نستز 
به نمونه شاهد 

 س%ش

ظرفیز 
باربر  
 (kN)صداکثر

 کد نمونه

0/869 4/5430 6/9 22595/2 22520/2 - 54/92 CN-90-R 
0/958 0/7186 8 22384/2 22400/2 3/30 77/119 CN-90-EBR 
8/1604 4/8860 11 22521/2 22591/2 1/63 71/147 CN-90-EBROG 
8/988 6310 4/9 22516/2 22409/2 - 0/125 CH-90-R 
0/1434 8/7894 9/12 22446/2 22594/2 1/05 58/131 CH-90-EBR 
6/1862 12149 11 22505/2 22730/2 8/62 15/169 CH-90-EBROG 

 
 

  

 )ب( )الف(
 های گروه دوم )مقاومت باال( های گروه اول )مقاومت معمولی(؛ ب( نمونه کرنش محوری، الف( نمونه-نمودار بار -3شک  
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د CH-90-Rهااا   چناای  میاا ان ظرفیااز باااربر  نمونااه    هاام
CH-90-EBR  وCH-90-EBROG     باااه ورویااا  برابااار باااا

باشاادال درصااد   کیلااو نیااوو  ماای   15/169و  58/131د 0/125
-CH-90و  CH-90-EBRهااااا   افاااا ای  باااااربر  نمونااااه

EBROG و  1/05  شاااهد بااه ورویاا  براباار  نسااتز بااه نمونااه
شااودد در ایاا   اهده ماایباشااندال همااان طااور کااه مشاا ماای 8/62

افاا ای   EBROG  ویویااز شااده بااه رو    ااروه نیاا  نمونااه
  ویویاز شاده باه رو      ور  در میایساه باا نموناه    باربر  بی 

EBR دهدال نشان می 
-CH-90د CH-90-Rهااا   د کاارن  نمونااه 4م اااب  داادو   

EBR  وCH-90-EBROG    در ودااه فشااار  بااه ورویاا  براباار
و در ودااه کششاای بااه    22730/2و  22594/2د 22409/2بااا 

 باشااندال ماای 22505/2و  22446/2د 22516/2ورویاا  براباار بااا  
هااا  فشااار  در  شااودد کاارن  همااان طااور کااه موصمااه ماای 

نساااتز باااه  CH-90-EBROGو CH-90-EBR  هاااا نموناااه
اناادا میاا ان ایاا  افاا ای  باارا      شاااهد افاا ای  یافتااه نمونااه
هااا   باشاادال کاارن  واار ماای باای  CH-90-EBROG   نمونااه
 CH-90-EBROGهاااا  شااااهد و   شااای نیااا  در نموناااه کش

وار   بای   CH-90-EBR   مشابه ی  دیگار باودهد اماا از نموناه    
 باشندال   می

همان طور کاه رکار شادد لنگار نهاایی ساتون از م ماو  لنگار         
 ش به دسز می  یدال1  س اولیه و لنگر نهایی م اب  راب ه

           ش1س

  باااار محاااور  وارده در دو انتهاااا  ساااتوند     کاااه در  ن 
واییاار مکااان دااانتی ناشاای از     یااروز از مرک یااز اولیااه و  

باشااندال باار طتاا    اااارات اانویااه در وساات اروفااا  سااتون ماای  
  لنگاار نهااایی بااه صااورت میاار ی اای     شد راب ااه1  س راب ااه
 4همااان طااور کااه م اااب  داادو  باشاادال بااه هماای  دلیاااد  مای 

هااا  ویویااز شااده بااه رو      نااهدر نموشااودد  مشاااهده ماای 
EBROG       د بااه دلیااا افاا ای  ظرفیااز باااربر  نسااتز بااه

  فاوتد واییار مکاان داانتی      د بار طتا  راب اه   EBRها   نمونه
  واییار مکاان    وار یواهاد شاد و بناا بار ایا  میایساه        نی  بی 

د من اار بااه EBROGو  EBRدااانتی در بااار صااداکثر دو رو   
کای م لاوبد   در  درستی نخواهاد شادا دهاز رسایدن باه در     

د میاا ان واییاار  EBROGو  EBRباارا  هاار دو رو  ویویااز   
هااا  ویویااز  مکااان دااانتی در بااار یکسااان سبااار صااداکثر نمونااه

هااا  او  و دوا  باارا   ااروه 5ش در داادو  EBRشااده بااا رو  
شااود در یاا   ارائااه شااده اساازال همااان طااور کااه مشاااهده ماای 

 هاا  ویویاز شاده    یکسااند نموناه    نستز یمر  یا  و در باار 
واار   د میاا ان واییاار مکااان دااانتی کاام    EBROGبااه رو  

از یااود  EBRهااا  ویویااز شااده بااا رو     نسااتز بااه نمونااه 
هاا    باشاد کاه در ساتون    دهندال ای  به ایا  معنای مای    نشان می

 دهدال یمرد رو  شیارزنی سختی یمشی را اف ای  می

 
 های گروه اول و دوم در بار یکسان برای نمونه EBROGو  EBRهای  جانبی نمونه مقادیر تغییر مکان -2جدول 

واییر مکان دانتی 
(mm) 

 میدار بار
(kN) 

 شماره  روه ناا نمونه

8 
77/119 

CN-90- EBR   روه او  
 CN-90- EBROG 9/6 سمسلن به میلگرد میاومز معمولیش

9/12 
58/131 

CH-90- EBR روه دوا  
 CH-90- EBROG 5/5 میلگرد میاومز بایشسمسلن به 

 
هااا   د میاا ان افاا ای  ظرفیااز باااربر  نمونااه4م اااب  داادو  

هااا  مساالن    شاااهدد در نمونااه ویویاز شااده نسااتز بااه نموناه  
هاا  مسالن باه     به میلگارد میاوماز معماولی باه نساتز نموناه      

وار اسازال علاز ایا  امار  ن اساز کاه         میلگرد میاومز بای بی 
واار  فااوید میاومااز بااای ساات  افاا ای  ظرفیااز یمشاای باای  

شااودا ایاا  در  نمونااه نسااتز بااه فااوید میاومااز معمااولی ماای  

میااادیر صااداکثر ظرفیااز باااربر  و کاارن  محااور  بااه دسااز  
هااا بااه همااراه  کاارن  هاار یاا  از نمونااه – مااده از نمااودار بااار 

میااادیر واییاار مکااان دااانتی و لنگرهااا  اولیااه و اانویااه در      
کارن   هاا  باار    چنای  نماودار    ورده شاده اسازال هام    4ددو  

 اندال   نشان داده شده 3ها  او  و دوا در شکا  محور   روه
-CN-90د CN-90-Rهاااا   میااا ان ظرفیاااز بااااربر  نموناااه 

EBR  وCN-90-EBROG  د 54/92بااااه ورویاااا  براباااار بااااا
باشاادال درصااد افاا ای    کیلااو نیااوو  ماای  71/147د و 77/119

 CN-90-EBROGو  CN-90-EBRهااااا   باااااربر  نمونااااه 
 1/63و  3/30  شاااهد بااه ورویاا  براباار     نسااتز بااه نمونااه  

  ویویاز   شاودد نموناه   یهماان طاور کاه مشااهده ما     باشندال  می

وااار  در  افااا ای  بااااربر  بااای  EBROGشاااده باااه رو  
نشاااان  EBR  ویویاااز شاااده باااه رو   میایساااه باااا نموناااه

 دهدال می
-CN-90د CN-90-Rهااا   د کاارن  نمونااه 4م اااب  داادو   

EBR  وCN-90-EBROG    در ودااه فشااار  بااه ورویاا  براباار
و در ودااه کششاای بااه    22591/2و  22400/2د 22520/2بااا 

 22521/2و  22384/2د 22595/2  براباااااار بااااااا  ورویاااااا
 EBROG هااا  شاااهد و  شااود نمونااه مشاااهده ماایباشااندال  ماای

هااا  ن دیاا  بااه یاا  دیگاار بااودهد امااا از کاارن    دارا  کاارن 
 باشندال ور می بی  EBR   نمونه

 
 نتایج حاص  از آزمایش – 4جدول 

لنگر اانویه در 
 صداکثربار 

(kN.mm) 

لنگر اولیه در 
 بار صداکثر
(kN.mm) 

واییر 
مکان 
دانتی 
(mm) 

کرن  محور  
در وده 

کششی متناظر 
 با بار صداکثر

کرن  محور  
در وده فشار  
متناظر با بار 
 صداکثر

درصد اف ای  
میاومز نستز 
به نمونه شاهد 

 س%ش

ظرفیز 
باربر  
 (kN)صداکثر

 کد نمونه

0/869 4/5430 6/9 22595/2 22520/2 - 54/92 CN-90-R 
0/958 0/7186 8 22384/2 22400/2 3/30 77/119 CN-90-EBR 
8/1604 4/8860 11 22521/2 22591/2 1/63 71/147 CN-90-EBROG 
8/988 6310 4/9 22516/2 22409/2 - 0/125 CH-90-R 
0/1434 8/7894 9/12 22446/2 22594/2 1/05 58/131 CH-90-EBR 
6/1862 12149 11 22505/2 22730/2 8/62 15/169 CH-90-EBROG 
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و  EBRهاااا  شااااهدد  ربر  نموناااهش افااا ای  ظرفیاااز باااا 4
EBROG هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز بااای نسااتز  نمونااه
هاا  مسالن باه میلگارد میاوماز معماولید باه ورویا           به نمونه
باشاادال میاا ان درصااد   درصااد ماای  5/14و  5/9د 0/16براباار بااا  

مساالن بااه   EBROGهااا  شاااهد و   افاا ای  باااربر  نمونااه  
میاومااز معمااولید از  میلگاارد میاومااز بااای نسااتز بااه میلگاارد

 باشندال ور می بی  EBR   نمونه

هاا  مسالن باه میلگارد      ش در بار یکساند در هار دو ناو  نموناه   5
میاومااز معمااولی و میاومااز باااید میاا ان واییاار مکااان دااانتی  

نسااتز بااه رو   EBROGهااا  ویویااز شااده بااه رو   نمونااه
EBR هاا  یمارد میا ان     باشادا در نتی اه در ساتون    وار مای   کم
وار   اانویه و اارات ناشای از  ن نیا  در رو  شایار زنای کام      لنگر
د در EBROGباشاادال ایاا  باادی  معناای اسااز کااه رو      ماای
 دهدال ها  یمرد سختی یمشی را اف ای  می ستون
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هااا در  صااالی اسااز کااه اسااتفاده از کام وزیااز در ویویااز نمونااه
هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی و  هاار دو نااو  نمونااه

وماااز بااااید سااات  افااا ای  ظرفیاااز یمشااای یکساااانی میا
وار باودن ظرفیاز یمشای       رددال در نتی اهد باه دلیاا بای      می

  مسالن   نمونه مسلن به میلگرد میاوماز باای نساتز باه نموناه     
بااه میلگاارد میاومااز معمااولید میاا ان درصااد افاا ای  ظرفیااز  

نساتز باه    FRPهاا  ویویاز شاده باا کام وزیاز       باربر  نمونه
  مساالن بااا میلگاارد میاومااز بااای    در نمونااه   شاااهدد نمونااه
هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی     واار از نمونااه  کاام
 باشدال می
  ظرفیاااز بااااربر   ا  میایساااه چنااای د نماااودار میلاااه هااام
هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی و میلگاارد     نمونااه

نشااان داده شااده اساازال همااان طااور  4میاومااز بااای در شااکا 
در صالااز اسااتفاده از میلگاارد میاومااز  شااودد کااه موصمااه ماای

 باید ظرفیز باربر  اف ای  یافته اسزال
هااا  شاااهد و ویویااز   میاا ان افاا ای  ظرفیااز باااربر  نمونااه 

هااا  مساالن   د در نمونااهEBROGو  EBRهااا   شااده بااا رو 
هاا  مسالن باه میلگارد      به میلگرد میاومز بای نستز باه نموناه  

 5/14و  5/9د 0/16میاوماااز معماااولی باااه ورویااا  برابااار باااا 
شااود میاا ان  باشاادال همااان طااور کااه مشاااهده ماای  درصااد ماای

هااا  شاااهد و   درصااد افاا ای  ظرفیااز باااربر  باارا  نمونااه   
  ویویااز  واار از نمونااه باای  EBROGویویااز شااده بااا رو   

 باشدال می EBRشده به رو  

 

 
 های مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال  یت باربری نمونهی ظرف ای مقایسه نمودار میله - 4شک  

 

 نتایج
طاولی بار    FRPدر ای  وحییا  باه منماور بررسای ااار ویویاز       

   عادد نموناه   6  یمار دایارو د وعاداد     رفتار ستون بات   رماه  
میلاای متاار   922میلاای متاار و اروفااا    132دایاارو  بااا ی اار  
هاااا  میاوماااز  ش مسااالن باااه میلگااارد7/07سنساااتز یمااار  

معمولی و میاوماز بااید وحاز باار باا یاروز از مرک یاز ااباز         
و  EBRهااا بااا دو رو   میلاای متاار  زمااای  شاادندال نمونااه  62

EBROG        و با ی  ییاه طاولی ویویاز شادندال نتاای  صاصاا از
 بررسی ها  ان اا شده به شرح زیر می باشد:

هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولید افاا ای   شدرنمونااه1
هااا   نسااتز بااه نمونااه  EBROGو  EBRهااا   باااربر  نمونااه

باشادال میا ان    درصاد مای   1/63و  3/30شاهد به وروی  برابار باا   
هاا  مسالن باه میلگارد میاوماز باای باه         ای  اف ای  در نموناه 

 باشدال   درصد می 8/62و  1/05وروی  برابر با 
شدر یاا  نسااتز یماار  مشااخصد میاا ان افاا ای  ظرفیااز    0

وار   بای   EBROGهاا  ویویاز شاده باا وکنیا        باربر  نمونه
ر هااار دو ناااو  مسااالن باااه میلگااارد میاوماااز د EBRاز رو  

 باشدال معمولی و میاومز بای می

هااا  ویویااز شااده  ش میاا ان افاا ای  ظرفیااز باااربر  نمونااه 3
هااا  مساالن بااه میلگاارد     شاااهد در نمونااه نسااتز بااه نمونااه

هاا  مسالن باه میلگارد      میاومز معماولی در میایساه باا نموناه    
 ور اسزال میاومز بای بی 
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و  EBRهاااا  شااااهدد  ربر  نموناااهش افااا ای  ظرفیاااز باااا 4
EBROG هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز بااای نسااتز  نمونااه
هاا  مسالن باه میلگارد میاوماز معماولید باه ورویا           به نمونه
باشاادال میاا ان درصااد   درصااد ماای  5/14و  5/9د 0/16براباار بااا  

مساالن بااه   EBROGهااا  شاااهد و   افاا ای  باااربر  نمونااه  
میاومااز معمااولید از  میلگاارد میاومااز بااای نسااتز بااه میلگاارد

 باشندال ور می بی  EBR   نمونه

هاا  مسالن باه میلگارد      ش در بار یکساند در هار دو ناو  نموناه   5
میاومااز معمااولی و میاومااز باااید میاا ان واییاار مکااان دااانتی  

نسااتز بااه رو   EBROGهااا  ویویااز شااده بااه رو   نمونااه
EBR هاا  یمارد میا ان     باشادا در نتی اه در ساتون    وار مای   کم
وار   اانویه و اارات ناشای از  ن نیا  در رو  شایار زنای کام      لنگر
د در EBROGباشاادال ایاا  باادی  معناای اسااز کااه رو      ماای
 دهدال ها  یمرد سختی یمشی را اف ای  می ستون
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هااا در  صااالی اسااز کااه اسااتفاده از کام وزیااز در ویویااز نمونااه
هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی و  هاار دو نااو  نمونااه

وماااز بااااید سااات  افااا ای  ظرفیاااز یمشااای یکساااانی میا
وار باودن ظرفیاز یمشای       رددال در نتی اهد باه دلیاا بای      می

  مسالن   نمونه مسلن به میلگرد میاوماز باای نساتز باه نموناه     
بااه میلگاارد میاومااز معمااولید میاا ان درصااد افاا ای  ظرفیااز  

نساتز باه    FRPهاا  ویویاز شاده باا کام وزیاز       باربر  نمونه
  مساالن بااا میلگاارد میاومااز بااای    در نمونااه   شاااهدد نمونااه
هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی     واار از نمونااه  کاام
 باشدال می
  ظرفیاااز بااااربر   ا  میایساااه چنااای د نماااودار میلاااه هااام
هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولی و میلگاارد     نمونااه

نشااان داده شااده اساازال همااان طااور  4میاومااز بااای در شااکا 
در صالااز اسااتفاده از میلگاارد میاومااز  شااودد کااه موصمااه ماای

 باید ظرفیز باربر  اف ای  یافته اسزال
هااا  شاااهد و ویویااز   میاا ان افاا ای  ظرفیااز باااربر  نمونااه 

هااا  مساالن   د در نمونااهEBROGو  EBRهااا   شااده بااا رو 
هاا  مسالن باه میلگارد      به میلگرد میاومز بای نستز باه نموناه  

 5/14و  5/9د 0/16میاوماااز معماااولی باااه ورویااا  برابااار باااا 
شااود میاا ان  باشاادال همااان طااور کااه مشاااهده ماای  درصااد ماای

هااا  شاااهد و   درصااد افاا ای  ظرفیااز باااربر  باارا  نمونااه   
  ویویااز  واار از نمونااه باای  EBROGویویااز شااده بااا رو   

 باشدال می EBRشده به رو  

 

 
 های مسلح به میلگرد مقاومت معمولی و مقاومت باال  یت باربری نمونهی ظرف ای مقایسه نمودار میله - 4شک  

 

 نتایج
طاولی بار    FRPدر ای  وحییا  باه منماور بررسای ااار ویویاز       

   عادد نموناه   6  یمار دایارو د وعاداد     رفتار ستون بات   رماه  
میلاای متاار   922میلاای متاار و اروفااا    132دایاارو  بااا ی اار  
هاااا  میاوماااز  ش مسااالن باااه میلگااارد7/07سنساااتز یمااار  

معمولی و میاوماز بااید وحاز باار باا یاروز از مرک یاز ااباز         
و  EBRهااا بااا دو رو   میلاای متاار  زمااای  شاادندال نمونااه  62

EBROG        و با ی  ییاه طاولی ویویاز شادندال نتاای  صاصاا از
 بررسی ها  ان اا شده به شرح زیر می باشد:

هااا  مساالن بااه میلگاارد میاومااز معمااولید افاا ای   شدرنمونااه1
هااا   نسااتز بااه نمونااه  EBROGو  EBRهااا   باااربر  نمونااه

باشادال میا ان    درصاد مای   1/63و  3/30شاهد به وروی  برابار باا   
هاا  مسالن باه میلگارد میاوماز باای باه         ای  اف ای  در نموناه 

 باشدال   درصد می 8/62و  1/05وروی  برابر با 
شدر یاا  نسااتز یماار  مشااخصد میاا ان افاا ای  ظرفیااز    0

وار   بای   EBROGهاا  ویویاز شاده باا وکنیا        باربر  نمونه
ر هااار دو ناااو  مسااالن باااه میلگااارد میاوماااز د EBRاز رو  

 باشدال معمولی و میاومز بای می

هااا  ویویااز شااده  ش میاا ان افاا ای  ظرفیااز باااربر  نمونااه 3
هااا  مساالن بااه میلگاارد     شاااهد در نمونااه نسااتز بااه نمونااه

هاا  مسالن باه میلگارد      میاومز معماولی در میایساه باا نموناه    
 ور اسزال میاومز بای بی 
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…³Ÿ©½~ü~²$ ö}¥¯109  ‘ëÙô: 75169788 - 65169788

Ø~àº: 15429788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ýô î›ï³ü~õ }ÀÙù~òþ

‘ù³}õ - ¬ öêýÑÁ³$ }…’̄}ÿ ‰~²ã îë“$ ¬ ²¥ýïþ$ ‰é|ã 25

‘ëÙô: 61521022 - 46465022 Ø~àº: 37955022

ri.ocasba@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ÔÙ~²ÿ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ ¼ùý̄ ®}®î~õ$‘Ý~ÈÒ ‰ì ü~®ä~² }î~ñ$ò†¾ à÷¡ú
{ǖ}$ ‰é|ã1 $  ‘ëÙô:06647388   Ø~àº:61507388-

45647388

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ …~Ü³ ¥¯}®´}®û

‘ù³}õ - …ë÷}² îý³®}î~®$ ©ý~…~õ ²}́}õ šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú12 $¼ï~²û6

‘ëÙô: 4- 36635222- 34302222 Ø~àº: 84062222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ®øó†þ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ̧³ö Ô³…þ$ ‰é|ã 592$ö}¥¯ üâ
‘ëÙô:13708022-93708022 Ø~àº:93708022

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ }îýóþ

‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$¬ îý³Ðï~®$à÷¡ú11$‰é|ã1/32

  ‘ëÙáº:79035788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ ®}®‰÷²

}ÀÙù~õ-| ¬ ¼ý« À¯öß ¼ï~êþ$ }ò’ù~ÿ ¼ï~êþ ²öä±²$šó‡ ̧~©’ï~õ î̄ü³ü“
¼Ñ‡ …~òâ ²Ø~û$ ‰é|ã76 ‘ëÙô:2-15104663ö17-66204663-130

Ø~àº: 55361663- 130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ òÑï’þ

‘ù³}õ|- à~²ä³ ¼ï~êþ$¬ Ø³¿ îÝ̄ñ$¬ øÙ̄øð$¼ï~²û86 $È†Ýú }öí

‘ëÙô: 88043388 Ø~àº: 57383688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|ñ ²Ä~ }¥ïÿ̄ {́}®

‘ù³}õ| -©ý~…~õ öòâ$ ‰é|ã 25$ {‰~²‘ï~õ 501 ö801

‘ëÙô: 44438888 öö3- 24109788 Ø~àº: 29107788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôéî³Ä~  ̧Ùý̄ä³

}ÀÙù~õ|- ©ý~…~õ }î~ñ ©ïýóþ$ ©ý~…~õ …¹ýœ$

‘ëÙô: 3-07564233-130 Ø~àº: 91464233-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ ‰÷²òý~

‘ù³}õ-| îý̄}õ äëù~$ ¬ äëù~$à÷¡ú ®ǖä~õ$à÷¡ú •³ö‘þ ¼³Üþ$‰éã2

‘ëÙáº: 57742088-10232088-03401088-63762088
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÀï¯ ²ö®ä³îþ

 ‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$¬ Ø›³$¬ÔÙ~²ÿ$à÷¡úèš÷²®ÿ$‰é|ã4$È†Ýú3

‘ëÙô : 3-10039488   Ø~àº : 40039488

î̄ü³ Ð~îì: îùó̄» î¦ï¯ ́}ø¯ ²¥ýð ́}®û

¸óó̄Ÿ- ¬ {…ý̄²$ …~è|‘³ }́ îý̄}õ à÷øó÷²®$ }…’̄}ÿ ¬ À~®ß {…~®$

 ‘ëÙàº:9-87728988-120 -11146533-40026533-780

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¹Ñ÷®  }ö²òåþ

¼ý³}́- ¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ ¼³Üþ$…Ñ¯ }́ ́ü³ ä±² ¼~ø¯$ ¥¯ Ø~Àì
à÷¡ú 44ö64 ̧~©’ï~õ }îý³$ ‰é|ã 49 ‘ëÙáº:29926363-170

moc.oohay@ccahsatgnas

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ òÁ³” }êëú ©÷}ò¹~²ÿ

‘ù³}õ -¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$à÷¡ú }î̄}® Ô³…þ$à÷¡ú î÷̧÷ÿ$ ‰é|ã1

à̄ ‰¹’þ:5613573991  ‘ëÙô: 54444088     Ø~àº:94346088

moc.ssurtnivon@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ à~öû ‘~šýâ

‘ù³}õ - ö´²}–$¬ 41$ ‰é|ã 4 È†Ýú2

‘ëÙô:6-50940188Ø~àº:78110788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îëâ î³}® Ôý~•÷ò̄

øï¯}õ - …ë÷}² …Ñ“̀$ ‰é|ã 531

‘ëÙô: 00604283 -3-00404283-180 Ø~àº:89462283-180

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯Ðëþ ¥†ý‡ {äùþ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ̧Ñ~®” {…~® $‰~üýô ‘³ }́ îý̄}õ à~Ÿ $ ©ý~…~õ 92 ¼³Üþ$
‰é|ã 32  ‘ëÙô: 2-08868688-‘ëÙáº:06768688

moc.nooram-narmo@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ …ª½þ

‘ù³}õ:©ý~…~õ ¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$ ò†¾ à÷¡ú ¼ùý̄ Ü÷}ñ ‰÷²$ ò³̧ý̄û …ú
îý̄}õ ‰ý³ö´}õ$ ‰é|ã 1  à̄‰¹’þ: 1594675991

‘ëÙô: 06-65-24-83554088 Ø~àº: 25554088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐëþ ¼ýÑú …ýåþ

‘ù³}õ: | ©ý~…~õ ¼³üÑ’þ$…ë÷}² À†~$¬ Ø~Èïýú$à÷ÿ îù³7 $‰éã93

  ‘ëÙô:9-09029622Ø~àº: 90487622

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ  ‰ý³öü~õ

¼ý³}́- ¬ ÜÁ³ ®¼“$ {̧ý~̂ Ü÷}îþ $ à÷¡ú 95 ‰é|ã 964

  ‘ëÙáº: 3-14298263 -170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  Ø³ü†³´ }̧é|îþ|©÷´}òþ

‘ù³}õ- ¼ù³}õ$ ò†¾ ¬ šù~®$ ‰é|ã 05

 ‘ëÙô:02333344 Ø~àº:01303344

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  î¦ï¯ ²Ä~ Ü³…~òþ

}ø÷}́ - àý~õ ‰~²» $…ë÷}² ¼ùý̄ ¡ï³}õ$…ýô ¬ 81 ö91Ô³…þ$ ̧~©’ï~õ
²}îýô$ È†Ýú 4$ö}¥¯ 61   ‘ëÙáº:12921933ö24767333 -160
øï³}û:91902762190moc.oohay@bonojhezasnarmo

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ}ÀÕ³ °à~üþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ö´²}$…~è|‘³}́©ý~…~õ73$ò³̧ý̄û …ú ä~ò̄ÿ$‰é|ã 171$
ö}¥¯ø~ÿ1ö4‘ëÙô:7-65019188-40988888Ø~àº:45468888

moc.oohay@oc_ygolonhcet_ecneics

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ²´îª÷}û

{îì-…ë÷}² î̄²»$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô ‰ùë÷}õ ́}®û

  à̄‰¹’þ: 3379516164 ‘ëÙáº:97944244-110

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô }̧Ùó̄ü~²

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ …Ñ̄ }́ ¡ù~²²}û ̧³̧†μ$ò†¾ ¬ ®îý³¡þ$
¼ï~²û006$È†Ýú }öí ‘ëÙô:00690277-00590277

Ø~àº:17739477

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³‰~²ü~̂

š~®û {…Ñëþ$ …Ñ̄ }́š~š³ö®$îóÉÝú ©³î̄¼“$…ë÷}² }Àëþ$ ¬ øÙ’ð
¼³Üþ$ ‰éã85$ à̄ ‰¹’þ:345711561   ‘ëÙô:6ö42681267 -

19371267-39661588 Ø~àº:79661588

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¼~ü~õ }…þ ́}®û

‘ù³}õ - ¬ š³®õ)òë¹÷õ î~ò̄è($ à÷¡ú Ø³´}õ Ô³…þ$ ‰éã 13$ ö}¥¯ 3

‘ëÙô:  21ö 90579188    Ø~àº: 50579188  à̄‰¹’þ:3396378691

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëý³Ä~ à~îμ}

‘ù³}õ- …μ²ä³}û à³®̧’~õ)ÄëÒ šó÷̂ …ú ¼ï~í($ò†¾ ©ý~…~õ ¥¹ýô
‰÷²)¬33($‰é|ã46È†Ýú2 ‘ëÙô: 05753388  Ø~àº:06753388

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ šï~êþ {¼’ý~òþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ Øéîâ ¼ï~êþ$ò†¾ ¬ ®²©½~õ$̧~©’ï~õ
{²ü÷$È†Ýú6 $ö}¥¯9 ‘ëÙô:6-25057388   Ø~àº:20057388

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  šÑÙ³{Ü~  šï~í

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ îé|À¯²}$ ¬ ¼~®$ ¬ š÷ü†~²$ ‰é|ã8

 ‘ëÙô: 47347788-14767788   Ø~àº: 17269788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îÁÉÙþ ò÷²{…þ

à³î~ò½~û-î¹áô$ }ò’ù~ÿ …ë÷}² äëù~$Àó̄öß ‰¹’þ:3581

 ‘ëÙô:31-11944243-380 Ø~àº:51944243

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ {²üô  ́ö²¡óæ

  ‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$à÷û ò÷²$à÷¡ú6$‰éã5

‘ëÙô:6978   Ø~àº:54392588  moc.natseraza@ofn i
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Àë§ ®ö̧“

‘›ùýμ}” }ò̄}́û äý³ÿ ö àó’³í ®ÜýÞ ²È÷…“ ®² î÷}®)xinordyH(

 ‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$‰é|ã4$È†Ýú 2 ö 4

 ‘ëÙô:6-50025966   Ø~àº88660466

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðý¹þ îÝÁ÷®ê÷

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$…ô …¹“ äì$̧~©’ï~õ äì$‰éã4$Ë
øïáÚ$ ö}¥¯1 à̄‰¹’þ:1393491151  ‘ëÙáº:3-05025688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ò~À³ üμ® {…~®ÿ

  ‘ù³}õ-¼ý« ØÅì| }êú ò÷²ÿ$…ë÷}² î³´®}²}õ$…Ñ¯ }́ ö²ö®ÿ ¼ù³ã
{́î~ü¾$̧~©’ï~õ ¥áï“$ …ë÷ã }îý̄$È†Ýú7$

‘ëÙô:82321068-97321068$01-10321068 Ø~àº:33521068

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ }…³ }øýð ®}®öò̄

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ ‘÷}òý³$à÷¡ú ¼~øýô$‰é|ã2$¼³à“ ̧~©’ï~òþ
à~²ä¹’³ ‘ëÙô:7-65660288   Ø~àº:80567788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ®²öü¾

‘ù³}õ- ¬ }òÝé|̂$ ¬ Øª³ ²}́ÿ$ ‰é|ã 81 à̄‰¹’þ:1174484131

 ‘ëÙô: 4-03268466 Ø~àº: 18629466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ…ùμ}® ̧ýÙþ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰é|ã 8$ö}¥¯1

  ‘ëÙô:8-31408988  Ø~àº:11408988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¹ý§ }êú  Ø³}ø~òþ

‘ù³}õ-¬71¼ù³ü÷²$¬ {ü“ }êú ̧Ñý̄ÿ$¬ ÀÙ³ÿ$‰éã76$́òæ1
‘ëÙô:08633033 Ø~àº: 40733033

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ îÑ~ü³

 ¼ý³}́-…ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$²ö…³öÿ ¥¹ýóýú •~²}êëú$ ¬ ¼ùý̄ î¦é|‘þ

‘ëÙô:50743483-3-10743483 Ø~àº:21743483-170

ri.gpos@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ öè|ü’þ

‘ù³}õ-¬ ‰~̧¯}²}õ ¼ï~êþ$‘Ý~ÈÒ Ø³î~òýú$ò†¾ …ô …¹“ ‘³òœ$‰é|ã 715
È†Ýú2$ ö}¥¯ 6 ‘ëÙô:2-06461822 Ø~àº:95461822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ Ø³´}òú

 ‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$…ë÷}² }ü÷}òâ ¼³Üþ$©ý~…~õ ́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$
à÷¡úüáð$ ‰é|ã4  ‘ëÙô:53526588  Ø~àº:058670788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® ø~®ÿ ‰÷²

‘ù³}õ- ¬ ¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$…Ñ̄ }́ îý̄}õ ‰ý³ö´}õ$à÷¡ú 12 ‰é|ã 62
‘ëÙô:3-15611288 Ø~àº:79710688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ‘Ýþ ¥¹óþ ò·}® Ø³}ø~òþ

‘ù³}õ-îý̄}õ { ²¶}ò’ýô$¬ ö´²}$¬ 12$‰éã 6$ È†Ýú2$ö }¥¯6
‘ëÙô:48462788-42970788-52970788 Ø~àº:12764068

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð }êú ©¯}üþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ …ù~² ¼ï~êþ$ ©ý~…~õ ö²´ò̄û$ ‰éã 5$ È†Ýú ̧÷ñ
‘ëÙô:00134888- 82934888-3-27131388

Ø~àº:47343888 moc.gnenivlek:www 

î̄ü³ Ð~îì:©~ òð äý’þ ̧ýÚ }êùþ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$…~è‘³ }́ îý̄}õ à~Ÿ$²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ
î̄²»$à÷ÿ }…Ý³ÿ$ ‰éã81$È†Ýú7šó÷…þ  ‘ëÙô:71310842-

000710842  Ø~àº:68053122

îÑ~öõ î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¹³ö² ö•÷Üþ

‘ù³}õ-à÷ÿ òÁ³$¬21 $¬ ò~®²ÿ òý~$‰éã4 $́òæ ®öñ

‘ëÙáº:2-13778288-45146288

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ®²©½~õ

‘ù³}õ-¬ öêýÁ³$…~è|‘³ }́ ̧ú ²}û …ù½’þ$šó‡ ‰ï‹ …óμüô$¼ï~²û
6122$È†Ýú4 ‘ëÙô:11275988-54712788 Ø~àº:95550188

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥†ý‡ ¼áý†~üþ

¼ý³}́-¡ù~² ²}û ²ü½ïâ$̧~©’ï~õ …ùó~ñ$ à̄ ‰¹’þ:774416517

‘ëÙô:9-69673383-170 Ø~àº:59673383-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }à†³ äë¹³©þ

‘ù³}õ-¬ }òÝé̂$îý̄}õ Ø³®ö̧þ $¬ ‰~²»$à÷¡ú šù~òåý³$‰é|ã11

‘ëÙô:34922766-43750766 Ø~àº:42365766

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ü†³´ Ð†̄}êï~êáþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$¬ Ø³¼’ú$ ¬ …÷̧óþ ø³ä́÷üô$¬ {Ü~…μ²äþ…ú È³Û
¼ï~í$ò†¾ äëÙ~ñ$ ‰éã 83  ‘ëÙô: 7-53221622 Ø~àº:03480622

 moc.ocmadakam.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ®}²ü÷¿ ü~²ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$…Ñ̄ }́‰ì îý³®}î~®$à÷¡ú ®}îô}Ø½~²$ ‰éã92$
à̄‰¹’þ:145779691  ‘ëÙô:29048068-71228068

Ø~àº:52038068 ri.ocnamar@ofni

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ …~…â îëáþ

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ …ù½’þ$ …Ñ̄ }́ ̧ù³ö²®ÿ$ ¬ à~ö̧þ Ø³$ à÷¡ú …~²…̄$
‰éã22$ È†Ýú øïáÚ‘ëÙô:3-24361588 Ø~àº: 84805788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$òý¾ Ø³üï~õ$¼ï~²û25

‘ëÙô:14056466-42820466Ø~àº:53091466
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³¼ý̄ }…÷}êÙ’¦þ

‘ù³}õ-î³´®}²}õ$…ë÷}² {²ü~ Ø³$¡ù~² ²}û š~ò†~́}õ$‰é|ã83

‘ëÙô:9-76283244 Ø~àº:16141244 à̄‰¹’þ:5413864641

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ ¡ù~² î¦~êþ

‘ù³}õ- |©ý~…~õ ¼ùý̄ îÉù³ÿ$ ©ý~…~õ Ü~‚ð îÝ~ñ Ø³}ø~òþ ¼ï~êþ$ à÷¡ú
¡ù~²ñ$ ‰éã41$ È†Ýú ®öñ ö̧÷ñ ‘ëÙô: 8-65583588

Ø~àº:|36583588

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ ²Ä~ îÝ̄¸þ

‘ù³}õ-©ý~…~õ {́}®ÿ$ šó‡ ®}ò½å~û ÀóÑ’þ ¼³üÚ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄
À~®Üþ$ ‰éã62$ È4$ö}¥¯31‘ëÙô :25701066-78284066

Ø~àº:79870066

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ð¹å³ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ ‰ì À¯²$ …ô …¹“ }©÷}õ$|‰éã32

‘ëÙáº: 95388622-06388622-35730222-39943222

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ‘~…¾

}ÀÙù~õ-¬ …μ²äïù³$¬ ø½“ …ù½“$ ¡ù~²²}û ¥ïμû$ ‰éã 932

   ‘ëÙô: 05594623- 130Ø~àº: 53067623 øï³}û:75145113190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ̧ªóå÷

}ÀÙù~õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ )²û($ ¬ …¹ýœ$  à̄‰¹’þ:  8744119818

‘ëÙáº:3-07564233-05664233-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ Ðëþ ¥¹ô ò·}®ò~îÝþ

î½ù̄- …ë÷}² öàýì {…~®$ …ë÷}² à÷•³$ à÷•³1$ ‰éã301

‘ëÙô:32443673-150Ø~àº: 42443673-150øï³}û:83267135190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷®²Ä~ {̧ý~…~õ

¼ý³}́-¬ Ǖö̧þ Ô³…þ$ šó‡ ø’ì ̧³ü³$̧~©’ï~õ ©ë̄ …³üô2$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯2‘ëÙô: 95058263-170 Ø~àº: 16058263-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ î¦†’þ

î½ù̄-…ë÷}² ̧›~®$ ¡ù~²²}û ©ý~ñ$ šó‡ …~òâ à½~ö²ÿ́$ ̧~©’ï~õ
‘›~²ÿ$ ‰éã 21$ È†Ýú ¡ù~²ñ‘ëÙáº:81-616436773-150

øï³}û:85271135190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ü÷̧Ú }̧ïÑýëþ

²¼“-¬ îÑëð$ ò³̧ý̄û …ú ¡ù~²²}û Ðëþ {…~®$ ̧~©’ï~õ …ë÷²üô$ È†Ýú2

 ‘ëÙô: 31900533$ 8- 78040533-310 Ø~àº:00113533-310
‘ù³}õ:50636244

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ¼ý³ î¦ïÿ̄

î½ù̄- à÷ÿ ®à’³}$ ò†¾ }…ô ̧ýó~ÿ 41$ ‰éã 061 Ã Œ: 9514-
7319 ‘ëÙô:4-27173483 - 150   Ø~àº: 57173483- 150

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô …~Ü³ ́}®û

´ò›~õ-¬ ©³î½ù³$²ö…³öÿ }®}²û îý³}™ Ø³øóåþ$̧~©’ï~õ
²Ä~üþ$‰éã 043$ö}¥¯402

à̄‰¹’þ:74314585154‘ëÙáº:23114733-420

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ô Èù³}òþ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$‘Ý~ÈÒ ®öê“)àé|ø¯ö´($‰é|ã4651$̧~©’ï~õ
Ø³øóæ $È†Ýú 7$ ö}¥¯02 ‘ëÙô:1-09003622 Ø~àº:29003622

moc.hedoolahsraham.www

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ î÷̧÷ÿ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ ‘›³ü¾$¬ Üëï¹’~õ$à÷¡ú
ò~À³ÿ$ ‰éã 22$ È†Ýú2  ‘ëÙô:71463722- 15484722-
14763722 Ø~àº: 15484722       à̄‰¹’þ:1144391691  

ri.repolevedrhem@ofni:liam-E 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ …ý½ï~²

üμ®$ …ë÷}² }îý³ à†ý³$È†Ýú Ø÷Ü~òþ¸~üŠ~$‰é|ã31$à̄‰¹’þ4898476198

‘ëÙô: 01810283-530 Ø~àº:64041283-530

moc.oohay@ochezasgrahs

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® …ù³}îþ

}ÀÙù~õ-¡ù~²…~× …~è$ î›’ïÒ ‰~²̧ý~õ$ ¼ï~²û 506$
à̄‰¹’þ:3749993718 ‘ëÙô: 69296263-3527426-130

Ø~àº:93135263-130   moc.nazasanab@ofni:liam-E 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¼á~õ ò~Ìïþ

‘ù³}õ-¬ îéÀ¯²}$ ©ý~…~õ äë̄¼“$ ¬ Ð³Øþ ¼ý³}́ÿ$ ‰éã62$

‘ëÙô: 45751288-06194088-52013088   Ø~àº:06643088
 moc.oc-azneh @ofni:liam-E

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ý·õ ̧³}ò›~ñ

‘ù³}õ-¬ }̧’~®îÉù³ÿ$ ¼ï~²û 391  Àó̄öß ‰¹’þ 1175-55141     

‘ëÙô:01156524-71-51165788$ 03-82155788 Ø~àº:24104788

moc.ccrdii@ofni:otliam-moc.ccrdii@ofni 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Ð†~» ®øó†þ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ̧³ö Ô³…þ$‰é|ã321$ö}¥¯1$ã-Œ:1155318991

‘ëÙô:13708022-93708022 Ø~àº:93708022

moc.durrahwog@ofnI

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }ÀÕ³ ¶}êú ‰÷²

‘ù³}õ-¬ öòâ$ò†¾ …ô …º ©÷}š÷ÿ à³î~òþ$‰éã651$È†Ýú 5 ¼³Üþ
à̄ ‰¹’þ:3886181991  ‘ëÙô:93300688-05520688

Ø~àº:98111688 moc.oohay@ladhemra

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }…÷}êÝ~̧ð ø~¼ïþ    

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ¬ ©ý~…~õ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²$ ‰éã 61

‘ëÙô: 4-36318888-77707788-74367788
Ø~àº:10667788-06147788

 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ   }̧¯ }êú }¥ïÿ̄  

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² ¼ù³®}²ÿ$ …~è‘³ }́ ©ý~…~õ ̧³ö$ ©ý~…~õ
¼ùý̄ ¥¹ýóþ$ ‰éã66‘ëÙô: 59714122   Ø~àº:09714122    

¸~©’ï~òþ îÑ’†³

šù¾ ̧~́

}üïô ̧~́}õ Ð³¿

òÁý³ Ðï³}õ {²ü~

‘Ù’~õ ²ø¹~́ ‰~²»

¸~́û î¹~¥þ

 

¸÷ṍ ®²û î½ù¯

   ̧~©’ï~òþäýë†~õ

…’ô ö î~¼ýô Ǖ» ²Ä÷ÿ

‰÷ü~ …’ô à~²}õ

îù~² ¼~ê÷®û

 ‘÷̧Ñú }ü³} }ê†³´

¼³ß ̧~́û à÷ü³

…ó~ ̧~́}õ ̧Š~ø~õ

²}û ̧~́ÿ ö ̧~©’ï~õ øóμ}

ä¹’³¿ ö ò÷̧~́ÿ
Àó~üÒ }ü³}òý~õ) î~ò~(

 ä÷ø³ ²ö®

{²îú ®}í

¼³à“ {. » .Œ

 

¼³à“ ²àýó̄¶
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¥ÝýÝ“

¸ïó~õ- ¬ }î~ñ$ ‰éã84 ‘ëÙô:05944333-320
Ø~àº:66212333-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³‘Åþ }̧áó̄²ÿ

øï¯}õ-{²}îå~û …÷Ðëþ$ ‰½“ ¼ù³®}²ÿ î³àμÿ$ ̧~©’ï~õ Øóþ
îùó̄¸þ {…~®ä³}õ$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 1ö2Ø~àº:27247283-180

 ‘ëÙô:4-00457283-180

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ©¹³ö îý³}…ý~õ

‘ù³}õ-îéÀ¯²}$‰éã901$ ö}¥¯407

‘ëÙô:2-17535088 Ø~àº:75335088

®Ø’³øï¯}õ-   ‘ëÙô: 00005283-180   Ø~àº: 00006283-180

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¬ È~üÙþ    

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$ ¬ ¥áýð }ÐÍð$ ‰éã72
‘ëÙô:9-10260688    Ø~àº:99440688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …÷Ô÷» ‰ý³öîý~õ

‘ù³}õ- ¬ }ü³}ò½ù³ ¼ï~êþ$ ‰éã 242

‘ëÙô: 92472888-58382888  Ø~àº:25324888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²̧÷í îÑýô

}ÀÙù~õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ$¬ …¹ýœ$ à̄‰¹’þ: 8744119818

‘ëÙáº:3-07564233-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ îý̄}õ à~Ÿ$ ¬ üáð$ ¬ ¼†óð$ à÷¡ú ¼~ø¯$
‰éã3 ‘ëÙô: 1 -06677022    Ø~àº:44677022

gro.bayep@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ ̧ý̄ Ðëþ

‘†³üμ- ¬ Ø~²}…þ šó÷…þ )¡~üáó~²( šó‡ ́ü³ä±² {…³̧~õ$ ̧~©’ï~õ Ð³¿$
È†Ýú ‰ó›ð$ ö}¥¯ A ‘ëÙô:10175333-140 Øáº:20175333-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ à½~ö²´

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$¬ îëâ$ ò†¾ à÷¡ú öö́}‚þ$‰éã31$È†Ýú9
‘ëÙô:26612068    Ø~àº:4412068

à̄‰¹’þ:1118369551 moc.oohay@oclivicaned

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  }¥¹~õ }òÁ~²ÿ

¼ý³}́-…ë÷}² ‰~̧¯}²}õ-šó‡ ®²î~òå~û î¦ï¯ ²̧÷í }êëú$
¸~©’ï~õ}îýô$ à̄ ‰¹’þ:6641775817

‘ëÙô:02233383-170  Ø~àº:45122283-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ̧ý̄ }¥¹~õ {̧’~òú ®}²ÿ

‘ù³}õ-¬ ä~ò̄ÿ$¬ üáð$‰éã11 $ È†Ýú }öí$ö}¥¯üâ $
à̄‰¹’þ:1185167151  ‘ëÙô:1-09676283-530

63068188   Ø~àº:00700513-530

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }Àýëþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ǖ»$ ¬ }ü³}õ ́îýô$ ¬ äë¹’~õ$ ‰éã92    

   Àó̄öß ‰¹’þ: 579-56641 ‘ëÙô:5-15068088 Ø~àº:27068088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ø÷¼ý~²ÿ ‰÷²

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ ́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$à÷¡ú …óÙ½ú$‰éã11$È†Ýú4$
ö}¥¯8   ‘ëÙàº:50498088-13696588 

ri.puorGDTM.WWW

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …³}” ‰~²̧~‰÷² àë÷²

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$¬ ¼ùý̄ î¦ï¯îù̄ÿ Ø³¥μ}®ÿ$̧³ö Ô³…þ$
‰éã411$ È†Ýú4$ö}¥¯01ö21  ‘ëÙô:1-07478322
Ø~àº:07478322  ri.oc.hezasnamrab.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ Ø³ǖ ò~‚ýóþ

‘ù³}õ- ¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ à÷¡ú81$ ¼ï~²û 03
à̄‰¹’þ:3155666951    ‘ëÙô: 15059888- 55299888-

59359888  Ø~àº: 79500888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ î÷èüþ

©³ñ {…~®-  ¬ }òÝé̂ $ ¬ ̧’~²©~õ$šó‡ à÷¡ú ¼ùý̄ …ý³}ò÷ò̄$
‰éã29$ à̄‰¹’þ:9896983186 ‘ëÙáº: 22834233-660

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ {Ü~š³ÿ

}ø÷}́- ́ü’÷õ à~²îó̄ÿ$ ¬ ́ü’÷õ$ ¼ï~²û9$ à̄‰¹’þ:1883483616

‘ëÙô:54103443160-45223443160 Ø~àº:85353443160

 ri.anabnooram.www 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ  ǖ}êú î̄òþ

‘ù³}õ$ ©ý~…~õ ‰~̧¯}²}õ$ ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ ò÷…óý~®$à÷ø¹’~õ üáð$
‰éã4$È†Ýú 5$ö}¥¯305 ‘ëÙô: 46776722 -17876722

Ø~àº:48128522   moc.nihcruoga@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ©³̧ó̄

¼ý³}́$ }üï~õ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 42$ Àó̄öß ‰¹’þ:447-55917

‘ëÙô:93460363-170 Ø~àº:24928798- 120
øï³}û:78309077190 ri.oc.nt.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô }̧ï~Ðýëþ Ø³

}ø÷}́-…ë÷}² äë¹’~õ$ ‰ý£ äë¹’~õ$ ò†¾ ¬ ö¥ý̄$ Ë ̧÷ñ$ ̧~©’ï~õ
òÁ³ îý`~ß$ È†Ýú ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ: 7364184316

‘ëÙô:5-25141233-160 Ø~àº:85141233-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý̄ Ðëý›~òþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ÐÉ~²$$ ‰é|ã01$È†Ýú5   ‘ëÙô:16448068-
75138068  Ø~àº:18268068

   moc.snocmellaom.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ©~®ñ }¥ï¯{…~®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ îÉù³ÿ$ ¬ îý³Ðï~®$ à÷¡ú òùð$ ‰éã 61$ ̧~©’ï~õ
ö´}õ$ à̄‰¹’þ:1134177851‘ëÙáº:5- 07543588

 moc.liamg@ocnazav 

¼³à“ ̧~©’ï~òþ
‰ì …ó̄

 ̧~©’ï~òþ
‘~̧ý¹~‘þ …Ñ̄¸~́

‰ý~̂¸~́û ä¹’³

 ©~òú ä¹’³ {°²

}Ü’Á~® ä¹’³ ®ò~

î÷̧¹ú Ðï³}õ

îëþ¸~©’ï~õ

ä³öû ‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ|ø~ÿ ò÷üô

puorGDTM

¼³à“ ̧~©’ï~òþ ®…ëú

²}û ä¹’³ öè|¿

 î~²öõ …ó~–

ä³öû îùó̄þ̧ {ä÷²¡ýô

 ‘÷̧Ñú òï~

 î’³} ̧~î~õ

ö´}õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô Ðëýμ}®û

©³ñ {…~®$ ¬ }òÝé̂$ ¬ îÑ³Ø“$ ‰éã62

‘ëÙáº:99343233-660   øï³}û: 67821616190-
31297636190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ à³üïþ }î½þ

²¼“- …ë÷}² îÑëð$ò³̧ý̄û …ú ¡ù~² ²}û Ðëþ {…~®$ ̧~©’ï~õ }ø÷²}$
È†Ýú3$    ‘ëÙáº: 76213533-77905533-310

à̄‰¹’þ: 7936365514 moc.liamg@0891namatpeS

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~ à~Ìïþ

¼ý³}́- ¬ }²ñ$ ¬ ò~²öõ$à÷¡ú ò~²öõ üâ$‰éã31$ ¼ï~²û831
à̄‰¹’þ:7334173417    ri.ratsogrisam.www   

‘ëÙáº:12389223-62406223 -170

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» }à†³ÿ

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ }…’̄}ÿ …μ²ä³}û ü~®ä~² }î~ñ …ú È³Û ¼ï~í$ ¬ ¼ùý̄
‘ýï÷²ÿ ¼³Üþ$ ò†¾ à÷¡ú {²}ñ$ ‰éã1    

‘ëÙô:39356066-93400066-40100066 Ø~àº:83982066

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯Ðëþ ¡ùáó̄ÿ

´}ø¯}õ- ¬ }î~ñ ©ïýóþ Ô³…þ$ }î~ñ ©ïýóþ 06$ à̄‰¹’þ:7994168189

‘ëÙô:97081533ö67971533-450 Ø~àº:16730533-450

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ ¼ù³}ñ ¥~šþ ́}®û

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ ¬ …ù†÷®ÿ$ ¬ òý~ü¾ Ô³…þ$ ‰éã 73

‘ëÙô:98640966-27640966    Ø~àº:63680966

moc.liamg@kalfazasnivon

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ǖ»$…ë÷}² ®}®î~õ$¬ äëù~$äëù~ÿ1$‰é|ã8$ö}¥¯3

‘ëÙô:26480129-620-93277588-01289088
Ø~àº:00797798 moc.liamg@oc.hooknirraz

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ äé|…’÷ò¢þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$šó÷̂ ¼³ß îý̄}õ Ø³øóæ$à÷ÿ ‰ý÷ò̄üáð$à÷¡ú
{ò~øý’~$à÷ø¹~² Ô³…þ$‰éã 1$È†Ýú2$à̄‰¹’þ:6435577991

‘ëÙô:41836022 -78836022-76936022Ø~àº:85836022

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð†~» }…ù³ÿ

‘ù³}õ-  …μ²ä³}û {ü“ }êëú À¯²$ ®ü†~šþ šó÷…þ$ à÷¡ú ¼ùý̄ …ª’ý~²ÿ$
‰éã1 ‘ëÙáº:44538522 -12 ö71675522

 moc.ocasket@ofni 

 
î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ÔéîÑ†~» šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ- î³´®}²}õ$ ©ý~…~õ ò~øý̄$ ©ý~…~õ ö¥¯‘þ$ ‰éã 42$    

à̄‰¹’þ: 1913971641  ‘ëÙáº: 79911244

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ î’¦¯üô

‘ù³}õ-  ̧Ñ~®” {…~®$ …~è‘³ }́ îý̄}õ à~Ÿ$ ©ý~…~õ Ðëþ }à†³)21($
‰éã73$  È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ: 7515168991

‘ëÙô:15294122$ 95294122 $76294122
moc.razadnaja.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ²Ä~́}®û

Ü~‚ð ¼ù³- ¬ ̧~²ÿ$ ü~» 76$ à÷ÿ {́}®ä~õ   à̄‰¹’þ:9199993674

‘ëÙô: 46784024-110    Ø~àº: 80204024-110  ri.harbas.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ à³üïþ

‘ù³}õ-  ̧ý̄©ó̄}õ$ }öí ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ¥~Ÿ ¥¹óþ$ ‰éã34$
ö}¥¯3$    à̄‰¹’þ: 4586375551   ‘ëÙô:04543588

Ø~àº:14543588  ri.hooknihsra.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð äó›ú

‘ù³}õ-¸ý̄ ©ó̄}õ$¬ ©÷}šú Ð†̄ }êú }òÁ~²ÿ$‘ý¹Ù÷õ$¬ î̄}‚ô$
‰éã76$ ‘ëÙô:66619822-09124822   Ø~àº:84919822

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ü~õ ́î~òþ

à³Ÿ- ¬ ®²©’þ$ ²ö…³öÿ îý̄}õ ÐÉ~²$ ‰éã962$ È†Ýú3$ ö}¥¯9
à̄‰¹’þ: 2433777313     ‘ëÙáº:79013533 -620|     

 ‘ù³}õ: 18722644- 35172644  Ø~àº: 69859444
ri.narihezaslop@ofni

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¥¹ýô ø½’³ö®ÿ

´ò›~õ- ¬ }î~ñ$ à÷¡ú îÑýóþ$ ‰éã 2/1$ à̄‰¹’þ 9434777154
‘ëÙô: 4ö29362333-420 Ø~àº: 39362333-420    

‘ëÙô ‘ù³}õ:35153388Ø~àº:45153388

 moc.liamg@aisrepnagnaz 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ òýáó~ñ

‘ù³}õ$ ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®²ü~$ îý̄}õ à÷•³$ ¬ ¼ù³®}²ÿ$ à÷¡ú 52$
‰éã 98$ ö}¥¯7   ‘ëÙô:4-35599688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ¼ù~®ÿ Ø³

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ÌÙ³$¬ {Ü~́}®û Ø³®$ ¬ ‰~́®øð$ ‰éã 04$ö}¥¯7
‘ëÙô:19650762-81957   Ø~àº:05705222

moc.narixaiboc.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~î³}õ à³üïþ î³´}êú

‘ù³}õ-…μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ …~è‘³ }́ šù~õ à÷®ã$ ‰éã88 )…³Ÿ òåýô( Ë6$
ö}¥¯306 moc.oohay@ochezastseyap.www 

‘ëÙô:73379788      Ø~àº:69397788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ®²öü½þ

‘ù³}õ- îéÀ¯²}$ ¬ ¼ý³}́ šó÷…þ$ …³´üì Ô³…þ$ ‰éã 431$ ö}¥¯ø~ÿ
3ö$6$ à̄‰¹’þ:6694185341 ‘ëÙáº:24816088  ‘ëÙô:54122688-

43122688-85716088     moc.nalabasrasi.www

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ¼ï¹þ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è|‘³ }́ îý̄}õ öòâ$¬ ¼³üÙþ$‰é|ã24$…³ Ÿ
©½~ü~²$  ö}¥¯109  à̄ ‰¹’þ:8663499691  ‘ëÙô:7-65169788

Ø~àº:15429788

î̄ü³Ð~îì:  ©~òð {́}®û Ðï³}òþ

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$}ò’ù~ÿ ¬ ‰³®üº$ ò†¾ …ô …¹“
¸÷ñ$‰é|ã2$  à̄‰¹’þ:1345481991    ‘ëÙô:63464088

Ø~àº:51063088 .

‘¦ëýì ̧~́û ‰³̧÷ò~¿

‰þ ̧~́}õ ö}²ò~

î¹ý³ ä¹’³ šó÷̂

ä³öû ‘ªÁÁþ ¼ùý̄ ²š~‚þ

¸~©’ï~òþ ö ²}ø¹~́ÿ îá³}õ

ò÷üô ̧~́}õ }Øéã

´²üô à÷û

}̧’³}‘÷»

ä³}òŠ~üú ̧~́}õ

ä³}ò¹~ ‰~²»

¸~…³}û‰þÈ†³̧’~õ

{²¼ýô à÷û

î÷̧¹ú ¥³}

‰ì ̧~́û }ü³}õ

 ́òå~õ ‰³¼ý~

¸~©’ï~òþ ²}øý̄à÷

‰~ü¹“ ̧~́û

¼áýì ̧~́ }ü³}òý~õ

 

à÷êù~ñ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô šï½ý̄ÿ Ø³®

©³ñ {…~®-š~®û …ý³}ò½ù³$ …~è‘³ }́ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ àï~ê÷ò̄$
šó‡ }®}²û ²}û$à̄‰¹’þ:234931518 ‘ëÙáº:49502133-660

øï³}û:93095796190 ri.liamhc@notebkalfa

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ Ô³…~

¸ý³š~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$ ò³̧ý̄û …ú ‰ì ø÷}üþ$
à~²ä~û|î³àμÿ¼³à“ …ù†³  moc.oohay@ocrobheb 

‘ëÙáº: 7295224-5430    øï³}û: 33215413190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ À†³ÿ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²)‘÷}òý³( à÷¡ú ø÷î~õ$ ‰éã2$
È†Ýú 3 ‘ëÙáº:47-96687888

î̄ü³Ð~îì: ‰³öüμ ÜýÉ~̧÷ò̄

‘ù³}õ- }‘÷…~õ ̧’~²ÿ šó÷̂$ ‰ý~î†³ Ô³…þ$ ¬ üáð$à÷¡ú }òÁ~²ÿ$
‰éã88$ ö}¥¯4 ‘ëÙô:45436944-46436944

Ø~àº:24136944

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼ý̄ à³üï~üþ

‘ù³}õ- …ë÷}² î³´®}²}õ$ ¬ }…³}øýïþ$ }ê÷ò̄61$ ò~î̄}²31$ ò†¾ ü~®ä~²
}î~ñ$ ‰éã79$ Ë 1$ ö}¥¯6  moc.ocaklehs.www 

‘ëÙô: 9-89475244   ‘ëÙáº: 02062244

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ }î~îþ

î½ù̄-…ë÷}² ̧›~®- ©ý~…~õ îýé®$ ò†¾ îýé® 2$ ‰³ö¶û ©Ê 2 ÜÉ~² ¼ù³ÿ
î½ù̄- ‰éã 27 ‘ëÙô 00040073-150à̄‰¹’þ 13733-77819

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ }¥ïÿ̄ ò·}® š÷¼~òþ    

‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ$…ë÷}² ¼ùý̄}õ$î›’ïÒ ́ü’÷õ$…ë÷ã A$Ë31$ ö}¥¯4
à̄‰¹’þ:8961463431‘ëÙô:5-49937066  Ø~àº:67367798

ri.oc-rbi.www 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ø~‘¦þ

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ ‘Ý~ÈÒ öØ~®}² ö }̧’ª³$ …÷̧’~õ üáð ¼³Üþ$
‰éã33   ‘ëÙô: 4-04614077   Ø~àº: 14614077 

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àýù~õ À~®ß ö´ü³ÿ

¸óó̄Ÿ- …ë÷}² ¼†ëþ$ à÷¡ú ©~òÝ~û$ ‰éã 621$
à̄‰¹’þ:3897469166 ‘ëÙô:21333233780$47573233780

‘ëÙáº:43909233780 moc.oohay@ocjoomat 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êú üμ®}õ š÷

‘ù³}õ- ÌëÒ ¼ï~í Ô³…þ îý̄}õ ¼ý« …ù~üþ$ …³Ÿ ÀÛ̄$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯ 92$ à̄‰¹’þ:6463883991

‘ëÙô:99111288-02333088 Ø~àº:12863088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿǕ²” }êú šÑÙ³ÿ ̧~î~òþ

}ÀÙù~õ- …ë÷}² à½~ö²´$ ¡ù~² ²}û îÙ’§$ ̧~©’ï~õ }Ø½~²$ Ë4$
ö}¥¯51‘ëÙô:91907773-130  ‘ëÙáº:71907773-130

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ²¥ýð Ø³´}òú ¼³…ý~òþ

‘ù³}õ-¼ù³}õ$ …~è‘³ }́ Øëâ ®öñ$ …Ñ̄ }́ î¹¦¯ }î~ñ Ðëþ$ ò†¾ à÷¡ú
Ü½éÜþ$ ‰éã21$ ̧~©’ï~õ }̧Ùó̄ü~²$ ö}¥¯6

à̄‰¹’þ:4743971533 ‘ëÙô:40206344  Ø~àº:31206344

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ }Ø¹³ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ©~ê̄}̧éîþ$ à÷¡ú5$ ‰éã52$ È†Ýú
øïáÚ ¼ï~êþ ‘ëÙô:25032788- 91884788-08123788

Ø~àº:85491788

 î̄ü³û Ð~îì: {Ü~ÿ }®ö}²® }®ÿ ¡ù³û ä½~

‘ù³}õ-©ý~…~õ îÉù³ÿ$ ©ý~…~õ îý³Ðï~®$ à÷¡ú üáð$ ‰éã5$
à̄‰¹’þ:1157397851‘ëÙô:51484788

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }®ö}²® }®ÿ ¡ù³û ä½~

‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$ …Ñ¯ }́ ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ¼ï~²û13$

 à̄‰¹’þ: 7777177651 ‘ëÙáº:03291488

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²̧÷í À~ê¦þ

¼ý³}́- îý̄}õ ÜÁ³}ê̄¼“- }üï~õ ¼ï~êþ$ šó‡ …~òâ îë“$È†Ýú ®öñ$
à̄‰¹’þ: 67361878170 ‘ëÙáº:22561363-170    

moc.oohay@ssrorhsep

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ ²Ä÷ÿ Øé¥ýú

}ø÷}́- àý~òŠ~²»$ ¬ 7 ¼³Üþ- ‰éã 42

  ‘ëÙô: 35022933-44322933-160‘ëÙáº:54322933    

 moc.liamg@eciffolaretnec.dpliamE 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ î¦ïÿ̄

‘ù³}õ-©ý~…~õ ̧’~²©~õ$ …ýô ¡ù~²²}û }̧ÿ̄ ö ©¹³ö$ ‰éã 126$ È†Ýú
®öñ ‘ëÙô:22372465 -73565752190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯²Ä~ ¥†ý‡ ‰÷²

¸~²ÿ-…ë÷}² }îý³î~́ò̄²}òþ$ šó‡ …~òâ ‘›~²”$ ̧~©’ï~õ ̧ýó~$ È†Ýú 3
‘ëÙô: 12266333-110 Ø~àº:05575333-110à̄‰¹’þ:8656176184

moc.oohay@ten_nooraK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ ¼³üÙý~õ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ îý̄}õ ÜýÁ³ }îýô ‰÷²$ …³Ÿ ̧³ö$ È†Ýú ‰ó›ð$
ö}¥¯ 2$ à̄‰¹’þ:4935578991 ‘ëÙô:89663122 -48763122

Ø~àº: 07863122      oc.rihzah@ccd 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ýô î¹Ñ÷®ÿ

¼ý³}́-¡ù~²²}û ²ü½ïâ$ ̧~©’ï~õ …ùó~ñ$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 5ö6$
à̄‰¹’þ: 2744165817‘ëÙô:29673383-170 -39673383 -170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ òÙ³ ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ Ø~Èïþ$ ¥¯Ø~Àì ¬ ²øþ îÑý³ÿ ö ¬ ‰³öüô }Ð’Á~îþ$
¸~©’ï~õ ̧ùó̄$ ‰éã 761$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯3$à̄‰¹’þ:5673664141

‘ëÙáº:02017988-82589988-13589988
moc.oohay@namilnahajehshgaN 

}Øéã …’ô }ü`~²

¼³à“ …ù†³

¸~́ {̂ àý~õ ‰~®

 Ø³}́ Ðï³}õ ‘̄…ý³

¼³à“ ¼ëá~

}ü¹’~ …ó~ÿ ²}̧«

}…óýú ä÷ø³ ®ò~

 ‘ï÷Ÿ

¼~² îýó~

îù³}́ ̧~î~õ

î~ò~ ²}û }²»

}²¼¯ ̧~́û È÷»

…ó̄}¼“

…ó̄

  ‰ý½³ö ²}û ÀóÑ“ ̧~¥ì

‰̄ǖû ®öà÷øú

Ø³}́‰þ {²ü~

 ‰ì ÀóÑ“

 ø·ü³ }…óýú

}…óýú ̧~́}õ òÁ³‰~²»

òÝ¾ šù~õ êýï~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ î¦ï÷® àéüú

‘ù³}õ- }êùýú$ î³üð ¼³Üþ$ ‰éã74$ È†Ýú 5$ ö}¥¯81$
à̄‰¹’þ:1973595191 ‘ëÙô:11080262Ø~àº: 130880262

 ri.tarajetgp@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ¼ýªþ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ }ê÷ò̄$ ¬ 73 ¼³Üþ$ ‰éã5$ à̄‰¹’þ:
3145396151 ‘ëÙô:93988788 Ø~àº:06507888    

 moc.liamg@oc.raydohK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ÐÍýïý~õ

…÷¼ù³-¬ îÉù³ÿ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ ́ü’÷õ$ …ë÷ã c$È†Ýú4 
‰éã104ö204  moc.oohay@ithsad_nahardabA 

‘ëÙô: 80663533-770Ø~àº:02563533-770

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ òá÷üþ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ öêþ ÐÁ³$ ²ö…³öÿ š~ñ šð$ ¬ È~ø³ÿ$ ‰éã 18$ È†Ýú
2$ à̄‰¹’þ: 5935186691 ‘ëÙô: 37957-455611262    

Ø~àº:28321262  moc.tfanratsoghar@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ò~À³ ‘Ý̄îþ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ‰³®üº$ ‰éã43

‘ëÙô: 15057788-54918888-34918888-77887788

Ø~àº: 31638888 ri.amtj@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô à~à~©~òþ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² Ø³øóæ$ ò†¾ à÷¡ú ò÷²$ ‰éã 32$ È†Ýú
®öñ$ à̄‰¹’þ: 9644377991 ‘ëÙô:79418688

‘ëÙáº:58308688

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ̧ëï~  ²´îª÷}û

{îì-…ë÷}² î̄²»$îÝ~…ì ‰ï‹ üóμüô ‰ùë÷}òμ}®û$

   ‘ëÙáº:19230244-110

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à÷²¿ î³}®ÿ Ø³

‘ù³}õ-©ý~…~õ îéÀ¯²}$ ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ‰³®üº$ ‰éã 4$ö}¥¯45

‘ëÙô:9- 76307688 Ø~àº:81047798  ten.koomat.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³ø~ñ î÷¥¯

‘ù³}õ-îý³®}î~®$ îÝ~…ì î¹›¯ }êÕ¯ü³$ ¬ ¼óå³Û$ ‰éã73$ ö}¥¯5

‘ëÙô:7-63760462 Ø~àº:83760462
 moc.oohay@airanazasradeyaP 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…÷}êÙÅì Üó†³ÿ

}²}ã- ¬ šù~®$ à÷¡ú }²¼~®$ ¼ï~²û631

‘ëÙô:14147633-680 Ø~àº:66686633-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³øóæ Àý̄ÿ

}²®…ýì- ¼ù³ã ̧†éõ Ø~́2$ ¬ Øë¹Éýô$ ¬ šý¦÷õ$ ‰éã 82$ ̧~©’ï~õ
©÷²¼ý̄$ È†Ýú 4$ ö}¥¯5$ à̄‰¹’þ: 5767589165

‘ëÙô: 5-30322533-540  Ø~àº:60322533-540
 moc.abootsamla.www 

‰³®üº äë¹’~õ
‘›~²”

©÷®ü~²

{…~®²}ø~õ ®¼’þ

²û ä¹’³ òÙ“

‘÷̧Ñú îó~…Ò {̂ ö }ò³¶ÿ

 ‘ó̄üº ‘›~²” …~©’³

´²üô ²}û ø³}́

‘ï÷ã ‘÷}õ

‰~ǖ}²̧~́}õ {²ü~

…ó~…’ô }²}ã

²}û ö ̧~©’ï~õ }êï~» È÷…þ

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ð†~» î¦¹óþ

‘ù³}õ-®ü†~šþ ¼ï~êþ$ ‰éã 02$ ̧~©’ï~õ {…¹~õ ‰~èü¾    

‘ëÙô:00312322-26171822-31171822-20001822
Ø~àº:21934562

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îý³©~êÂ îÑÁ÷îþ

‘ù³}õ$ îý̄}õ šïù÷²ÿ$ …μ²ä³}û ò÷}̂$ ò†¾ {°²…~ü›~õ Ô³…þ$ …³Ÿ
¸ùýì$ È†Ýú 3$ ö}¥¯703 ‘ëÙô: 38-18-08218366

Ø~àº:03318366  ri.nari@oc.majhA

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}® Ôý†þ

‘ù³}õ-‰~̧¯}²}õ$ ø³öÿ$ äëμ}²$ }îý³òý~$ ̧~©’ï~õ ¼Ý~üÞ$‰éã 51$
Ë¸÷ñ$ ö}¥¯5 à̄‰¹’þ:8194985661moc.zasnamaspartas.www 

‘ëÙô: 33-92280522 ‘ëÙáº: 185221362-33200322

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ òÍ³ÿ

‘ù³}õ- îý³®}î~®$ îý̄}õ î¦¹óþ$ ¬ …ù³ö´$ ¬ ©Å³ÿ Ô³…þ$ ‰éã 61$
ö}¥¯5 $à̄‰¹’þ:5513563191 ‘ëÙáº: 09-98580462

 moc.ocruoga@ofni 
 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¹ý§ î÷îóþ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ‰~à¹’~õ$ à÷¡ú 41$ ‰éã$7
à̄‰¹’þ:1154671351 ‘ëÙô: 60838 Ø~àº:52453588

 moc.hrat-noohrap.www 
 

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ Ðëþ …óá¯}²

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ …ë÷}² À†~$ ¬ à³üïþ$ ‰éã 87$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:11938933391 ‘ëÙáº: 54338622-931119622

Ø~àº:24119622

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ }¥ïÿ̄ ò·}®

}ø÷}́- àý~òŠ~²»$ ¬ 7 ¼³Üþ$ ‰éã 42$ à̄‰¹’þ: 4995495516
Àó̄öß ‰¹’þ: 361 -536616    ‘ëÙô:35022933$  9-08026443-160

Ø~àº: 38026443-160      ri.mipK .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³øóæ Àý̄ÿ

}²®…ýì-¼ù³ã ̧†éõ$ Ø~́2 ̧†éõ$ ¬ Øë¹Éýô$ ¬ šý¦÷õ$ ‰éã 82$
¸~©’ï~õ ©÷²¼ý̄$ È†Ýú 4$ à̄‰¹’þ: 5767589165

‘ëÙô: 5-03322533-540Ø~àº: 60322533-540    
 moc.abootsamla.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ÀÙ³ š÷}òï³®ÿ

¼ù³ š¯ǖ ‰³®üº- îý̄}õ }î~ñ ©ïýóþ$ …ë÷}² îéÀ¯²}$ …ë÷}² ‘Ñ~öõ$ ¬
¼†¹’~õ Ô³…þ$ ¬ ²Ø~û$ ¼†¹’~õ1$ ‰éã2

‘ëÙô: 3-05389267

î̄ü³Ð~îì :{Ü~ÿ ø¯}ü“ }êú ò÷²}òþ ‰÷²

‘ù³}õ- ¬ È~êÝ~òþ$ …ýô ¬ öêþ ÐÁ³ ö îý̄}õ Øë¹Éýô$ ¬ ¼ùý̄ …³}®²}õ
îÍÙ³)À†~ÿ ¼ï~êþ($ ‰éã 331$ È†Ýú ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ:9813976141

‘ëÙô:88829888 Ø~àº:40109888 ri.loayas.www

{…¹~õ ‰~èü¾

¸~©’ï~òþ }¥›~ñ

 ̧~‘³}Œ ̧~î~õ ̧~́

¸~©’ï~òþ {ä÷²

 ‰³ø÷õ È³̈

  ®²û ̧~́

òÁ‡ ö ‘Ñïý³}”
òý³öä~øù~ÿ ©÷´̧’~õ

 }êï~» È÷…þ

‰³®üº ̧~́}õ ò÷ǖ  

‘~̧ý¹~‘þ ̧~ü÷í
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

‘~ß ¼ý‡

îùó̄¸þ ©÷òú

¼³à“ ̧³î~üú ä±}²ÿ
 î¹áô ‰³®üº

‘†ý~õ ²}û…³®‰~²̧þ

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ
‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

 …’ô ‰~¿

î~®öÿ

ü~²}õ ̧~́û ‘̄…ý³
 

‰~ü~¶üâ

…ýá³}õ ̧~́}õ
¼ï~í

ØÉ³» …ó~ …ýô}êïëì|

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î›ý̄ òýâ ò·}®

à³î~ò½~û-¬ ̧Ñ̄ÿ-¡ù~² ²}û ®}ò¾ ̧³}$ …³Ÿ ̧Ñ̄ÿ$̧~©’ï~õ äë¹’~õ$ ö}¥¯
}®}²ÿ$ Ë3 ¼ï~²û 5  ‘ëÙô:95408273-94408273-44142273-380

Ø~àº:74402273-380 à̄‰¹’þ:4843878176

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }¥ïÿ̄

}ÀÙù~õ-Ø÷è|® ¼ù³$Àó̄öß ‰¹’þ:194-51948

‘ëÙô:5-30127573-130 Ø~àº:00227573-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }à†³îý³¼ÙýÑþ

š~®û {…Ñëþ- ¼ù³ š¯ǖ ‰³®üº$ Ø~́3   Àó̄öß ‰¹’þ: 6615-19561
 ‘ëÙáº: 4-00067267 ‘ëÙáº:19531922

 moc.nari-cih.sidrap.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ²š~êþ

}ÀÙù~õ-¬ ̧›~®$ ¬ ̧Šù¹~è²$ ¡ù~²²}û î¹³ö²$ ò†¾ ¡ù~²²}û$ ̧~©’ï~õ òå~²̧’~õ
à̄‰¹’þ:1845186618‘ëÙô: 5-15850363-130Ø~àº: 65850363-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ̧†â ®̧“

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 00056975-4-35136888 Ø~àº:92044888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² Èùï~̧†þ

‘ù³}õ- ¬ {Ø³üÝ~$…ë÷}²äë½ù³$ ‰é|ã 22$ È†Ýú 21$ ö}¥¯ 74

‘ëÙô: 13911022-45925022 Ø~àº:28521022

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ îÑÍïþ

‘ù³}õ|- ©ý~…~õ ®à’³|…ù½’þ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ ü÷̧Ùþ$|‰é|ã72

‘ëÙô: 12718|   Ø~àº: 32516788moc.ivadam@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²Ä~  ́¥ï’á¾

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ ©~ê̄ }̧éî†÷êþ$ à÷¡ú 52‰éã 8$È†Ýú
øïáÚ ‘ëÙô :30232788-45642788 Ø~àº:52280188

moc.ribdathezasnaray.www-oc.ribdatheasnaray@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦¹ô àý~ î¦ïÿ̄

²¼“-…ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$²ö…³öÿ …~òâ îù³ }Ü’Á~®$ò†¾ à÷¡ú
®øð$Ðï~²” ‰̄²$Ë6 $ö}¥¯ø~ÿ 11ö21   ‘ëÙô:91003733-310

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ Ð†~» îù³®}®ÿ

 ‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$ ¬ äïó~ñ$šó‡ ‘~è² ö´}²” à½÷²$ ̧~©’ï~õ ü~»$
‰éã62$ È†Ýú3$ ö}¥¯81 ‘ëÙô: 6-54387988-54229988-

34229988 Ø~àº:96465988   à̄‰¹’þ:1155774141

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® ò›Ùþ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~ …~è|‘³ }́ îý³ ®}î~®$ ¬ ̧’~²ÿ$‰é|ã66$ö}¥¯1
‘ëÙô:6-55985688 Ø~àº:43907798

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ üå~òåþ
‘ù³}õ-¬ ä~ò̄ÿ$à÷¡ú üáð$‰é|ã32$ö}¥¯1

‘ëÙáº:61559788 -82979788 -78869132190
moc.nazasnarakib.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø÷}® }ê̄üô à³üïþ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ©³î½ù³ ){‰~®}ò~($à÷¡ú Ø³ø~® $ ‰é|ã 4 $ È†Ýú 3 $ ö}¥¯ 8

‘ëÙô: 02303588 Ø~àº: 99294788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄ÿ ©¯}öü³®ÿ ́ò›~òþ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$à÷•³ ®öñ$…ô …¹“ }îýô$ ‰éã4$ È†Ýú }öí
‘êÙáº:9-86188244

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ®}öö® À~®ß ‰÷²

‘ù³}õ-š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ò³̧ý̄û …ú }à†~‘~õ$…ýïú 5$à÷¡ú Àë§
‰³ö²$‰é|ã4$ö}¥¯üâ Ô³…þ ‘ëÙáº:83634644-14874644

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²¥ýð }òÁ~²ÿ

‘ù³}õ- ÄëÒ ¼ï~í ¼³ß Øëáú À~®Üýú$ ¬ î³ö®¼“$‰éã42$ö}¥¯01 
  ‘ëÙô: 51774444-32187244Ø~àº:42187244

ri.dadmabks.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }î›¯

}ø÷}́-¬ öø~…þ$ …ýô 81ö91àý~õ {…~®$ ¼³à“ …’ô è‘áº

‘ëÙô:76748333-160    ‘ëÙáº:31638333-160
à̄‰¹’þ:3898475516   MOC.XETALNOTEB.WWW 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ îÑÁ÷îþ

‘ù³}õ- à÷ÿ òÁ³)äý½~($ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ Ðëý~êþ Ô³…þ )‰ý³ö´($ …ô …¹“
Ðëý~êþ$ ‰éã 511$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 3‘ëÙô:9-87768488

‘ëÙ~àº:39795288  moc.ssitnaira.www
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

{²üó~ ‰ëýï³

à~îŠ÷´ü“ ̧~́û îÝ~öñ

{²ü~ ²‰ý’÷õ

 {²ü~ ¼ýïþ

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ(

}ü³}õ Ø³üïá÷

 ©~òú …’÷õ

|

‰~à¼̄“ …’ô

¸ýï~õ …’ô

 Ø³…“

Ü÷¡â …’ô

 Èýó~
 

Øù~̂

…’ô ‰~²»123

 ‰ý½’~́ …’÷õ ²ö´

…óý~® …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ²‚ýº î¦ï¯ü~õ

‘ù³}õ -…ë÷}² ¼ù³}õ$…ýô îý̄}õ }öí ö ®öñ$‰éã721$̧~©’ï~õ
î~ø~õ$È†Ýú3$ö}¥¯22  ‘ëÙô:33-23425344 Ø~àº:29525344

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ‘̄üô

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ÄëÒ ¼ï~í ¼³Üþ ¡ù~² ²}û î›ý̄üú$ ‰é|ã411$
‘ëÙáº:3-26500362-12388522

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï÷® î¦³îþ

‘ù³}õ- ̧’~²©~õ$©¹³öÿ šó÷…þ$à÷¡ú à³üïþ$à÷¡ú òýë÷Ø³$ ‰é|ã9$
à̄‰¹’þ:4845373541  ‘ëÙáº:73656244

øï³}û:67367732190  moc.liamg@notiperayra

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ }…’̄}ÿ ¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰éã8$ ö}¥¯ 5

 à̄‰¹’þ:6937564141   ‘ëÙáº:03100462 ri.noetif.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëþ }ÀÕ³ àýù~òþ
àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}² }ü³}õ Ø³üïá÷ ‘ëÙô:9-06452544-620

 5-12312822-120 Ø~àº:64097798-05055834-120

gro.ocemrafnari.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ¼Ñý†þ

‘ù³}õ|- }‘÷…~õ à³Ÿ$ àýë÷î’³ 9š~®û îªÁ÷Ã$²ö…³öÿ î’³ö ¡ý’å³$
©ý~…~õ ¼ùý̄ ‰÷²ÿ$à÷¡ú ò¹ýð 2

‘ëÙô: 20840744 Ø~àº: 89840744

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }…³}øýð à³îþ|

àýë÷î’³ 5/3 š~®û Ü÷¡~õ| -ò†¾ à÷¡ú ‰÷̧’ýô ®ö´}õ$ îÝ~…ì àÙ¾ È÷»

‘ëÙô: 72-32482263-150 Ø~àº: 06382263-150

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$
‰é|ã 014$ ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988{́î~ü½å~û

øïá~² ®² ́îýóú ̧ýï~õ$…’ô$̧óå¯}òú$}Øμö®òþ ø~ÿ …’ô ö ....

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à~öû ¥ý̄²Ðëþ

{…ýâ-| }…’̄}ÿ …ë÷}² ©ëýœ Ø~²»

‘ëÙô: 3-16109823-820 Ø~àº: 35529823-820

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ¡óåýμ }¥ï³ÿ ‰÷²

‘ù³}õ| ¬ …μ²äïù³$ …ýô Øë¹Éýô ö À†~$ ¼ï~²û02 È†Ýú 4$ö}¥¯7

‘ëÙô: 7-69460466 à~²©~òú: 56635266 Ø~àº:26517266-89460466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô Ìù÷²ÿ

à³Ÿ- îù³öüé| $ ©ý~…~õ ®²©’þ$ ¼ï~²û 181$ |̧~©’ï~õ {‰’÷»$ ö}¥¯
3ö4 ‘ëÙô: 00960533-620  Ø~àº: 78770533-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐëý³Ä~ ‰÷² ò›Ùþ

øï¯}õ-¬ îý³´}®û Ð½Ýþ$̧~©’ï~õ àýïý~$È†Ýú }öí$ö}¥¯ }öí
‘ëÙáº:02022383-01012383-180øï³}û: 03031188190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ¸ý̄ î¦ï¯ ²Ä~ è|š÷²®ÿ

 ‘ù³}õ - }‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ $²ö…³öÿ ®²̂  ®öñ ®}ò½å~û }î~ñ ¥¹ýô$šó‡ ¼ù³ã
à÷ÿ ®}ò½å~û ‘ëÙáº: 3 -24620077-57570377øï³}û: 08642112190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ …ý~”

 ‘ù³}õ|- …ë÷}² à½~ö²´ …ýô à~²ä³ ö 61 {°²$ ¼ï~²û292$ È†Ýú ®öñ

 ‘ëÙô: 3- 17537988-89615988-60236988 Ø~àº:47537988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô Ø³ö‘ô|îù³

‘ù³}õ-| îý̄}õ ‘÷¥ý̄$ ¬ ‰³¡ð$ ‰é|ã 82

‘ëÙáº: 93082466-38182466ö5-43472466

‘ëÙô à~²©~òú:4-08207855

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ ̧ëï~òþ

‘ù³}õ- š~®û ê½å³ã$ …Ñ̄ }́ îýóþ ̧ý’þ$šó‡ }ò†~² òÙ“

‘ëÙô:17118422-14118422Ø~àº:31218422øï³}û:07966422190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|ñ|Ð†~» šÑÙ³ÿ ò÷ä÷²}òþ

î¹„÷í {́î~ü½å~û: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ üÑÝ÷̂ à~Ìïþ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ$²ö…³öÿ ¼ù³ã }îý̄$́}ç ²»
‘ëÙáº:00047922-61039712190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ¼Ñý†þ

àýë÷î’³ 51 š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$| îÝ~…ì ̧~üŠ~$ ¬ 25 )…ë÷}² š~îå~õ($ à÷¡ú
4‘ëÙô: 33189144-10089144 Ø~àº: 23189144

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}®  °…ý¦ý~õ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$…ë÷}² ®}®î~õ$ ò³̧ý̄û …ú …μ²ä³}û ü~®ä~² }î~ñ$¬
äëù~$à÷¡ú îýé®2$‰é|ã61  ‘ëÙô:92-22646588

Ø~àº:02646588
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…óý~® …’ô šó÷̂ ¼³ß
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 …’ô }êȬü³
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 …’ô }ê†³´

¼ù³ã …’ô

ò÷üô …’ô

‰~üú …’ô

Ø~î~ …’ô)ò~́ü~̂(

îù̄ …’ô

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ Ð½Ýþ

‘†³üμ- ÄëÒ ¼ï~êþ ¬ ¡~üþ àó~²$ ò³̧ý̄û …ú ‰ì ̧óåþ$ ‘Ý~ÈÒ …ýéõ
à÷û ö ¡~üþàó~²$ ‰éã631 ‘ëÙô:41-31ö11308563-140

Ø~àº:41308563-140

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¥~Ÿ ²̧÷êýù~

}ÀÙù~õ-}…’̄}ÿ ¡ù~² …~× …~è|$î›’ïÒ ‘›~²ÿ à÷•³$ È†Ýú5$ ö}¥¯207

‘ëÙô:61140263-130Ø~àº:23140263-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ®²öü½þ îù̄ÿ {…~®ÿ

®Ø’³ î³àμÿ$ üμ®-àýë÷î’³ 3 š~®û ©Å³{…~®$ šó‡ ‘Ñ~öòþ {øô
Ø³ö¼~õ$ Àó̄öß ‰¹’þ: 565-57198 ‘ëÙáº:14031273-

44703273 -36332273-530

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü÷̂ Ô̄ü³ÿ

}²öîýú-}ò’ù~ÿ à÷ÿ ®öñ$ ‰éã4$ à̄‰¹’þ: 3835393175

‘ëÙô:38623433-440‘ëÙáº: 18623433-440    

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ¥~šþ ́}®û

‘ù³}õ|- …μ²ä³}û àï³…ó̄ÿ {́}®ä~õ$ šó‡ }ü³}õ ©÷®²ö®üμí

‘ëÙô :6-57574255 Ø~àº: 67574255

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧›~®  }à†³ÿ

…μ²ä³}û }î~ñ ²Ä~$àï³…ó̄ÿ ®öñ ‘ù³}õ$…ë÷}² î›’ïÒ ÀóÑ’þ$̧ýï~õ
‘ù³}õ  à̄‰¹’þ:1339497681  ‘ëÙáº: 61-01312433-

11312433 Ø~àº:12312433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ š÷}® ̧ëï~̧þ

àý¾|- …ë÷}² ©ý~ñ$²ö…³öÿ ø’ì ‰~²îý̄}$̧~©’ï~õ àý¾
…’ô$Ë1$ö}¥¯4

à̄ ‰¹’þ:2777981497 ‘ëÙáº:2-1907644-4670

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ø³}ø~ò¢þ

‘ù³}õ-¬ }̧’ª³ ¬ ¼ùý̄ ÀÙ~üþ Ø³}ø~òþ)442¼³Üþ($ ¬ ®}ò½å~û$
²ö…³öÿ ®}ò½á¯û ©÷}šú òÁý³ ‘ëÙô:7-61351177-30351177

Ø~àº:77391177

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¥¹ýô êå~–

 }ÀÙù~õ-¬ …μ²äïù³$îÝ~…ì ÜÁ³ äì$ ̧~©’ï~õ 345$È†Ýú ®öñ$

‘ëÙô: 48597623-28597623-130 Ø~àº: 74196623

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ̧Ñ~®”

®´Ø÷í-îý̄}õ }î~ñ ¥¹ýô$}…’̄}ÿ …ë÷}²51©³®}®$à÷ÿ …ù~²̧’~õ$¬
…ù~²̧’~õ1$ ‰éã7  à̄‰¹’þ:8863461646

  ‘ëÙô:02303424 - 53303424-160  Ø~àº:33303424-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯¥¹ýô }ò›ð ¼Ñ~Ó

à³î~õ-àýë÷î’³2…μ²ä³}û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$¬
¸÷̧ô$¼ï~²û71  ‘ëÙô:10083233-430 Ø~àº:20083233-430

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ î¦ï¯ ²ü¹ï~ò¢ý~õ

}ÀÙù~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷® {…~®$¬ 43-¼³à“ ²öîýó~ …’ô
òÝ¾šù~õ  ‘ëÙô:06410833 )8 ©Ê( Ø~àº:09410833-130

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ ò†þ ü÷̧Ùý~õ

‘ù³}õ-š~®û }ò̄ü½ú-¼ù³ü~²$ …Ñ̄ }́ îý̄}õ îÑ~®õ$

‘ëÙáº:5-10095256-16-06606256

moc..liamg@notebnivon

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$ ̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰é|ã 2181$È†Ýú4$ö}¥¯611 ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ Ä~îóþ

 ‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$ }…’̄}ÿ š~®û ê÷}̧~õ$ ÄëÒ ¼³ß }ò†~² òÙ“$ à~²©~òú
}îýô …’ô Ü³õ   ‘ëÙô: 61-41138922   Ø~àº: 15817922  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù³}õ ²øå±²

¼ù³ü~²-¬ öêýÑÁ³$ šó‡ à~ò÷õ îùó̄¸þ

 ‘ëÙáº:47442256-47642256 -17642256

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ àýù~òþ

 à³Ÿ-îù³¼ù³$š~®û Üμê¦Á~²$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$¬ ‰~²»
è|òú$‘ëÙô:41-01032333-11133$620 Ø~àº:07650333-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }̧ï~Ðýì Ü~®²ÿ

…÷à~õ-…ë÷}² }̧’~®ø·}²$…~è|‘³ }́ òï~üó̄äþ }ü³}õ ©÷®²ö$®Ø’³ Ø÷è® …’ô

‘ëÙô:02838264-440Ø~àº:85848264-440
øï³}û:96311814190

î̄ü³ Ð~îì: ©~òð È~ø³û ¥~Ÿ ©~õ îý³´}ÿ À³}Û

‘ù³}õ- š~®û ̧~öû$ àýë÷î’³4$šó‡ …~̧á÷í …³š¹’ú$¬ ‰ý³ö´
‘ëÙô:32693855-20202855-73596855-90218366

Ø~àº:90218366

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ îýð̀ ©³̧ó̄

¼ý³}́-…Ñ¯ }́ ‰ëýº ²}û ¼ý³}́ ü~̧÷Ÿ$àýë÷î’³ 3 š~®û ®öñ À¯²}$
à~²©~òú …’ô {î~®û ‘÷̧Ñú …’ô ‘~…~$à̄‰¹’þ:5888519917

 ‘ëÙô:4-38800363-170  Ø~àº:24928798-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îóÁ÷² ò~́ü~̂

¼ù³ü~²-¼ù³š¯ǖ }ò̄ü½ú$ÄëÒ šó÷…þ îý̄}õ {́}®ÿ$̧~©’ï~õ
¼ù³öò̄$ È†Ýú2  ‘ëÙô:33352556-22262556-86862556

Ø~àº:41878798

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ ²Ä~‚þ

‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$îýóþ ̧ý’þ$…ú ̧ï“ }ò†~² òÙ“$ÄëÒ ®²̂ ¼ï~êþ
‰~²» …’ô123  ‘ëÙáº:4-19238922-15538922
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 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 ä£ î~¼ýóþ Ø~²»

 Ü~‚ð …’ô …~…ì

…’ô î³àμÿ }²®…ýì

{®}ã …’ô

 ¼ù~̂ …’ô È†³̧’~õ

…óý~õ …’ô …~òú

Ø³{ö²®ø~ÿ  ̧ýï~õ ¼³ß

Àó~üÒ …’óþ …’ô ̧~́}õ

‰ý½å~ñ ́}ä³» Ô³̂

 

Ðï³}õ …’ô }à†~‘~õ

}̧á~õ …’÷õ
‰³®ü¹~õ

…~́²ä~òþ  ®øÝ~õ àý¾

à~²©~òú ‘÷êý̄ …’ô {î~®û

…’ô ‰~̧~²ä~®

 ‰~²» …’÷õ ä³î¹~²

î~” …’ô ‰~ü~

‰~ü~…’ô ́}ä³»

‰~ü~ …’ô ¼ïº {…~®

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šÑÙ³ ̧ëýï~òþ

à³Ÿ-54 î’³ÿ äë½ù³$…ýô }©’³ ö ¼Ý~üÞ Ô³…þ$‰é|ã802

‘ëÙáº:1-00680243-7-56560643-620à~²©~òú:1-07070843-620
moc.notebsoosram.ww

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ à³üð }…³}øýïþ

à³î~õ-…ë÷}² šïù÷²ÿ }̧é|îþ$à÷¡ú11$‰éã7
à̄‰¹’þ:9618168167   ‘ëÙô à~²©~òú:5-49838333-430

‘ëÙáº:00044423-430  øï³}û:11901433190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷® ‘Ýþ ‰÷²

òý½~…÷²-îý̄}õ {́}®ÿ$}…’̄}ÿ …ë÷}² äëù~$‘ëÙô:08474224 -150
‘ëÙáº:13501224-150 øï³}û:2-03054515190

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ îÝ̄¸þ

äëŠ~üå~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ äëŠ~üå~õ$¬ ‘÷êý̄ ̧÷ñ $‰éã625

‘ëÙáº:3-23484275-130moc.notebnaisrap.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ‘Ýþ îÑýô       

¼ý³}́-àýë÷î’³01…ë÷}² }îý³à†ý³$šó‡ à~²©~òú ̧ýï~õ
Àó̄öß‰¹’þ:94455817  ‘ëÙô:05852283$ 2- 15702383-170

Ø~àº:10343283-170moc.ocmuspygsraf@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð ¡ý’å³    

…~…ì-©ý~…~õ ¼ý« È†³̧þ$ ²ö…³öÿ ‰~̧~¶ Ø³®ö̧þ$ ̧~©’ï~õ ‰~²̧ý~õ$
È†Ýú ‰ó›ð$ ö}¥¯ 71‘ëÙô: 99699223-110Ø~àº:|53690223-110

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ¡~²û š÷      

à³î~ò½~û-¼ù³ã ÀóÑ’þ Ø³}î~õ$ ©ý~…~õ òÁ³ 2 ‘ëÙô: 41433743-380
øï³}: 94722388190 Ø~àº: 37833743-380

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ö¥ý̄ ÐÉ~üþ

}²®…ýì-àýë÷î’³ 5 }‘÷…~õ )}²®…ýì-‘†³üμ($ ò³̧ý̄û …ú ‰ï‹ …óμüô

‘ëÙô: 51-01037533-540 Ø~àº:41037533-540øï³}û:07221514190  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îùó̄» Ðëý³Ä~ {²ü~îó¾    

îý~òú - àýë÷î’³ 2š~®û ‘³ã$  ¼ù³ã ÀóÑ’þ ‘÷̧Ñú îý~òú

‘ëÙáº: 8-70544225-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ù~…þ

¸÷}®à÷û$ ́ü³{̂$àýë÷î’³2š~®û Ü~‚ï½ù³

‘ëÙáº:2-08885424-110
 moc.oohay@13ibahahsrima:liam-E

  

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ Ø~Äì À~®Üþ

…~òú-š~®û …~òú ̧Ýμ$ àýë÷î’³3$ ²ö…³öÿ  ̧¯ îªμòþ$}öí š~®û ®²öêú$    

‘ëÙáº:7-66605243-780   à̄‰¹’þ:6147419966  

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ } ¥ï¯ îëáþ ́}®û

î½ù̄-àýë÷î’³ 5/3 š~®û Ü÷¡~õ$‘ëÙô: 9-77541563-
48541563-150 à~²©~òú:87541563-150 Ø~àº:58541563-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» }¥ï¯ü~õ

š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ-…Ñ̄ }́ ̧~üŠ~$ š~®û }ò̄ü½ú$ }…’̄}ÿ î›’ïÒ à~²ä~øþ
´}ä³» ‘ëÙô: 66676864$ 2-18501864 Ø~àº: 08501864

à̄‰¹’þ:9773916173
 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î›ý̄ …Áý³ òý~

 Üð- …ë÷}²}îýô$à÷¡ú12$ ‰éã 5 à̄‰¹’þ:8884393173

‘ëÙáº: 75502923-520

 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®²öü½þ

øï¯}õ- ©ý~…~õ ‰~̧’÷²$ …³Ÿ ‰~̧’÷²$ È†Ýú ®øð$ ö}¥¯4

‘ëÙô:21216283-180   Ø~àº:73227283-180  

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³}®Ðëþ òýëþ ‰÷² È†~È†~üþ

}ÀÙù~õ- ¼ù³ î†~²àú$ Øëáú à³à÷ò̄$ àýë÷î’³ š~®û î›’ïÒ î†~²àú

   ‘ëÙáº: 9-89528325-130   øï³}û: 71494133190

î̄ü³ü“ à~²©~òú:{Ü~ÿ ¥¹ýô Üó÷}‘þ

àý¾-…Ñ̄ }́ ¼ù³ã à~²ä~øþ$ ò³̧ý̄û …ú äýéõ àý¾$àó“3     

‘ëáÙº:2-06605444-670 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¥¹ýô ‰÷²

‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$ îý̄}õ }²‘¾$ šó‡ ‰~®ä~õ ‰ý³ö}õ öèü“$

 à̄‰¹’þ 1766386591‘ëÙô: 74702822   Ø~àº: 84702822
 moc.laimg@noteb.dagrasap 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ ‰³öüμ

ä³î¹~²$ ¬ ‘ª’þ$ò†¾ à÷¡ú ¼ùý̄ ¥ý̄²ÿ$î›’ïÒ ©¯î~‘þ ‰~²»
…’ô$ È†Ýú2$ ö}¥¯6 à̄‰¹’þ:7816471853 ‘ëÙô:5113-320

à~²©~òú:72624543-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯²Ä~šéêþ ò·}®

î½ù̄-}¥ï¯ {…~®$ …ýô È~êÝ~òþ 12ö 32$  $ ‰éã38

‘ëÙáº:40447483-150  øï³}û: 00500285190$  00400285190

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧ý̄î›’†þ ò÷²ÿ

à³î~ò½~û-22…ùïô$ ̧þ î’³ÿ }öí$ ̧~©’ï~õ {Ø’~̂$ È†Ýú5$ ö}¥¯01$
à̄‰¹’þ 7779564176 ‘ëÙáº:71686383-73686383-380

 moc.oohay@sorgaznoteb_ayap

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ ò÷²î¦ï¯}õ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ ‘ù³}õ- Üð$ …Ñ̄}́ Ø³ö®ä~û }î~ñ ©ïýóþ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ
¼ïº {…~®$…ë÷}² òå~²̧’~õ$ ¬ {…~õ$ }ò’ù~ÿ {…~õ 1

 ‘ëÙô:71-41933265  Ø~àº: 81933265
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯ Ø’~̈ šù³îþ

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$¬ ©ë†~ò~õ$à÷¡ú4$ Ø³Ðþ }öí$̧ï“ ²}̧“$‰éã 4
‘ëÙô:8-65555263-170  Ø~àº:70027798-120

à̄‰¹’þ:7458677817

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îý³®}ö®  Ø³…÷®

‘†³üμ-îóÍ³üú$ šó‡ ̧~́î~õ ¥œ ö ́ü~²”$ ¼ï~²û 14$ È†Ýú }öí

‘ëÙô:7-68449743-140  Ø~àº:38449743
 moc.oohay@idaba_narmo 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ©÷}šú ‰÷²

…ù†ù~õ-à÷ÿ °ö}êÙÝ~²ÿ$ …ë÷}² ¼ùý̄ òý~à~õ$ ¥¯Ø~Àì Øëáú ́ǖöõ ö
°ö}êÙÝ~²ÿ  ‘ëÙô: 51547825-160  Ø~àº:41547825-160    

à̄‰¹’þ:8384661636    r i.oc.bbp@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àý~ò÷¿ ̧ëÉ~òŠ÷²

¸óó̄Ÿ- ¬ ¼~êï~õ$‰éã23  ‘ëÙô:08706633-780
Ø~àº:08248333-780 à~²©~òú: 7-58338333-780

 ‘ù³}õ: 21-11498288 Ø~àº:01498288 ri.liamhc@brahgarak 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ ä³šþ

Üð-š~®û Ǖüð }ÀÙù~õ$…Ñ¯ }́ ö²¼́å~û ü~®ä~² }î~ñ$̧ú ²}û
öò~²¤$à~²©~òú ̧¯ǖ …’ô$‰éã 8   à~²©~òú:0513-120
Ø~àº:63731823-520  moc.notebdidas.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ ©~õ î¦ïÿ̄

®î~öò̄-äýéöò̄$ àýë÷î’³3š~®û Øý³ö´à÷û$šó‡ îÑ~üóú Øóþ ©÷®²ö
äýéöò̄ ‘ëÙô:25834367  Ø~àº: 35834367

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯¥¹ýô Ð¹å³ÿ Ø³®

Üð-…ë÷}² }îýô$ ò†¾ à÷¡ú ¼ï~²û7$ à̄‰¹’þ:7165193173

|‘ëÙô: 4-19151623-520  Ø~àº: 59151623 - 520

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ Ð¹å³ÿ

‘ù³}õ- àï³…ó̄ÿ {́}®ä~õ$ Øý³ö´ …ù³}ñ$ …ô …¹“ ò¹ýð$ ‰éã41
‘ëÙáº:89722865    øï³}û: 56895112190-89039112190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð …~Ü³ÿ

®Ø’³ î³àμÿ: àóå~õ$ …ë÷}² }î~ñ$ ©ý~…~õ äëμ}² à÷¡ú î¹›¯ öêþ ÐÁ³

‘ëÙáº: 47303273-770   moc.oohay@tebas_fesU 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }à†³ Ðëþ È~ê½þ

¸~öû- …ë÷}² ̧ý̄šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô Ø̄ã$
à̄‰¹’þ:1149975193  ‘ëÙô:55172424-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ ®ÜýÞ

¼ù³̧’~õ ́²ò̄üú-¼ù³ã ÀóÑ’þ î~î÷òýú$ šó‡ üª¢~í Ǖüïþ    

‘ëÙáº:00652254-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …~Ü³à~Ìïþ

®î~öò̄-äýéöò̄$ ²ö…³öÿ ‰ëýº ²}û

‘ëÙô: 49114367 Ø~àº:59511967

øï³}û: 38325712190-0230045219

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô …ª½þ ®²öòå~òþ

àýë÷î’³ 2 š~®û …~…ë¹³ …ú Ø³ǖöòá~²$ š~®û ò÷©Ê }š~à¹³$ 003 î’³
ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ àëú …¹“   ‘ëÙô: 00657353-00557353

00457353-110øï³}û:33827111190-71391111190

 moc.liamg@ihshkab.noteb.zasabiZ 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â ̧ùýì òý~

‘ù³}õ-àýë÷î’³ 5 š~®û Ǖüð$ ¼~®{…~®$ à÷ÿ 71 ¼ù³ü÷²$
…ë÷}²71¼ù³ü÷²$ îý̄}õ …÷²…÷²$ ¬ ¼ùý̄ Ð†̄}ê³¥ýïþ$ ‰éã9

‘ëÙô:  28230866- 08200866-42502866
Ø~àº:06030866oc.notebnarhet.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ îëáþ

àýë÷î’³ 2 š~®û øï¯}õ-šó‡ òï~üó̄äþ ̧~üŠ~ îý³´}üþ

‘ëÙáº22694253- 780         øï³}û:37090738190    

            

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ È†~È†~‚þ

à~¼~õ- š~®û ò÷¿ {…~®$ š~®û Ðëþ {…~®)ä³}òý“($ …ë÷}² }Èë¹þ

‘ëÙáº:57027555-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® î³¼ÿ̄ …ý̄äëþ

à~¼~õ- š~®û {²}õ ö …ý̄äì$ …ë÷}² ®à’³ }̧éîþ$ ¬ }î~î“$
à̄‰¹’þ:8564171478 ‘ëÙô: 18195745-59623745-130
Ø~àº:27705745-130  øï³}û: 32501603190-32502633190

 ri.notebjrob.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Àé¨ }ê̄üô ‘ù~šïþ

à³®̧’~õ- Ü³û- àýë÷î’³ 3 š~®û øï¯}õ$ à̄‰¹’þ: 6443871666

   ‘ëÙáº: 5193225-3780  moc.liamg@emojahat.halaS 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùμ}® Øý³öÿ́

à³î~õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ ©Å³}$ }ò’ù~ÿ …ë÷}² ‰~î¢~í ¼³Üþ$
à̄‰¹’þ:9898917167   moc.liamg@bal.ezasnoteB 

‘ëÙô: 4-35168333-430

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …³}®²}õ }…³}øýïþ

‘ù³}õ- ¼ù³ ²ÿ$ }…’̄}ÿ }‘÷…~õ }î~ñ Ðëþ šó÷̂ …ú ¼ï~í$ š~®û îÑ̄õ$
²ö…³öÿ îÑ̄õ øÙ’ð ¼ýï~õ ‘ù³}õ$ à~²ä~ 011    

‘ëÙô: 58908433  ‘ëÙáº: 08098433    øï³}û: 73971712190-
19569660390- 25311012190    

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }üï~õ šéêþ

šý³Ø“- ¼ù³ã ÀóÑ’þ2$ ¬ üáð     

‘ëÙô: 11711234- 430   øï³}û: 80028443190

¸~ö}ò~ …’ô ̧~ò~

Ðï³}õ ö {…~®ÿ
‘†³üμ

‰~²» …’ô …ù†ù~õ

©~òú …’ô à³®̧’~õ

¸¯ǖ …’ô ‰³®üº

Àó~üÒ …’óþ äýéöò̄

…’ô {î~®û …ùïô

²öÐ~õ …’ô Ð¹á³ÿ

…’ô ̧~¥ì }ü³}òý~õ

ü~̧³ …’÷õ

Àó~üÒ …’óþ ̧Šù³
{²} ́²ò̄üú

¶ü~…’ô

…’ô {î~®û ̧~́ …ª½þ

‘ù³}õ …’÷õ

‰ý³}̧’ú …’ô

…³Ÿ …’ô {²}õ ö …ý̄äì

{²‘ýô …’ô

…’ô ̧~́û à³î~õ

 ²}û - …’ô ) šéêþ (
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷

 ‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120 Ø~àº:05055834-120

gro.ocemarfnari.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$
‰é|ã 014$ ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988

{́î~ü½å~û øïá~² ®² ́îýóú ̧ýï~õ$…’ô$̧óå¯}òú$}Øμö®òþ ø~ÿ …’ô ö ....

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$ ̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰é|ã 2181$È†Ýú4$ö}¥¯611 ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ }¥ï¯ îý³ î¦ï¯ À~®Üþ

‘ù³}õ -|©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ$ |…Ñ̄ }́ ¡ù~²²}û ‰~¼~$ ¼ï~²û 181

‘ëÙô:72924  Ø~àº: 11064788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¹Ñ÷® ò›~² ò·}®

}ÀÙù~õ - àýë÷î’³ 7 š~®û ‘ù³}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®$ ¬ 43

‘ëÙô:8|-64930833-130 Ø~àº: 19520833|-130

ri.namseed@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ …ùó~ñ îó¾    

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ }…’̄}ÿ ‰~̧¯}²}õ$ ¬ äì ò†þ$ ‰éã43$ ö}¥¯91$
È†Ýú5$‘ëÙáº:92-82069822 à̄‰¹’þ: 4176497491

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ èîÑþ ²}îó̄ÿ

…μ²ä³}û }î~ñ ²Ä~$àï³…³ò̄ÿ ®öñ ‘ù³}õ$…ë÷}² î›’ïÒ
ÀóÑ’þ$̧ýï~õ‘ù³}õ  à̄‰¹’þ:1339497681

 ‘ëÙáº: 61-01312433-11312433   Ø~àº:12312433

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô Ø~‘§

‘ù³}õ - ©ý~…~õ …ª~²̧“$ ©ý~…~õ 61$ ‰é|ã 2

‘ëÙô: |33713788-52555788 Ø~àº:89430588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÔé|î³Ä~ î¦¹óý~õ

 ‘ù³}õ - ©ý~…~õ ®à’³ ¼³üÑ’þ $ …ýô îý³®}î~® ö ÌÙ³$ …ô …¹“ ü~»$
¼ï~²û 6$|È†Ýú2 ö}¥¯4 ‘ëÙô:9-70950922-60655222-
04268633-04-93268633-820 -Ø~àº : 95366222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à~öû ¥ý̄²Ðëþ

{…ýâ-| }…’̄}ÿ …ë÷}² ©ëýœ Ø~²»

‘ëÙô: 3-16109823-820 Ø~àº: 35529823-820

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ …~…â ¼›~Ðþ

à³î~õ-š~®û š÷ü†~²$¼ù³ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$}ò’ù~ÿ ¬ ü~»$
‘ëÙáº:4-30001233-430

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ¡óåýμ }¥ï³ÿ ‰÷²

‘ù³}õ| ¬ …μ²äïù³$ …ýô Øë¹Éýô ö À†~$ ¼ï~²û 02 È†Ýú 4 $ö}¥¯7

‘ëÙô: 7-69460466 à~²©~òú: 56635266 Ø~àº: 89460466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Ôé|î³Ä~ ̧³¥ÿ̄

‘ù³}õ-Øëáú ®öñ À~®Üýú$ …ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$²ö…³öÿ ‰ï‹
…óμüô$̧~©’ï~õ äëμ}²$È†Ýú3$ö}¥¯9 ‘ëÙáº:08846944

moc.oohay@narhet.xara

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô îý³}…ý~õ

   øï¯}õ-…³Ÿ ‰~̧’÷² $È†Ýú ®øð$ö}¥¯2  ‘ëÙô:9-83710688-120

‘ëÙô:00432343-00175283-44332343-180
Ø~àº:93710688-120  -11747283-180 ri.ecarb.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îÁÉÙþ ò÷²{…þ

à³î~ò½~û-î¹áô$}ò’ù~ÿ …ë÷}² äëù~$Àó̄öß ‰¹’þ:3581
à̄‰¹’þ:1666167176

 ‘ëÙô:31-01944243-380 Ø~àº:51944243

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ   Ð†~̧Ñëþ Ð~Üëþ

 ‘ù³}õ-À~®Üýú$…μ²ä³}û ̧’~²ÿ$…ë÷}² Ø³®ö» Ô³…þ$ò†¾ …ë÷}² ¼Ý~üÞ$
‰é|ã2̧~©’ï~õ ‰³¼ý~$ö²ö®ÿ AÈ†Ýú4

‘ëÙô:8594 Ø~àº:00826144

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ô À†÷©~òý~õ

 }ÀÙù~õ-…Ñ̄ }́ ̧ú ²}û Ü~‚ïýú$²ö…³öÿ {‰~²‘ï~õ ̧Šù³$î›’ïÒ }®}²ÿ ̧’~ü¾$
È†Ýú }öí$ ö}¥¯7   ‘ëÙáº:37945773 ö 08-97351873-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }¥ïÿ̄

}ÀÙù~õ-Ø÷è|® ¼ù³$Àó̄öß ‰¹’þ:194-51948

‘ëÙô:5-30127573-130 Ø~àº:00227573 -130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¼ù³}ñ šé|êþ

‘ù³}õ-¬ {ü“ }êú à~¼~òþ$ò³̧ý̄û …ú ¼ù³}õ$‰éã78$̧~©’ï~õ
àé¸ýâ$È†Ýú 4$ ö}¥¯61   ‘ëÙô:08856944Ø~àº:20857944

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ Ðëþ ø~¼ïþ

…ó̄²Ð†~»-¬ }î~ñ î÷̧þ À¯² ¼ï~êþ$ …Ñ¯ }́ ¡ù~² ²}û ̧~́î~õ$î›’ïÒ
‘›~²ÿ î¹á÷òþ ä~î†³öõ  ‘ëÙáº:33434223-92682223-

76124223-670moc.liamg@notebzomroh

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ àýù~òþ

 à³Ÿ-îù³¼ù³$š~®û Üμê¦Á~²$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$¬ ‰~²»
è|òú$‘ëÙô:41-01032333-11133$620 Ø~àº:11032333$620

}ü³}õ Ø³üïá÷

‰~à̄¼“ …’ô

‰~üú …’ô

®ü¹ï~õ

…ó~ ä¹’³}õ {üó̄û ̧~́

 ‰³üÙ~̂

¼ô ́}²

©~òï~õ

¸ýï~õ …’ô

{‘þ …~õ

Ø³…“

ò÷üô ̧†â ̧~́
¸†é|õ){²}àº(

…’÷õ ÀóÑ“
…³üº

}ü`~² à³î~ò½~û

¸ýëýº {²}

 Ø³}ö²®û ø~ÿ …’óþ
¸ýï~õ ̧Š~ø~õ

îùó̄¸þ ©÷òú

‘â ̧~î~õ ø÷²

ø³îμ …’÷õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì:| {Ü~ÿ ²Ä~  îÝ̄¸þ   

‘ù³}õ - ©ý~…~õ {́}®ÿ$ šó‡ ®}ò½å~û ÀóÑ’þ ¼³üÚ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄
À~®Üþ$ ‰éã62$È†Ýú4 $ ö}¥¯31    ‘ëÙàº:74660066|-

25701066-78284066 -79870066

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô Ìù÷²ÿ

à³Ÿ- îù³öüé| $ ©ý~…~õ ®²©’þ$ ¼ï~²û 181$ |̧~©’ï~õ {‰’÷»$ ö}¥¯
3ö4 ‘ëÙô:00133- 00960533-620  Ø~àº: 78770533-620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îùó̄» Ðëý³Ä~ {²ü~îó¾    

îý~òú - àýë÷î’³ 2 š~®û ‘³ã$  ¼ù³ã ÀóÑ’þ ‘÷̧Ñú îý~òú

‘ëÙô: 8-70544225-140   Ø~àº:18054225-140     

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù³´}® Ø~Èïþ òý~

}ø÷}́- àýë÷î’³ 01 š~®û }ø÷}́ {…~®}õ$ ²ö…³öÿ ‰~̧å~û ̧÷ü¹ú

à̄ ‰¹’þ:9643317436 ‘ëÙô:21- 01803133-160
Ø~àº:28507798- 120   

    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~®Üýô

à³î~ò½~û-|¬ Ø³®ö̧þ$ ‰ì ¡÷…þ$̧~©’ï~õ ²}ü~òú ÀóÑ“$È3$ ö}¥¯8  

‘ëÙô: 59582273-380    Ø~àº: 04241273-380

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ̧ëÉ~òþ

¸óó̄Ÿ-àýë÷î’³ 4 š~®û ̧óó̄Ÿ-à³î~ò½~û

‘ëÙô:1-00326333-780  Ø~àº:67626333-780
moc.hedinathsip.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² ¥áïþ

‘ù³}õ- ¬ ©³î½ù³$ à÷¡ú ®¼’â$ ̧~©’ï~õ Øý³ö´$ È†Ýú1$ ö}¥¯2    

    ‘ëÙô: 5-44755788   Ø~àº:51064788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …³êý~òþ

 î½ù̄- ¬ ̧ó~…~®23$̧~©’ï~õ {²ü~õ$È†Ýú4$ö}¥¯2

‘ëÙô:25004483-98628483-150 Ø~àº:15004483-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ šù~òåý³ÿ ́}®û

}ø÷}́- ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û2- Ø~́2øï³}û:40338116190

 ‘ëÙô: 6-59093733-79093733-160 Ø~àº:15008483-150

moc.oohay@notebnizaa 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ²Ä~ ́²üô ¡óæ ¼ý³}́ÿ

¼ý³}́-À¯²}$ö²ö®ÿ Ø~́2$ò~¥ýú ÀóÑ’þ À¯²}$²ö…³öÿ ̧³ñ
¸~́ÿ$‰é|ã1/12 ri.mpfn.www à̄‰¹’þ:5131519971

‘ëÙáº:86530763-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦¹ô î›ý̄ÿ

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ¬ ®²®¼“ šó÷…þ$ ‰éã203$ ö}¥¯4$Ë4

   ‘ëÙô:2- 16703177-17105977 Ø~àº:94931277

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ }¥¹óþ îÝ̄ñ

î½ù̄- àýë÷î’³ 02 š~®û Ü÷¡~õ$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô$
‘ëÙô:13737623-11537623-150Ø~àº:63737623-150

à̄‰¹’þ: 8888715539  moc.dniheyalat@ofni 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥†ý‡ }êú …ù³}îþ

àýë÷î’³ 21 š~®û }ÀÙù~õ-‘ù³}õ$²ö…³öÿ }…μ}²}õ$ò†¾ š~®û ¥~šþ {…~®
‘ëÙô: 5-32640833-130  Ø~àº:3254083-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ à~Ìïþ

¼ý³}́- ¬ }²ñ$ ¬ ò~²öõ$ à÷¡ú ò~²öõ1$ ‰éã31$
à̄‰¹’þ:7334173417 ri.ararhahs.www 

‘ëÙô: 61688223-62406223- 170 -Ø~àº:12389223-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® }Àéõ {…~®ÿ

   ‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ }ò’ù~ÿ ¬ ¥¹ô ̧ýÚ$ à÷¡ú42$ ‰éã91
‘ëÙ~àº:|‘ëÙô à~²©~òú:|45163244- 620

    moc.latyaS .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ¥áýïý~õ

‘Ù“-¼ù³ã ̧óæ ̧Ùý̄à÷û

‘ëÙô:67643623-530 Ø~àº:77643623-530

 moc.oohay@anabjrob   ri.enoteBraymaH.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ àýù~òþ

}̧’~õ }ê†³-́àýë÷î’³ 02 š~®û Ǖüð à³Ÿ …ú ø½’å³®$  ‘ù³}ò̄¼“$ îý̄}õ
Ø³üïá÷$ ©ý~…~õ }̧áë“ …’óþ }ü³}õ$ à̄‰¹’þ:5665511633
moc.nariinotebtelekse.www ‘ëÙô:9-15562544-620

Ø~àº:05562244-620

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ÀóýÑþ

àýë÷î’³ 57 š~®û Ǖüð ‘ù³}õ- ̧~öû$  Ü†ì }́ ¼ù³ ́}öüú ́²ò̄$ …ý¹“
î’³ÿ à~öû   ‘ëÙàº :49016788-27046254-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ́²ò̄ÿ

Üð-àýë÷î’³02 }‘÷…~õ Üð$ ‘ù³}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®$‰éã 1/401
‘ëÙô:16333533-520Ø~àº:26333533-520

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ }ö²Ðþ Ôéîþ

‘ù³}õ-©ý~…~õ {́}®ÿ$ ¬ }̧áó̄²ÿ ¼ï~êþ$ ̧~©’ï~õ ¼ï~²û 24$
ö}¥¯4‘ëÙô: 07070666Ø~àº: 35244966

 moc.anrobnaik.www 

îÑ~öõ }š³}üþ ö ò~ü‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û: ̧Ñý̄ °ö}êÝ̄²ÿ     

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ò÷}̂$ ‰ì }î~ñ ©ïýóþ$ ̧~©’ï~õ ²}¿ 3 ¼ï~êþ$ È†Ýú 2$
ö}¥¯3$ à̄‰¹’þ: 4664999131

‘ëÙô:42378366Ø~àº:37407866

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø÷¼óæ }¥ï¯‰÷²

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ø÷üμû ¼³Üþ$ ‰éã 84$
à̄‰¹’þ:1163399551 ‘ëÙô:74010588-56443588

Ø~àº:73330588  moc.enotsraswok.www 

šù¾ ̧~́

{®}ã…’ô

 {…~õ …¹Š~² ‘÷̧Ñú

…’ô …¹Ê ‘÷»

{°üô …’ô }ø÷}́

ÀóÑ’þ Èéüú î½ù̄

‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ
ö…’ô øï¯}òý~õ

 ¼ù³{²} …’ô }²ñ
šó÷̂

 ̧~ü’~í ̧~©“

øïý~² …’ô ¼ý³à÷û

 }̧áë“ …’óþ }ü³}õ

 à~öû …’ô

¼~ü~õ ©½“

àý~õ …³ò~ }ü³}òý~õ

 }²üáú ä¹’³}õ ̧~ñ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ }Àéõ {…~®ÿ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®}®î~õ$ ò†¾ ¬ ¥¹ô ̧ýÚ$ ‰éã 61
à̄‰¹’þ: 4576641    ‘ëÙô: 40558

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ }¥ï¯ü~õ

‘ù³}õ-  ¬ ®à’³ ¼³üÑ’þ$ ²ö…³öÿ ‰~²ã à÷²ö¿$ …ô …¹“ à~öû$
‰éã3$ ö}¥¯1  ‘ëÙô:52599822 Ø~àº:29578822

MOC.CPENIBOR.WWW

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ }²®¼ý³ }îýô ́}®û

‘ù³}õ-š~®û Ǖüð à³Ÿ$ àýë÷î’³5 š~®û Ǖüð)¬ Ø’§($¬š÷¼ô$
à÷¡ú5 Ô³…þ$¼ï~²û4 ‘ëÙáº:52561866-84720866

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î³‘Åþ ¼~û î¦ïÿ̄

‘ù³}õ- îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ òÁ³” ¼³Üþ$²ö…³öÿ ®}ò½á¯û
‰³̧’~²ÿ$‰éã622ö}¥¯ 204 à̄‰¹’þ:1484379141

‘ëÙáº:81386566-57680966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ¼ý³ î¦ïÿ̄

î½ù̄-à÷ÿ ®à’³}$ ò†¾ }…ô ̧ýó~ÿ41$ ‰éã061 Ã Œ: 9514-7319
‘ëÙô:4-27173483-150   Ø~àº: 57173483-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥~î̄ À~…³

‘ù³}õ-…ë÷}² î³´®}²}õ Ô³̂ …ú ¼³ß$ò³̧ý̄û …ú  {²ü~Ø³$ ‰éã601$

ö}¥¯ 3 ‘ëÙáº: 9-80328244-88755244 $8-70508288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùμ}® ¥¹ýóþ

 ‘ù³}õ- šó“ {…~® šó÷…þ$ î›’ïÒ ̧ï³Üó̄$È†Ýú5$ ö}¥¯805
à̄‰¹’þ:8499174741  ‘ëÙáº:27861064

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }¥ïÿ̄

}ÀÙù~õ-Ø÷è|® ¼ù³$Àó̄öß ‰¹’þ:194-51948

‘ëÙô:5-30127573-130 Ø~àº:00227573-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  Ø³ǖöõ •Ýú }è|̧é|îþ|

‘ù³}õ-| ¬ îý³®}î~®$ ‘Ý~ÈÒ š³®õ$ ‰é|ã 992 ö}¥¯ 1 ö 4

‘ëÙô:24004688-21538788- 02688788 ö14-93004688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» À†÷²ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ ‰ì À¯²$|…ô …¹“ }©÷}õ$ ‰éã32

‘ëÙáº:06388622-95388622-35730222-39943222

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧~̧~õ }²…~…þ

‘ù³}õ-¬ ¼ý³}́ ¼ï~êþ$¬ ®}ò½÷² ¼³Üþ$‰éã62$È†Ýú31$ö}¥Ē

‘ëÙàº:5-48401688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ®øÝ~òþ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û øï“ Ô³̂$…Ñ̄ }́ ̧’~²ÿ$|¬ ¼ùý̄ à†ý³ÿ È~îú)¼~øýô
¼ï~êþ( $ ò†¾ à÷¡ú ü~̧ïô$‰éã51$ ö}¥¯81 ‘ëÙáº:42405844

î̄ü³Ð~îì ®Ø’³ }ü³}õ: {Ü~ÿ }à†³ ²ö¥þ

‘ù³}õ- ¬ ö´²}$ ¬ òùð$ ‰éã6$ ö}¥¯21

‘ëÙô:8-66390788 Ø~àº: 96390788   ri.difa.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…³}øýð ̧ëÉ~òþ

¸óó̄Ÿ-àýë÷î’³ 4 š~®û ̧óó̄Ÿ-à³î~ò½~û

‘ëÙô:1-00326333-780  Ø~àº:67626333-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ø÷¼ý~²ÿ ‰÷²

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ ́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$à÷¡ú …óÙ½ú$‰éã11$È†Ýú4$
ö}¥¯8   ‘ëÙàº:50498088-13696588 

ri.puorGDTM.WWW

¸~ü’~í ̧~©“

È³̈ ö ̧~©“ ²}…ýô

î~¼ýô ̧~́ÿ àé|²
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îùó̄þ̧ ©÷òú
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 Ü~‚ð îÝ~ñ î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ öêþ Ðëýμ}®û ä÷à~òþ

‘ù³}õ-¬ îý³®}î~® ¼³Üþ$‰é|ã68$È†Ýú3 $ö}¥¯7

‘ëÙô:29392222-44087222 Ø~àº:74087222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êú š÷}ø³ÿ

‘ù³}õ-îý³®}î~® ¼³Üþ$¼ï~²û211$È†Ýú3$ ‘ëÙô:94642222-
07677222-04057222-02090933Ø~àº:89657222

moc.liamg@eriwtropxe

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ  ø~òþ øó³îó̄

‘ù³}õ - …ë÷}² îý³®}î~®$ …ýô òÙ“ ö ‰ï‹ …óμüô$ ‰é|ã 242

‘ëÙô: 63795222-00136222 Ø~àº: 68506222

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ ò÷°²ÿ

‘ù³}õ - ¬ ̧ý̄ šï~í }ê̄üô }̧¯ {…~®ÿ$ ¼ï~²û 074$ ò†¾ ¬ 66$

Ã . Œ . 579-53341 ‘ëÙô: 45533088|-04603088 Ø~àº: 85263088

moc.eimihc-noteb.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  ¥¹ô }ö²Ðþ

‘ù³}õ - ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$ …Ñ̄ }́ ‘Ý~ÈÒ šé|í {í }¥ï¯$¬ ®øð)¼ùý̄
À~®Üþ($ |‰é|ã 21 ‘ëÙáº:)®û ©Ê ( 08712088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  }à†³ îÑ’Åÿ̄

‘ù³}õ-…μ²ä³}û À¯²$ îý̄}õ ‰ý³ö´$ }…’̄}ÿ …ë÷}²ÜýÉ³üú$ÜýÉ³üú ¼ï~êþ

‰é|ã 62  ‘ëÙô: 8-19374222 Ø~àº: 09374222

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ́î~òþ

‘ù³}õ - ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ©ëýì ¥¹ýóþ ) ̧÷²ò~ ( $  à÷¡ú Ø³ø~®$ ‰é|ã 41$
È†Ýú 2     ‘ëÙô: 00004028 Ø~àº: 04004028

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  }…÷}ê¦¹ô ²}îýô Ø³

‘ù³}õ - îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ …ë÷}² …ýùÝþ$ ¬ ®øð$ ¼ï~²û2
‘ëÙô: 9- 02373788 Ø~àº: 19183788

moc.nari-cinilc@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³}î“ }êú î¦ï¯ òý~

¼ý³}́- àýë÷î’³ 82 š~®û ¼ý³}́ …ú î³ö®¼“$ ‘ëÙô:24732623-170
Ø~àº:44122623-170®Ø’³ ‘ù³}õ:17781022-21425022

î̄ü³ Ð~îì : {Ü~ÿ  ¥ïý̄ šé|êþ

 ‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$…ýô ö´²}– ö…ª~²̧“$…³Ÿ òåýô {́}®ÿ$ È†Ýú2$
ö}¥¯6 ã Œ:6315161861 ‘ëÙô :53324-61555588

Ø~àº:66255588

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄}ê†³´ î›±ö̂

‘ù³}õ -¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ¼ùý̄ Üó̄ÿ Ô³…þ$‰é|ã421$
È†Ýú1$ö}¥¯1 ‘ëÙóáº:45778

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ¥¹ýôÀ~ê¦þ }Àì

‘ù³}õ - ¬ ÌÙ³$¬ Ø³ ǖ }Ø½~²$…ô …¹“ ò÷²$‰éã34$È†Ýú3

‘ëÙô:9-75152922 Ø~àº:21056222 à̄ ‰¹’þ:1199689191

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à¹~‚þ

‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ÄëÒ ¼ï~êþ$ îó~…Ò {̂$ à÷¡ú àóå~ö²$
‰éã5$ à̄‰¹’þ:916455111‘ëÙô:73115488-73286788

Ø~àº:78384788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ò~À³ ®}‚þ

‘ù³}õ- ¬ ¼ý³}́ šó÷…þ$ ¬ ²Ä÷}õ$ ¼ï~²û9

‘ëÙô:65018 ö80853088  Ø~àº: 57584088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷®  ² Ä~  ²ö¥þ

‘ù³}õ - ¬ öêýÑÁ³$ ò³̧ý̄û …ú öòâ$ šó‡ î›’ïÒ
©÷²¼ý̄$‰é|ã2352$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 96237688-
01637688-35297688-15637688 Ø~àº:45297688

moc.ocbbr.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$ò†¾à÷¡ú43$‰é|ã9322$
È†Ýú }öí  ‘ëÙáº:52818068-95818068à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  …ùμ}® îý³ ø~®ÿ

‘ù³}õ |- ¼ù³ã Ô³̂ $ Øé|îâ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 5$ ‰é|ã71

à̄‰¹’þ:48458876141  ‘ëÙô: 4-03107388 Ø~àº:51757088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ý̄² Ðëþ ¼~û Ðëþ

¼ý³}́ - Àó̄öß ‰¹’þ 578-56317    ‘ëÙô: 29632623-170

 Ø~àº: 58632623-170    51-41143388-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2  ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322   à̄‰¹’þ:3633899791

Àó~üÒ ‰ý¾ ‘óý̄û
©÷}ò¹~²

Àó~üÒ îÙ’÷êþ ́ò›~õ

¼ýïþ ̧~©’ï~õ

Ø³}ö²®û ø~ÿ
¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ

ò~îýá~²}õ

àýïý~ …’ô
 

àëýóýâ ̧~©’ï~òþ}ü³}õ

Ø~²»

 ¼ýïý~üþ …’ô ‰~»

{…~® ä³}õ

àýïý~ ò½~õ

ˆ.{.}».}Û ‰~²»

 Ø~²» }ü³}õ

²´üô …’ô …³‘³

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

à³üμö

 ²´üô ̧~́}õ Ø~²»
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²̧÷í ́}²Ðý~õ

‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬ öØ~®}² ¼³Üþ$…ýô ¬ 531ö731$ ‰é|ã 644

à̄‰¹’þ:4837486561 ‘ëÙô:22538777-27862277
Ø~àº:14952377moc.imehcmarhahs.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³î~̧þ

 ‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ {‰~®}ò~$ ¼ï~²û 92

 ‘ëÙô:1-04343588-55433788 Ø~àº:79665788

¸~ü“ }üó’³ò’þ:gro.dnahza.www

î̄ü³  Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô ́î~òþ

   ‘ù³}õ-¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ́üó~êþ Ô³…þ$ ‰é|ã 951$ ̧~©’ï~õ
¸³}‰÷¿   ‘ëÙô:32105788  Ø~àº:46375788

î̄ü³  Ð~îì:{Ü~ÿ }ÀÕ³ ²¥ýïþ

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ̧³}̂$ ‰é|ã 21$È†Ýú3ö}¥¯7
 ‘ëÙô:01140188$ 1-02240188Ø~àº:48051588

moc.notebimihs.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô øó̄ÿ|́}®û

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³}́ ‰~²ã ̧~Ðþ$…ô …¹“ îù³ä~õ$‰é|ã 1$È†Ýú4

 ‘ëÙàº:28914

î̄ü³Ð~îì{Ü~ÿ îù³}õ Ø³Ÿ ‰÷²

à³Ÿ- îù³¼ù³$ …ë÷}² }²ñ$ …ô …¹“ à~Ÿ$ÜÉÑú ̧÷ñ$‰éã21$ ö}¥¯ 2
‘ëÙô : 9-23604333-620 à̄‰¹’þ: 5675375813

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹óþ

 ‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬š½ó÷}²û$ ¬ }¥¹~õ$ …ýô ¬ ¼³üÚ ö ¼ùý̄
Ðëýª~òþ$‰é|ã84 È†Ýú ̧÷ñ$ö}¥¯5 ‘ëÙáº:9-86334177-

16802177  øï³}û:26118312190
î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¸ý̄ ø~ ®ÿ }ÐÍð îó¾

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ü~®ä~² }î~ñ$¬ î³´®}²}õ$¬ }…³}øýïþ$…³Ÿ }ê÷ò̄$È†Ýú 8$
ö}¥¯608 à̄‰¹’þ:6598373641 moc.oc-ximorp.www

‘ëÙô:13188344-81288344-86488344 Ø~àº:31759244

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ü÷̧Ùþ

 ¼ý³}́-Àó̄öß ‰¹’þ7661-54317 ‘ëÙô:00292623-170
Ø~àº:58632623-170     51-41143388-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ î¦ï¯ ø÷¼óåþ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬ ̧þö ‰ó›ð$¼ï~²û 31 È†Ýú2

‘ëÙô:4-18887688   Ø~àº:48887688 à̄‰¹’þ:3144186151

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ }¥ï¯ öò̄

‘ù³}õ-îý̄}õ öòâ$¬ öòâ$à÷ÿ êýëþ$‰é|ã1$È†Ýú 2$ö}¥¯6

‘ëÙô:31-01909788 Ø~àº:45479788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ À~®ß Üëï†³ ®´Ø÷êþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$…ë÷}² ®²ü~$¬ î÷Ÿ$¬ Ð¹å³ÿ Ô³…þ$‰é|ã13

‘ëÙô:68178088-19178088 Ø~àº:85339088
à̄ ‰¹’þ:3616796641

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }ü÷…þ

‘ù³}õ- ¬ }òÝé̂ $ ¬ ò›~” }êùþ$ à÷¡ú î³}Ôú$ ¼ï~²û2$ È†Ýú5

à̄‰¹’þ:6395669951 ‘ëÙáº:13398
ri.ocpac.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ È~Üý~õ       

¼~ø³ö®- ¼ù³ ÀóÑ’þ$ ¬ ‰·öø¾$…ë÷ã2$ à̄ ‰¹’þ:8899494163
‘ëÙô: 9-82211523-320 Ø~àº:66411523-320 

moc.zefahomduorhahs.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ý̄² À~®Üþ ‰÷²

‘ù³}õ$ ¬ {́}®ÿ$ ¬ ò÷Øé¨$ …ô …¹“ …óÙ½ú$ ‰éã 21$ ö}¥¯7    

‘ëÙáº:8-74067566

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ }öü¹þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$¬ Ðéîú šó÷…þ$ò†¾ ¬ 83 ¼³Üþ$‰é|ã55 $
ö}¥¯3 ‘ëÙô:10008688  Ø~àº:57589688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ¼áý‡

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ À~®Üýú$ ¬ }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ò³̧ý̄û …ú …ë÷}² î³®́}²}õ$
î›’ïÒ òåýôA$ È†Ýú2$ ö}¥¯3ö4 ‘ëÙô:85150244 -73350244-

94450244   Ø~àº:38994244  ri.ocatnap@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ ®²©½~õ

‘ù³}õ- îý̄}õ Ø³®ö̧þ$ ¬ ‰~²»$ à÷ÿ šù~òåý³$ ̧~©’ï~õ ‰~»$
ö}¥¯61   ‘ëÙô:39975766       Ø~àº:00183766

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ø¯}ü’þ ö²àý~òþ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$¬ 23$ ‰é|ã1$ ö}¥¯2
‘ëÙô:93049788-18460288Ø~àº:73427888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ý†~òþ

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$¬ üª¢~í$¬ ¼ùý̄ Øá÷²ü~õ$ ‰éã72$ ö}¥¯5
‘ëÙô: 24041162  Ø~àº:84657798   moc.notebara.www

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ {Ø’~…þ

‘ù³}õ-}¥ï¯{…~® î¹’÷Øþ$ ¥¹ô {…~® ©~êÁú$ }ò’ù~ÿ à÷ÿ }Ø¹³}õ $ ¬ }¥¹~òþ ²}®-
001î’³ …Ñ̄ }́ …ë÷}² Øýë÷²   à̄‰¹’þ:6658913133  ‘ëÙô:99413388-

93652088-08929256 Ø~àº:78929256

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îó÷¡ù³ ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧’~²©~õ$ …³ß {ê¹’÷ñ$ ò†¾ ¬ šù~òþ ò¹‡$ ‰éã1$
ö}¥¯24$È†Ýú Ø÷Ü~òþ …~òâ îë“   ‘ëÙô: 05118244   Ø~àº:94118244

moc.revocnoteb.www

¼÷²ê÷í }ü³}õ

È³}¥~õ …’ô
‰̄ǖ}²

Ø~‘§ ò~ñ{̧ý~)Ø~ò~(

öò̄¼ýïþ¸~©’ï~õ

¼÷î†³ç ‰~²»

¼~ø³ö® î¦~ØÎ
 

…’ô ¼ýïþ ̧~́û

‰÷ü~ ò÷üô …’ô
}ü³}òý~õ )‰ó’~(  

î÷}® îùó̄¸þ ‘ý÷}

}Øμöõ …’ô àýïý~

{²} …’ô }²öò̄

}ü¹’~ ‘¦áýð ‰~²”

…’ô à~ö²
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ Ǖ»

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$¬ ®à’³ ø÷¼ý~²$ šó‡ ‰~²ã$‰éã95

 ‘ëÙô:42380066    Ø~àº:31131066

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ²‚ýº î¦ï¯ü~õ

‘ù³}õ -  …ë÷}² ¼ù³}õ$ …ýô îý̄}õ }öí ö ®öñ$ ‰éã 721$ ̧~©’ï~õ
î~ø~õ$ È†Ýú 3$ ö}¥¯22 ‘ëÙô:33-23425344 Ø~àº:29525344

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ ®êá¾ }îë½þ

à³Ÿ-…ë÷}² È~êÝ~òþ šó÷…þ$ò³̧ý̄û …ú øÙ“ ‘ý³$ ò†¾ èêú5$̧~©’ï~õ
‰~̧~²ä~®$ö}¥¯802  à̄‰¹’þ: 5789193313    

‘ëÙô: 78811723- 620   Ø~àº: 29171723- 620

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‘Ýþ }¥ïÿ̄

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$ ̧ú ²}û È~êÝ~òþ$ ¬ ©÷}šú òÁý³$ ‰é|ã082$ ö}¥¯2

‘ëÙô:16460577-77560577 Ø~àº:78293577
moc.srapgnida.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …½ý³ÿ

¼ù³ü~²- š~®û ÀÙ~ ®¼“$ šó‡ øéí }¥ï³$ à̄‰¹’þ:9213514613
moc.tsalpnoteb.www 

‘ëÙô: 93458556  Ø~àº:03358556

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ̧ëÉ~òþ ò¹‡

à³î~õ-  }…’̄}ÿ š~®û š÷‰~²$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ üâ$ …ë÷}² }Ø³}–$ ¬ 6$
¸ï“ ¡‹$ ®²̂ ®öñ$à̄‰¹’þ: 6168615367

‘ëÙô:6-46614233 -430  -05144233

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ   ̧Ñý̄ ̧~́ä~²ü~õ

‘ù³}õ-àýë÷î’³53š~®û ©~ö²}õ$¼ù³ã ÀóÑ’þ Ð†~» {…~®
‘ëÙáº:71282463-91282463-25537822-41287822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }üï~õ Ôé|îþ òýá¢ú

‘ù³}õ-…μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$äëμ}²3$‰éã01$ö}¥¯4

‘ëÙáº:87574444-26481644-97381644 moc.notebcinilc.www

®Ø’³ }ø÷}́ ‘ëÙô:20234443-59975443-160 Ø~àº:28923443-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ À~®ß î¦ï¯´}®û

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô$ à÷¡ú ¼÷}²ÿ$
‰éã72$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯2$ à̄‰¹’þ:4376368491 ‘ëÙô:62406222-

09212922-54142922-54760922  Ø~àº:42648798

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ̧ëýï~òþ

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ ¼ù³}õ$ ¬ ‰~êýâ }öí$ ò†¾ à÷¡ú …óÙ½ú ¼³Üþ$
‰éã1$ È†Ýú4$ ö}¥¯ 61    ‘ëÙô:|4-00636344  Ø~àº:|30636344

oc.ocrekaw.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô ÀÑ÷®ÿ

‘ù³}õ  ̧’~²©~õ$ ò†¾ ©ý~…~õ À¦³}üþ$ ̧~©’ï~õ š÷}òú$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯ 4‘ëÙô: 47745244  Ø~àº: 87035244

 ri.oc-csm.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³}ñ ÐÁ³ÿ

‘ù³}õ- ¬ …μ²äïù³$ šó‡ …~òâ ‘÷̧Ñú ‘Ñ~öõ$ ‰éã61$ ö}¥¯506$
à̄‰¹’þ:87153963141     ri.ocnizrab.www 

‘ëÙô:25625466-24625466  Øáº:88730466

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î³‘Åþ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ ¡ù~²²}û ̧³ö$ à÷¡ú {²ü~$ ‰éã1$ Ë2$ö}¥¯3$
à̄‰¹’þ:1776318991    ‘ëÙô:|63048022  Ø~àº: 17837022

     ri.oc.ysp.www    moc.oohay@atkey_nazassidraP 

    

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ö¥ý̄ ²Ä~ îù’̄ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$…ë÷}² ‰·öøó̄û$…Ñ̄ }́ è|êú$‰é|ã42$
‘ëÙáº:27854   dnal.cci.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ²š~üþ Ü~̧ð Ü½éÜþ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$}̧’~® ¥¹ô …ó~¼ï~êþ$…~è‘³ }́¸ú ²}û ‰ý~êú$ò†¾
Ðý÷Äþ$‰éã418$ ö}¥¯7$ ‘ëÙô: 4-37613322- 17613322

Ø~àº: 96513322

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ®}ö® îý³´}üþ ̧³ö¼â

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ À~®Üýú$ ̧~©’ï~õ Èé$ È†Ýú5$ ö}¥¯3
‘ëÙô:05416044    ‘ëÙàº: 59705944     

moc.granotebara.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ ‘÷êëþ

}ÀÙù~õ- ¼ù³ã ÀóÑ’þ ®öê“ {…~®$ ©ý~…~õ ÐÉ~²31$ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ$
à÷¡ú ̧ï“ ²}̧“$ à̄‰¹’þ:6987661438  ‘ëÙô:71-51602059- 130

9-80602059-130 Ø~àº:20837798moc.imihsnayon@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¼~û ¥¹ýô ®̧’›³®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧ïýú$ …Ñ¯ }́ ‘Ý~ÈÒ îÙ’§$ ̧~©’ï~õ ¼ï~²û 701$ È†Ýú 6$
à̄‰¹’þ: 3366671851$ Àó̄öß ‰¹’þ: 551-51751

‘ëÙô:05-94552388 òï~…³:73472888  moc.citri.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ²¼ý̄ÿ

}ò̄ü½ú- Ø~́4 ¼ù³ã }ò̄ü½ú$ ©ý~…~õ ‘÷¥ý̄ ¼ï~êþ$ …ë÷}² äëù~$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ
}®}²ÿ }²Ô÷}õ$ È†Ýú 4 }®}²ÿ$ ö}¥¯ 082 )013 Ǖüð(

à̄‰¹’þ:4601494533‘ëÙô:59635356-84635356Ø~àº:70716356
 moc.noteblivic.www i 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î÷̧÷ÿ ‘ùý³ÿ

}ÀÙù~õ- äëμ}² ¼ï~êþ$à÷¡ú Ü~Äþ Ð¹å³$à÷¡ú Ø³ö²®üô$…ô …¹“
¼›~Ðþ$‰é|ã64$à̄‰¹’þ:1388678518

‘ëÙô:19438623-13268623-14458623-130-50567044

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²̧÷í À~ê¦þ

¼ý³}́-ÜÁ³}ê̄¼“$ ¡ù~² ²}û ́²ä³ÿ$ Ðï~²” ¼ù³²}́$
à̄‰¹’þ:6353573917  ‘ëÙáº:06326263-56326263-170

ri.ocssrp.www     moc.oohay@ssrorhsep

{‘³ö‰~” ¼ýïþ

{²üó~ ‰ëýï³

‰~ü~ …’ô à~²òýá÷

 }®üóæ|¼ýïþ‰~²»

…’ô ‰é“̧

¸Ùý̄ …~ñ à³î~òý~õ

 {²ü~ ¼ýïþ

Ðï³}õ ¼ýïþ

àëýóýâ Øóþ ö
‘ªÁÁþ …’ô

…’ô ¼ýïþ ©~‘ð

¼ýïþ …’ô ‰~ǖ}²
‰~̧~²ä~®

¼³à“ î†’á³}õ
ÀóÑ“ ¼ýïþ

…³}́üô …’ô ¼ýïþ

 ‰³®üº ̧~́}õ üá’~

¸~²öŸ ¼ýïþ ‰~²̧ú

{²ü~ …’ô }²ç

ò÷ü~õ ¼ýïþ

‘÷̧Ñú ̧~©’~² î¦ýÊ

¸ý÷üì …’ô

Ø³}́ ¼ýïþ

 ‰ý½³ö ²}û ÀóÑ“ ̧~¥ì
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùó~ñ }¥ïÿ̄

‘ù³}õ- Øëáú ®öñ ‘ù³}òŠ~²»$ ¬ š½ó÷}²û$ ‰é921$ È†Ýú ®öñ

à̄‰¹’þ: 7135595561 moc.liamg@huorgcim 

‘ëÙô: 5-15804777-40214777

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ¥¹÷õ ò·}®ü~õ

©÷´̧’~õ$ {…~®}õ$ ¬ ́ò̄)È~êÝ~òþ($ ²ö…³öÿ {…Ù~$ ̧~©’ï~õ ¶üá~ö}$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯3 ‘ëÙô: 25562235-160 ‘ëÙáº:9-68682235-160

 moc.avakihz.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ š†~² ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-…~́}² {øô ¼~®{…~®$…ë÷}² î̄}‚ô$  ²ö…ú ²öÿ …~òâ ̧Šú$î›’ïÒ
¥¯}®ÿ$‰éã2 ö3    ‘ëÙáº:20758766-94458766

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ù³ö´ ²ò›†³Ø³

Üμöüô-®}ò½å~û {́}® }̧éîþ$ …ë÷}² ®}ò½›÷ î³àμ ²¼¯ ö}¥¯ø~ÿ
Øô{ö²    ‘ëÙô: 00618633-820$ 17853244- 620

moc.nirulobaimiknuglin.www 

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥~î̄ }ÐÍð îó¾

à³Ÿ - î~ø¯¼“$  ̧ú ²}û ̧³®}² {…~®$ }ò’ù~ÿ à÷¡ú {¶ò̄$ à̄‰¹’þ:
9795589813  ‘ëÙáº: 78861373 - 620

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô à³üïþ

à³Ÿ - …ë÷}² …ù½’þ$ …ýô ®øÝ~õ öüéÿ ®öñ ö îý~õ š~®û$ ̧~©’ï~õ
‘ªÁÁþ }ê†³´$ …ë÷ãB $Ë 7$ ö}¥¯02  ‘ëÙô: 5- 14702433-620

moc.narixetas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ äë½óþ

à³Ÿ- ‰ì Ø³®üº$ ‰½“ î’³ö$ îý̄}õ …óÙ½ú$…ô …¹“ ́ò†Þ$̧~©’ï~õ
}Ü~Üý~$ ö}¥¯1   ‘ëÙô: 89010663-620    ‘ëÙáº: 28552823-620    

 moc.mafdidah.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ÐÍï~Ø³

à~²©~òú: àýë÷î’³ 41 }‘÷…~õ ¼ý³}́$ }ÀÙù~õ$ …~šå~û$ …Ñ̄ }́ }ò†~² ®}²öüþ

‘ëÙô: 81-51150623-170Øáº:22150623-170
ri.anadapaortep.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ Øá÷²ÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ ‘÷¥ý̄$à÷¡ú ò~®²$‰é|ã üâ$

 ‘ëÙô:69581966 Ø~àº:33614966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» îóÁ÷²ü~õ

‘ù³}õ- ¡ù~² ²}û Ø³î~òýú$ò~²ò›¹’~õ øÙ’ð$̧~©’ï~õ ‰~²ã ̧ó’³$Ë61$
à̄‰¹’þ:3593167591 ‘ëÙô:4-29892204   Ø~àº:59892204

moc.ahzaorref.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ àýù~õ À¯üÝþ

}ÀÙù~õ-¬ }²…~̂ $̧~©’ï~õ ²´ Ü³îμ$ È†Ýú2

‘ëÙáº:60821663-130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ®}öö® À~®ß ‰÷²

‘ù³}õ-š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ò³̧ý̄û …ú }à†~‘~õ$…ýïú 5$à÷¡ú Àë§
‰³ö²$‰é|ã4$ö}¥¯üâ Ô³…þ ‘ëÙáº:83634644-14874644

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î³‘Åþ ¼~û î¦ïÿ̄

‘ù³}õ- îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ òÁ³” ¼³Üþ$²ö…³öÿ ®}ò½á¯û
‰³̧’~²ÿ$‰éã622ö}¥¯ 204 à̄‰¹’þ:1484379141

‘ëÙáº:81386566-57680966

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ ò†¾à÷¡ú43$‰é|ã9322$È†Ýú
}öí  ‘ëÙáº:52818068-95818068à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ îó÷¡ù³ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ$ î³´®}²}õ$…ýô }ü`~² ö {²ü~Ø³$̧~©’ï~õ }Ü’Á~® ò÷üô$
‰éã241$È†Ýú1$à̄‰¹’þ:1745464641

 ‘ëÙô:00031645 Ø~àº:05231645
 moc.liamg@ocgsn.ofni:liam-E

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ {Ø’~…þ

‘ù³}õ-}¥ï¯{…~® î¹’÷Øþ$ ¥¹ô {…~® ©~êÁú$ }ò’ù~ÿ à÷ÿ }Ø¹³}õ $ ¬
}¥¹~òþ ²}®-001î’³ …Ñ̄ }́ …ë÷}² Øýë÷²  à̄‰¹’þ:6658913133

‘ëÙô:99413388-93652088-7-08929256 Ø~àº:78929256
moc.ochcetosi@ofni

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦¹ô àý~ î¦ïÿ̄

²¼“-…ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$ò†¾ à÷¡ú ®øð$Ðï~²” ‰̄²$ ö}¥¯ø~ÿ
11ö21   ‘ëÙô:91003733-310

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }î›¯

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ¬ öø~…þ$ …ýô 81ö91àý~õ {…~®

‘ëÙô:76748333-160    ‘ëÙáº:31638333-160  
MOC.XETALNOTEB.WWW 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ̧ëÉ~òþ ò¹‡

à³î~õ-  }…’̄}ÿ š~®û š÷‰~²$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ üâ$ …ë÷}² }Ø³}–$ ¬ 6$
¸ï“ ¡‹$ ®²̂ ®öñ$à̄‰¹’þ: 6168615367

‘ëÙô:6-46614233 -430  -05144233

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2 ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322

 î÷}® îùó̄þ̧ }üïô …’ô

¼³à“ ́²ê÷

òýëå÷õ àýïý~ÿ
…ë÷²üô

‰~ü~ …’ô àýïý~

{ê’ýô ‘›~²”

…ù¹~́}õ

‰’³ö {‰~®}ò~ {²}́ ‰~²»

}Ø³ò̄ ‘÷̧á~

Àó~üÒ Ø³ö {êý~¶ }ü³}õ

‰~ǖ}²̧~©“ {‰~®}ò~

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

®ñ {̂ …ó̄

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

ò÷{ö²}õ ÀóÑ“
‰~®{̂

}ü¹’~ ‘¦áýð ‰~²”

‰~ü~¶üâ

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

¸Ùý̄ …~ñ à³î~òý~õ
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}š³}ÿ {̂ …ó̄ÿ ö î¦~ØÍ“ …’ô

}Øμö®òþ îÑ̄òþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ¥¹÷õ ò·}®ü~õ

©÷´̧’~õ$ {…~®}õ$ ¬ ́ò̄)È~êÝ~òþ($ ²ö…³öÿ {…Ù~$ ̧~©’ï~õ ¶üá~ö}$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯3 ‘ëÙô: 25562235-160 ‘ëÙáº:9-68682235-160

 moc.avakihz.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰éã8$ ö}¥¯ 5

 à̄‰¹’þ:6937564141   ‘ëÙáº:03100462 ri.noetif.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ }¼á†÷̧þ

‘ù³}õ-¬ }¼â ¼ù³$ ¬ 72)Ǖ» îý³¥ý̄²ÿ($ ‰éã 76$ ö}¥¯2

‘ëÙô:57313388-70113388Øáº:07317798

 ri.thkasoeG .www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ òÑï’þ îëâ    

ä³ä~õ-|¼ù³ã ÀóÑ’þ {ß Üé$Ø~́3$}ò’ù~ÿ Ø~́3$ ã Œ:9139611394
 ‘ëÙô: 3633543-92633543-710 Ø~àº:03633543-710

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ¥¹÷õ ò·}®ü~õ

©÷´̧’~õ$ {…~®}õ$ ¬ ́ò̄)È~êÝ~òþ($ ²ö…³öÿ {…Ù~$ ̧~©’ï~õ ¶üá~ö}$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯3 ‘ëÙô: 25562235-160 ‘ëÙáº:9-68682235-160

 moc.avakihz.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® …ýå¯êþ

‘ù³}õ-¬ öüé|$ ¬ ̧Šó̄$ ‰é|ã54$ È†Ýú1ö2$  à̄‰¹’þ:1187188951

 ‘ëÙô:07351988-73351988 Ø~àº:24251988

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ®}²ü÷¿ ¼ý³ÿ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ }̧’~® îÉù³ÿ$ ¬ îý³Ðï~®$ ¼ï~²û 33

‘ëÙô:08415788$ Ø~àº: 81793788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²̧÷í ́}²Ðý~õ

‘ù³}õ-‘ù³}òŠ~²»$¬ öØ~®}² ¼³Üþ$…ýô ©ý~…~õ 531ö731$ ‰éã644

à̄‰¹’þ:4837486561 ‘ëÙô:22538777-27862277
Ø~àº:14952377moc.imehcmarhahs.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿîù̄ÿ •ó~üþ

‘ù³}õ-{‰~®}ò~)©³î½ù³($ ¬ îùó~́$à÷¡ú }ü~́ÿ$¼ï~²û91$ö}¥¯21$
‘ëÙô:7-60471588  Ø~àº:40671588øï³}û:43053822190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ ²ØýÑþ    

‘ù³}õ- …ë÷}² Ø³®ö» Ô³̂$ò†¾ ̧~́î~õ …³ò~îú$‰éã594$Ë }öí$
ö}¥¯3$ ‘ëÙáº: 00269064-00369064 -00569064

 à̄‰¹’þ:4646573841

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ

‘ù³}õ-à~î³}òýú$…ô …¹“ ü~̧ïô$‰éã4$

‘ëÙáº:19245362        moc.oc-zasheb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ äë½óþ

à³Ÿ- ‰ì Ø³®üº$ ‰½“ î’³ö$ îý̄}õ …óÙ½ú$…ô …¹“ ́ò†Þ$̧~©’ï~õ
}Ü~Üý~$ ö}¥¯1   ‘ëÙô: 89010663-620    ‘ëÙáº: 28552823-620    

 moc.mafdidah.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {ǖüô ®²ä~øþ

‘ù³}õ- }êùýú$ ¬ î³üð ¼³Üþ$ ¼ï~²û 06$ È†Ýú4$ ö}¥¯11

 à̄‰¹’þ:4436694691‘ëÙô: 58285022 - 56850262
Ø~àº:97875022   moc.gnasnoteb.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2 ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ́²}Ð’á~²

‘ù³}õ-…ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$¬ îª†³ÿ$ ‰éã 21$ ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:5434966741 moc.imihsayra.www 

‘ëÙô:01-00949844  Ø~àº: 84799444

 {²ü~ ¼ýïþ

îÝ~öñ ̧~́}õ …’ô }²öò̄

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ

 {²ü~ ¼ýïþ

îÝ~öñ ̧~́}õ …’ô }²öò̄

…’ô ̧ª“ {²ü~õ

 {²îé|”

…’ô ‰ëýï³ …³ò~

®ö²ö¡ð ©~ö²îý~òú

…ù¹~́}õ

¥¯ǖ Ø~ñ ÀóÑ“

…’ô ̧óæ ‰ó~ñ

 {²ü~ ¼ýïþ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ ò†¾à÷¡ú43$‰é|ã9322$
È†Ýú }öí  ‘ëÙáº:52818068-95818068à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ …Ý~‚þ

‘ù³}õ- …ë÷}² Ø³®ö» Ô³̂$ò†¾ ̧~́î~õ …³ò~îú$‰éã594$Ë }öí$
ö}¥¯3$ ‘ëÙáº: 002690064-003690064 -005690064

 à̄‰¹’þ:4646573841

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯î¦¹ô ò›Ùþ üμ®ÿ

{®²»: ‘ù³}õ$ …μ²ä³}û ¼ùý̄ ©³}́ÿ$ ¼ù³ã ²}û {øô$ …ë÷}² }Ü~Üý~$
ò†¾ à÷¡ú ²´$ ‰éã 31  ‘ëÙô: 49672744 Øáº: 65649624

 moc.thkasnoteb.www 

î̄ü³ Ð~îì: | {Ü~ÿî¦ï÷® ©ëýëþ

‘ù³}õ-‘Ý~ÈÒ ¼³üÑ’þ ö àéø¯ö´$…³Ÿ òåýô Üëùâ$È†Ýú5$ö}¥¯55

‘ëÙô:41740662-71740662 Ø~àº:80740662

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ Èéš÷ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ š³®õ-©ý~…~õ äë¹’~õ$ …ë÷}² äý’þ$‰éã 91$ ö}¥¯
104$ à̄‰¹’þ: 6174866691  ‘ëÙô: 56385622

Ø~àº:53173022     moc.akod@nari 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ î̄¥“

‘ù³}õ-š~®û ¼ù³ü~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ÀÙ~®¼“$¬ ø½’ð Ô³…þ$…ë÷}²
©³®}®$‰éã831$ à̄‰¹’þ:9793114613

‘ëÙô:81-01093456-Ø~àº:91093456

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³²Ä~ ‘÷àëþ

‘ù³}õ-¼ù³š¯ǖ }ò̄ü½ú$ ²ö…³öÿ Ø~́2$…ë÷}² ²}Ô‡$ îý̄}õ Ø³®ö̧þ$
¬ }Èëº ¼³Üþ$ ‰éã 065 ‘ëÙô:6-38720156   Ø~àº:38720156

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ Ð†~» ©³îþ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®}®î~õ$ …ë÷}² ®²©’þ$ ò†¾ ¡ù~²²}û
¥~ØÍþ)}²Ô÷}õ(‰éã54$ È†Ýú6$ ö}¥¯31$ à̄‰¹’þ:1008161891    

‘ëÙô:82747322 à~²©~òú: 9-87215563-520

¸³‰³̧“ }ò¹’ý’÷: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼á³¡þ ́}®û

‘ù³}õ -…ë÷}² à½~ö²´$¬ öÀ~í ¼ý³}́ÿ$à÷¡ú …ùó~ñ$ ‰é|ã 8

 ‘ëÙáº:13637988-11186988-04795988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® òÁý³ Ø~ñ

î³}Ôú- ¬ 84î’³ÿ$îý̄}õ ̧ùó̄$à÷¡ú {Ø~ß$ ‰éã52
à̄‰¹’þ:9366488155 ‘ëÙáº:95221473-140

øï³}û:44201234190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ́²à÷̂

‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$ ò³̧ý̄û …ú ¼³üÑ’þ$ à÷¡ú ¼ý÷}$ ‰é|ã 3$ ö}¥¯ 9

‘ëÙô: 19571488Ø~àº:17801488

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý³ö» ̧~Ð̄

øï¯}õ-îý̄}õ šù~®$¡ù~² ² }û òÍ³ÿ$à÷¡ú …ù̄}¼“$ ‰éã 01

 à̄‰¹’þ:5347375156   ‘ëÙáº:  51-41206283-180

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ}ÀÕ³ îé|́}®û

‘ù³}õ-¬ ®à’³Ø~Èïþ Ô³…þ$¬ ̧ýó̄©“ ¼ï~êþ$ ò†¾ à÷¡ú ©μ}õ$‰é|ã 71
‘ëÙô:70916   à~²©~òú: 4-05839365    Ø~àº:71196566

moc.tsetnoomza.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$
‰é|ã 014$ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988

){́î~ü½å~û øïá~² ̧~́î~õ }̧’~ò̄}²® ®² ́îýóú Ø³}ö²®û ø~ÿ …’óþ(

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷
 ‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120

 Ø~àº:05055834-64097798-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄}ê†³´ î›±ö̂

‘ù³}õ -¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ ¼ùý̄ Üó̄ÿ Ô³…þ$‰é|ã421$
È†Ýú1$ö}¥¯1 ‘ëÙóáº:45778

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ à~î³}õ î³ü« ‰÷²

 øï¯}õ-¬ îý³´}®û Ð½Ýþ$81 î’³ÿ ̧›~®$‰é|ã23
à̄‰¹’þ:894366615 ‘ëÙô:54212383-77722383-180

  Ø~àº:88822383-180

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ ¼ù³ü÷²

‘ù³}õ-¬ ¥~ØÎ$¬ ²ö®̧³$‰é|ã55 à̄‰¹’þ:3119663951

  ‘ëÙô:4-26373988  Ø~àº:66424988
moc.amzathkas@ofni

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

îùó̄¸~õ ‰³ö¶û ø~ÿ àÙ¹~́ÿ

ª̧“ …’ô Ô³̂ ‰~̧~²ä~®

 ‰³ÿ ‰~²»

®öà~ ‰~²»

Øý̄}² Ø÷è®

}ò¹’ý’÷îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ
®}ò½á¯û Øóþ

{́î~ü½å~û àó’³í
àýÙý“ î~²}öü~

 …~́²» Øóþ ¶‚÷‘áóýâ ö

îÝ~öî“ îÁ~ê§

‘~²}…’ô

{́î÷õ ̧~́ î†ó~

‰~à̄¼“ …’ô

}ü³}õ Ø³üïá÷

{…~® ä³}õ

¸ýó~̂ Ô³̂

¸~©“ {́î~
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Ü~ê‡ ö }®ö}” Ü~ê‡ …ó̄ÿ

àó’³í àýÙý“ ö {́î~ü½å~û



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†̄}êëú À†³ÿ

‘ù³}õ -àýë÷î’³33 š~® û ©~ö²}õ$Ü†ì }́ {î÷¼́å~û à½~ö²ÿ́
¼ùý̄…~øó³ ‘ëÙô:45065463 Ø~àº:35065463

){́î~ü½å~û øïá~² ̧~́î~õ îëþ }̧’~ò̄}²®(

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ýô ü³̀…þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ …ë÷}²Ø³øóæ$î›’ïÒ }®}²ÿ ̧ùó̄$È†Ýú }öí

‘ëÙô:32265322-52265322  Øàº:80293122

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³øïó̄ Àïýïþ

‘ù³}õ-}ò’ù~ÿ }‘÷…~õ }î~ñ Ðëþ$¬ ¼ùý̄ î̄òþ$à÷¡ú ̧~î~õ$‰é|ã2$
‘ëÙáº:4ö28591822 -16502877-79037

moc.liamg@amzathsehk

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ À¯²ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³5š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ …Ñ̄ }́ ̧ú ²}û ¼ý½ú îýó~$ò†¾
©ý~…~õ ̧÷ñ   ‘ëÙô: 5162684 Ø~àº:3162684

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ Ø³©μ}®

Üμöüô-©ý~…~õ ò~®²ÿ ¼ï~êþ$ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ ²̧~ê“$ ²ö…³öÿ øó³̧’~õ
¡ï³}õ$ ‰éã 512‘ëÙô: 01106333-820 Ø~àº: 83903333-820

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  }à†³ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ‰ý³öÿ́$ ‰éã016$ ö}¥¯4   ‘ëÙô: 78765233
Ø~àº:36768798    moc.ochzan@ofni

moc.ochzan.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ-Àó̄öß ‰¹’þ 7481-56311‘ëÙô: 8-35970088-
95970088-06662088   Ø~àº:02452088-06970088

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  Ðëý³Ä~  ¡³}Ôþ

à³î~ò½~û-…ë÷}²¼ùý̄ }î~îþ$ ©ý~…~õ î³àμä¹’³¿

‘ëÙô: 7-64583283-380Ø~àº: 24783283-380

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  Ðëþ à³üïþ …ó~üþ      

à³î~õ-…μ²ä³}û }î~ñ$ šó‡ ‰ï‹ ä~́   Àó̄öß ‰¹’þ: 431-57167    

‘ëÙô: 7-40053233-430 Ø~àº:04001233-430

î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ð†̄}êÕÙ÷² ‘ïó̄}òþ    

  ́}ø¯}õ- îý̄}õ }î~ñ Ðëþ$ …ë÷}²®}ò½å~û$ò³̧ý̄û…ú̧ú²}û®}ò¾$
Àó̄öß‰¹’þ:34153189

‘ëÙô:6-50394433-450 Ø~àº: 07614433-450

 î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Ü~̧ïþ

…÷¼ù³- …ë÷}² ̧Šù†̄ Ü³òþ$ ò³̧ý̄û …ú Ü³}²ä~û ‰ëýº ²}û

‘ëÙô:3-25644433-770 Ø~àº:70834433-770

î̄ü³àì: {Ü~ÿ î¦¹ô }üμ® ü~²

à³Ÿ- ÐÍýïýú$ îý̄}õ È~êÝ~òþ$ È~êÝ~òþ ¼ï~êþ$ à÷¡ú îýªâ$ ‰éã1

Àó̄öß ‰¹’þ:186-535133‘ëÙô: 30090523-59743523- 620
Ø~àº: 54214523-620  

î̄ü³àì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ²Ä~ }¥ï¯ü~õ

¼ù³à³®- ®²ö}́û ̧~î~õ$ ¬ ‰ý³öÿ́$ î›’ïÒ }®}²}”

 ‘ëÙô: 2-11772223-830 Ø~àº: 08052223-830

à̄‰¹’þ:4713168188

 î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ø³ǖ Èùï~̧†þ

¸óó̄Ÿ-…ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$¬ ®}ò½å~û$²ö…³öÿ ®}ò½å~û à³®̧’~õ$

à̄‰¹’þ:3395377166 ‘ëÙô:8-78402633-780Ø~àº:68402633

î̄ü³ àì: {Ü~ÿ î¦ï¯ à½~ö²´

Üμöüô-|¬ ò÷}̂ ¼ï~êþ$ î›’ïÒ }®}²}” ÄëÒ šó÷…þ ®}ò½å~û {́}®$

 Àó̄öß ‰¹’þ:4884$1$99143  ‘ëÙô: 6$58433333-820
Ø~àº: 05296333-820

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ú …ó̄ä~õ

Üð-}…’̄}ÿ š~®û Ǖüð ‘ù³}õ$…ë÷}² ¼ùý̄ ©¯}à³ñ$¬ 4

‘ëÙô:8-73034663-520 Ø~àº:04034663 -520

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ Ð†~» …~…~́}®û à÷¡ú Ü~Äþ

‘†³üμ-¡ù~² ²}û }…÷²ü¦~õ$}öí {…~®}òþ î¹áô

‘ëÙô:44087743-04097743-140  Ø~àº:08267743-140

 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ }²®ÿ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ îý̄}õ ²̧~ê“$¬ }̧éñ ‰ó~û$¬ ¼ùý̄ …³}”
î¦ïÿ̄$  ‰éã65$ ̧~©’ï~õ à¹³ÿ$ ö}¥¯üâ

‘ëÙáº:01392277-07292277   moc.liamg@yepkahkm

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ́}ø¯ ‰÷² î¦ïÿ̄

¸óó̄Ÿ-…ë÷}² ‘÷¥ý̄$ò³̧ý̄û …ú î›ïÒ ö²¼́þ }ò’Í~ñ$

 à̄‰¹’þ:4583966166 ‘ëÙáº:38234233-64129233-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ©÷}šú

ä³ä~õ$ ¬ ò÷…ª“$ ò÷…ª“ 51 )îÉù³ÿ šó÷…þ 11($ ‰éã 23

øï³}û: 5223573-1190‘ëÙô:65054123-49825123-710
 moc.oohay@lamohsyamzaoeg:liam-E

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô î¦ïÿ̄ äë¹’~õ

}²®…ýì-¼ù³ã ̧†éõ $Ø~́2$$¬ Ø³®ö̧þ$à÷¡ú ̧ëï~õ Ø~²̧þA$‰éã 24
à̄‰¹’þ:56621533 ‘ëÙô:56621533-540 Ø~àº:92902533-540  

 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ Øª³}üþ ò·}®

¼ý³}́- îÉù³ÿ šó÷…þ$¥¯ Ø~Àì à÷¡ú 32 ö 52 $šó‡ ̧÷‰³  …~²}õ$
‘ëÙáº: 05912283-170 øï³}û:33789037190

 moc.oohay@m011ais

‘ýÕ~̂

©½“ {́î~

{…~® àýÙý“ ‰~²»

‘³}́ î¦÷²

  {́î~ü½å~û Øóþ

 îá~òýâ ©~ã
ö´}²” ²}û ö ¼ù³̧~́ÿ

{́î~ü½å~û Øóþ îá~òýâ

©~ã  }̧’~õ à³î~ò½~û

{́î~ü½å~û Øóþ îá~òýâ
©~ã  }̧’~õ à³î~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã ̧ý¹’~õ

ö …ë÷¡¹’~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

 ©~ã}̧’~õ …÷¼ù³

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

©~ã }̧’~õ }ê†³´

{́î~ü½å~û Øóþ ö
îá~òýâ ©~ã

}̧’~õ¡ù~²î¦~íö…ª’ý~²ÿ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ

©~ã }̧’~õ à³®̧’~õ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ Üμöüô

{́î~ü½å~û Øóþ
îá~òýâ ©~ã Üð

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã {°²…~ü›~ò½³Üþ

î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ

²}î~õ ©~ã ‰þ

¶‚÷ {́î~ÿ ¼ï~í

‘³}́ {̂ }²®…ýì
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ üÑÝ÷…þ

¼ý³}́- …~è‘³ }́ ®²ö}́û Ü³{õ$ šó‡ üå~õ öü·û$

 à̄ ‰¹’þ: 5453-786417  Àó̄öß ‰¹’þ:4571-56317
‘ëÙô:2ö14562423-170  Ø~àº:34562423-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ö}¥ÿ̄ ‰÷²‘†³üμÿ

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$¬ ©ë†~ò~õ$à÷¡ú4$Ø³Ðþ }öí$̧ï“ ²}̧“$‰éã4
‘ëÙô:8-65555263-170  Ø~àº:70027798-120

à̄‰¹’þ:7458677817

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ®²üº ́}®û

…÷¼ù³- ¬ î̄²»$ ²ö…³öÿ à÷¡ú î³üð7$ ̧~©’ï~õ îùó̄¸~õ î½~ö²
Øó~ö²}õ ‰þ {̧ý~  ‘ëÙáº: 82203533- 90826533-01826533-770

        moc.ectfa.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ýô }ò›ð ¼Ñ~Ó

à³î~õ-àýë÷î’³ 2 …μ²ä³}û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$¬ ̧÷̧ô$¼ï~²û 71

‘ëÙô:10083233-430  Ø~àº:20083233-430

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦¹ô ̧ë¦½÷²

‘ù³}õ-…ë÷}² îμ²®}²}õ$¬ ¼ùý̄ }…³}øýïþ$ò†¾ }ê÷ò̄31$
‰é|ã62$ö}¥¯8  ‘ëÙô:58784244-25991244  Ø~àº:59845834

ri.ocrci.www

ò~‚‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ îù̄ÿ …~Ü³ÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧’~²©~õ$ ¬ ¼~®îù³$ à÷¡ú ¼ùý̄Ø³©þ$ ‰éã 7$
à̄‰¹’þ:1775186541‘ëÙáº:63230566 -27413566    

 ri.liamhc@oc.naravamaN 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ š¹ýð

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$¬ …~Ü³©~õ$‰é|ã121$ö}¥¯9

‘ëÙô:34762966-15762966   Ø~àº:60462966

ri.oc.pkb@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö̈ }êëú }ò~²ÿ

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ‘Ý~ÈÒ ®²®¼“ ö äë†³ç ¼³Üþ$ ¬ 86$ ‰éã 952$
ö}¥¯2  ‘ëÙàº: 68873177   

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ø³´üô ‰÷²

®´Ø÷í  ©ý~…~õ îÉù³ÿ$ …ýô îó’Í³ÿ ö ¥ïμû$ ‰éã 05$
‘ëÙáº:78322224- 160   97962224-160  øï³}û:71084466190

à̄‰¹’þ:1588511646   moc.liamg@mrupnizraF 

î̄ü³Ð~îì:|{Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Üù³î~òþ

øï¯}õ- ¬ È~êÝ~òþ$ ¬ ¼ùý̄ ò÷}̂ ÀÙ÷ÿ$ à÷¡ú äë¢ýô$ ‰éã4
‘ëÙô: 72391383-180 Øáº:34291383-180
à̄‰¹’þ:168715716    ri.notebmavad.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …¹’~òþ

‘ù³}õ- š³®õ$ ò†¾ ö}êþ ò·}®$ àó~² …³Ÿ }Ø³}$ ‰éã 3$ Ë øïáÚ$
ö}¥¯2$ à̄‰¹’þ:6355379691  moc.yapmocdarheb@ofni 

‘ëÙô:85532482  Ø~àº:95532482

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ šó̄Üþ }Ðé‚þ

‘ù³}õ-¬ {²¿ îù³ ) ¼ù³{²}($ ¬ øª~îó¾ ) }î~ñ îó’Í³($ …ýô 72 ö 92$
‰éã 101  à̄‰¹’þ:1193794441 oc.oohay@dalimnarhet

  ‘ëÙáº:07321088- 69448488  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄²Ä~ ̧ý̄î÷îô    

²¼“- …ë÷}² Üëþ ‰÷²$ ¬ …Ñ“̀$à÷¡ú ¼Ý~üÞ$ ‰éã42$

à̄‰¹’þ:5567393514  ‘ëÙàº:26017533-310
 moc.liamg@dtl.dnahzatK  moc.dnahzatk.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø̄}¥¹ýô Ø³¼ýô

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ©÷²®üô$ ¬ ‘÷¥ý̄4$ ‰éã23$ ö}¥¯2$
à̄‰¹’þ: 38969966441 ‘ëÙàº: 58476588    

 moc.oohay@numza.kahK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ àï~êþ

ä³ä~õ- ¬ öêýÑÁ³$ Ð¯}ê“4$ ‰éã 652$ à̄‰¹’þ:4193566194

‘ëÙô:05092223710      Ø~àº:52474223710

 >moc.oohay@744biS:otliam< moc.oohay@744biS 

 ²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧ý~îâ ©¹³öÿ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ¼ùý̄ î¦é‘þ$ ¬ ò†³ ¼ï~êþ$ ¬ Üý~ñ šó÷…þ$ à÷¡ú
¼~ø¯8$ ‰éã 24  à̄‰¹’þ:|‘ëÙàº:|- 92027033       

 moc.oohay@987aisanarmoaniS

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ Ðμüμÿ

‘ù³}õ- …ë÷}² à½~ö²´$ ¬ Øë¹Éýô ¼ï~êþ$ ‰éã934$ Ë2$ ö}¥¯6

‘ëÙô: 77590988  Ø~àº: 45660988

  moc.ynapmoc-paf@ofni 

²‚ýº øý~” î̄ü³û:{ Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ¡~ü¢þ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ¬ ̧ýï÷õ …÷êý÷}²$ ¬ }ê÷ò̄$ à÷¡ú
}…³}øýð ¥¹óþ$ ‰éã91‘ëÙô: 49512844-92152844

Ø~àº:31545844

î̄ü³Ð~îì:©~òð ²}¥ëú Ø’¦þ

Üμöüô-àýë÷î’³ 5  š~®û }êï÷”$¼ýóÝ³- ¬ …ù~²̧’~õ$‰é|ã2

‘ëÙáº:26763433-820

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Àë§ ®ö̧“

‘›ùýμ}” }ò̄}́û äý³ÿ ö àó’³í ®ÜýÞ ²È÷…“ ®² î÷}®)xinordyH(

 ‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$‰é|ã4$È†Ýú 2 ö 4

 ‘ëÙô:6-50025966   Ø~àº88660466

 ̧ý÷}õ ̧~́}õ šó÷̂ {́î~

Øó~ö²}õ ‰þ {̧ý~

…’ô ‰·öø~õ }ü³}òý~õ

ò~ñ {ö²}õ ©~ã ‰þ

…~²}õ ©~ã  ö ‰þ

È³̈ š÷¿ à~ö¿

 ¼~©Â ¥Ù~Ï

®ö}ñ …óý~õ ¥~îþ

…ù³}® ̧~́}õ  ‰~²̧ú

îùó̄þ̧ È³̈ ö

  ‘¦ÝýÝ~” ̧~́ Ø³ò÷®

à~ö¿ È³̈ {¶ò̄

©~ã {́î÷õ ‘ù³}õ

¶²Û ‰ùóú

¸ýó~ Ðï³}õ {̧ý~

Ø³}üó̄ }²Ü~ñ ‰³®}́

Øý̄}² ©~ã {́î~ ‰~²»

îùý~² ä¹’³à~̧Šýô
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: ©~òð }êó~́ îé´}®û

‘ù³}õ-  ¬ ®à’³ Ø~Èïþ Ô³…þ$ ¬ ̧ýó̄©“ ¼ï~êþ$ ò†¾ à÷¡ú ©μ}õ$
‰éã 71$ ö}¥¯5 ‘ëÙô:70916 moc.balnoomza.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ ¼³üÙþ

‘ù³}õ-‰÷òâ$ …ë÷}² øïýé$ ¬ ¼Ñý̄ }ö²ã )¡ù~²…~×($ ©ý~…~õ4$
¼ï~²û33 ‘ëÙô:8-77077444 -72213444 Ø~àº:73483444

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Àë§ ®ö̧“

‘›ùýμ}” }ò̄}́û äý³ÿ ö àó’³í ®ÜýÞ ²È÷…“ ®² î÷}®)xinordyH(

 ‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$‰é|ã4$È†Ýú 2 ö 4

 ‘ëÙô:6-50025966   Ø~àº88660466

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÐ†̄}êëú À†³ÿ

‘ù³}õ - ‰~̧¯}²}õ$ ò†¾ ©ý~…~õ …ù~²̧’~õ ¼½ð$ ‰é|ã 2$ ö}¥¯ 1

‘ëÙô: 02624522-83674522 Ø~àº: 02624522

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ǖ}êëú À†³ÿ

‘ù³}õ - ‰~̧¯}²}õ$ ò†¾ ©ý~…~õ …ù~²̧’~õ ¼½ð$ ‰é|ã 2$ ö}¥¯ 1

‘ëÙô: 39962864-02624522-83674522 Ø~àº: 02624522

 î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ ò†þ ü÷̧Ùý~õ

àï³…ó̄ÿ }ò̄ü½ú-¼ù³ü~²$ …Ñ̄ }́ îý̄}õ îÑ~®õ$Àó~üÒ …’óþ ö ¼óþ ò÷üô
²Äþ {…~®  ‘ëÙáº:5-10095256-16606256

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷

‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120 Ø~àº: 05055834-
64097798-120  moc.ocemarfnari.www

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³}́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰éã2181$È†Ýú 4 $ö}¥¯611  ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â ¼~ü¹’ú

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ ‰~à¹’~õ$à÷¡ú ø½’ð$ ‰é|ã42$È†Ýú3
à̄‰¹’þ:3193171351 moc.onannajris.www

 ‘ëÙô:81605788-22514788 Ø~àº:20605788

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ð†~» î÷¥¯ Ø³

…÷¼ù³- …μ²ä³}û ¼ùý̄ ̧Šù†̄ Ü³òþ$ šó‡ ‰~ü~òú î¹~Ø³…³ÿ
à̄‰¹’þ:6643397157moc.oohay@nehs_nirraZ 

‘ëÙô: 60007533- 50007533 -25007533-770
Ø~àº:95007533-770

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ ‘~šýâ

‘ù³}õ-‰³®üº$…Ñ¯ }́ Ø~́11$š~®û ‰³®üº …ú ê÷}̧~õ …μ²ç$…Ñ¯ }́
²ö̧’~ÿ ‰÷²´ò̄$îÑ¯õ …÷²ṍ2$  ‘ëÙáº:16975562-07975562

moc.gninimssk.www

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ ̧ý¹’~òþ ²̧’ð|{…~®ÿ

  ‘ù³}õ-š~®û ©~ö²}õ)}î~ñ ²Ä~($…Ñ̄ }́ ä³®òú ‘ó†~à÷‚þ$‘Ñïý³ä~û
‘³}ò¹Š÷²”   ‘ëÙáº:80568433-37144663-47276833

à̄‰¹’þ:5935995581moc.octahged@elas

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ …~…~üþ

‘ù³}õ$ ¬ {́}®ÿ$ }…’̄}ÿ ¬ …ù†÷®ÿ$ ‰éã2$ È†Ýú1$ ö}¥¯2
‘ëÙô:17056762-5-47745066-120 Ø~àº:43663066-120

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³¥¹ýô à~¼þ ø~

}̧éî½ù³- ¼ù³ã à~îý÷®}²}õ$ Ø~́2$ …ë÷}² à÷•³$ ‰éã4$ òï~ü½å~û
‘ý³}¶û ®üμí   à̄‰¹’þ: 1417378133  ‘ëÙô: 41-11435255

Ø~àº: 46196255  ®Ø’³ î³àμÿ: 33151222    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô À¯üÞ ‰³ö²-î¦¹ô …̄üÑþ ©³̧ó̄ÿ

¼ù³Ǖ»-îý̄}õ Ǖ»$ ¬ ¡ïô$ ‰éã85$ à̄‰¹’þ:5666914573

‘ëÙô: 80279864 Ø~àº:90279864

 ri.enihcamdradnats.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥óýÚ ò÷²ÿ

}²}ã-¼ù³ ÀóÑ’þ ÜÉ‡$ ©ý~…~õ ‘é¿$ à÷¡ú øï“7$
à̄‰¹’þ:4515599183 ‘ëÙô:38-37-36003143-680

Ø~àº:39003143-680  moc.iezakramnoteb.www

{́î÷õ ̧óœ ®ÜýÞ

®Ü“ ä¹’³

 ‘ýÕ~̂
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Üμöüô-¬ ò~®²ÿ ¼ï~êþ$¬ ²̧~ê“$²ö…³öÿ øó³̧’~õ ¡ï³}õ ‰éã512

ã Œ:3177473143 ‘ëÙô:01136333-01106333-01146333-820
Ø~àº:83903333-820

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿÀ¯² }êú ÜÅ~”

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è|‘³ }́ ¬ ‰ëýº$à÷¡ú ̧~²ÿ$ ¬ ̧³ö¿$ ‰é|ã 44

 ‘ëÙô:7-43374488 Ø~àº:53174188

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ‘÷‘÷ò¢þ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ ‰÷òâ …~©’³ÿ$ ¬ šù~®$ à÷¡ú ‰ó›ð$‰é|ã3
‘ëÙô:54917388 Ø~àº:78327388

î̄ü³ Ð~îì ö ²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®}®ä¹’³ òý~

‘ù³}õ-îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ ‘÷¥ý̄$à÷¡ú }…÷}êÙÅì ¥~Ÿ ²Ä~‚þ$ ‰é|ã 4
È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 1 ö 2  ‘ëÙô:2-18490966 Ø~àº:38490966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }̧Ùó̄ü~² ‘ýï÷²‘~¼ë÷

©³}̧~õ ¼ï~êþ-…›ó÷²®$îý̄}õ ¼ùý̄$î›’ïÒ ‘›~²ÿ ö }®}²ÿ
è|®õ$È†Ýú ̧÷ñ$ö}¥¯11 ‘ëÙáº:7-62312723-850

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ à~î³}õ î³ü« ‰÷²

 øï¯}õ-¬ îý³´}®û Ð½Ýþ$81 î’³ÿ ̧›~®$‰é|ã23

‘ëÙô:54212383-77722383 Ø~àº:88822383-180

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ̧³êâ

}ø÷}́-¬ ê½å³$…ýô ¼³Û ö  ®øÝ~õ îÉëÞ$î›’ïÒ ́üå÷²}”$
à̄‰¹’þ:62829733  ‘ëÙô:62829733-160 Ø~àº:01917733-160

øï³}û:09403136190
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

‰~²» {̂ ‘̄…ý³

²}û ä¹’³}ò̄ü½~õ

‰~ü~ ®¶

¼³à“ îùó̄¸þ ö
¸~©’ï~õ   ¼ïº Ðï³}õ

}̧’ó̄

öüóú ̧~²

Ø³}́ {̂

îù³ {²}́}õ ¼ù³

‰·öø~̂

‰þ à̄û

²û ‰þ È³̈

È³̈ ö ‘÷̧Ñú…ëó̄ ‰~üú

 …~òý~õ ®üï~»

¸~¥ì }îý̄ }ü³}òý~õ|

î̄ü³ Ð~îì:©~òð ®²®}òú ®²û

 ‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ }ü³}õ ́îýô$¬ }öí$‰é|ã91

‘ëÙáº:34007588-06246388

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Ü†~®ÿ

‘ù³}õ-¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$¬ òÁ³”$…ýô ¬ à~²ä³ ö šï~êμ}®û$‰é|ã63

‘ëÙô:68773966-39729566-99373966  Ø~àº:49729566

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥¹~õ ò÷²ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² à½~ö²´$¬ 61 {°²$ ̧~©’ï~õ …Ñ“̀$ ‰é|ã63$ È†Ýú1$
ö}¥¯üâ šó÷…þ   ‘ëÙô: 3-29519466   Ø~àº: 97666966

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ Ü³¼þ

‘ù³}õ-¬ ̧„÷í ¼ï~êþ$¼ù³ã ̧„÷í$ ©ý~…~õ 5 ¼³Üþ$¬ ®öñ Ô³…þ$

¼ï~²û 4 ‘ëÙô:9-88131288 Ø~àº: 19131288

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦¹ô îý³ Ð½Þ }êëú

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è‘³ }́©ó̄}õ$¬ ̧ýï³×$‰é|ã7$
à̄‰¹’þ:198981451       ‘ëÙô:06409822-96247822$

 6-52858822     Ø~àº:06147822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô À~‚†þ

‘ù³}õ-¬ ̧„÷í ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ …μ²ä³}û òý~ü¾$¼ù³ã ̧„÷í$¬
ò¹’³õ$à÷¡ú ¡ù~²ñ Ô³…þ$‰éã9$ö}¥¯1  ‘ëÙáº: 31454088-

68501688 à̄ ‰¹’þ:1673595991

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Ü³…~òþ

‘ù³}õ-¬ }¥ï¯ ÜÁý³$à÷¡ú ®øð$‰é|ã 51$ Ã Œ:8511-59391

‘ëÙáº:41324-56405788-24723788-43530588
moc.liamg@narmosmahs.inaf

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ î¦ÁÁý~õ

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$¬ òýá~õ$‰éã1$ ö}¥¯01
‘ëÙáº:31352488-76933488

ri.dnatse.www

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ îù³®}® ¼á÷û Ð†̄ÿ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û à³®̧’~õ ¼ï~í …ú šó÷̂$ …Ñ¯ }́ ‰ì ¥áýð$ò†¾ ¬ 71$
‰éã1$‘ëÙô:55473388 Ø~àº:65473388

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ ²}́îýâ ©~¡ýáý~õ

‘ù³}õ-¬ Ø’¦þ ¼Ý~Üþ$¬ …ý¹’÷õ$à÷¡ú 1/2$‰é|ã94

‘ëÙô:5-49419988 Ø~àº:20455988  moc.rasheniv@ofni

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ }…³}øýð À÷îþ

‘†³üμ-®²ö}́û ‘ù³}õ$©ý~…~õ {°²ÿ$®}ò¾ ¼³Üþ$‰é|ã4$Ë2

‘ëÙô:41761333-140   Ø~àº:32370333-140

î̄ü³|Ð~îì:{Ü~ÿ î¹Ñ÷® ̧Ñý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$}ò̄ü½ú ¼½ð Ô³…þ$¼ï~²û41

  ‘ëÙô:8-7601588 48782488-94705488-56142488
Ø~àº:81220488

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }²̧É÷ îÝ̄» šÑÙ³ÿ

‘ù³}õ- ̧Ñ~®”|{…~®$…ë÷}² Ø³øóæ$}ò’ù~ÿ à÷ÿ Ø³øóæ$ò†¾ à÷¡ú
¥¹ýóª~òþ$ ‰é|ã21$ö}¥¯2$²ö…³öÿ ̧~©’ï~õ ¼ù³®}²ÿ

‘ëÙô: 2-00609688   Ø~àº: 44988688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô ÀÙ~²ü~õ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$|…~è‘³ }́ îý³®}î~®$|¬ Ü†~®ü~õ$ à÷¡ú ò÷²$ ‰éã2$
ö}¥¯2‘ëÙô:47047888 - 74578788  Ø~àº:96527888

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}êú ¥¹ýóþ

‘ù³}õ-…ë÷}² à½~ö²´$šó÷̂ Ô³…þ|‘Ý~ÈÒ à~²ä³$ ‰éã013
à̄‰¹’þ:7863888141 ‘ëÙáº:55193466-43263466

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ©ý³}ò̄ü¾

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² ®²ü~$îÉù³ÿ ¼ï~êþ$ à÷ÿ î³ö}²ǖ$
î³ö}²ǖ3$‰éã 62  ‘ëÙô:13559688-83659688 Ø~àº: 48306588

   

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðμüμ}êú î›ë¹þ

‘ù³}õ-ÄëÒ Ô³…þ …μ²ä³}û à³®̧’~õ$¬ 72$¬ 02î’³ÿ ®öñ $ò†¾ ¬ 62$
‰é|ã03$ Ë 3   à̄‰¹’þ:7834177341

‘ëÙô:61575388-40371088-52092288 Ø~àº:65271088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šÑÙ³ ²}®à~òþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$¼ï~²û2122 à̄‰¹’þ:4384883341

‘ëÙô:8-71982788 Ø~àº:45882788

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷® à’~…¢þ

‘ù³}õ$ ¬ à³üð ©~õ$|öüéÿ ¼ï~êþ )ò›~” }êëùþ($ ‰éã 802$ È†Ýú
}öí ‘ëÙô:1-00460888 à̄‰¹’þ:4193187951 Ø~àº:45360888

î̄ü³Ð~îì: ©~òð î³üð àÙ¾ à~²

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$¬ ‘ù³}õ öüé$ò†¾ ¼ý« ØÅì }êú ò÷²ÿ$
‰éã97$ö}¥¯ 3ö4 ‘ëÙô:75095288Ø~àº:67195288 

moc.samidnainab@ofni:liam-E

î̄ü³Ð~îì:|{Ü~ÿ }…÷}êÙÅì äì î¦ïÿ̄

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ …ë÷}² ‰³öüô …¹ï“ ¼ï~í$ ò†¾ 402 ¼³Üþ$ ‰éã63$
ö}¥¯2   à̄‰¹’þ: 6136975561‘ëÙô: 40812377 Ø~àº: 87895377

 moc.liamg@heinba.tselab 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô òÁý³ÿ

    ‘ù³}õ- …μ²ä³}û ²̧~ê“$ …ýô ©ý~…~õ à³î~õ ö ¬ 61 î’³ÿ ®öñ
¼ï~êþ$|šó‡ ‰~²ã îù’~̂$ ‰éã3001$ à̄ ‰¹’þ:4187961761

 ‘ëÙô: 81851032-72551032-10151032-08432322
Ø~àº:80062522-93651032
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

È³}¥~õ }…óýú à¹³ÿ

 î½~ö² Ø³}®ǖ

²ø~̂

¸’~öò̄

È³̈ ö }ò̄ü½ú ¼ý÷} }Èëº

{́î÷õ ̧~́û à~̧Šýô

àýë÷‰ýá÷{²üô

{²̧º ‰ì ‰~²»

Ðï³}õ }ü³}õ

à~ö¿ ‘̄…ý³ È÷»

 È³}̈ }ò³¶ÿ ̧Šó’~

 î½~ö² }ü’¹ô

È³̈ ö òÍ~²”

…ù~̂ ò÷}ò̄ü¾

îùó̄¸ýô î½~ö²
²}ø†³® ̧ó~

 }üïô ²}û

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~ê¦þ î†ýô

‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ …ë÷}² ¼ùý̄}õ$ …³Ÿ ́ü’÷õ$ È†Ýú7$ ö}¥¯1C 
‘ëÙáº:04937066- 70662242190 moc.liamg@ecarsak

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ îÁÉÙþ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ| ¬ ¼³üÑ’þ$  …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ à÷¡ú Øë¹Ùþ$ ‰éã9$  ö}¥¯ø~ÿ
3ö4ö5   ã-Œ: 4766363191‘ëÙô:2-10046222 ö1-07402922

‘ëÙáº: 5-48620922    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯Ü~̧ð ‰÷²‘Ýþ

‘ù³}õ-¬ ö´²}$ ¬ ®øð$ ‰éã8

‘ëÙô: 36110788  Ø~àº:02361788    ri.ecf@ofni:liamE 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ùýì {í ²̧÷í

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ }̧Ùó̄ü~²$‰é|ã82 ã-Œ:4914568691

‘ëÙô:02338788-30718788-58118788 Ø~àº:63968788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷®È~ø³ü~õ

‘ù³}õ- ‘Ý~ÈÒ ©ý~…~õ È~êÝ~òþ ö ©ý~…~õ ̧Šù†̄ Ü³òþ$ šó‡ …~òâ
à½~ö²ÿ́$ ̧~©’ï~õ69$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯1$   à̄‰¹’þ: 3335184951

‘ëÙô:6-54584988 Ø~àº:64584988

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦¹ô ̧³}šþ

…~…ì- ¬ î̄²»$ ¡ù~²²}û Ø³øóæ$ ¬ …ýï~²̧’~õ$ šó‡ î¹›¯
î÷̧þ…ôšÑÙ³$ à̄‰¹’þ: 5343916174‘ëÙô: 49280223-110

Ø~àº:40909123-110

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î̄®ÿ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$šó‡ ‰ì À¯²$à÷¡ú ̧ïý~²ÿ$ò†¾ …ô …¹“
‰³̧’÷$ ‰éã84$ à̄‰¹’þ: 1414161391 ‘ëÙô:86740222

Ø~àº:79138622

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ²¥ï~òþ

Üμöüô-©ý~…~õ ©ý~ñ ¼ï~êþ$ ²ö…³öÿ î̄²̧ú ò÷²ö´ü~õ $̧~©’ï~õ î¦³}̂$
È†Ýú }öí ö ̧÷ñ ‘ëÙô:  50045333-50044333 -820

Ø~àº:00842333-820à̄‰¹’þ:6464783143

î̄ü³Ð~îì: ©~òð îù³ò~́ Ø’~̈ ¥Á~²ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³02š~®û ®î~öò̄$‰~²ã Øó~ö²ÿ ‰³®üº$î³àμ Øó~ö²ÿ
¸³}Ÿ$ ö}¥¯541 à̄ ‰¹’þ:1783617561  ‘ëÙáº:07175834-

02115267-23115267  moc.ocip-olik@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à³üïþ •~…“

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }¥ï¯ ÜÁý³$à÷¡ú ò÷´®øð$¼ï~²û 81$
È†Ýú7šó÷…þ$ö}¥¯31   ‘ëÙô:56320188-50165588

Ø~àº:75710188 à̄‰¹’þ 638348315461
moc.lopsecra@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ È~ø³ ²¥ýïþ

‘ù³}õ-¬ }îý³{…~® ¼ï~êþ$à÷¡ú 01)¼ùý̄ À~®Üþ($‰éã34
‘ëÙáº:24913688-97813688-45913688-93903688

à̄‰¹’þ:79341  moc.barasa.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ø¯}ü“ }êú ²¥ï~òþ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$…Ñ̄ }́ ‰ì îý³®}î~®$à÷¡ú ‘~…~õ Ô³…þ$‰é|ã4$

 à̄ ‰¹’þ:1185398691 ‘ëÙô:21-01498888 Ø~àº:90498888

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }̧ï~Ðýì î̄}¥þ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ ́}ä³»$©ý~…~õ 92  $ ¼ï~²û01
à̄‰¹’þ:118166151 ‘ëÙô:2-06124688 Ø~àº:51224688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Ôéîþ

î½ù̄- …ë÷}² öàýì {…~®$ …ýô öàýì {…~® 46ö66$ ‰éã 5$

   à̄‰¹’þ:9413879719  ‘ëÙáº:25189053-35211053-150
  ri.ribdathsovak.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼³üÙþ

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$ ¬ ̧’~²ÿ$ ‰éã 27$ ö}¥¯6
à̄‰¹’þ:6573598691-moc.ygreneharat.www 

‘ëÙô:9-86770288 -32517888  Ø~àº:46870288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ýô ²øóï~üþ

‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ Üó̄ÿ Ô³…þ$ à÷¡ú 5$ ̧~©’ï~õ
¼ï~²û1 à̄‰¹’þ: 1113597551- ri.necti.www 

‘ëÙô: 13045788-98816788- 46256788  Ø~àº:59856788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ È†~È†~‚þ îÝ̄ñ

‘ù³}õ-…ë÷}² à½~ö²´$ ²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ ‰~²»$ ¼ï~²û 831$ È†Ýú 4
à̄‰¹’þ: 9643466141 ‘ëÙô:4ö37065988-19416988

Ø~àº:83148988

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ š¹ýð

‘ù³}õ-  ¬ ̧’~²©~õ$ ¬ …~Ü³©~õ$ ‰éã121$ ö}¥¯ 9

‘ëÙô:34762966 ö15762966    Ø~àº: 60462966
ri.oc.pkb@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î~́ü~² øï¯}òþ

‘ù³}õ-  ¼³üÑ’þ$ ¬ ¼ùý̄àéø¯ö´) ®öê“($¬ }©éÜþ Ô³…þ$¬ îÉë†þ
ò·}®$ …ô …¹“ èêú$‰éã 11$ ́òæ }öí  ‘ëÙáº:06850622

moc.hezasdobrab.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à³üð ̧ëýïþ

   ̧óó̄Ÿ- ¬ š~ñ šð$ ²ö…³öÿ }®}²û àì }î÷² }š’ï~Ðþ$ à÷¡ú ®øð$
‰éã 911$ à̄‰¹’þ:6167567166     moc.oohay@nbahab 

‘ëÙô: 2-19546633-780   Ø~àº:09546633-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|î³Ä~ îÝýïþ

‘ù³}õ- ¬ ̧ó~üþ$…~è|‘³ }́ îý̄}õ ̧ó~üþ$‰é|ã76

‘ëÙô:8-71021388-31021388$ 5-40384888
Ø~àº:58911388 ri.tlusnocdrobhar.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²¥ï“ }êú ¥áýïþ È³Üþ

‘ù³}õ- ¬ }̧éî†÷êþ )ö´²}–($ ¬ ¡ù~²ñ$ ‰éã7$
à̄‰¹’þ:1137171151  moc.harnemi.www 

   ‘ëÙô:15070788      Ø~àº:25070788
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 ‰~ǖ}²ÿ ̧~́û  ö ²}û

²ÿ {̂
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²}® ‰þ ä¹’³}õ }î³ö´

{²î~õ ̧~́û ̧óå~õ

´ü³̧~©“ ä¹’³ Ü~‚ð

 È³̈ ä¹’³ …ó̄²

à~òþ à~ö}õ ¼³ß

 ‰÷üó̄û òÝ¾

îýμ}õ ä¹’³ }²ç

}²à~õ ÐÁ³ ¼ï~í

{…~®ä³}õ î~²ä÷õ

}üïô ̧~́}õ ‘̄…ý³ ‰~²»

…ùýô È³̈ ²öî~ã

‘³®® ²}û ø÷¼ïó̄

²}û ö² }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ Øó̄²̧áþ

‘ù³}õ- ‰~üýô ‘³ }́ îý̄}õ ‘÷¥ý̄ ¬ Ø³À“ ¼ý³}́ÿ)¼³Üþ($ ‰éã071$
ö}¥¯5 moc.ocrasap.www

  ‘ëÙô:4-30517566     Ø~àº:59338798

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  î¦ï¯ È~ø³ÿ ́}®û

‘ù³}õ- …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ ¬ Ø³´}õ Ô³…þ$ ¼ï~²û 21 ö 13     

‘ëÙáº: 9038- 51108788- 27938788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ø~®ÿ …ýåë³ÿ

…ó̄²Ð†~»- …ë÷}² }î~ñ ¥¹ýô)Ó($ ²ö…³öÿ …~́}² …μ²ç }î~ñ ¥¹ýô$ šó‡ ‰ì
ø÷}üþ$èüô üâ$‰éã 2  ‘ëÙô:88194333-77194333-670

Ø~àº:74194333-670

 î̄ü³Ð~îì: ̧³à~²©~òð ò³äº Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$ ¥áýïýú$ ¬ ‰ý~ñ$ ‰éã 44    

‘ëÙô: 69530377Ø~àº: 06710077

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧’÷®û ¼ù¹÷}²}òþ

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ¬ Ø³š~ñ$ ¬ ¼ùý̄ ¥ý̄²©~òþ$ ¬ ¼ùý̄ îëâ ê÷$
¼ï~²û291$ à̄‰¹’þ: 1643394861   ‘ëÙô:86885477

Ø~àº:00500877    moc.t-rjaf.www-  moc.t-rjaf@ofnI

î̄ü³ Ð~îì: ̧³à~²©~òð ̧ïýú }Ø½~²

‘ù³}õ-îý³®}®î~®$îý̄}õ î~®²$¬ ö´ü³ÿ ‰÷²$à÷¡ú …~Ô†~òþ$
‰éã42$Ë¸÷ñ  ‘ëÙáº:81137222-03527222-63709262

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ̧³ …ª¾

‘ù³}õ-  ¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ¥¹ýóýú }²¼~®$®¼’¹’~õ üáð$‰éã6$
Ë ̧÷ñ$ö}¥¯5  ‘ëÙáº:6-15878822    Ø~àº:75878822

 ri.dnayaraf@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷®  °ö}êÙÝ~²ÿ

‘ù³}õ- ¬  ¼ùý̄ àéø¯ö´$ ¬ …³}®²}õ ²¥ï~òþ$ …ô …¹“ ́²üô$
¼ï~²û3$à̄‰¹’þ: 9917389391 ‘ëÙô: 56847722 -89218722

Ø~àº:62318722

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ö¥ý̄ ²Ä~ îù’̄ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}² {ü“ }êú à~¼~òþ$…ë÷}² ‰·öøó̄û$…Ñ̄ }́ è|êú$‰é|ã42$
‘ëÙáº:27854  dnal.cci.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô Ø³ò·}®

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ¼ý« ØÅì }êëú ò÷²ÿ$ …ë÷}² î³´®}²}õ$ ‘Ý~ÈÒ …ë÷}²
{²ü~Ø³) ®}ò¾($ ‰éã32$ ̧~©’ï~õ0002$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ 5$

à̄‰¹’þ:8113564641 moc.nagnasnamra.www 

‘ëÙáº:91757244-03757244-13757244

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®öê’þ

Üð-…ë÷}² ¼ùý̄ À¯öÜþ$ …ë÷}² Ø³®ö̧þ$ Ø³®ö̧þ 22$ ‰éã 59

‘ëÙô:85830923-520 ‘ëÙ~àº:75830923-520

moc.tanaqs.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³öüμ ²Ä~üþ

‘ù³}õ- îý̄}õ ò÷…óý~®$ à÷ø¹’~õ ¡ù~²ñ$ à÷šú à†á~õ$ …ô …¹“ {²¿$ ‰éã 1$
ö}¥¯ 7 ‘ëÙô:36252822 ‘ëÙáº: 52692822

 moc.ratsogthkasriz.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à³üð òý~

‘ù³}õ- ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ‰~‚ýô ‘³ }́ ‰ï‹ …óμüô$ à÷¡ú {́}®ÿ$
‰éã6$ È†Ýú }öí ‘ëÙáº: 00426788   00576788  17430588

 moc.radnabratsoghrat .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~î†ýμ îÑÍïþ

‘ù³}õ-àýë÷î’³ 02š~®û ®î~öò̄$‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ ‰³®üº$ò÷{ö²ÿ4$
¼ï~²û 284  ‘ëÙô:21905267 Ø~àº:42905264

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ îÝÁ÷®ÿ

‘ù³}õ$- ¬ ÌÙ³)ö¥ý̄ ®̧’›³®ÿ($ ò³̧ý̄û …ú ¬ òÙ“$ ¼ï~²û 671$
ö}¥¯2  ‘ëÙô:11997222       Ø~àº:19602922

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð Ì³üÚ ́²ä³ü~õ
î½ù̄-…ë÷}² øó³̧’~õ$ ò†¾ øó³̧’~õ04$‰é|ã292$È†Ýú }öí

‘ëÙô:04211883-150   ‘ëÙáº:09893883-150 à̄‰¹’þ:4856418719

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ üμ®}òþ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$…ë÷}² Ø³øóæ$ò†¾ à÷¡ú ò÷²$‰é|ã32$È†Ýú2
à̄‰¹’þ:9644377991  ‘ëÙáº: 58308688

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð†~» ¼ýªþ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ šéí }¥ï¯$à÷¡ú41)¼ùý̄ Ðμüμÿ(
‘ëÙô:63110088  Ø~àº:82812088

 moc.mp-noogram.wwv

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ü÷òº àý~‰~¼~

‘ù³}õ- ©ý~…~õ }¼³Øþ }ÀÙù~òþ …ú ̧ï“ ¼ï~í$…~è‘³ }́ ‰ì ¥áýð$ Ü†ì
}́ ¡³}× …~× ØýÆ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ {ü“ }êëú À¯öÜþ ¼³Üþ$ ‰éã 5

‘ëÙáº: 2-16243244-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ ‰÷ü~ ò·}®

î½ù̄-¬ Øë¹Éýô$¬ Øë¹Éýô21$‰é|ã1/43$È†Ýú øïáÚ
à̄‰¹’þ:9513775819 ‘ëÙáº:54162673-34977673-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ }̧¯}êùþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$Ø~́6$ ¬ äì }Ø½~õ šó÷…þ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ
äì }Ø½~õ$ Ë4$ ö}¥¯305 à̄‰¹’þ:9453479641

‘ëÙô:56399088Ø~àº:66399088

î̄ü³ Ð~îì {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ {¼’ý~òþ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³ }́ îý³®}î~®$ à÷¡ú Ø³´}õ Ô³…þ$ ‰éã67$
Ë2$ ö}¥¯3$ à̄ ‰¹’þ:4144387691 ‘ëÙô: 09508788-

04948788 Ø~àº:68239788-21518068
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À~®ß à~ö}õ

à~̧Šýô …’ô

 ‘á’~ ©÷²®äþ ¼³üÚ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ø÷¼ïó̄

…ó̄²Ð†~»- ¡ù~²²}û ²̧~ê“$ ̧~©’ï~õ …óý~®$ ö²ö®ÿ ¼³Üþ$ È†Ýú
¸÷ñ$ ö}¥¯132$ à̄‰¹’þ:4755685197‘ëÙáº:04626633-

670    øï³}û:32251677190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ Ð³Ø~òþ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ ®à’³ îÙ’§ ¼ï~êþ$ à÷¡ú ®öñ$ ‰éã9$ È†Ýú ¡ù~²ñ$
à̄‰¹’þ: 9175897851 ‘ëÙô:72817188  Ø~àº:74817188

 ri.shka.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ́}ø¯ }îý³ ÿ

à³®̧’~õ- ̧óó̄Ÿ$ ¬ }²¼~®$ ̧~©’ï~õ ‘³…ý“ îÑëð$ ®}ò½å~û
Ø³øóåý~õ$ …ë÷ã5$ È†Ýú øïáÚ$ à̄‰¹’þ:1819875166

‘ëÙô:58848133-780 Ø~àº:0030833-780

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ } îý̄ ®è²}ñ|

‘ù³}õ- ̧ý̄©ó̄}õ$…μ²ä³}û ²̧~ê“$¬ ¼ùý̄ à~…ëþ$à÷¡ú ¼ùý̄
î¦ï÷®ÿ$‰é|ã38$È†Ýú øïáÚ  ‘ëÙô:60038522

Ø~àº:59928522

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹~ñ }ê̄üô î›’†÷ÿ

‘ù³}õ- ©ý~…~õ ä~ò̄ÿ$ à÷¡ú 5$ ‰éã42

‘ëÙô: 93009788 mvc.ocsphp@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ È~ø³ÿ

Üð-…ë÷}² }îýô$ ò†¾ à÷¡ú 72$ ‰éã 1$ ö}¥3̄    

‘ëÙô: 99771923-520 ri.ec.soonba.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àý~ò÷¿ òýâ ø÷¿

¸ïó~õ-…ë÷}² îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ à÷ÿ ®ö}́®û$ ̧~©’ï~õ îù¹’~õ$
à̄‰¹’þ:8334164153 ‘ëÙô:05502333-320 Ø~àº:00113333-

320    moc.trapnota.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à~Ìð ò÷š÷}õ ü÷êÝ÷òë÷

‘ù³}õ-…μ²ä³}û Àý~® ¼ý³}́ÿ$ ©³öšþ ²̧~ê“ ¼³ß$ ¬ ¼ùý̄ ¥~šþ
‰÷²$ à÷¡ú Øý³ö´û$ ‰éã1$ à̄‰¹’þ:1683181361

‘ëÙô:09222362 Ø~àº:42022362

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ö¥ý̄ à~Ìïþ ö²ß

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®²ü~$ ò³̧ý̄û …ú …ë÷}² Ø³¥μ}®ÿ$ ¬ ̧Ñÿ̄$
‰éã 51$ È†Ýú 4$ à̄‰¹’þ:7157396641 ‘ëÙáº:51147588

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â …ù†÷®ÿ

‘ù³}õ- ¼ù³{²}$ ò†¾ ¬ îëá÷‘þ$ ¼ï~²û 07$ ö}¥¯6$
àŠ¹’þ:6613883441 ‘ëÙô: 8-75784288 Ø~àº: 65784288

 ri.oc.cemd.www 

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ }²®ÿ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ²̧~ê“$ îý̄}õ ²̧~ê“$¬ }̧éñ ‰ó~û$¬  ¼ùý̄ …³}”
î¦ïÿ̄ ‰éã65$ ̧~©’ï~õ à¹³ÿ$ ö}¥¯üâ

‘ëÙáº:01392277-07292277   moc.liamg@yepkahkm

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùó~ñ ́à~üþ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³¼ï~êþ$¬ 51$ ‰éã08$ Ë1ö2$

 ‘ëÙô: 25181088-24181088   Ø~àº:26181088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~®² öàýëþ

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ …Ñ¯ }́ ©÷¿ ¼ï~êþ$ ¬ ¼Ñý̄ ¥ïý̄ òï~üó̄äþ$
‰éã 2 ) ̧~©’ï~õ ‰~²» 1 ($ È†Ýú2$ ö}¥¯ 01$

à̄‰¹’þ:4664997541‘ëÙô:19664966‘ëÙáº:59476566

‘ëå³}ñ: 04387350990

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô Ø~²̧þ

‘ù³}õ- îý̄}õ øÙ“ ‘ý³$ ¬ îÙ’§ šó÷…þ$ ²ö…³öÿ }̧’~®ü÷ñ ¼ýù̄ ¼ý³ö®ÿ$
¬ }²®èõ$ ¼ï~²û 3$ à̄‰¹’þ: 1168194851    ‘ëÙô:91762888 -

7350388  Ø~àº: 88632888  moc.ocivala.www 

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ šëýë÷ò̄

‘ù³}õ-}îý³{…~® ¼ï~êþ$ ¬ Ðëýª~òþ$ à÷¡ú ü~»$ à÷¡ú ¶}êú$
‰éã21$ö}¥¯3     à̄‰¹’þ:  4133596341

       ‘ëÙô:35853088    Ø~àº: 55374088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥›“ îÁÉÙþ ́}®û

…ó̄²Ð†~»-¬ ‘³îýó~í$ îý̄}õ ‘³îýó~í$ î†~²´}õ 7$ ‰éã 91
‘ëÙáº:90557633-670   ri.limahc@ic.fkS 

î̄ü³ Ð~îì {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ô À¦³} ò÷²®

‘ù³}õ- ¬ {Ø³üÝ~$ …ë÷}² äë½ù³$ ‰é|ã 22$ È†Ýú 21$ö}¥¯74
‘ëÙô:13911022  Ø~àº:28521022

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ø~®ÿ …ý³}îþ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ }ò’ù~ÿ )Ô³…þ( …ë÷}² ¼ùý̄ ®}®î~õ$ ‰·öø½å~û
òý³ö$ ̧~©’ï~õ ²öü¾$ Ë ®öñ$ ö}¥¯602 ‘ëÙô: 14228322

Ø~àº:61228322  ri.atkat.www 
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ©÷² ¼~øý~õ

‘ù³}õ -| ¬ ©³î½ù³ ){‰~®}ò~( à÷¡ú Ø³ø~®$ ‰é|ã6$ È†Ýú 3$ ö}¥8̄

 ‘ëÙô: 32941588 Ø~àº: 42941588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ̧†â ®̧“

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 4-35136888  Ø~àº:92044888

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ¥¹ô ‘~šýâ

‘ù³}õ  ¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³}́ …~× Ø³®ö»$ à÷¡ú È÷»$ ò†¾ ̧’~²û$
‰éã1/42$ È†Ýú 4$ ö}¥¯ 81 à̄ ‰¹’þ: 7713571691

‘ëÙô:8432    Ø~àº: 04830722

î̄ü³ Ð~îì ö²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ }ü³Ÿ …ù³}îþ

  ‘ù³}õ-…μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$…~è|‘³ }́ îý̄}õ ‰÷òâ$©ý~…~õ 5$
‰é|ã26$ ö}¥¯ üâ  Ø~àº:04493444 ‘ëÙô:93493444

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® Øý~Ç {°²

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$ ¬ ‰~‘³üº ê÷î÷î†~$ ¬ à³üïþ$‰é|ã91

‘ëÙô :00737566  Ø~àº:36882466

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® }ü³}šý~õ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$²ö…³öÿ …~Ü³©~õ$à÷¡ú ̧’~ü¾$‰éã1$ö}¥¯5

‘ëÙáº:20680566

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ šï½ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰éã8$ ö}¥¯ 5

 à̄‰¹’þ:6937564141   ‘ëÙáº:03100462 ri.noetif.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  àï~í À¯üÝþ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ îý³Ðï~®$ à÷¡ú 41$ ¼ï~²û 61

‘ëÙô: 17595788 Ø~àº 24093788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø÷¼óæ ©ëÚ öò̄ÿ

‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$ ¬ ̧ëýï~õ ©~È³$ ¼ï~²û 511$ È†Ýú ̧÷ñ

‘ëÙô: 80362888-36592888 Ø~àº: 88102888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ǖöõ ²¥ï~òþ

‘ù³}õ| …ë÷}² {Ø³üÝ~$ …ýô ÌÙ³ ö îý³®}î~®$ à÷¡ú Ø³´}õ ¼³Üþ$ ¼ï~²û 4

‘ëÙô: 4-12497888 Ø~àº: 20248788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ ä³¼~̧†þ

‘ù³}õ - ü÷̧Ú {…~®$ ¼ùý̄ îùý~² îù³}ñ$ ©ý~…~õ 62$ ¼ï~²û 97

‘ëÙô: 3-14472088 Ø~àº: 29973688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ©¹³ö š~îÑþ

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ò³̧ý̄û …ú Ð†~» {…~®$à÷¡ú }ò̄ü½ú2$
‰é|ã96à̄‰¹’þ:1166469651 ‘ëÙô:77774124Ø~àº:89915488

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‰ý÷ò̄ ́üô }êÑ~…̄üóþ

‘ù³}õ - îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ©ý~…~õ 12$ ¼ï~²û7

‘ëÙô: 90181788 Ø~àº: 81172788

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ø³ǖöõ ²¥ï~òþ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$²ö…³öÿ ö´}²” à½÷² $¬ ¡ù~²$ò†¾ à÷¡ú ²}îýô$
‰éã 62$ È†Ýú2$ö}¥¯3 ‘ëÙáº:38426988-43016988-

68935988  - 99204443-140

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ }à†³ ÀÙ³ü~õ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ò³̧ý̄û …ú …ª~²̧“$ ¼ï~²û 962

‘ëÙô: 7-60113788 Ø~àº: 69943788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  }à†³ î›ý̄ ‰÷²

‘ù³}õ - ¬ Ø³®ö̧þ$ ¬ à÷¼â$ à÷¡ú }²…~̂ šï½ý̄ ¼ï~êþ$ ¼ï~²û 301

‘ëÙô: 2-19380766 Ø~àº:96570766 -83710766

‘ëÙô à~²©~òú:00212433-Ø~àº:05212433

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ …¹’~òý~õ

¼ý³}́ - àýë÷î’³ 01 š~®û …÷¼ù³$ …ë÷}² }îý³ à†ý³
à̄‰¹’þ:7486578817  ‘ëÙô: 8-44682283-170

Ø~àº:59442283-170

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ

 ‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

 ̧ýó̄¶ }ü³}òý~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô ²Ä~üþ

‘ù³}õ - ¬ Ü~‚ð îÝ~ñ Ø³}ø~òþ$ šó‡ …ýï~²̧’~õ ‘ù³}õ àëýóýâ$ à÷¡ú
{́}®ä~õ$ ‰é|ã4 ‘ëÙô: 2-00440788 Ø~àº: 51451788

à~²©~òú:42ö22246243-830

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î›’†þ à~²ö}õ

}ÀÙù~õ - }…’̄}ÿ }‘÷…~õ °ö̂ {øô$ š~®û }…³ü½ð$Ã .Œ. 651-56418

‘ëÙô: 005-002-00158873-130 Ø~àº: 45458873-130

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ }̧Ñ̄ÿ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ ö¥ý̄ ®̧’å³®ÿ ¼³Üþ $ ¼ï~²û112$

 ‘ëÙô:17445425-130ö7-56477222 Ø~àº: 63305222-
18375425-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ …~¼óþ

 ‘ù³}õ - …ë÷}² îý³ ®}î~®$îý̄}õ î¦¹óþ$ ©ý~…~õ …ù³ö´$ ‰éã73

‘ëÙô: 58940922    Ø~àº :09217222

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ î’Ý~Ð̄ÿ

¼ý³}́-¬ îé À¯²}$¬ ¥áýïþ$šó‡ î›’ïÒ ‘›~²ÿ ¥áýïþ$‰éã
96 ‘ëÙô:00474323-170 Ø~àº:46875323-170

‘ëÙô:67100462-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }¥ï¯ ²Ä~ Ðï³}òþ Ø³®

}ÀÙù~õ - ©ý~…~õ øμ}² š³ü‡ $ à÷¡ú ¡ù~²ñ $ ¼ï~²û 03

‘ëÙô: 6-53699663 -130-89942922-120

Ø~àº:73699663-130  99942922-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  öêþ }êú }©éÜþ Ø³®

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$…ýô ̧ù³ö²®ÿ ö ‘ª’þ$‰é|ã022

‘ëÙô:8-54222588  Ø~àº:24222588

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  î¦ï¯  ²…~òþ

‘ù³}õ- }‘÷…~õ øï“ ¼³ß$¬ ¼ý³}́ šó÷…þ$…ë÷}² …~…~ Ðëýª~òþ$
‰é|ã62$ ‘ëÙô:19507333-430   -29-98361688

Ø~àº:95683088 à̄‰¹’þ:5367296341

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ Ø³öò¢þ

‘ù³}õ- ¬ Ø³®ö̧þ$à÷ÿ }ò÷ ¼ý³ö}òþ$‰é|ã1$ à̄ ‰¹’þ:3187865411

‘ëÙô:3-14394766 Ø~àº:54394766

î̄ü³Ð~îì: î¦ï¯²Ä~ ‘÷àëþ ́}®û

î½ù̄- …ë÷}²Ø³®ö̧þ$ò†¾ Ø³®ö̧þ 91$̧~©’ï~õ ̧ýï~õ ́}öû$

‘ëÙô:30363-51474063- 150

Ø~àº:59444063-150 moc.oohay@tabrothevaz

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ …~Ü³ÿ Ø³®

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄…ù½’þ$ ¬ }¥ï¯ ÜýÁ³)…ª~²̧“($ à÷¡ú 6$ ‰éã
43$ à̄‰¹’þ:1163464151‘ëÙô: 9-55984788

Ø~àº:98503788  à~²©~òú: 5 ö 30334523-38083223-440

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ®}ö® …ª’ý~²ÿ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ²ö…³öÿ ‰~²ã îë“$ ¬ ̧~üú$ ò†¾ à÷¡ú ̧÷´}õ$
‰éã1$ à̄‰¹’þ: 3789577691‘ëÙô:62961022- 17171022

Ø~àº:18181022

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ü÷̧Ùþ

‘ù³}õ$ ©ý~…~õ {Ø³üÝ~$ …ýô ÌÙ³ ö îý³®}î~®$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ ̧’~²ÿ)îó½þ($
‰éã 15$ à̄‰¹’þ:1196588691‘ëÙô:99454888$ 31990388$

 7-53658788 Ø~àº:87338788  à~²©~òú:8-54142743-110

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }¥¹~õ Ø³
‘ù³}õ-¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$‰~üýô ‘³ }́¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$à÷¡ú

…~•Ýþ$‰é|ã31$ à̄‰¹’þ:3185497751 ‘ëÙô:9-69743788
Ø~àº:51874788 à~²©~òú:1-007016233-450

moc.tnemecloaz.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðý¹þ ¥¹ô ́}®û

‘ù³}õ-  ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ø÷üμû ¼³Üþ$ ¼ï~²û53 $

à̄‰¹’þ:1619168551 ‘ëÙô:4-07732588 Ø~àº:97732588

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð~®í  ²ö¥þ

à~²©~òú: }²®…ýì$ àýë÷î’³ 02 š~®û }²®…ýì …ú {̧’~²}

‘ëÙô:8-23796323-540   Ø~àº:04796323-540

 ‘ù³}õ-  ‘ëÙô:72003222Ø~àº:71591222 

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ î’Ý~‚̄ÿ

‘ù³}õ-…ë÷}²îý³®}î~®$…ýô î̄²» ö òÙ“ ¼ï~êþ$‰é|ã542$
à̄‰¹’þ1483398191  ‘ëÙáº:5-42450462-67100462

moc.tnemecbarad@reganam

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ Ô~ü†þ

¸†μö}²- ©ý~…~õ îÉù³ÿ$ îÉù³ÿ 01$ ̧~©’ï~õ ̧ýï~õ ̧†μö}²$ Àó̄öß
‰¹’þ:914 Øáº:17508798     ‘ëÙô:22044-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~òþ ®üμ…ó̄

‘ù³}õ-…ë÷}² {Ø³üÝ~$ ©ý~…~õ Ø³´}õ Ô³…þ$ ‰éã83

‘ëÙô:7-11707688Ø~àº: 69607688 à̄‰¹’þ:317488691

 moc.rhehsub-jooras@ofni 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ¼~øýô {Ü~ î~í

‘ù³}õ|-¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³}́‰ì ̧ý̄©ó̄}õ$¬ ²ö®©~òú)…ë÷}² î›’†~üþ($
}ò’ù~ÿ …ë÷}²$̧ï“ ²}̧“$| ‰é|ã94

‘ëÙáº: 3-10538822-11575822

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }ü÷…þ

‘ù³}õ-¬ ò›~” }êùþ$à÷¡ú î³}Ôú$¼ï~²û2$È†Ýú5$ö}¥¯6

‘ëÙáº:13398

 Àó~üÒ ̧ýï~õ ¼ù³à³®

¸ýï~õ }ÀÙù~õ

¸ýï~õ ̧Š~ø~õ

¸ýï~õ ø³îμä~õ

¸ýï~õ ®}²}̂

¸ýï~õ }²®̧’~õ

¸ýï~õ à³®̧’~õ

¸ýï~õ îï’~́}õ à³î~õ

¸ýï~õ òù~öò̄

¸ýï~õ ́}öû ‘³…“

¸ýï~õ }²öîýú

¸ýï~õ ̧Ùý̄ …ó÷ǖ

¸ýï~õ î~́ò̄²}õ

¸ýï~õ ́}…ì

¸ýï~õ Ðï³}õ }ò~²ã

¸ýï~õ {²‘~ }²®…ýì

¸ýï~õ ®}²}̂

¸ýï~õ ̧†μö}²

¸ýï~õ ̧~²öŸ …÷¼ù³

Àó~üÒ ̧~©’ï~òþ‰÷́öè|õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …½ý³ÿ

¼ù³ü~²- š~®û ÀÙ~ ®¼“$ šó‡ øéí }¥ï³$ à̄‰¹’þ:9213514613
moc.tsalpnoteb.www ‘ëÙáº: 93458556-03358556

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~øýô ÀÑ÷®ÿ

‘ù³}õ  ̧’~²©~õ$ ò†¾ ©ý~…~õ À¦³}üþ$ ̧~©’ï~õ š÷}òú$ È†Ýú ®öñ$
ö}¥¯ 4‘ëÙô: 47745244  Ø~àº: 87035244

 ri.oc-csm.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî¦¹ô ¥†ý‡ ò·}®

‘ù³}õ-Øëáú ®öñ À~®Üýú$¬ {ü“ }êú à~¼~òþ$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$ò†¾
à÷¡ú }¥ïÿ̄$‰é|ã811$È†Ýú5$ö}¥¯01$

  ‘ëÙáº:02-81142044   moc.secilpsdnahas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ š†~² ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-…~́}² {øô ¼~®{…~®$…ë÷}² î̄}‚ô$  ²ö…ú ²öÿ …~òâ ̧Šú$î›’ïÒ
¥¯}®ÿ$‰éã2 ö3    ‘ëÙáº:20758766-9445876

î̄ü³ Ð~îì :{Ü~ÿ Ø³ǖöõ Àë§ ®ö̧“

‘›ùýμ}” }ò̄}́û äý³ÿ ö àó’³í ®ÜýÞ ²È÷…“ ®² î÷}®)xinordyH(

 ‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$¬ …μ²äïù³$‰é|ã4$È†Ýú 2 ö 4

 ‘ëÙô:6-50025966   Ø~àº88660466

²üýº ®}ò½á¯û:{Ü~ÿ }îý̄ Ǖ²‘þ

‘ù³ }õ-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ øóå~ñ$ ¬ ®}ò½å~û Ðëð ö ÀóÑ“ }ü³}õ$

 ‘ëÙô:89304277$   5-00515477

î̄ü³ ä³öû Ðï³}õ:{Ü~ÿ ¥ïý̄ Ø³ø~®

‘³…“ ¥ý̄²üú-àýë÷î’³ 7î¦÷² ‘³…“ …ú î½ù̄|$ …Ñ̄ }́ ‰ì ø÷}üþ$̧ï“
²}̧“ ‘ëÙô:4-20699225-150 Ø~àº:23699225-150

î̄ü³ ä³öû Ðï³}õ: {Ü~ÿ }üï~õ îóÁ÷²ÿ

…ý³šó̄- îý̄}õ }…ô ¥¹~ñ$ …ë÷}² ÀóÑ“ ö îÑ̄õ$ ®}ò½å~û ÀóÑ’þ
…ý³šó̄ ‘ëÙô:69219323- 00019323-650  Ø~àº:01219323

 ri.ca.tudnajrib.www 

²üýº ®}ò½å~û:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ š÷}ø³ÿ

‘Ù“-¬ ̧~¥ëþ ¼ï~êþ$®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ

‘ëÙô:01-00082623-530 Ø~àº:14232623-530

²üýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }Ǖ}îþ

 …ó̄²}òμêþ-È~üÚ {…~®$̧~́î~õ î³àμÿ ®}ò½å~û {́}® ö}¥¯ …ó̄² }òμêþ$

‘ëÙáº: 04610444-310

²üýº ®}ò½å~û:Ðý¹þ }…³}øýð ́}®û

´}ø¯}õ$¬  ®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ ö}¥¯ ́}ø¯}õ

‘ëÙô:00634433-00614433 -450  Ø~àº:99014433-450

²‚ýº ®}ò½å~û: ©~òð ‰³öüô ®}® }ò̄ü¾

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$®ö ²}øþ Üëùâ$¬ ¼ùý̄ }îý³ ‰~ …³š~$…ë÷}² {üóú$ò†¾
à÷¡ú äì ü« Ô³…þ$‰éã 61$̧~©’ï~õ î³àμÿ ®}ò½å~û {́}®

‘ù³}õ|Ô³̂$‘ëÙô: 2420662Ø~àº: 21124622

²‚ýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ ̧÷²ò~ ò¹ýïþ

}̧’~õ äë¹’~õ$ …ó̄²äμ$ àýë÷î’³ üâ }‘÷…~õ …ó̄²äμ$ ̧~²ÿ$
à̄‰¹’þ:9717913784  ‘ëÙô:20406343-710  òï~…³:07056343-710

î̄ü³ àì Ðï³}õ: {Ü~ÿ ¥¹ýô ö}¥ÿ̄

à~¼ï³ - …ë÷}² ¼ùý̄ î³‘Åþ$ î›’ïÒ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ$ }®}²û àì }î÷² Øóþ
ö ̧~©’ï~òþ ‘ëÙô: 03505255-150     Ø~àº: 02505255-150

²üýº ®}ò½å~û:{Ü~ÿ šëýì Ðï~®ÿ

}²®̧’~õ-îý̄}õ }òÝé|̂$ …ë÷}² ®}ò½›÷$ ©ý~…~õ ®}ò½å~û$
à̄‰¹’þ:6313391838  ‘ëÙô:8ö64024545-130

Ø~àº:74024545-130

²‚ýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ À¯²}ê̄üô î’÷êþ

ò÷²$ }…’̄}ÿ š~®û ¡ï¹’~õ$ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ò÷²

‘ëÙô: 71632544-71632544-76782544-80901544-110
Ø~àº:15122544-110  ri.ca.ruonuai.www 

îÑ~öõ ‰·öø½þ: ̧³à~²©~òð î¦†÷…ú ¥~šþ ²̧’ïë÷

{°²…~ü›~õ ¼³Üþ-î³ò̄ îý̄}õ ®}ò½å~û$à̄‰¹’þ:1756198145

‘ëÙô:55536224-140   Ø~àº:37773224-140

²‚ýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ ̧ý̄ îù̄ÿ }îý³ÿ

îÑ~öõ }î÷² ‰·öø¾ ö Øó~ö²ÿ: {Ü~ÿ }¥ï¯²Ä~ î¹~̈

}ÀÙù~õ- ¬ šþ ¼³Üþ$ }²Ô÷}òýú$ …ë÷}² ®}ò½å~û  à̄‰¹’þ: 89993-
15518 Àó̄öß ‰¹’þ: 851-59518 ‘ëÙô: 9-10045355-130

Ø~àº: 06045355 - 130   ri.ca.fsiuhk.www  

²‚ýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯ }îý³ÿ

}ÀÙù~õ-  ¬ šþ ¼³Üþ$ }²Ô÷}òýú$…ë÷}² ®}ò½å~û$ ÃŒ:851-59518$
à̄‰¹’þ:89993-15518‘ëÙô:9-10045353-130

Ø~àº: 06045353-130  ri.ca.fsiuhk.www 

îÑ~öõ ‰·öø¾ ö Øó~ö²ÿ: {Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄ÿ š†~²ÿ

¼ý³}́- àýë÷î’³ 5 š~®û ¼ù³ À¯²}$ ‰³®üº ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ$
Àó̄öß ‰¹’þ: 1-39917‘ëÙô:44-14001463-170

Ø~àº:95001463-170  ri.ca.zarihsuai.www 

òï~üó̄û öÐÅ÷ øý~” Ðëïþ ®}ò½å~û: {Ü~ÿ àï~í ©³î̄í

îù~…~® -à÷ÿ ®}ò½å~û$ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ îù~…~®$
à̄‰¹’þ:33453195 ‘ëÙô: 01-80683324-440-20023324-

07683324Ø~àº: 00033324  ri.ca.dabaham-uai@hcraeser 

…’ô ‰é|̧“

¼³à“ î†’á³}õ
ÀóÑ“ ¼ýïþ

 }‘Á~è” îá~òýáþ¸ùó̄

¼³à“ ́²ê÷

®}ò½å~û Ðëð ö
ÀóÑ“

®}ò½å~û ‘³…“ ¥ý̄²üú

®}ò½å~û ÀóÑ’þ …ý³šó̄

®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ

 ö}¥¯ ‘Ù“

®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ

ö}¥¯ …ó̄² }òμêþ

®}ò½å~û {́}®
}̧é|îþ ́}ø¯}õ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ

 ö}¥¯ ‘ù³}õ Ô³̂

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ …ó̄² äμ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ à~¼ï³

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ }²®̧’~õ

®}ò½å~û {́}®
}̧éîþ ö}¥¯ ò÷²

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ

 ö}¥¯ î³ò̄

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ ©÷²}̧å~õ

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ ©÷²}̧å~õ

)}ÀÙù~õ(

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ ¼ý³}́

®}ò½å~û {́}® }̧éîþ
ö}¥¯ îù~…~®
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

²üýº  î÷̧¹ú:{Ü~ÿ ø³îμØ~îýëþ

ä³î¹~²-¥~šþ|{…~®-   RI.CA.EHISA.WWW

‘ëÙô:7-42933543-320 Ø~àº:03333543-320

²‚ýº î³àμ: Ðëþ Ðï³}õ ́ö²…~õ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ-ø½’å³®$ …ë÷}² }ü³}õ Ø³üïá÷

‘ëÙô:18152544-620 -29515834

 gro.ocemarfnari.www 

²‚ýº î÷̧¹ú:{Ü~ÿ š÷}® …³ò›ý~õ

…~…ì-îý̄}õ à½÷²ÿ$šó‡ î¹›¯}êó†þ$à̄‰¹’þ:9865793174

‘ëÙô:3-12375223-110 Ø~àº:38435223-110-

²‚ýº î÷̧¹ú:{Ü~ÿ Ðëþ }à†³ äëý~òþ

…›ó÷²®-àýë÷î’³5 š~®û }̧Ù³}üô-}²à~õ$…Ñ̄ }́ òï~ü½å~û …ýô }êïëëþ$

¬ }²®…ýëþ ‘ëÙô:7-10758223-850  Ø~àº:90758223-850

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ

‘ù³}õ| -¬ öêýÑÁ³$ ́²‘½“ Ô³…þ$ ‰é|ã 69 $È†Ýú2

‘ëÙáº: 19396988- 07456988-5300203-2920

®}²}ÿ ‰³ö}òú î³àμ {î÷¼́þ }́ ̧~́î~õ Øóþ ö ¥³Øú }ÿ ö ̧~́î~õ }̧’~ò̄}²®

î̄ü³…ª¾ Øóþ ö îùó̄¸þ: {Ü~ÿ îù̄ÿ äë†~Ôþ

¸óó̄Ÿ- ¬  Øë¹Éýô$ ®}ò½å~û ‰ý~ñ ò÷²  ‘ëÙàº: 7-62158233-780

 ri.ca.unpjadnanas.www 

î̄ü³Ð~îì:|{Ü~ÿ Ôéî³Ä~ Üù³î~òþ

øï¯}õ- ¬ È~êÝ~òþ$ ¬ ¼ùý̄ ò÷}̂ ÀÙ÷ÿ$ à÷¡ú äë¢ýô$ ‰éã4
‘ëÙô: 34291383-72391383-180 à̄‰¹’þ:9134475156

ri.notebmavad.www

²‚ýº î³àμ: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ À~ê¦ý~õ

¸ïó~õ- àýë÷î’³ 5 š~®û ̧ïó~õ- ®}îÕ~õ$ ¼ù³ã ®}ò½å~øþ ̧ïó~õ$
®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ̧ïó~õ$ ®}ò½á¯û Øóþ ö îùó̄¸þ$ }‘~ß603

‘ëÙô:04045633-320 Ø~àº: 63045633-320

²‚ýº î÷̧¹ú: {Ü~ÿ îù̄ÿ À¦“ ©÷}û

‘†³üμ- šó‡ ¼ù³ã ²¼¯üú$ à÷ÿ }êùýú$ ¬ ̧†éõ
à̄‰¹’þ:1866595515   ‘ëÙô:3-16606663-140
Ø~àº:28587663-140 ri.ca.heyidhsor.www

î̄ü³ î¹„÷í:{Ü~ÿ }îý³ î¹Ñ÷® ̧é|îþ

 ‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…ýô Ð†~» {…~® ö îÉù³ÿ$ò†¾ à÷¡ú ®è|öüμ$

‰é|ã3 $È†Ýú 2 ‘ëÙáº:01655588-54555588

î̄ü³ î¹„÷í:©~òð î³Äýú ©¯}üþ

‘ù³}õ-¬ ̧ëýï~õ ©~È³$à÷¡ú }̧é|îþ$‰é|ã23$ö}¥¯3

‘ëÙô:02482388    Ø~àº:12482388

î̄ü³ î¹„÷í:{Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ö}¥ÿ̄ ‰÷²

®Ø’³ î³àμÿ: ¼ý³}́-îÑ~êþ {…~®$¬  ©ë†~ò~õ$ à÷¡ú4$ ‰éã4

‘ëÙô:8-5555263-170Ø~àº:70027798

 moc.gamnavis.www 

î̄ü³ î¹„÷í:{Ü~ÿ ̧Ñý̄ Ì³üÚ

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è|‘³ }́ ‰ì ̧ý̄ ©ó̄}õ$à÷¡ú ©ý³ îó̄ÿ$‰é|ã72
‘ëÙáº:03535822

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }ü³Ÿ îÑμÿ

‘ù³}õ|- ©ý~…~õ îý³®}î~®-¬ ¼~û òÍ³ÿ- ò†¾ ¬6-‰é|ã 8

 ‘ëÙáº:4-28531922-34122922

 ²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ }à†³ îÑ’Åÿ̄

  ‘ù³}õ-…μ²ä³}û À¯²$}…’̄}ÿ …ë÷}² ÜýÉ³üú$̧~©’ï~õ ¼ï~²û7$È†Ýú5
‘ëÙô:73957622 Ø~àº:63957622

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ðëþ Ä~îóþ

‘ù³}õ- ¥áýïýú$…ë÷}² …ù~²$¬ …ù½“ $ ò†¾ }Àëþ }²àý̄û$
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