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…ú ò~ñ ©¯}öò̄ ø¹’þ …ª¾

   øý~” îǖ³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ

¸³ö²}õ ä³}îþ$ }ÐÅ~ÿ î¦’³ñ ¥ÝýÝþ ö ¥Ý÷Üþ }ò›ïô …’ô

…~ ®²ö® Ø³}ö}õ ©î̄“ ¼ï~ ä³}îý~õ$ ̧~í 9931 ö …ù~² {õ ²} …~ î¦ȫ®ü“ ø~ÿ ò~¼þ }́ …ýï~²ÿ

öü³ö» à³öò~ ö ̧~ü³ î½áé” }Ü’Á~®ÿ {Ô~́ òï÷®üð. }îý̄ö}²üð àú îÑÅé” î÷š÷® ®² {üó̄û

òμ®üâ …³È³Û ä³®® ö ò½~Ë ö ØÑ~êý“ Ð~®ÿ …ú š~îÑú à½÷² …³ä³®®.

}ò›ïô …’ô }ü³}õ ØÑ~êý“ ø~ÿ ©÷® ²} Ðï¯‘~" …Á÷²” î›~́ÿ ®ò†~í îþ àó̄ ö øý~” î¯ü³û òýμ

®² }Ôë‡ î÷}²® …Á÷²” î›~́ÿ ‘½áýì šë¹ú îþ ®ø¯ ö ‘Áïýï~” ä³öøþ ²} òýμ ®² …ý½’³

î÷}²® …~ øïÙá³ÿ }́ ²}û ®ö² }©± îþ àó̄. Ü³}² …÷® ®² }…’̄} ®² }²®ü†ù½“ ö ̧Šº ®² ©³®}®

î~û9931$ ®öîýô àóÙ³}òº îëþ ®ö}ñ …³äμ}² ä³®® àú …~ ‘Áïýð øý~” î¯ü³û …ú ́î¹’~õ 9931

î÷à÷í ä³®ǖ. øï¢óýô Ü³}² ¼¯ î›ïÒ Ðï÷îþ ̧~êý~òú }ò›ïô î~òó̄ ̧ó÷}” ä±¼’ú ®² {©³ ‘ý³

î~û …³äμ}² ¼÷®.

‘Áïýð …³ {õ ¼¯ àú È†Þ …³ò~îú ²üμÿ ø~ÿ }®ö}² ä±¼’ú ®ö}́®øïýô àóÙ³}òº îëþ …’ô ö

ø›ø̄ïýô ®ö²û î¹~…Ý~” îëþ ®}ò½›÷üþ ö øï¢óýô î¹~…Ý~” }ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ ö øï~ü¾ ²ö´

…’ô ®² ̧~í š~²ÿ òýμ ®² ¼ù³ü÷² î~û ö 51 ö 61 îù³ î~û …³äμ}² ä³®® ö ®² À÷²” }îá~õ

òï~ü½å~û òýμ ®² }üô ®ö ²ö´ î~òó̄ ̧~êù~ÿ Ü†ì ®² àó~² àóÙ³}òº ö øï~ü¾ ‘½áýì ¼÷®.

©÷¼†ª’~òú ®² …ù~²9931Ðïëý~” }š³}üþ ̧~©“ ©~òú }ò›ïô ‰º }́ ²ØÒ ä³Ø’~²ÿ ø~ÿ î÷š÷®

{Ô~́ ¼¯ ö ‰ý½³Ø“ {õ òýμ ²Ä~ü“ …ª¾ îþ …~¼¯. }îý̄ }̧“ …~ àïâ øïú }ÐÅ~ÿ î¦’³ñ

…’÷}òýð ®² }üô ̧~í àú {Ô~́ÿ ò~©÷¼~üó̄ ®}¼“$ …~ î÷ØÝý“ öÌ~üÚ ©÷® ²} …ú }ò›~ñ ²̧~òýð ö

©~òú }ò›ïô ²} òýμ …¹~́üð.
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øý~” î¯ü³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ }́ ‘~²ü« 22/1/99 êÕ~ü“ 52/3/ 99 šïÑ~ 2šë¹ú 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

}ò›ïô }©†~²

‘Ñ̄}® ‰±ü³Ø’ú ¼¯û ®² ̧ú î~øú }öí 9931
‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥ÝýÝþ š¯ǖ:45$‘Ñ̄}® àì: 7635

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ š¯ǖ:3 $‘Ñ̄}®àì:2151

‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ|®}ò½›÷üþš¯ǖ:4$‘Ñ̄}® àì:0905

‘Ñ̄}® à~²®}õ š¯ǖ: 0$‘Ñ̄}® àì: 101

‘Ñ̄}® àì }ÐÅ~ÿ }ò›ïô …’ô:14021

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ î›ý¯ …Áý³òý~

î¯ü³ Ð~îì î¦’³ñ ¼³à“ ò~ò÷ …’ô- ÐÅ÷ ¥Ý÷Üþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ‰²̄ä³}îý’~õ î³¥÷ñ Ðëþ …Áý³òý~ ²} …ú šó~…Ñ~êþ   ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç

òï÷®û ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ À†³ ö ¼áý†~üþ ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ Èë‡ îþ òï~üýð

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

‘¹ëý“

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ ¥¹ýô Ø³ö‘ô îù³

î¯ü³Ð~îì î¦’³ñ ¼³à“ Øù~̂ …’ô

…~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ©÷}ø³ä³}îý’~õ ²} …ú šó~…Ñ~êþ   ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç òï÷®û ö

…³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ ö¥ý¯ î†ýóþ

ÐÅ÷ î¦’³ñ ¥ÝýÝþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ‰²̄ä³}îý’~õ ²} …ú šó~…Ñ~êþ   ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç òï÷®û ö

…³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

   šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ î¦³ñ à³üïþ

®…ý³ î¦’³ñ }ò›ïô ÀóÙþ ‘÷êý̄àóó̄ä~õ …’ô {î~®û ö ÜÉÑ~” …’óþ }ü³}õ

…~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ ‰²̄ä³}îý’~õ ²} …ú šó~…Ñ~êþ   ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç òï÷®û ö

…³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

šó~̂ {Ü~ÿ îùó»̄ îù³}õ ü¦ý÷ÿ }²´òÞ

ÐÅ÷ î¦’³ñ ¥ÝýÝþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…~ òù~ü“ ‘~̧Ú ö ‘~•³ ®²ä±¼“ î~®²…³ḉ  ä³}îý’~õ ²} …ú šó~…Ñ~êþ   ö ©~ò÷}®û î¦’³ñ Àïýï~òú ‘¹ëý“ Ð³Ç òï÷®û

ö …³}ÿ …~́î~ò̄ä~õ ¼áý†~üþ ö ̧Ñ~®” ö …³}ÿ {õ Ðμüμ ̧Ù³ à³®û Ðë÷ ®²š~” }́ ®²ä~û üμ®}õ ‰~ã Èë‡ îþ òï~üýð

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

‘¹ëý“

‘¹ëý“

‘¹ëý“

‘¹ëý“
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äμ}²²²²²¼þ ®² î÷² ¼þ ®² î÷² ¼þ ®² î÷² ¼þ ®² î÷² ¼þ ®² î÷²® > îÝ~ ® > îÝ~ ® > îÝ~ ® > îÝ~ ® > îÝ~ü¹ú ¥¯ ü¹ú ¥¯ ü¹ú ¥¯ ü¹ú ¥¯ ü¹ú ¥¯}à³̀ òý³öÿ î¦÷² }à³̀ òý³öÿ î¦÷² }à³̀ òý³öÿ î¦÷² }à³̀ òý³öÿ î¦÷² }à³̀ òý³öÿ î¦÷²ÿ Ø½~² ÿ Ø½~² ÿ Ø½~² ÿ Ø½~² ÿ Ø½~²ÿ òù~ ÿ òù~ ÿ òù~ ÿ òù~ ÿ òù~‚þ‚þ‚þ‚þ‚þ

¸’÷ ¸’÷ ¸’÷ ¸’÷ ¸’÷òù~ òù~ òù~ òù~ òù~ÿ Ø÷ ÿ Ø÷ ÿ Ø÷ ÿ Ø÷ ÿ Ø÷èèèèè®ÿ ‰³ ®ÿ ‰³ ®ÿ ‰³ ®ÿ ‰³ ®ÿ ‰³¼¯û …~ …’ô )îÝÉÒ îª’ëÊ($ ¼¯û …~ …’ô )îÝÉÒ îª’ëÊ($ ¼¯û …~ …’ô )îÝÉÒ îª’ëÊ($ ¼¯û …~ …’ô )îÝÉÒ îª’ëÊ($ ¼¯û …~ …’ô )îÝÉÒ îª’ëÊ($

ö ̧’÷òù~ÿ Ø÷è®ÿ ‘÷©~êþ )îÝÉÒ Ôý³ îª’ëÊ($

 …³}̧~» {‚ýô ò~îú61-063CSIA 

îÝ¯îú: îÝ~ü¹ú Ø÷ß }ê±à³ ®² üâ à~ò~í î›~́ÿ ‘ªÁÁþ Ðï³}õ àú ‘÷̧Ê }̧’~® }²šïó̄ šó~̂ {Ü~ÿ ®à’³ }…~°²

}ÀÕ³ÿ ®² Ø³ö²®üô î~û ̧~í 9931 }ü›~® ä³®ǖû …Ñïì {î¯û }̧“. ®² }üô à~ò~í î›ï÷Ðú }ÿ }́ ü~®®}¼“ ø~ÿ }ü½~õ

®² ‘ªÁÂ Ðï³}õ$ Ðï¯‘~" ®² î÷²® à~²ø~ÿ Ø÷è®ÿ$ î½áé” ö î¹~‚ì ©~Ã î¦~̧†~” Øóþ ̧~́û$ …³²̧þ ö îÝ~ü¹ú

{‚ýô ò~îú ø~$ …³²̧þ }…ù~î~” î÷š÷® ®² à~²…³® ö ‘Ù¹ý³ {‚ýô ò~îú ø~ÿ ®}©ëþ ö ©~²šþ$ È³}¥þ ̧÷}è” š~ê‡$ …~

}²}‚ú î¯êù~ÿ ̧~́û }ÿ ©~Ã$ …ùï³}û ®²©÷}̧“ š÷}̂ }́ }ÐÅ~ÿ à~ò~í ö }²}‚ú š÷}̂$ ‰³̧¾ ø~ ö ‰~̧« ø~$ }Ìù~² òÍ³

®² î÷²® šμ‚ý~” Øóþ  }š³}‚þ$ ®² ́îýóú ø~ÿ îª’ëÚ È³}¥þ$ àú }òÉ†~ß {òù~ …~ }ø¯}Û È³}¥þ î÷²® òÍ³ {‚ýô ò~îú$

øï÷}²û î÷²® ̧÷}í ö }…ù~ñ îùó̧̄~õ î¦~̧‡ ̧~©’ï~õ …÷®û }̧“$ îÉ³̈ îþ ä³®ò̄ àú …~ ‘÷šú …ú ‘ó÷Ó îÉ~ê‡ ö

²}øóï~‚þ ø~ÿ îÙý̄ }²}‚ú ¼¯û ®² }üô à~ò~í$ ÐÅ÷ü“ ö ¥Å÷² ØÑ~í îùó̧̄~õ Ðï³}õ$ ©~Àú îùó̧̄~õ î¦~̧‡

¸~©’ï~õ ®²}üô à~ò~í ‘ªÁÁþ ö òýμ îÉ~êÑú ‘~êýÙ~” }ü½~õ$ ©~Àú î›ï÷Ðú >}À÷í ö î†~òþ È³}¥þ ̧~́û ø~ÿ

Ø÷è®ÿ<$ …³ò̄û à’~̂ …³äμǖû ̧~í 8931 î÷²® ‘÷Àýú îþ …~¼¯.

®² …ª¾ ©~Àþ }́ }́ }üô î›ï÷Ðú ‘¦“ Ðó÷}õ >¼÷©þ …~ {‚ýô ò~îú ø~<$ îÝ~ü¹ú ü~® ¼¯û$ …~ }²}‚ú î¦~̧†~” î³…÷Ë

…ú ̧’÷õ Ø÷è®ÿ ö ̧’÷õ îª’ëÊ }ò›~ñ ¼¯û ö …³}̧~» ò’ý›ú ¥~Àëú ̧÷}í ö }…ù~îþ ®² î÷²® Ðïëá³® îÁ~ê§ …’óþ

îÉ³̈ ä³®ǖû …÷® ö …~ ‘÷šú …ú }²‘†~Ë î÷Ä÷Ó …ú îÁ~ê§ …’óþ$ šó~̂ }̧’~® ®̧’÷² }²}‚ú š÷}…ýú à÷‘~øþ ²} ®² ®Ø~Ó }́

>¥ý`ý“ …’ô< …ú }üó›~ò‡$ ¼~ä³® Ü¯üïþ ©÷® À~®² Ø³î÷®ò̄àú }È~Ð“ }î³ ä³®ǖ.

…~ Ðó~ü“ …ú ©÷}̧’ú > }ò›ïô …’ô< šù“ ®²Ÿ îÉë‡ ®² ò½³üú ®}©ëþ ©÷® ö }š~́û }̧’~® }üô ̧÷}í ö š÷}̂ Ðýó~" òÝì

îþ ä³®®. ©~È³ ò½~õ îþ ̧~́® àú š÷}…ýú }²}‚ú ¼¯û î¹’Ýì }́ î¹~‚ì Øóþ$ ®² Ü~ê‡ …ª¾ > ¼÷©þ …~ {‚ýô ò~îú ø~<

šù“ }ò†¹~Ë ©~È³ }¥’ï~êþ }ÐÅ~ÿ î¦’³ñ à~ò~í …÷®û ö Ü~…ì }‘ª~° ̧ó̄ òïþ …~¼¯.

   }…~°² }ÀÕ³ÿ

ÐÅ÷ øý~” Ðëïþ ®}ò½å~û ÀóÑ’þ }²öîýú

ÐÅ÷ àïý’ú# ‘ªÁÁþ î†¦˜ ®øð îÝ³²}” îëþ

¸~©’ï~õ

       ÐÅ÷ àïý’ú# ®}‚ïþ }̧’~ò̄}²® 0082 }ü³}õ

ÐÅ÷ øý~” î¯ü³û }ò›ïô ̧~́û ø~ÿ Ø÷è®ÿ }ü³}õ

 ²¥ýð ö}ÐÍþ

ÐÅ÷ àïý’ú ‘ȫüô î†¦˜ òùð    
ÐÅ÷ àïý’ú# ‘ªÁÁþ î†¦˜ ®øð îÝ³²}” îëþ ̧~©’ï~õ

 >‘ùýú àóó̄û äμ}²¿<
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}êÚ  îÝ~ }êÚ  îÝ~ }êÚ  îÝ~ }êÚ  îÝ~ }êÚ  îÝ~ü¹ú îÝ~ ü¹ú îÝ~ ü¹ú îÝ~ ü¹ú îÝ~ ü¹ú îÝ~öööööî“ ø~ ö ò’ý›ú ¥~ î“ ø~ ö ò’ý›ú ¥~ î“ ø~ ö ò’ý›ú ¥~ î“ ø~ ö ò’ý›ú ¥~ î“ ø~ ö ò’ý›ú ¥~Àëú Àëú Àëú Àëú Àëú    

Øá³ îþ àóý̄ }üô ‰~²}®öàº }́ à›~ ò½„“ ä³Ø’ú }̧“?

¼~ǖ ‘÷È„ú  CSIA  Ðëýú  ICA  }̧“ àú ©÷}̧’ú …’ô ²} àð }²¿́ šë÷û ®ø¯.
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ˆ  š÷}…ýú }²}‚ú ¼¯û



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ

7



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ8
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 )بتن آماده( 4466پرسش و پاسخ در جلسات تشریح استاندارد 

 01/00/29و  92/04/29در کرج و همدان  

نها  مراررات ملاا یاا آنامن ناما        باا محثا     4466در صورت مغایرت استاندارد  -0پرسش
 بتن ایران، کدام مالک است؟

و آاخخا و رث خخه   جخخد   سیخخس    4466سخخ ش هخخست اسخخم ایخخ  ر خخایاس ان اخخ   اسخخ ا سانا    -1پاسخخ 
و خخ ا اانا  خخش اخخ وان  29و خخ ا  ساهخخ ش ااهخخسم ارخخا ر خخایاس اخخا آاخخان مثسخخش و رث خخه  جخخد سخخا    

   آرااتم حا د و رالک اسم.ان ر نا ا  4466ااطاف رش ه ا. اجاحا  اس ا سانا 
 99روزه با    1آیا روش های خاص و رابطا  ویا ه ای بارای تحادیا مراومات باتن       -9پرسش

 روزه وجود دارد؟
اخخش الیسخخش  خخش ان  سزخخش اا خخ ان هخخست اهخخ ن رباخخا  ب خخش هخخس و اان خخا   خخ  اخخش آ  اهخخانت  -9پاسخخ  

نوزت انائخخش  92نوزت اخخش  7 خخاات ان   خخش  خخ ا  یخخی نااهخخش یخخا نوا  ابخخش نا اخخاان  ثخخسیا ر اورخخم  
 ااام زیاا نهس ر اورم ا   اش ر انا زیا از گش اانا.

الف:     ا انبس  ا  ثخاس ر  خ ا ان سخ  ا    ا سخس سخ  ا  از یخی  خ ی و از یخی  ان ا خش واحخس           
  ج ش ه ا 

 (ب:     ا ان نی ن س  ا    ا سس س  ا  از یی   ی و از یی  ان ا ش واحس  ج ش ه ا

نوزت اخخاان سخخ  ا  از یخخی  خخ ی و یخخی   92نوزت اخخش  7نهخخس ر اورخخم رخخالس اسخخ ا سانا  :     خخا ان پ
  ان ا ش ر    

 س:     ا ان  زثم آب اش س  ا  ا    ا
ث:     خخا ان اا خخش اسخخسن رنسخخ ه سخخسگسا ش اخخ      خخا  سخخس سخخسگسا ش  خخا از یخخی ر خخا ر خخن  و   

 ثاام  ار   هست ااهسس 
 ج:     ا ان ع ان س  ا  یا  زثم سسگسا ش اش س  ا  ا    ا  

 چ:     ا ان اران اول ش   سا م و مالب   ان   ا    ا
ح:     ا ان ارخان ع خا آونن و هخااین آ     خا  سخس  خش اخازت آ  ان ع خا آونن اسخ ا سانا ازخ ان           

 ر سوا اسم 
راخخاسش    خخا  سخخس از یخخی  خ:     خخا ان هخخ ا و انبخخس ه زخخ گش و ااسخخم سخخه ش سخخسگسا ش  خخان 

 ر ا ر ن  و ثاام  ج ش هست ااهسس 

پرسش و پاسخ
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ا:     خخااس نایخخع و عخخاان ان   ب خخم و ر خخسان رخخ اا  خخایگ ی  سخخ  ا  و اس وا  جخخان هخخ   ائش و      
 غ ات 

اجاحا  رش   ا  اخاان یخی طخاح رنسخ ه ر خن  ان  سگخان  ج خش طخاح رنسخ هم  زخثم ر اورخم            
نوزت  از  92ایخخ   زخخثم اخخاان پخخ ق ا سخخش ر اورخخم     نوزت نا اسسخخم آونا و از 7نوزت اخخش  92اخخ   

نوزت       هست اس باات  اا. اخا ایخ  حخا  اخش عسخم اا خش از رخ انان  خش ان سخ    ب خش            7ر اورم 
هس  ا یژت     ا اران اول ش ان سخا م و مالخب   خان اخ   م ایخ   زخثم   خ  ثااخم  ن ا خس اخ ا ارخا            

  ر  خخ ا ان   خخب و ر خخالس رن سخخف اسخخ باات  اج خخا از آ  اسخخم  خخش از اا خخش نااهخخش  خخا یخخا  خخساو 
    ا.

آزموناا  )لا(ااا( را تهماا   4چاارا آزمایشااهاه هااا در هاار نوباات نموناا  باارداری  -3پرسااش
 کنند؟ ما

آزر  خخش  3یخخا  9ان آئخخ    خخان رن سخخف را سخخس آاخخا یخخا رث خخه  جخخد ر خخاناس رسخخشم اسخخ باات از         
ورخخم ر ناخخش یخخاونن   نوزت یخخا  خخا سخخ  ر خخان اخخاان ر ا    92اخخاان    خخ   ر اورخخم ان سخخ     

اا زخخخ ش هخخخست اسخخخم. اخخخسیجش اسخخخم اسخخخم ا خخخسن انا  پخخخاوتت رایسسخخخس  خخخا از ر اورخخخم اخخخ   ان 
نوزت اطخخخالی حابخخخا  سسخخخس و حخخخسی ا  سخخخس  خخخش آیخخخا      7سخخخس   ایگخخخان را سخخخس ر اورخخخم   

ر خخ سش اخخاان پخختیاا اخخ   پخخ ق   ا خخس آرخخس یخخا   خخای   خخساا آزر  خخش اخخاان ایخخ  سخخس             
ا خخش آزر  خخش  خخا اخخاان    خخ   ر اورخخم ان سخخس         حخخساما یخخی آزر  خخش اسخخم.  گجساهخخ   ا    

نوزت یخخا سخخ  ر اورخخم ر ناخخش   خخ  ان اا خخش آزرای خخگات  خخا نایخخع اسخخم  خخش            92اخخال ا از 
عسخخ ا  رو خخ   آزر  خخش      خخش  هخخا س نا اانا رخخش ااهخخس و ان  خخ ق آئخخ    ارخخش یخخا ر خخاناس            

یخخست رخخش هخخ ا  خخش   ر  خخ ا ان ایخخاا  و ا  خخا سخخاا ش  خخسانا و   بخخ ش   خخا   خخش هخخ ا. اسخخاااای  ا     
آزر  خخش هخخاوی هخخ ا و    3  خخساا آزر  خخش  خخا ازخخ ش اخخش ان  اسخخم پخخاوتت رخخش   ا خخس از حخخساما        

   ساا حسا ثا آ      ر ن    ش ااهس.
آیا واگذار کردن مسئو(مت باتن آمااده از هما  نبار با  تو(مدکنناده آن صاثمح        -6پرسش

 است و کما اجثاف آممز نمست؟
ر اسخبا ش ان سخالجان  تهخ ش ر خ الس ح خ مش زیخاان ا  خ ا رخش آرخس و اع ا خان زیخاان             -6پاس 

ا    ایخسان و ساوهخسست اخ   آرخاات ان ااا ا جخا رهخاح اخ ا  خش سخ ش هخس   خش رزخ  ل م  خا اخش               
  ل س سسخخست ااات هخخ ا.  وخخا اوسخخ ا  ان  سزخخش  خخسوی  اسخخ ا سانا   خخ   سخخ   اخخ ا. اجاحخخا           

یخس اخاای  اسخای و اخا یخی نوی خاا  سیخسم سخازرا  و  بخااس  خ ا نا اخاان              ل س سسس ا  ا   آراات اا
 س    ان رج ش آراات  سسس و آرخ زا ا سخس. ار خس اسخم  سخ   یخ ااهش اخش پ  خاسم   خش  ا ثخش           

 عس ش و سسش آ جا ا ا وارس و پ  اسم بس م ا   آراات نا ها س ااه د.
ننااده بااتن آماااده،  ن تو(مدکننااده و مفاارف کمهاا  اکنااون در داواهااای باا  -5پرسااش

کارشناسان رسما دادگستری، تهم  مغازه از باتن ساشت شاده موجاود در ساازه را یهانا         

 

راه حا بررسا کمفمت باتن ماا دانناد و دادگاههاا نماز باراین اساای رای ماا دهناد  در          
 ا ب  این موضوع پرداخت  شده است یا خمر؟باستاندارد جدید آ

سخخش  خخانااا و ان رخخ   ابخخسش اخخش ایخخ  ر یخخ ی پااا  خخش   ان اار 4466ان اسخخ ا سانا  سیخخس  -5پاسخخ  
زیخاا   ب خم اخ       مهست اسم و  ج ش ر  ت نا اخاان    خ     ب خم اخ   آرخاات ارخان ااطخا رخش اا خس         

آراات باسًا اخا  ج خش     خش از اخ    خازت و مالخب   خان و  گجخسانن آ  طثخر اسخ ا سانا و آزرخایق آ             
 ت اخخ   نیخخ نا  خخاا د و ع خخا آونن  جب خخش و رزخخ  ا  ار خخا  اانسخخش اانا. ان   ب خخم ر خخ ت  خخام   خخ 

   ا س   ب م ا   آراات نا اش   ایق  تانا. اسم و   ش
، نااوع سااممان در ساان تقماامن مراوماات بااتن 4466آیااا در اسااتاندارد جدیااد  -4پرسااش

و  هبا  ایان مطلاا اشااره شاد      29آماده تاثمری دارد؟ در محث  نها  مراررات ملاا ساا      
 در نبر گرفت  شده است 

ااخسًا  خ ی سخ  ا  ان سخ     خ   ر اورخم اخ    خاث ا  خسانا. ان            4466ان اس ا سانا  سیخس   -4پاس  
   سخخ   رهسثخخش و خخ ا 22  و آئخخ    ارخخش اخخ    سیخخس ایخخاا   سخخا   22رث خخه  جخخد  سیخخس  سخخا   

اطخخا اسخخم. ان رث خخه  جخخد و خخ ا ااهخخ ش اسخخم   خخ  از اسخخای ا 29 ن ا خخس ااهخخم و آ رخخش ان سخخا  
نوزت اخخاان   خخش سخخ  ا جا اعخخد از پا سسخخس و آر ن خخش آرخخست      92سخخ   4466اجاحخخا  ان اسخخ ا سانا  

 اسم.
اگر مفرف کنناده هاا بشواهناد در پاای کاار، مااده افزودناا خاصاا را اضااف            -1پرسش

 کنند، چهون  باید اما شود و مسئو(مت آن با چ  کسا است؟
ایخس او   اخم     خش اخااانن از  خااک ر  زخا  مثخا از        ان  تهخ ش ر خ سش و خ ا ااهخم و ا     -7پاس  

زا  ر اا اس و ش یخا آب و ا خس از ایخاسش  خاا  رخ اا اس وا خش یخا آب  بخ نس رخش  اسخم  خش از  وخا             
انبخس ر خا ش و ااخ نس     خش را خب ا خت        74سسش ار خا  پختیا  ثخ ا زیخاا     خش ر خاور ش اایخس از        
یخخی   اخخم     خخش اخخااانن ااهخخ ش ااهخخ د. اخخسی   رخخش هخخس. اسخخاااای  اسوخخا رخخش نسخخ س  خخش لزن اسخخم

رسو ن اایس ایخ  رخاات اس وا خش اخش   ل س سسخست    یخا ااات هخ ا و مثخا از ا خاام   سخن   ل س سسخست            
ان ان ا ش  آزرای گات  ر نا اانسخش مخاان   خاا و نس خان اخ   اخا ایخ  رخاات  از  وخا  خ ی و ر خسان  اخش             

راخاف  سسخست   هخ ا هخ ا و ان بخ نس عخسن و خ ا         امم ر ا ست  خااا  خا اهخ الس اح  خالش اخش     
ر خخ ا  خخاام اخخا رزخخ  ل م   ل س سسخخست اخخ  م ان پخخان  خخان اخخش اخخ   ایخخاسش هخخ ا و انخخ اش رنسخخ ه 

  ااا.
ماننااد اسااتاندارد لحلااا اجااازه داده شااده   4466چاارا در اسااتاندارد جدیااد  -9پرسااش 

  کمفمات مرااومتا   آیاا ایان افازودن آ  با      است ک  در پای کار ب  باتن، آ  اضااف  شاود   
 بتن و دوام آن (طم  نما زند؟

ا خازت ااات رخش هخ ا  خش انبخ نس لخ ون و        ACI 304Rو  ASTM C94 ان اسخ ا سانا  -2پاسخ   
 د ا ا  نوا ش ا    زثم اش آ رخش انطخاح رنسخ ه اخ   پخ ق ا سخش هخست اخ ام آب ایخاسش هخ ا اخش            
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ا:     خخااس نایخخع و عخخاان ان   ب خخم و ر خخسان رخخ اا  خخایگ ی  سخخ  ا  و اس وا  جخخان هخخ   ائش و      
 غ ات 

اجاحا  رش   ا  اخاان یخی طخاح رنسخ ه ر خن  ان  سگخان  ج خش طخاح رنسخ هم  زخثم ر اورخم            
نوزت  از  92ایخخ   زخخثم اخخاان پخخ ق ا سخخش ر اورخخم     نوزت نا اسسخخم آونا و از 7نوزت اخخش  92اخخ   

نوزت       هست اس باات  اا. اخا ایخ  حخا  اخش عسخم اا خش از رخ انان  خش ان سخ    ب خش            7ر اورم 
هس  ا یژت     ا اران اول ش ان سخا م و مالخب   خان اخ   م ایخ   زخثم   خ  ثااخم  ن ا خس اخ ا ارخا            

  ر  خخ ا ان   خخب و ر خخالس رن سخخف اسخخ باات  اج خخا از آ  اسخخم  خخش از اا خخش نااهخخش  خخا یخخا  خخساو 
    ا.

آزموناا  )لا(ااا( را تهماا   4چاارا آزمایشااهاه هااا در هاار نوباات نموناا  باارداری  -3پرسااش
 کنند؟ ما

آزر  خخش  3یخخا  9ان آئخخ    خخان رن سخخف را سخخس آاخخا یخخا رث خخه  جخخد ر خخاناس رسخخشم اسخخ باات از         
ورخخم ر ناخخش یخخاونن   نوزت یخخا  خخا سخخ  ر خخان اخخاان ر ا    92اخخاان    خخ   ر اورخخم ان سخخ     

اا زخخخ ش هخخخست اسخخخم. اخخخسیجش اسخخخم اسخخخم ا خخخسن انا  پخخخاوتت رایسسخخخس  خخخا از ر اورخخخم اخخخ   ان 
نوزت اطخخخالی حابخخخا  سسخخخس و حخخخسی ا  سخخخس  خخخش آیخخخا      7سخخخس   ایگخخخان را سخخخس ر اورخخخم   

ر خخ سش اخخاان پخختیاا اخخ   پخخ ق   ا خخس آرخخس یخخا   خخای   خخساا آزر  خخش اخخاان ایخخ  سخخس             
ا خخش آزر  خخش  خخا اخخاان    خخ   ر اورخخم ان سخخس         حخخساما یخخی آزر  خخش اسخخم.  گجساهخخ   ا    

نوزت یخخا سخخ  ر اورخخم ر ناخخش   خخ  ان اا خخش آزرای خخگات  خخا نایخخع اسخخم  خخش            92اخخال ا از 
عسخخ ا  رو خخ   آزر  خخش      خخش  هخخا س نا اانا رخخش ااهخخس و ان  خخ ق آئخخ    ارخخش یخخا ر خخاناس            

یخخست رخخش هخخ ا  خخش   ر  خخ ا ان ایخخاا  و ا  خخا سخخاا ش  خخسانا و   بخخ ش   خخا   خخش هخخ ا. اسخخاااای  ا     
آزر  خخش هخخاوی هخخ ا و    3  خخساا آزر  خخش  خخا ازخخ ش اخخش ان  اسخخم پخخاوتت رخخش   ا خخس از حخخساما        

   ساا حسا ثا آ      ر ن    ش ااهس.
آیا واگذار کردن مسئو(مت باتن آمااده از هما  نبار با  تو(مدکنناده آن صاثمح        -6پرسش

 است و کما اجثاف آممز نمست؟
ر اسخبا ش ان سخالجان  تهخ ش ر خ الس ح خ مش زیخاان ا  خ ا رخش آرخس و اع ا خان زیخاان             -6پاس 

ا    ایخسان و ساوهخسست اخ   آرخاات ان ااا ا جخا رهخاح اخ ا  خش سخ ش هخس   خش رزخ  ل م  خا اخش               
  ل س سسخخست ااات هخخ ا.  وخخا اوسخخ ا  ان  سزخخش  خخسوی  اسخخ ا سانا   خخ   سخخ   اخخ ا. اجاحخخا           

یخس اخاای  اسخای و اخا یخی نوی خاا  سیخسم سخازرا  و  بخااس  خ ا نا اخاان              ل س سسس ا  ا   آراات اا
 س    ان رج ش آراات  سسس و آرخ زا ا سخس. ار خس اسخم  سخ   یخ ااهش اخش پ  خاسم   خش  ا ثخش           

 عس ش و سسش آ جا ا ا وارس و پ  اسم بس م ا   آراات نا ها س ااه د.
ننااده بااتن آماااده،  ن تو(مدکننااده و مفاارف کمهاا  اکنااون در داواهااای باا  -5پرسااش

کارشناسان رسما دادگستری، تهم  مغازه از باتن ساشت شاده موجاود در ساازه را یهانا         

 

راه حا بررسا کمفمت باتن ماا دانناد و دادگاههاا نماز باراین اساای رای ماا دهناد  در          
 ا ب  این موضوع پرداخت  شده است یا خمر؟باستاندارد جدید آ

سخخش  خخانااا و ان رخخ   ابخخسش اخخش ایخخ  ر یخخ ی پااا  خخش   ان اار 4466ان اسخخ ا سانا  سیخخس  -5پاسخخ  
زیخاا   ب خم اخ       مهست اسم و  ج ش ر  ت نا اخاان    خ     ب خم اخ   آرخاات ارخان ااطخا رخش اا خس         

آراات باسًا اخا  ج خش     خش از اخ    خازت و مالخب   خان و  گجخسانن آ  طثخر اسخ ا سانا و آزرخایق آ             
 ت اخخ   نیخخ نا  خخاا د و ع خخا آونن  جب خخش و رزخخ  ا  ار خخا  اانسخخش اانا. ان   ب خخم ر خخ ت  خخام   خخ 

   ا س   ب م ا   آراات نا اش   ایق  تانا. اسم و   ش
، نااوع سااممان در ساان تقماامن مراوماات بااتن 4466آیااا در اسااتاندارد جدیااد  -4پرسااش

و  هبا  ایان مطلاا اشااره شاد      29آماده تاثمری دارد؟ در محث  نها  مراررات ملاا ساا      
 در نبر گرفت  شده است 

ااخسًا  خ ی سخ  ا  ان سخ     خ   ر اورخم اخ    خاث ا  خسانا. ان            4466ان اس ا سانا  سیخس   -4پاس  
   سخخ   رهسثخخش و خخ ا 22  و آئخخ    ارخخش اخخ    سیخخس ایخخاا   سخخا   22رث خخه  جخخد  سیخخس  سخخا   

اطخخا اسخخم. ان رث خخه  جخخد و خخ ا ااهخخ ش اسخخم   خخ  از اسخخای ا 29 ن ا خخس ااهخخم و آ رخخش ان سخخا  
نوزت اخخاان   خخش سخخ  ا جا اعخخد از پا سسخخس و آر ن خخش آرخخست      92سخخ   4466اجاحخخا  ان اسخخ ا سانا  

 اسم.
اگر مفرف کنناده هاا بشواهناد در پاای کاار، مااده افزودناا خاصاا را اضااف            -1پرسش

 کنند، چهون  باید اما شود و مسئو(مت آن با چ  کسا است؟
ایخس او   اخم     خش اخااانن از  خااک ر  زخا  مثخا از        ان  تهخ ش ر خ سش و خ ا ااهخم و ا     -7پاس  

زا  ر اا اس و ش یخا آب و ا خس از ایخاسش  خاا  رخ اا اس وا خش یخا آب  بخ نس رخش  اسخم  خش از  وخا             
انبخس ر خا ش و ااخ نس     خش را خب ا خت        74سسش ار خا  پختیا  ثخ ا زیخاا     خش ر خاور ش اایخس از        
یخخی   اخخم     خخش اخخااانن ااهخخ ش ااهخخ د. اخخسی   رخخش هخخس. اسخخاااای  اسوخخا رخخش نسخخ س  خخش لزن اسخخم

رسو ن اایس ایخ  رخاات اس وا خش اخش   ل س سسخست    یخا ااات هخ ا و مثخا از ا خاام   سخن   ل س سسخست            
ان ان ا ش  آزرای گات  ر نا اانسخش مخاان   خاا و نس خان اخ   اخا ایخ  رخاات  از  وخا  خ ی و ر خسان  اخش             

راخاف  سسخست   هخ ا هخ ا و ان بخ نس عخسن و خ ا         امم ر ا ست  خااا  خا اهخ الس اح  خالش اخش     
ر خخ ا  خخاام اخخا رزخخ  ل م   ل س سسخخست اخخ  م ان پخخان  خخان اخخش اخخ   ایخخاسش هخخ ا و انخخ اش رنسخخ ه 

  ااا.
ماننااد اسااتاندارد لحلااا اجااازه داده شااده   4466چاارا در اسااتاندارد جدیااد  -9پرسااش 

  کمفمات مرااومتا   آیاا ایان افازودن آ  با      است ک  در پای کار ب  باتن، آ  اضااف  شاود   
 بتن و دوام آن (طم  نما زند؟

ا خازت ااات رخش هخ ا  خش انبخ نس لخ ون و        ACI 304Rو  ASTM C94 ان اسخ ا سانا  -2پاسخ   
 د ا ا  نوا ش ا    زثم اش آ رخش انطخاح رنسخ ه اخ   پخ ق ا سخش هخست اخ ام آب ایخاسش هخ ا اخش            
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طخاح رنسخ ه اخ       خا   سخس. ان          ن  ش  زثم آب ر ثا  آزاا  اخش رخ اا سخ  ا ش ان ر ایزخش اخا     
وامع انبخ ن ش  خش ان اا خسا آاخش    خا اخش اخ   ایخاسش هخست ااهخس ایس خان ر زخا اسخم. اجاحخا  ان               

  بخخ ش هخخست اسخخم اوخخان ایس خخان از اس وا خخش نوا   سسخخست ان پخخان  خخان       4466اسخخ ا سانا  سیخخس  
 ا  طخاح رنسخ ه   اس باات ه ا. اخسیجش اسخم ا خا  زخثم آب اخش سخ  ا  اخ   از  زخثم آب اخش سخ           

 ساا ا نوام ر اورم و اوان ا   از آ رش ان  وا ا ا    ا   ا س هس.
مرفود از نتایج مرااومتا سا  نوبات نمونا  بارداری متاوا(ا در بثا  پاذیرش          -2پرسش 

چمست؟ آیا مرفود تهم  س  آزمون  اسات؟ توضامح دهماد کا  آیاا مماانهمن سا  آزمونا          
 از مردار لمد شده کمتر باشد؟مطرح است و آیا همچ آزمون  ای نحاید 

خ لزن اخش ک خا اسخم  خش  س خاس نوا     خش اخااانن و اانسخش ا هثخا  اخا نات و پختیاا اخ               2پاس 
هخخارا  سخخس آزر  خخش اسخخم.  (Sample)هخخثا م اانا.  خخا     خخش  4466ان اسخخ ا سانا  سیخخس و مخخسید 

یخخی مالخخب اخخ    ان وامخخع  ) test Sampleیخخا  Test Specimen (یخخا (Specimen) خخا آزر  خخش 
آزر  خش ان سخ  ر اورخم ر ناخشم    وخش ر اورخم یخی   اخم     خش           3یخا   9اسم. ر ا گ   حخساما  

اااانن ر ز ب رخش هخ ا. اسخاااای    خایع ر خاور ش سخش   اخم     خش اخااانن ر خ الشم   خا    خایع             
 ر ا گ    ا یی از سش   ام     ش اااانن اسم.

    خش اخااانن اایخس از ر اورخم ر ناخش  اسخ ا سانا         ب ش هست اسخم  خش ر خا گ     خایع سخش   اخم      
 رگاپاس ا   اس ا سانا مسید     ا  ثاهس. 5/1 سیس  یا ر اورم ر ناش اش ایاسش 

 د  س    ب ش رش ه ا  خش    وخش ر اورخم  خا   اخم     خش اخااانن  ر خا گ     خایع آزر  خش  خان            
 اسخخ ا سانا  سیخخس  یخخا از ر اورخخم  ااااخخا ر اورخخم ر ناخخش 2/4یخخی   اخخم     خخش اخخااانن   ثایخخس از  

   خخا ااهخخس. انپایخخا  روخخسااً م خخس رخخش  ااا خخش   اسخخ ا سانا مخخسید  رگاپاسخخ ا   6ر ناخخش رسجخخان 
عسن    ش اخش   ایخف     خش و آزر  خش رخش   ا خس اهخ ثا اس عو ثخش نا ان پختیاا اخ   آرخاات ااعخه             

حخس  ابخش ر خن       خا   خش  ااا و اایس اش امخم اخش ایخ    خاس    خش ااهخم. اخاان  خا یخی از آزر          
   ست اسم اس ش ااان    وش     ش ر سوایم انائش هست اسم. 

جدیاد، بارای رده هاای پاانمن تار       4466آیا ضاابط  دوم موجاود در اساتاندارد     - 04پرسش
 مشکا آفرین نشواهد بود؟ C35از 

سخم  ان آئ    ارش اخ    سیخس ایخاا  و رث خه  جخد ر خاناس رسخش  سیخس   خ   ب خش هخست ا            -14پاس 
ااااخا ر اورخم ر ناخش     2/4 ش ااان   ش نات  خان اخ  م  خ ق    وخش ر خاور ش یخی     خش  ثایخس از         

 ACA301و  ACI318  خخ  آرخخست اسخخمم ارخخا ان    4466   خخا ااهخخس. ان حخخالش  خخش ایخخ  نوا  ان    
م  خا  و    خا  C35و ا  خ ا ر بخاوس اسخم. اخاان نات      C35و    خا اخا اخ       C35ای  یخااهش اخاان   

رگاپاسخخ ا     خخا از ر اورخخم ر ناخخش ااهخخس ان حخخالش  خخش اخخاان  5/3ر اورخخم     خخش رخخش   ا خخس  خخا 
C35    ان رخخ نا  .ااااخخا ر اورخخم ر ناخخش    خخا ااهخخس   2/4و ا  خخ ام ایخخ  ر اورخخم     خخش  ثایخخس از
C35 .او یااهش ی زا    ا سس هس 

 

 خخش  خخا  خخش نات اخخ            خخاس ر خخسا ش ان ایخخاا  اخخ یژت ان ی خخش از هخخجا ا   خخا  ااات اخخ ا      
ا  خخ ا اخخ ات اسخخم اح  خخا  پخختیاا ااخخ نس عو ثخخش اخخال ا نس خخش اسخخم. ا  خخ ای  رخخخ انا            
عخخسن پخختیاا رااخخ ه اخخش نات  خخان پخخائ    خخا اخخ ا  خخش ایخخ  ارخخا   خخ  عو خخب رخخش   خخ ا.              
اجاحخخخا  نوهخخخ  هخخخس  خخخش   ل س سسخخخس ا  ا   آرخخخاات  وم خخخش سبانهخخخش اخخخاان نات  خخخان        

سم ان بخخ ن ش  خخش اخخا ا خخت سخخبانا اخخاان اخخ   از      پخخائ   اان خخس اخخش هخخسس اخخش    خخش  زخخ س     
نات  خخخان اخخخال ام امخخخم  خخخ ا نا او سخخخسا  رخخخش  سسخخخس. اسخخخاااای   خخخا    ااات هخخخس  خخخا اخخخاان 

م  خخان ن رن سخخف خخا   خخش نات  خخا یخخی یخخااهش انائخخش هخخ ا.  خخد  سخخ     خخسا یخخ اان اخخاان نات      
اا اانسخخش پخختیاا نا   خخ  سخخنم  خخا رخخش  خخاا. اخخسیجش اسخخم ایخخ  یخخااهش  سیخخسم  خخان پخختی        

و پخخخائ    خخخا نا اخخخش  خخخسنیع ر خخخ ا   C20و  C25م C30اخخخ    خخخان نات  خخخان پخخخائ   را سخخخس  
  ا رش  سس و اایس امم ا   ان نا اع ا     ا.

و در تفساامر آبااای لاادی  )موجااود(،  29در محثاا  نهاا  مرااررات ملااا سااا   -00پرسااش
مثدودیت خاصا برای اختالف مراومت آزمونا  هاا در سان مراومات مششفا  ارانا  شاده        

جدید تغممر کارده اسات  ها  چنامن در تفسامر آباا و محثا  نها           4466بود ک  ظاهراً در 
مرررات ملا گفت  شده است ک  آزمونا  ساوم بایاد شکسات  شاود و لاضاا خواهاد باود          
آیا در این حا(ات نتاایج آزمونا  هاای دیهار بایاد دور ریشتا  شاود و باا فایاده اسات؟            

 چطور این امر منطرا است؟
اولً ان اسخ ا سانا   .الث خش  سخ       خان ا وخان هخست اسخم  خش او ال خا ع خست ااهخم          اسخش   -11پاس 

ISO22965-2     ر خخسان ا خخ الف روخخاز او   19926خخخ9و ر خخاا  ایاا خخش آ  ی سخخش اسخخ ا سانا رسخخش
انبخس ر خا گ   آ جخا ااات هخست اسخم. آ رخش ان  بزخ ا آاخا و سخث  ان رث خه  جخد            15آزر  ش ااااخا  

انبخس ا خخ الف   5انبخس ر خا گ       14ر خاناس رسخش اخ ا ا خ الف اخخ   او آزر  خش ان حخس        29سخا   
وخاز اخ ا و ثا  خًا  ب خش هخست اخ ا  خش ا خا از ایخ  ا خ الف  وخاوز  خاا             ا    خا آزر  خش و ر خا گ    ر   

آزر  ش س ن ا ان نوا و مایش   ا س اخ ا  خش اانان ااجخان و اهخ ا  اخ ا.  خاا آزر  خش سخ ن رخش   ا خس           
ی آیخا بخاساً اایخس از آ  اسخ باات رخش هخس یخا اایخس اخش          اسخم مایش ااهسی و   خ ت مایخش اخ ا   گ  خش     

پخخ ق ا سخخش هخخست اسخخم  خخش ان  19926خخخ9احخخا  ان اسخخ ا سانا رسخخش هخخ ا ایگخخان ع خخا  خخاای اج
بخخ نس ا خخ الف اخخ ق از حخخس روخخاز ان و سخخش او  رخخش  خخ ا     وخخش آ    اخخم     خخش اخخااانن نا از     
سجاسخخم   خخایع حخختف  خخاا یخخا انبخخ ن ش  خخش یخخی   خخ  ان  خخا آزر  خخش  اخخ یژت اخخا    وخخش    خخا     

نا ا سخ ا  ر خا گ    خ انا  خاا. اخسیجش       ر ا ست ه ا رخش  خ ا  آ  نا حختف   خ ا و    وخش ا  خ ا      
اسم  ش حختف    وخش او آزر  خش و اسخ باات از آزر  خش سخ ن اخا رسهخر انسخ ش   خاات   زخم و اایخس             

    ت ایگان ااان  انااا آزر  ش س ن رهاح رش  اایس.
ان آاان  سیخس ان بخ نس اسخ باات از آزر  خش سخ نم نوا  خان ر خن  هخست اسخم و ر خسان ا خ الف            

انبخخس ر خخا گ   ر خخسوا هخخست اسخخم  خخش رسثخخع و را خخع ر  ثخخان نا اانا.    15 خخش  خخا اخخش  اخخ   آزر 
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طخاح رنسخ ه اخ       خا   سخس. ان          ن  ش  زثم آب ر ثا  آزاا  اخش رخ اا سخ  ا ش ان ر ایزخش اخا     
وامع انبخ ن ش  خش ان اا خسا آاخش    خا اخش اخ   ایخاسش هخست ااهخس ایس خان ر زخا اسخم. اجاحخا  ان               

  بخخ ش هخخست اسخخم اوخخان ایس خخان از اس وا خخش نوا   سسخخست ان پخخان  خخان       4466اسخخ ا سانا  سیخخس  
 ا  طخاح رنسخ ه   اس باات ه ا. اخسیجش اسخم ا خا  زخثم آب اخش سخ  ا  اخ   از  زخثم آب اخش سخ           

 ساا ا نوام ر اورم و اوان ا   از آ رش ان  وا ا ا    ا   ا س هس.
مرفود از نتایج مرااومتا سا  نوبات نمونا  بارداری متاوا(ا در بثا  پاذیرش          -2پرسش 

چمست؟ آیا مرفود تهم  س  آزمون  اسات؟ توضامح دهماد کا  آیاا مماانهمن سا  آزمونا          
 از مردار لمد شده کمتر باشد؟مطرح است و آیا همچ آزمون  ای نحاید 

خ لزن اخش ک خا اسخم  خش  س خاس نوا     خش اخااانن و اانسخش ا هثخا  اخا نات و پختیاا اخ               2پاس 
هخخارا  سخخس آزر  خخش اسخخم.  (Sample)هخخثا م اانا.  خخا     خخش  4466ان اسخخ ا سانا  سیخخس و مخخسید 

یخخی مالخخب اخخ    ان وامخخع  ) test Sampleیخخا  Test Specimen (یخخا (Specimen) خخا آزر  خخش 
آزر  خش ان سخ  ر اورخم ر ناخشم    وخش ر اورخم یخی   اخم     خش           3یخا   9اسم. ر ا گ   حخساما  

اااانن ر ز ب رخش هخ ا. اسخاااای    خایع ر خاور ش سخش   اخم     خش اخااانن ر خ الشم   خا    خایع             
 ر ا گ    ا یی از سش   ام     ش اااانن اسم.

    خش اخااانن اایخس از ر اورخم ر ناخش  اسخ ا سانا         ب ش هست اسخم  خش ر خا گ     خایع سخش   اخم      
 رگاپاس ا   اس ا سانا مسید     ا  ثاهس. 5/1 سیس  یا ر اورم ر ناش اش ایاسش 

 د  س    ب ش رش ه ا  خش    وخش ر اورخم  خا   اخم     خش اخااانن  ر خا گ     خایع آزر  خش  خان            
 اسخخ ا سانا  سیخخس  یخخا از ر اورخخم  ااااخخا ر اورخخم ر ناخخش 2/4یخخی   اخخم     خخش اخخااانن   ثایخخس از  

   خخا ااهخخس. انپایخخا  روخخسااً م خخس رخخش  ااا خخش   اسخخ ا سانا مخخسید  رگاپاسخخ ا   6ر ناخخش رسجخخان 
عسن    ش اخش   ایخف     خش و آزر  خش رخش   ا خس اهخ ثا اس عو ثخش نا ان پختیاا اخ   آرخاات ااعخه             

حخس  ابخش ر خن       خا   خش  ااا و اایس اش امخم اخش ایخ    خاس    خش ااهخم. اخاان  خا یخی از آزر          
   ست اسم اس ش ااان    وش     ش ر سوایم انائش هست اسم. 

جدیاد، بارای رده هاای پاانمن تار       4466آیا ضاابط  دوم موجاود در اساتاندارد     - 04پرسش
 مشکا آفرین نشواهد بود؟ C35از 

سخم  ان آئ    ارش اخ    سیخس ایخاا  و رث خه  جخد ر خاناس رسخش  سیخس   خ   ب خش هخست ا            -14پاس 
ااااخا ر اورخم ر ناخش     2/4 ش ااان   ش نات  خان اخ  م  خ ق    وخش ر خاور ش یخی     خش  ثایخس از         

 ACA301و  ACI318  خخ  آرخخست اسخخمم ارخخا ان    4466   خخا ااهخخس. ان حخخالش  خخش ایخخ  نوا  ان    
م  خا  و    خا  C35و ا  خ ا ر بخاوس اسخم. اخاان نات      C35و    خا اخا اخ       C35ای  یخااهش اخاان   

رگاپاسخخ ا     خخا از ر اورخخم ر ناخخش ااهخخس ان حخخالش  خخش اخخاان  5/3ر اورخخم     خخش رخخش   ا خخس  خخا 
C35    ان رخخ نا  .ااااخخا ر اورخخم ر ناخخش    خخا ااهخخس   2/4و ا  خخ ام ایخخ  ر اورخخم     خخش  ثایخخس از
C35 .او یااهش ی زا    ا سس هس 

 

 خخش  خخا  خخش نات اخخ            خخاس ر خخسا ش ان ایخخاا  اخخ یژت ان ی خخش از هخخجا ا   خخا  ااات اخخ ا      
ا  خخ ا اخخ ات اسخخم اح  خخا  پخختیاا ااخخ نس عو ثخخش اخخال ا نس خخش اسخخم. ا  خخ ای  رخخخ انا            
عخخسن پخختیاا رااخخ ه اخخش نات  خخان پخخائ    خخا اخخ ا  خخش ایخخ  ارخخا   خخ  عو خخب رخخش   خخ ا.              
اجاحخخخا  نوهخخخ  هخخخس  خخخش   ل س سسخخخس ا  ا   آرخخخاات  وم خخخش سبانهخخخش اخخخاان نات  خخخان        

سم ان بخخ ن ش  خخش اخخا ا خخت سخخبانا اخخاان اخخ   از      پخخائ   اان خخس اخخش هخخسس اخخش    خخش  زخخ س     
نات  خخخان اخخخال ام امخخخم  خخخ ا نا او سخخخسا  رخخخش  سسخخخس. اسخخخاااای   خخخا    ااات هخخخس  خخخا اخخخاان 

م  خخان ن رن سخخف خخا   خخش نات  خخا یخخی یخخااهش انائخخش هخخ ا.  خخد  سخخ     خخسا یخخ اان اخخاان نات      
اا اانسخخش پخختیاا نا   خخ  سخخنم  خخا رخخش  خخاا. اخخسیجش اسخخم ایخخ  یخخااهش  سیخخسم  خخان پخختی        

و پخخخائ    خخخا نا اخخخش  خخخسنیع ر خخخ ا   C20و  C25م C30اخخخ    خخخان نات  خخخان پخخخائ   را سخخخس  
  ا رش  سس و اایس امم ا   ان نا اع ا     ا.

و در تفساامر آبااای لاادی  )موجااود(،  29در محثاا  نهاا  مرااررات ملااا سااا   -00پرسااش
مثدودیت خاصا برای اختالف مراومت آزمونا  هاا در سان مراومات مششفا  ارانا  شاده        

جدید تغممر کارده اسات  ها  چنامن در تفسامر آباا و محثا  نها           4466بود ک  ظاهراً در 
مرررات ملا گفت  شده است ک  آزمونا  ساوم بایاد شکسات  شاود و لاضاا خواهاد باود          
آیا در این حا(ات نتاایج آزمونا  هاای دیهار بایاد دور ریشتا  شاود و باا فایاده اسات؟            

 چطور این امر منطرا است؟
اولً ان اسخ ا سانا   .الث خش  سخ       خان ا وخان هخست اسخم  خش او ال خا ع خست ااهخم          اسخش   -11پاس 

ISO22965-2     ر خخسان ا خخ الف روخخاز او   19926خخخ9و ر خخاا  ایاا خخش آ  ی سخخش اسخخ ا سانا رسخخش
انبخس ر خا گ   آ جخا ااات هخست اسخم. آ رخش ان  بزخ ا آاخا و سخث  ان رث خه  جخد            15آزر  ش ااااخا  

انبخس ا خخ الف   5انبخس ر خا گ       14ر خاناس رسخش اخ ا ا خ الف اخخ   او آزر  خش ان حخس        29سخا   
وخاز اخ ا و ثا  خًا  ب خش هخست اخ ا  خش ا خا از ایخ  ا خ الف  وخاوز  خاا             ا    خا آزر  خش و ر خا گ    ر   

آزر  ش س ن ا ان نوا و مایش   ا س اخ ا  خش اانان ااجخان و اهخ ا  اخ ا.  خاا آزر  خش سخ ن رخش   ا خس           
ی آیخا بخاساً اایخس از آ  اسخ باات رخش هخس یخا اایخس اخش          اسخم مایش ااهسی و   خ ت مایخش اخ ا   گ  خش     

پخخ ق ا سخخش هخخست اسخخم  خخش ان  19926خخخ9احخخا  ان اسخخ ا سانا رسخخش هخخ ا ایگخخان ع خخا  خخاای اج
بخخ نس ا خخ الف اخخ ق از حخخس روخخاز ان و سخخش او  رخخش  خخ ا     وخخش آ    اخخم     خخش اخخااانن نا از     
سجاسخخم   خخایع حخختف  خخاا یخخا انبخخ ن ش  خخش یخخی   خخ  ان  خخا آزر  خخش  اخخ یژت اخخا    وخخش    خخا     

نا ا سخ ا  ر خا گ    خ انا  خاا. اخسیجش       ر ا ست ه ا رخش  خ ا  آ  نا حختف   خ ا و    وخش ا  خ ا      
اسم  ش حختف    وخش او آزر  خش و اسخ باات از آزر  خش سخ ن اخا رسهخر انسخ ش   خاات   زخم و اایخس             

    ت ایگان ااان  انااا آزر  ش س ن رهاح رش  اایس.
ان آاان  سیخس ان بخ نس اسخ باات از آزر  خش سخ نم نوا  خان ر خن  هخست اسخم و ر خسان ا خ الف            

انبخخس ر خخا گ   ر خخسوا هخخست اسخخم  خخش رسثخخع و را خخع ر  ثخخان نا اانا.    15 خخش  خخا اخخش  اخخ   آزر 
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و  بزخخ ا آاخخا اانان را خخع ر  ثخخا   خخش ااهخخس و ر خخسان ا خخ الف  29رث خخه  جخخد ر خخاناس رسخخش سخخا  
 رواز آ        سش  د اسوا رش نسس.

 99روزه یا  نوبات نمونا  بارداری بامش ازمراومات       1آیا ممکن است مراومات  -09پرسش
آن نوباات باشااد؟ در اسااتان هماادان قااا یاا  تثرماار گسااترده در مااورد نتااایج    روزه

 1چندین آزمایشاهاه مشاشگ گردیاد کا  درتقاداد لاباا تاوجها از نمونا  هاا، مراومات          
 روزه شده است  نبر شما در این باره چمست؟ 99روزه بمش از

زت نو 7نوزت یخخخی     خخخش   خخخش   ا خخخس از ر اورخخخم   92اخخخسیجش اسخخخم  خخخش ر اورخخخم  -19پاسخخخ  
آ      خخخش اخخخ      خخخا ااهخخخسم اس خخخش اخخخش الیخخخا  ها خخخان ا بخخخامش اخخخا س زخخخ  ا  ی ر  خخخ    

نوزت  92اسخخخم ایخخخ  ویخخخ  م ر خخخا ست  خخخااا.   خخخا ه ن  خخخش رخخخش اا  خخخس آزرخخخایق ر اورخخخم  
نوزت ا وخخان   خخست اسخخم و   خخش   ا خخس ا وخخان هخخ ا. آزر  خخش  خخا ح خخخش           7نون   خخا  آزر  خخش  

 سخخخس ااهخخخم. اسخخخاااای   سا رخخخش   ا اانیخخخی سخخخ  ه زخخخ ش هخخخ  سم ر اورخخخم ی زخخخا ش  ن ا    
نوزت نون آزر  خخخخش یخخخخ  ف  خخخخا ا وخخخخان  92نوزت نون آزر  خخخخش مخخخخ ی ا و آزرخخخخایق 7آزرخخخخایق

نوز   خخخ  ع خخخالً   سخخخش  خخخد ااهخخخس اح  خخخا  رخخخش نوا  خخخش    92اخخخش  7 خخخااا و نهخخخس ر اورخخخم
نوزت اسسخخخم آیخخخس. امخخخم  خخخان آزرای خخخگات و ی سخخخ ا  ش    92نوزت  اخخخ ق از 7ر اورخخخم آزر  خخخش

  خخخش  خخخا و  خخخاا د و ع خخخا آونن  خخخارالً ی زخخخا  و  ساهخخخ     خخخ  ان     اخخخ   راخخخاسش ان آزر 
مالخخخب  خخخا  عخخخسن     خخخایش و عخخخسن اع  خخخاج انسخخخه   رخخخش   ا خخخس   ای خخخش ا  خخخ ا ان   خخخایع  

 گخخااا. ا خخا اخخش امخخم اخخش   خخایع ر  خخ ا        تآزر  خخش  خخا نا ااعخخه هخخ ا و ایخخ  پسیخخست ر خخا س      
ش نخ ر س خخس  خخش ارخخان     خخش هخخ ا رخخش ا سخخ د  خخش ایخخ  پسیخخست ان  خخ ان  خخان و اخخ یژت زرخخا       

ان خخخش سخخا   گااا اسخخخم. ان ایخخ  حالخخخم    39یخخا   34اول خخش اخخ   مالخخخب   خخان هخخخست اخخ ق از     
نوز اخخش هخخسس  خخد رخخش هخخ ا اخخ یژت ا خخا از سخخ  ا جان نیخخ  اخخخا           92اخخش   7نهخخس ر اورخخم از   

C3S          زیخخاا اسخخ باات هخخست ااهخخس یخخا ع خخان سخخ  ا  اخخ   زیخخاا و یخخا  زخخثم آب اخخش سخخ  ا   خخد
نوز ا  خخخا اسخخخم  خخخش   92اخخخش  7راخخخاسش   خخخ  ان ایوخخخاا نهخخخس  خخخد  ااهخخخس. سخخخ  ا جان اا  

ر اسخخخبا ش ان اغسخخخب پخخخاوتت  خخخا ان  اازخخخ ا  و ح خخخش ان زرزخخخ ا  ا خخخان  ان سخخخ  ا جایش اخخخا    
ان خخخش سخخخا  ش  خخخااا اخخخش   خخخد   75ان خخخش سخخخا   گااا و ح خخخش اخخخ ق از  44ارخخخان اخخخ ق از 

اخخش ال خخا   انبخخس رخخش نسخخس و   14رخخش  خخ نا. ان ایخخ  رخخ انا نهخخس ر اورخخم  خخات اخخش ر خخ ا        
نوزت اسخخخ ایق  92نوزت اخخخش  7ا خخخ الف ر خخخاور ش آزر  خخخش  خخخا اح  خخخا  اخخخال ا اخخخ ا  ر اورخخخم   

 رش اااس.
ی ش از الیا رجد ایگخا  خا ق ر اورخم اا خش آزر  خش  خام  ا    خایش و  خا   انن مالخب  خان ا خان            

 انبخس 94نس ش اخ یژت مالخب  خان پالسخ   ش و پس  خان اسخم  خش ح خش رخش   ا خس  ا  خش اخ ق از             
انر اورخخم اخخ   نا ا  خخ ا آونا و اج خخا اسخخم از  خخانااا آ جخخا  خخ ااانن هخخ ا و یخخا اهخخ ن رخخسودم       

 وی  م آ جا اانسش  ااا. 

 

روزه باا مشاکا مواجا      99با    1آیا ساممانهای ایاران از نبار رشاد مراومات       -03پرسش
روز رشاد   99با    1نمستند؟ در استان همادان دیاده ماا شاود کا  مراومات باتن هاا از         

 ندارد، آیا این پدیده منطرا است؟چندانا 
  خخخا ه ن  خخخش عسخخخ ا   اایخخخسم  خخخات اا خخخش سخخخ  ا جان   ل خخخسن ان ایخخخاا م نهخخخس   -13پاسخخخ  

نوز از  خخخ ا اخخخاوز   خخخش ا سخخخس.  خخخات ایخخخ  عخخخسن نهخخخس رااخخخ ه اخخخش    92اخخخش  7رساسخخخثش نا از 
سخخ  ا    زخخم و اخخش اخخ   راخخاسش ان ثخخاه پ خخسا رخخش  سخخس. ان  خخش ا  خخا ایخخ  پسیخخست اخخ یژت از         

 C3Sرخخخ الان ایخخخست رخخخش هخخخ ا زیخخخاا ااخخخ نس پسیخخخست ان نایخخخعم ر خخخسان    24سخخخالجان  حخخخسوا
سخخا  ا  خخا اخخا    34 خخا  95آ جخخا    خخا هخخست اسخخم. ان ایخخاا    خخ  ان       C2Sسخخ  ا جام زیخخاا ا و  

 44سخخخ  ا   خخ ا نا اخخش حخخخسوا    C3Sایخخ  ارخخا نواخخخاو  زخخ  د و اا خخش  ان ا خخخش  خخا ر خخ ا        
اا خخش از ایخخ   ان ا خخش  خخا اخخاان  زخخایع ان     انبخخس و ح خخش اخخال ا نسخخا  ست ا خخس.  خخد  سخخ        

  زب ر اورم س  ا  ان سس   اول شم آ  نا نی  ا از مثا آس اب رش  سسس.  
ان زرا ش  خش راخاف سخ  ا  ان  خا ر خا ر  خب زیخاا ا و  زخثم آب اخش سخ  ا  اخ      خا هخ ام              

اخش   7د نهس    ان نا ها س   ا  د اخ ا. ان پاسخ   خان مثسخش ایگخا  ب خش هخس  خش پسیخست نهخس  خ           
نوز ان  ااز ا   ا یخا  خ ان  خان و یخا اج خا اگخ ئ د ارخان زیخاا ا اخ   راخاسش ایخست رخش هخ ا               92

 ا یژت ا ا اران ع ا آونن اول ش  ان ساعاس اول ش و نوز او   زیاا ااهس.
ی ش از ر  ال ش  ش مخثالً   خ  اخش آ  اهخانت هخس اا  اخ ا  سخ  ا جان راخاسش اسخم  خش اخش اسخ ایق             

سوا رش ه ا و ح ش ا خا اخا آب  سخی و یخ  اخا ر خ ا ارخان اخ    خد غسثخش  سخ د            اران ا    د ر
 92اخش   7ر اسبا ش ر  ال ش اخا ایخ  اخ    خا  خ ا  د ااهخم  خش ی خش از آ جخا نهخس  خد ر اورخم از             

نوز اسم.   ا گ  ش  ش مثاًل     اهانت هخسم  خات عخسن نهخس یخا نهخس  خد و خ ا  خسانا اس خش اخش ال خا             
مالخخب را سخخس     خخا  ثخخ ا  و   خخ ان  ثخخ ا  سخخه ح مالخخب ر  خخ  اسخخم و خخ ا   خخ   خخان  خخاا ان 

 ا ق ر اورم ایخست هخ ا و ان    وخش اخش نهخس  خد ر اورخم یخا ح خش  خا ق ر اورخم اخ     ث خا              
  ااا.

آیا نماز ب  وجاود نمایناده تو(ماد کنناده درپاای کاار و تثویاا باتن و ام اای           -06پرسش 
  چ  کاربردی دارد؟برگ  تثویا باا  بروز مشکا نما شود و اصوالٌ

ان ازخخ انن از رخخ انا ان اعخخاون رهاوحخخشم ر خخن  هخخست اسخخم  خخش   خخاز اخخش ح خخ ن       -16پاسخخ 
  ایسست   ل س سسخست  ساوهخسست  اخ   آرخاات ان  سگخان    یخا اخ   ان پخان  خان و خ ا اانا و  خارالً            

 4466یاونن اسخم. اسخا اخش پ  خسجاا اا خش   ل س سسخس ا  مخاان هخس ایخ  اسخس ان اسخ ا سانا  سیخس             
ه ان رخ نا ر خ الس ایخ  ارخام  ب خش هخس  خش نا سخست  خااک ر  زخا   خ  رخش             آونات ه ا. پ  از ا خ 

  ا خخس ا سخخ ا    ایسخخست    یخخا اخخ   ااهخخس. اجاحخخا  لزن اسخخم ایخخ  نا سخخس ا م آرخخ زا لزن نا ایخخست  
ااهسس  ا   ش رخ انا لزن نا ان اا خش ان  سگخان ار خاع رخس     سسخس  خا ا خسًا ان بخ نس لخ ون رخ نا            

ش لزن اسخخم آ خخا  ان رخخ نا   خخ ت     خخش   خخان اخخ   و  گجخخسانن آ جخخا      اسخخ ساا مخخاان   خخاا. ح خخ  
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و  بزخخ ا آاخخا اانان را خخع ر  ثخخا   خخش ااهخخس و ر خخسان ا خخ الف  29رث خخه  جخخد ر خخاناس رسخخش سخخا  
 رواز آ        سش  د اسوا رش نسس.

 99روزه یا  نوبات نمونا  بارداری بامش ازمراومات       1آیا ممکن است مراومات  -09پرسش
آن نوباات باشااد؟ در اسااتان هماادان قااا یاا  تثرماار گسااترده در مااورد نتااایج    روزه

 1چندین آزمایشاهاه مشاشگ گردیاد کا  درتقاداد لاباا تاوجها از نمونا  هاا، مراومات          
 روزه شده است  نبر شما در این باره چمست؟ 99روزه بمش از

زت نو 7نوزت یخخخی     خخخش   خخخش   ا خخخس از ر اورخخخم   92اخخخسیجش اسخخخم  خخخش ر اورخخخم  -19پاسخخخ  
آ      خخخش اخخخ      خخخا ااهخخخسم اس خخخش اخخخش الیخخخا  ها خخخان ا بخخخامش اخخخا س زخخخ  ا  ی ر  خخخ    

نوزت  92اسخخخم ایخخخ  ویخخخ  م ر خخخا ست  خخخااا.   خخخا ه ن  خخخش رخخخش اا  خخخس آزرخخخایق ر اورخخخم  
نوزت ا وخخان   خخست اسخخم و   خخش   ا خخس ا وخخان هخخ ا. آزر  خخش  خخا ح خخخش           7نون   خخا  آزر  خخش  

 سخخخس ااهخخخم. اسخخخاااای   سا رخخخش   ا اانیخخخی سخخخ  ه زخخخ ش هخخخ  سم ر اورخخخم ی زخخخا ش  ن ا    
نوزت نون آزر  خخخخش یخخخخ  ف  خخخخا ا وخخخخان  92نوزت نون آزر  خخخخش مخخخخ ی ا و آزرخخخخایق 7آزرخخخخایق

نوز   خخخ  ع خخخالً   سخخخش  خخخد ااهخخخس اح  خخخا  رخخخش نوا  خخخش    92اخخخش  7 خخخااا و نهخخخس ر اورخخخم
نوزت اسسخخخم آیخخخس. امخخخم  خخخان آزرای خخخگات و ی سخخخ ا  ش    92نوزت  اخخخ ق از 7ر اورخخخم آزر  خخخش

  خخخش  خخخا و  خخخاا د و ع خخخا آونن  خخخارالً ی زخخخا  و  ساهخخخ     خخخ  ان     اخخخ   راخخخاسش ان آزر 
مالخخخب  خخخا  عخخخسن     خخخایش و عخخخسن اع  خخخاج انسخخخه   رخخخش   ا خخخس   ای خخخش ا  خخخ ا ان   خخخایع  

 گخخااا. ا خخا اخخش امخخم اخخش   خخایع ر  خخ ا        تآزر  خخش  خخا نا ااعخخه هخخ ا و ایخخ  پسیخخست ر خخا س      
ش نخ ر س خخس  خخش ارخخان     خخش هخخ ا رخخش ا سخخ د  خخش ایخخ  پسیخخست ان  خخ ان  خخان و اخخ یژت زرخخا       

ان خخخش سخخا   گااا اسخخخم. ان ایخخ  حالخخخم    39یخخا   34اول خخش اخخ   مالخخخب   خخان هخخخست اخخ ق از     
نوز اخخش هخخسس  خخد رخخش هخخ ا اخخ یژت ا خخا از سخخ  ا جان نیخخ  اخخخا           92اخخش   7نهخخس ر اورخخم از   

C3S          زیخخاا اسخخ باات هخخست ااهخخس یخخا ع خخان سخخ  ا  اخخ   زیخخاا و یخخا  زخخثم آب اخخش سخخ  ا   خخد
نوز ا  خخخا اسخخخم  خخخش   92اخخخش  7راخخخاسش   خخخ  ان ایوخخخاا نهخخخس  خخخد  ااهخخخس. سخخخ  ا جان اا  

ر اسخخخبا ش ان اغسخخخب پخخخاوتت  خخخا ان  اازخخخ ا  و ح خخخش ان زرزخخخ ا  ا خخخان  ان سخخخ  ا جایش اخخخا    
ان خخخش سخخخا  ش  خخخااا اخخخش   خخخد   75ان خخخش سخخخا   گااا و ح خخخش اخخخ ق از  44ارخخخان اخخخ ق از 

اخخش ال خخا   انبخخس رخخش نسخخس و   14رخخش  خخ نا. ان ایخخ  رخخ انا نهخخس ر اورخخم  خخات اخخش ر خخ ا        
نوزت اسخخخ ایق  92نوزت اخخخش  7ا خخخ الف ر خخخاور ش آزر  خخخش  خخخا اح  خخخا  اخخخال ا اخخخ ا  ر اورخخخم   

 رش اااس.
ی ش از الیا رجد ایگخا  خا ق ر اورخم اا خش آزر  خش  خام  ا    خایش و  خا   انن مالخب  خان ا خان            

 انبخس 94نس ش اخ یژت مالخب  خان پالسخ   ش و پس  خان اسخم  خش ح خش رخش   ا خس  ا  خش اخ ق از             
انر اورخخم اخخ   نا ا  خخ ا آونا و اج خخا اسخخم از  خخانااا آ جخخا  خخ ااانن هخخ ا و یخخا اهخخ ن رخخسودم       

 وی  م آ جا اانسش  ااا. 

 

روزه باا مشاکا مواجا      99با    1آیا ساممانهای ایاران از نبار رشاد مراومات       -03پرسش
روز رشاد   99با    1نمستند؟ در استان همادان دیاده ماا شاود کا  مراومات باتن هاا از         

 ندارد، آیا این پدیده منطرا است؟چندانا 
  خخخا ه ن  خخخش عسخخخ ا   اایخخخسم  خخخات اا خخخش سخخخ  ا جان   ل خخخسن ان ایخخخاا م نهخخخس   -13پاسخخخ  

نوز از  خخخ ا اخخخاوز   خخخش ا سخخخس.  خخخات ایخخخ  عخخخسن نهخخخس رااخخخ ه اخخخش    92اخخخش  7رساسخخخثش نا از 
سخخ  ا    زخخم و اخخش اخخ   راخخاسش ان ثخخاه پ خخسا رخخش  سخخس. ان  خخش ا  خخا ایخخ  پسیخخست اخخ یژت از         

 C3Sرخخخ الان ایخخخست رخخخش هخخخ ا زیخخخاا ااخخخ نس پسیخخخست ان نایخخخعم ر خخخسان    24سخخخالجان  حخخخسوا
سخخا  ا  خخا اخخا    34 خخا  95آ جخخا    خخا هخخست اسخخم. ان ایخخاا    خخ  ان       C2Sسخخ  ا جام زیخخاا ا و  

 44سخخخ  ا   خخ ا نا اخخش حخخخسوا    C3Sایخخ  ارخخا نواخخخاو  زخخ  د و اا خخش  ان ا خخخش  خخا ر خخ ا        
اا خخش از ایخخ   ان ا خخش  خخا اخخاان  زخخایع ان     انبخخس و ح خخش اخخال ا نسخخا  ست ا خخس.  خخد  سخخ        

  زب ر اورم س  ا  ان سس   اول شم آ  نا نی  ا از مثا آس اب رش  سسس.  
ان زرا ش  خش راخاف سخ  ا  ان  خا ر خا ر  خب زیخاا ا و  زخثم آب اخش سخ  ا  اخ      خا هخ ام              

اخش   7د نهس    ان نا ها س   ا  د اخ ا. ان پاسخ   خان مثسخش ایگخا  ب خش هخس  خش پسیخست نهخس  خ           
نوز ان  ااز ا   ا یخا  خ ان  خان و یخا اج خا اگخ ئ د ارخان زیخاا ا اخ   راخاسش ایخست رخش هخ ا               92

 ا یژت ا ا اران ع ا آونن اول ش  ان ساعاس اول ش و نوز او   زیاا ااهس.
ی ش از ر  ال ش  ش مخثالً   خ  اخش آ  اهخانت هخس اا  اخ ا  سخ  ا جان راخاسش اسخم  خش اخش اسخ ایق             

سوا رش ه ا و ح ش ا خا اخا آب  سخی و یخ  اخا ر خ ا ارخان اخ    خد غسثخش  سخ د            اران ا    د ر
 92اخش   7ر اسبا ش ر  ال ش اخا ایخ  اخ    خا  خ ا  د ااهخم  خش ی خش از آ جخا نهخس  خد ر اورخم از             

نوز اسم.   ا گ  ش  ش مثاًل     اهانت هخسم  خات عخسن نهخس یخا نهخس  خد و خ ا  خسانا اس خش اخش ال خا             
مالخخب را سخخس     خخا  ثخخ ا  و   خخ ان  ثخخ ا  سخخه ح مالخخب ر  خخ  اسخخم و خخ ا   خخ   خخان  خخاا ان 

 ا ق ر اورم ایخست هخ ا و ان    وخش اخش نهخس  خد ر اورخم یخا ح خش  خا ق ر اورخم اخ     ث خا              
  ااا.

آیا نماز ب  وجاود نمایناده تو(ماد کنناده درپاای کاار و تثویاا باتن و ام اای           -06پرسش 
  چ  کاربردی دارد؟برگ  تثویا باا  بروز مشکا نما شود و اصوالٌ

ان ازخخ انن از رخخ انا ان اعخخاون رهاوحخخشم ر خخن  هخخست اسخخم  خخش   خخاز اخخش ح خخ ن       -16پاسخخ 
  ایسست   ل س سسخست  ساوهخسست  اخ   آرخاات ان  سگخان    یخا اخ   ان پخان  خان و خ ا اانا و  خارالً            

 4466یاونن اسخم. اسخا اخش پ  خسجاا اا خش   ل س سسخس ا  مخاان هخس ایخ  اسخس ان اسخ ا سانا  سیخس             
ه ان رخ نا ر خ الس ایخ  ارخام  ب خش هخس  خش نا سخست  خااک ر  زخا   خ  رخش             آونات ه ا. پ  از ا خ 

  ا خخس ا سخخ ا    ایسخخست    یخخا اخخ   ااهخخس. اجاحخخا  لزن اسخخم ایخخ  نا سخخس ا م آرخخ زا لزن نا ایخخست  
ااهسس  ا   ش رخ انا لزن نا ان اا خش ان  سگخان ار خاع رخس     سسخس  خا ا خسًا ان بخ نس لخ ون رخ نا            

ش لزن اسخخم آ خخا  ان رخخ نا   خخ ت     خخش   خخان اخخ   و  گجخخسانن آ جخخا      اسخخ ساا مخخاان   خخاا. ح خخ  



فصلنامه
20 انجمن بتن ایران

 

اطالعخخا ش نا  زخخب  سسخخس و  سا رخخش از نوا غ خخا ابخخ لش و  ابخخ    اسخخ باات هخخسم آ  نا ان اا خخش    
    یا م س   ایسس.

چنانچاا  بوضااوح دیااده مااا شااود در اسااتاندارد جدیااد، نکاااتا آورده شااده  -05پرسااش
بار مسائو(مت هاای مثو(ا ، هزینا  هاای خاصاا را بحاار         است ک  برای تو(مدکننده االوه 

ما آورد ک  روانا، مثدودیت حداکثر انادازه سانهدان  بسات  با  ناوع لطقا ، اساتفاده از        
روان کننده و غمره از جمل  آنهاست  آیا در ایان حا(ات نمااز با  تغممار لممات باتن آمااده         

 با توج  ب  خواست  های خریدار احسای نما شود 
 خخش از ایخخ  رخخ انا را سخخس نوا خخش ان اسخخ ا سانا مثسخخش   خخ  و خخ ا ااهخخ ش اسخخم ولخخش ان   اا -15پاسخخ  

اا خخش ان  اسخخم یخخا مخخاانااا س  خخاا   ک خخا   خخش هخخست یخخا ر خخسان ثااخخم  ابخخش اخخ ات اسخخم.  ا  خخس   
اس ا سانا  سیخس اخا مثخ   رزخ  ل م اسخم ح خش ا خا  ایخسان اخش اهخ ثات نوا خش  خاا و  خا رساسخب               

وظ بخش   ل خس  سسخست  خت ا اخش     خا آ  یخا عخسن مثخ   ایخ   ایخس رخش              ااان پ پ  اا  نا م س  سس
ااهخخس. نعایخخم   خخش رخخ انا آئخخ    ارخخش ان را سخخس حخخسا ثا ا خخسازت سخخسگسا ش اخخا    خخش اخخش اا خخاا مه خخشم  
سابخخسش ر سگاا خخا و یخخنارم پ هخخق ا سخخش نون ر سگاا خخا  جای خخاً ا جخخست   ل خخس  سسخخست یخخا ساوهخخسست  

سخخس اسخ ا سانا مثسخشم نعایخخم ارخان رخ نا   خخاز  ایخسان یخا نعایخخم       اخ   آرخاات اسخخم.  خد  سخ     ا     
حخخسا ثا و حخخساما روخخاز آ  ا جخخست   ل س سسخخست ان پخخان  خخان اسخخم. رزخخ  ل م راخخاف اس وا خخش و     
ا وان آزرایق  ان یاونن ا جخست   ل س سسخست مخاانااات هخست اسخم و   خش ایخ  رخ انا و  خد  سخ             

 سن ای ا  نعایم  ااا.  ا ش  ش ان ایسوا ک ا   سم     اایس   
اسیجش اسم     خا م  خم اخ   آرخاات اخا    خش اخش ر ناخاس رخ نا   خاز  ایخسان و رزخ  ل م  خان              
 سیخخس   ل خخس  سسخخستم لزن اسخخم و ا خخش ا خخان ر خخ ا   ا سخخس هخخس.   خخاز اخخش آرخخ زا  خخان  سیخخس و 

 اس باات از   او ان  انآرس ا از   سش   یسش  ان  اا و  سیس آ جا رش ااهس.
 آلای دکتر تدین  جنا  

اا    ش اش ایس ش اا خش هخا  جان   ل خسن اخ   آرخاات ع خ  ایخ    خ ا ااخااز ر سان خسم  خش ر ا  خم             
هخب   93بخث   خا    4پس   ر  ان نا  ن  زخثم اخش  خااا ر  زخا ا ان سخه  هخجا  جخاا  از سخاعم         

  خخ سس اخخاان س ال خخم و  خخار   اخخ   اخخا   ب خخم ر خخ الس سااوا خخش ایوخخاا  خخاات ا خخس. از ایخخ  نو   ا  
اسم اسخ  ن سارائ خس آ  را خع ر  خان   هخش  وخااس  نااخش  خ ا نا ان ایخ   اخ ا اخا عسایخم             

  خا  اسخخ ا سانا  اعخالن سارایسخخس  خا  خخش ا خخ ا      7 اخخش ویخژتم یخخااآونن اسخخس   4466اخش اسخخ ا سانا رسخش   
 زخخثم اخخش نسخخع ر ا خخع   ل خخس امخخساراس لزن نا پ گ خخان و از   ه سخخش ایخخ  واحخخس ان بخخس  ش ر ا  خخم 

 ش ع ا آونا.ا

 سمد الا صدری
 همات امناء خان  صنقت، مقدن، تجارت

 

 

 جنا  آلای سمد الا صدری 
و اا    ش ااال   93بث   ا ساعم  4اناانت ر  الس  ااا  ااک ر  زا ا ان سه  هجا  جاا  از ساعم 

 ر نااس ا   آرااتم ر انا زیا نا اش اس   ان رش نسا د. 4466اس ا سانا  سیس 
ا    ازت  ش انو  ایگ  ااک ر  زخا  خا اخان  ان و ح خا رخش هخ ام رخاات ان اسخم  خش ان اثخا            -0

رخخاون زرخخا    ب خخم  خخ ا نا از اسخخم رخخش ا خخس و ر خخ ال ش نا از  وخخا ا اایخخش اخخاان اخخ   نیخخ ن     
ا   ا رش آونا. اساااای  اایس س ش    ا  خا حخس ار خا م آ خاا سخایع  خا اخش ر خا راخاف نسخا  س. اخش            

رخاات ی سخش اخ   آرخاات  خازتم از   سخش رخ اا ساسخس هخس ش  س خش رخش هخ ا. ایخ  ر یخ ی               عثان ش ای  
 اسم. هست ااان  سسر   اان اس  الن هست و اسا  پاس  ااات

ان اب لش نات سا م و ساز  اسیجش اسم اع ا      اس انای  نااهش از رااایر اانز ایواا ر  ا اا سا
 و  زب و  ان اش حزاب رش آیس.

  ع خخالً اا  ب خخم   خخان 4هخخب  خخا بخخث  سخخااا  سخخاعم  93  ان پخخاوتت  خخا از سخخاعم نینخخ   اخخ  -9
هست ا   سخنم هخست ان اع خان سخازت ان  خاث ا رسبخش اخامش رخش  ختانا. اوًل ان ایخ  سخاعاسم  وخان             
ر  خخان ان پخخاوتت ح خخ ن  سان خخس و   خخش  خخ ا  آ جخخا نا اخخاای   خخان روثخخ ن   خخ ا. ثا  خخاً اخخش ال خخا ایخخس  

عخخسن  وخخانس  خخاسش ان ایخخ  سخخاعاس   زخخ گش اسخخم ا خخسن انا  ا خخاا  پ خخپ  ر خخسوا ا و  خخد  سخخ  
 اا م نین   اخ   انو  مه خش و  خاا د  م   ب خم  خان آسخ ب رخش ا سخس. ثالثخاًم  خان انهخب   یسخش             

انبخس اخال رخش اخاا و ر  خب اسخ ایق م  خم   خان هخست رخش  خااا. ناا خاً  خان               54 ان ا خاا نا  خا   
ا و اخخاوز  هخخااس  خخا ش اخخاان اسخخااا هخخاغا ر   خخا  خخا  انهخخب اخخش  خخا ق ای سخخش رسوخخا رخخش هخخ  

  ا س ا ا.  ارزخًا ساوبخسان راهخ   آلس و اسخااا انایخ  سخاعاس  خش اخش اسخ ااحم و  خ اب رخاان            
 و   زایگا  ا  ااا اانا ر  ب  اناح ش و ه ایم آ ا  رش ه ا.

  س پسخخ   از اسخخ گا ان کیخخاان را سخخ  14 بخخب ش  4466اسخخ ا سانا رسخخش   7ان یخخااآونن اسخخس   -3
نا خ ن   اسخخ ش اسخم  خخا  خساا ا ویخخژت ان نا اخاان ح خخا و   خا ا نخخاک   ایسخس. ار خخس اسخم   گخخش اخخا        
   انن و   خا سگش ا خ ا  د   ب خم   ل خساس   خ ن نا اجثخ ا ان خ د و اخش سخااسسسن رخ ج  ع یخ             

   ا   ی   ائ د.
 مثسن تدین 
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اطالعخخا ش نا  زخخب  سسخخس و  سا رخخش از نوا غ خخا ابخخ لش و  ابخخ    اسخخ باات هخخسم آ  نا ان اا خخش    
    یا م س   ایسس.

چنانچاا  بوضااوح دیااده مااا شااود در اسااتاندارد جدیااد، نکاااتا آورده شااده  -05پرسااش
بار مسائو(مت هاای مثو(ا ، هزینا  هاای خاصاا را بحاار         است ک  برای تو(مدکننده االوه 

ما آورد ک  روانا، مثدودیت حداکثر انادازه سانهدان  بسات  با  ناوع لطقا ، اساتفاده از        
روان کننده و غمره از جمل  آنهاست  آیا در ایان حا(ات نمااز با  تغممار لممات باتن آمااده         

 با توج  ب  خواست  های خریدار احسای نما شود 
 خخش از ایخخ  رخخ انا را سخخس نوا خخش ان اسخخ ا سانا مثسخخش   خخ  و خخ ا ااهخخ ش اسخخم ولخخش ان   اا -15پاسخخ  

اا خخش ان  اسخخم یخخا مخخاانااا س  خخاا   ک خخا   خخش هخخست یخخا ر خخسان ثااخخم  ابخخش اخخ ات اسخخم.  ا  خخس   
اس ا سانا  سیخس اخا مثخ   رزخ  ل م اسخم ح خش ا خا  ایخسان اخش اهخ ثات نوا خش  خاا و  خا رساسخب               

وظ بخش   ل خس  سسخست  خت ا اخش     خا آ  یخا عخسن مثخ   ایخ   ایخس رخش              ااان پ پ  اا  نا م س  سس
ااهخخس. نعایخخم   خخش رخخ انا آئخخ    ارخخش ان را سخخس حخخسا ثا ا خخسازت سخخسگسا ش اخخا    خخش اخخش اا خخاا مه خخشم  
سابخخسش ر سگاا خخا و یخخنارم پ هخخق ا سخخش نون ر سگاا خخا  جای خخاً ا جخخست   ل خخس  سسخخست یخخا ساوهخخسست  

سخخس اسخ ا سانا مثسخشم نعایخخم ارخان رخ نا   خخاز  ایخسان یخا نعایخخم       اخ   آرخاات اسخخم.  خد  سخ     ا     
حخخسا ثا و حخخساما روخخاز آ  ا جخخست   ل س سسخخست ان پخخان  خخان اسخخم. رزخخ  ل م راخخاف اس وا خخش و     
ا وان آزرایق  ان یاونن ا جخست   ل س سسخست مخاانااات هخست اسخم و   خش ایخ  رخ انا و  خد  سخ             

 سن ای ا  نعایم  ااا.  ا ش  ش ان ایسوا ک ا   سم     اایس   
اسیجش اسم     خا م  خم اخ   آرخاات اخا    خش اخش ر ناخاس رخ نا   خاز  ایخسان و رزخ  ل م  خان              
 سیخخس   ل خخس  سسخخستم لزن اسخخم و ا خخش ا خخان ر خخ ا   ا سخخس هخخس.   خخاز اخخش آرخخ زا  خخان  سیخخس و 

 اس باات از   او ان  انآرس ا از   سش   یسش  ان  اا و  سیس آ جا رش ااهس.
 آلای دکتر تدین  جنا  

اا    ش اش ایس ش اا خش هخا  جان   ل خسن اخ   آرخاات ع خ  ایخ    خ ا ااخااز ر سان خسم  خش ر ا  خم             
هخب   93بخث   خا    4پس   ر  ان نا  ن  زخثم اخش  خااا ر  زخا ا ان سخه  هخجا  جخاا  از سخاعم         

  خخ سس اخخاان س ال خخم و  خخار   اخخ   اخخا   ب خخم ر خخ الس سااوا خخش ایوخخاا  خخاات ا خخس. از ایخخ  نو   ا  
اسم اسخ  ن سارائ خس آ  را خع ر  خان   هخش  وخااس  نااخش  خ ا نا ان ایخ   اخ ا اخا عسایخم             

  خا  اسخخ ا سانا  اعخالن سارایسخخس  خا  خخش ا خخ ا      7 اخخش ویخژتم یخخااآونن اسخخس   4466اخش اسخخ ا سانا رسخش   
 زخخثم اخخش نسخخع ر ا خخع   ل خخس امخخساراس لزن نا پ گ خخان و از   ه سخخش ایخخ  واحخخس ان بخخس  ش ر ا  خخم 

 ش ع ا آونا.ا

 سمد الا صدری
 همات امناء خان  صنقت، مقدن، تجارت

 

 

 جنا  آلای سمد الا صدری 
و اا    ش ااال   93بث   ا ساعم  4اناانت ر  الس  ااا  ااک ر  زا ا ان سه  هجا  جاا  از ساعم 

 ر نااس ا   آرااتم ر انا زیا نا اش اس   ان رش نسا د. 4466اس ا سانا  سیس 
ا    ازت  ش انو  ایگ  ااک ر  زخا  خا اخان  ان و ح خا رخش هخ ام رخاات ان اسخم  خش ان اثخا            -0

رخخاون زرخخا    ب خخم  خخ ا نا از اسخخم رخخش ا خخس و ر خخ ال ش نا از  وخخا ا اایخخش اخخاان اخخ   نیخخ ن     
ا   ا رش آونا. اساااای  اایس س ش    ا  خا حخس ار خا م آ خاا سخایع  خا اخش ر خا راخاف نسخا  س. اخش            

رخاات ی سخش اخ   آرخاات  خازتم از   سخش رخ اا ساسخس هخس ش  س خش رخش هخ ا. ایخ  ر یخ ی               عثان ش ای  
 اسم. هست ااان  سسر   اان اس  الن هست و اسا  پاس  ااات

ان اب لش نات سا م و ساز  اسیجش اسم اع ا      اس انای  نااهش از رااایر اانز ایواا ر  ا اا سا
 و  زب و  ان اش حزاب رش آیس.

  ع خخالً اا  ب خخم   خخان 4هخخب  خخا بخخث  سخخااا  سخخاعم  93  ان پخخاوتت  خخا از سخخاعم نینخخ   اخخ  -9
هست ا   سخنم هخست ان اع خان سخازت ان  خاث ا رسبخش اخامش رخش  ختانا. اوًل ان ایخ  سخاعاسم  وخان             
ر  خخان ان پخخاوتت ح خخ ن  سان خخس و   خخش  خخ ا  آ جخخا نا اخخاای   خخان روثخخ ن   خخ ا. ثا  خخاً اخخش ال خخا ایخخس  

عخخسن  وخخانس  خخاسش ان ایخخ  سخخاعاس   زخخ گش اسخخم ا خخسن انا  ا خخاا  پ خخپ  ر خخسوا ا و  خخد  سخخ  
 اا م نین   اخ   انو  مه خش و  خاا د  م   ب خم  خان آسخ ب رخش ا سخس. ثالثخاًم  خان انهخب   یسخش             

انبخس اخال رخش اخاا و ر  خب اسخ ایق م  خم   خان هخست رخش  خااا. ناا خاً  خان               54 ان ا خاا نا  خا   
ا و اخخاوز  هخخااس  خخا ش اخخاان اسخخااا هخخاغا ر   خخا  خخا  انهخخب اخخش  خخا ق ای سخخش رسوخخا رخخش هخخ  

  ا س ا ا.  ارزخًا ساوبخسان راهخ   آلس و اسخااا انایخ  سخاعاس  خش اخش اسخ ااحم و  خ اب رخاان            
 و   زایگا  ا  ااا اانا ر  ب  اناح ش و ه ایم آ ا  رش ه ا.

  س پسخخ   از اسخخ گا ان کیخخاان را سخخ  14 بخخب ش  4466اسخخ ا سانا رسخخش   7ان یخخااآونن اسخخس   -3
نا خ ن   اسخخ ش اسخم  خخا  خساا ا ویخخژت ان نا اخاان ح خخا و   خا ا نخخاک   ایسخس. ار خخس اسخم   گخخش اخخا        
   انن و   خا سگش ا خ ا  د   ب خم   ل خساس   خ ن نا اجثخ ا ان خ د و اخش سخااسسسن رخ ج  ع یخ             

   ا   ی   ائ د.
 مثسن تدین 
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 دهیچک
 هرای  فعالیر   انروا   بررای  کربن اکسید دی انتشار کاهش ،(زمین کره دمای کاهش) پاریس توافقنامه اهداف به دستیابی منظور به

 جهر   اسرا   این بر. باشد می سند این اهداف تامین در ها بخش موثرترین از یکی نیز بتن و سیمان صنع . اس  نیاز مورد بشری
 ضرمن  مقالره  این در. اس  شده ارائه مربوطه های شاخص و تهیه 0202 سال تا بتن و سیمان صنع  جهانی راه نقشه پایدار، توسعه
 .شود می پرداخته ایران در ها شاخص وضعی  به نقشه این معرفی
 .سوخ  کلینکر، ای، گلخانه گازهای کربن، اکسید دی راه، نقشه بتن، سیمان،: کلیدی کلمات

 

 مقدمه -1

 9بممم   7جهممم ا از  تیممم، جمع0202اکنمممتا سممم   ممم    از همم  
 یدر منمم  ش رممه  هعممم بطممتر کمم    بمم ،ی یممم شیافمم ا  ردیمملیم

 شیو مسمم ا افمم ا همم    مم  تیبمم  ز  زیممن و در نتیجمم   ا ممت
و مممتاد  یانمم   یسق ضمم  بمم ا  شیبمم  افمم ا  تهممیو من  بمم ی یممم
منمم ب    مم یدر ح ل کشمم  یبمم  درازا ممم شیافمم ا ایمم. ارممتد یممم

 ی بیمممط لعمم  ارز جیبمم  ا مم ا نتمم . [1]  محمم ود هسممتن یفعلمم

 شیممکمم  از     اریممست ممع      مم دیبمم  رو  اایمم مم  ت ر اصتدمم د ا
ارائمم    اریممبمم  ا مم ا م هممته ست ممع     یشممنه دی  یالگممت کیمم

% از 4ا ممت،  ممه   مم  ت و  مم ز رامممتر عم انممی  حمم ود  رمم ه
دهم  کم  الهتم  تمنعت      اصتد د کشتر را بم   متد ا تدم ي ممی    

 یمما زمینمم  دارد.  ممیم ا رو فممت د ، نقممش بسممی ر مهمممی در ا  
بمم  ررمم   سمم یو فممت د  مم ه در مق  م ای مم  یممرونمم  ستل یب ر مم
 دهم   یرا نشم ا مم   م ایضم ور  ستجم  بم  تمنعت  م      ،تیجمع

 .[0]  1نمتدارر

 یاکه  ک  ش ب زار یعل
و  شیم ک  سحق شگ هیآزم  سیرئ

 سه اا م ایست ع  ک ر  ن   
 عضت حقیقی انجما بتا ای اا 

  تر    ا مه ی
 سه اا  یم ا ست ع  و سحقیش مع ونت

 س یا محسا
 ای اا بتا انجماهی   م ی ه  رئیس

 

 

 
 . یبا رشد جمع سهیو فوالد خام در مقا مانیس دیروند تول یررسب -1نمودار

 
  ممیم ا و فممت د  ،همم  واضمما ا ممت کمم  در ا مم لت  مم  تم ا  

ای در ستلیمم  فممت د، انمم  ی  گمم دد و بطممتر مق یسمم  مممی مدمم  
رممتد. از  مم    بیشممت ی نسممهت بمم  ستلیمم   ممیم ا تمم   مممی 

همم ی فلمم ی ه ینمم  بیشممت ی بمم    دیگمم ، مدمم   فممت د و  مم زه 
بمم  زعمم  ک ررن  مم ا و بمم  علمم   نم یمم .  مم  تم ا سحمیمم  مممی

بتنممی   همم ی همم  ر مم زه مختلمم ، مدمم    ممیم ا در  مم  تم ا 
همم ی فلمم ی  ارجحیممت دارد. بنمم ب ایا   نسممهت بمم  فممت د ر مم زه 

 ستج  ب  مس ئ  آسی تنعت  یم ا بسی ر مه  ا ت.
انم از   ست مع  تمنعت  میم ا،  شم      یب  ا م ا ب ن مم  راههم د   

 102  ن ی مم ل  یممستل تیمم ممته جهمم ا بمم    ف  ج یگمم ه کسمم 
  یممستل تیمم  ف و یسمما و رسهمم  او  در تمم درا  جهمم ن  تایمملیم

در منطقمممم  ست ممممص وزار  تممممنعت، معمممم ا و سجمممم ر     
بمم لقته  ی  فیممت ستلیمم  ا ممم  .[3] رمم ه ا ممت یگممرار همم  

 99حممم ود  1422انممم از   شممم  در تمممنعت  مممیم ا کشمممتر 
هم ی   گیم ی من  م  از اف ودنمی    بم  بهم ه   میلیتا سا  تاه  بمتد. 

بم ل    ستانم   یتمنعت  میم ا کشمتر مم     تدری رم م   میم ا ،  
ستلیم  کنم .    1422انم از   سما  میم ا در  شم     میلیمتا  110ب  

 رو شی مم دهمم  کشممتر در دو  زیممن ی   ممخگت  یممستل  اایممایمما م
همم  نیمم ز بمم  احمم اه ک ر  نمم   لممرا، کشممتر سمم   مم   تاهمم  بممتد. 
 .[4] دن ار  ی یم ا ج 

 معرفی نقشه جهانی راه: -0
 کم ه  رم ا  گم ه  از یآگم ه  ررم   بم   ستج  ب   یا  یه       ی
 در ینمم هآ  یهمم  کمم با انتشمم ر  یسمم   مممترد در ینگ انمم ،ایزممم

 م ایسمما  مم همم   یممستل . بمم  ازایا ممت  فتمم ی شیافمم ا جهمم ا
 [0]رممتد ایجمم د مممی  CO2ر حمم ود یممک سمما دی اکسممی  کمم با

و کم مً  مضم     ایما گم ز  مم ی    انتشم ر  از ییبم     مه   دارای ک 
 عنمتاا  بم   را م ای م  تمنعت  امم   ایم ا. ب رم   ب ای  ی  ازا ممی 

مع فممی  انسمم ا یا گلخ نمم  یگ زهمم  انتشمم ر یاتممل منمم ب  از ی ممی
 م بت مم  بمم  CO2 گمم ز یجهمم ن انتشمم ر از% 0 همم یسق نم یمم .  مممی
 کمم با انتشمم ر بمم ر  منهمم  ای ممتم کمم  ا ممت م ای مم  یممستل
 همچنممیا. ا ممت  فممت د و یی یمیرمم  ی تممن از بعمم  در ممتر

 ، CO2ر  ک بایاکسمم ید انتشمم ر ، عممًوه بمم م ای مم  یممستلبمم ای 
ایجمم د   CKD1ر م ای مم کممتره غهمم ر و گمم د سمما همم  تایمملیم

 یآلمتدگ  و یسن سم   طم ا   جم د یا ب عم    م ل   هم  رتد کم    می
 سی مم ر ستافقن ممم  اهمم ا  بمم  ی بید ممت منظممتر بمم  .رممتد یممم

 انممتا  یبمم ا کمم باانتشمم ر  کمم هش زمممیا ،کمم ه  یدممم  رکمم هش
 انتشمم ر از %02 حمم ود. ا ممت  زیممن مممترد یبشمم  یهمم  تیممفع ل

 کمم  ا ممت همم ی فسممیلی  ممت ت از ین رمم یا گلخ نمم  یگ زهمم 
                                                      

 
1 Cement Kiln Dust (CKD) 
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 دهیچک
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 مقدمه -1

 9بممم   7جهممم ا از  تیممم، جمع0202اکنمممتا سممم   ممم    از همم  
 یدر منمم  ش رممه  هعممم بطممتر کمم    بمم ،ی یممم شیافمم ا  ردیمملیم

 شیو مسمم ا افمم ا همم    مم  تیبمم  ز  زیممن و در نتیجمم   ا ممت
و مممتاد  یانمم   یسق ضمم  بمم ا  شیبمم  افمم ا  تهممیو من  بمم ی یممم
منمم ب    مم یدر ح ل کشمم  یبمم  درازا ممم شیافمم ا ایمم. ارممتد یممم

 ی بیمممط لعمم  ارز جیبمم  ا مم ا نتمم . [1]  محمم ود هسممتن یفعلمم

 شیممکمم  از     اریممست ممع      مم دیبمم  رو  اایمم مم  ت ر اصتدمم د ا
ارائمم    اریممبمم  ا مم ا م هممته ست ممع     یشممنه دی  یالگممت کیمم

% از 4ا ممت،  ممه   مم  ت و  مم ز رامممتر عم انممی  حمم ود  رمم ه
دهم  کم  الهتم  تمنعت      اصتد د کشتر را بم   متد ا تدم ي ممی    

 یمما زمینمم  دارد.  ممیم ا رو فممت د ، نقممش بسممی ر مهمممی در ا  
بمم  ررمم   سمم یو فممت د  مم ه در مق  م ای مم  یممرونمم  ستل یب ر مم
 دهم   یرا نشم ا مم   م ایضم ور  ستجم  بم  تمنعت  م      ،تیجمع

 .[0]  1نمتدارر

 یاکه  ک  ش ب زار یعل
و  شیم ک  سحق شگ هیآزم  سیرئ

 سه اا م ایست ع  ک ر  ن   
 عضت حقیقی انجما بتا ای اا 

  تر    ا مه ی
 سه اا  یم ا ست ع  و سحقیش مع ونت

 س یا محسا
 ای اا بتا انجماهی   م ی ه  رئیس

 

 

 
 . یبا رشد جمع سهیو فوالد خام در مقا مانیس دیروند تول یررسب -1نمودار

 
  ممیم ا و فممت د  ،همم  واضمما ا ممت کمم  در ا مم لت  مم  تم ا  

ای در ستلیمم  فممت د، انمم  ی  گمم دد و بطممتر مق یسمم  مممی مدمم  
رممتد. از  مم    بیشممت ی نسممهت بمم  ستلیمم   ممیم ا تمم   مممی 

همم ی فلمم ی ه ینمم  بیشممت ی بمم    دیگمم ، مدمم   فممت د و  مم زه 
بمم  زعمم  ک ررن  مم ا و بمم  علمم   نم یمم .  مم  تم ا سحمیمم  مممی

بتنممی   همم ی همم  ر مم زه مختلمم ، مدمم    ممیم ا در  مم  تم ا 
همم ی فلمم ی  ارجحیممت دارد. بنمم ب ایا   نسممهت بمم  فممت د ر مم زه 

 ستج  ب  مس ئ  آسی تنعت  یم ا بسی ر مه  ا ت.
انم از   ست مع  تمنعت  میم ا،  شم      یب  ا م ا ب ن مم  راههم د   

 102  ن ی مم ل  یممستل تیمم ممته جهمم ا بمم    ف  ج یگمم ه کسمم 
  یممستل تیمم  ف و یسمما و رسهمم  او  در تمم درا  جهمم ن  تایمملیم

در منطقمممم  ست ممممص وزار  تممممنعت، معمممم ا و سجمممم ر     
بمم لقته  ی  فیممت ستلیمم  ا ممم  .[3] رمم ه ا ممت یگممرار همم  

 99حممم ود  1422انممم از   شممم  در تمممنعت  مممیم ا کشمممتر 
هم ی   گیم ی من  م  از اف ودنمی    بم  بهم ه   میلیتا سا  تاه  بمتد. 

بم ل    ستانم   یتمنعت  میم ا کشمتر مم     تدری رم م   میم ا ،  
ستلیم  کنم .    1422انم از   سما  میم ا در  شم     میلیمتا  110ب  

 رو شی مم دهمم  کشممتر در دو  زیممن ی   ممخگت  یممستل  اایممایمما م
همم  نیمم ز بمم  احمم اه ک ر  نمم   لممرا، کشممتر سمم   مم   تاهمم  بممتد. 
 .[4] دن ار  ی یم ا ج 

 معرفی نقشه جهانی راه: -0
 کم ه  رم ا  گم ه  از یآگم ه  ررم   بم   ستج  ب   یا  یه       ی
 در ینمم هآ  یهمم  کمم با انتشمم ر  یسمم   مممترد در ینگ انمم ،ایزممم

 م ایسمما  مم همم   یممستل . بمم  ازایا ممت  فتمم ی شیافمم ا جهمم ا
 [0]رممتد ایجمم د مممی  CO2ر حمم ود یممک سمما دی اکسممی  کمم با

و کم مً  مضم     ایما گم ز  مم ی    انتشم ر  از ییبم     مه   دارای ک 
 عنمتاا  بم   را م ای م  تمنعت  امم   ایم ا. ب رم   ب ای  ی  ازا ممی 

مع فممی  انسمم ا یا گلخ نمم  یگ زهمم  انتشمم ر یاتممل منمم ب  از ی ممی
 م بت مم  بمم  CO2 گمم ز یجهمم ن انتشمم ر از% 0 همم یسق نم یمم .  مممی
 کمم با انتشمم ر بمم ر  منهمم  ای ممتم کمم  ا ممت م ای مم  یممستل
 همچنممیا. ا ممت  فممت د و یی یمیرمم  ی تممن از بعمم  در ممتر

 ، CO2ر  ک بایاکسمم ید انتشمم ر ، عممًوه بمم م ای مم  یممستلبمم ای 
ایجمم د   CKD1ر م ای مم کممتره غهمم ر و گمم د سمما همم  تایمملیم

 یآلمتدگ  و یسن سم   طم ا   جم د یا ب عم    م ل   هم  رتد کم    می
 سی مم ر ستافقن ممم  اهمم ا  بمم  ی بید ممت منظممتر بمم  .رممتد یممم

 انممتا  یبمم ا کمم باانتشمم ر  کمم هش زمممیا ،کمم ه  یدممم  رکمم هش
 انتشمم ر از %02 حمم ود. ا ممت  زیممن مممترد یبشمم  یهمم  تیممفع ل

 کمم  ا ممت همم ی فسممیلی  ممت ت از ین رمم یا گلخ نمم  یگ زهمم 
                                                      

 
1 Cement Kiln Dust (CKD) 
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 ایگ یجمم  همم ی زیسممتی ی م ننمم   ممت تاصمم ام س بمم  ستانمم  یممم
 شیافمم ا بمم  منجمم  یجهمم ن ینیره نشمم از  ممتئی دیگمم  .رممتد
 ، ممیم ا مدمم   ررمم لممرا . ا ممت رمم ه م ای مم یبمم ا سق ضمم 

 ایمما بمم . دهمم  مممی شیافمم ا را یا گلخ نمم  یگ زهمم   یممستل  اایممم
 کمم هش یهمم  یا ممت اس  نقممش ،یجهمم ن نگمم ش کیمم در حمم  ،

 گ فتمم  صمم ار ستجمم  مممترد ای همممتاره ستلیمم  گ زهمم ی گلخ نمم  
نقمش   ، 0219محیطمی  م زم ا ملم  ر    . در گم ارش زیسمت  ا ت
در ایمما زمینمم  را بسممی ر مهمم    بمم زار جمم دیو ا ینممتآور   ممتی 

مت سم    محققم ا . الهتم  ب یم  افم ود کم      [6] مع فی نمتده ا ت
بمم دا  ایاز بمم یبمم ا یراهمم  MIT0ر م    ت ممت یس نتلممت 

 یا گلخ نم   یگ زهم   یمنهم  اتمل  ر م ای م   یم انتش ر کم با از ستل 
 مم  ت  یبمم ا ی یمممحققمم ا روش ج  انمم . ایمما ی فتمم  ی جهمم ن
 یانتشمم را  را بمم  کلمم ایممستانمم  ا یانمم  کمم  ممم کمم ده جمم دیمممتاد ا

 گمم ید  یمماز محدممت   م  یب  مم بمم  یحممر  کننمم  و حتمم  
در  و هم مم راا  نم  ی ست ممص هم     فتم  ی ایمما. [7]سهم ی  نم یم    

 رانتظمم  بمم  ایمما ا مم ا  گمم ارش رمم ه ا ممت.  PNAS3 مجلمم 
همم  در   ا مم  جهمم ا  سعمم اد  مم  تم ا 0262سمم   مم    رود یممم

 ترکیم تین  یم رمه  ج   کیم دو ب اب  رمتد، کم  معم د   م  تا     
 .[9] ا ت  ه ریروز  32در ه  

 م اینقشمم  راه تممنعت  مم   یا مق لمم  ی   مم0219ا روردتگمم
% کمتمم  از  ممطا  04  اایممبمم  م CO2کمم هش انتشمم ر   یبمم ا
  0219فتنتمم  ر  .[9] نمممتد  ایرا سشمم   0202سمم   مم      یفعلمم

 یبمم ا یف تممترا   NICE4ر کمم با  یممج  یالمللمم ایبمم اصتدمم د
  یممب  ممم سهص ن عمم ا یذدانمم . بمم  نظمم  او   مممی بممتا و م ای مم

 انتشمم ر تی یممم  کمم  هممم نطتر. دهنمم  شیافمم ا را ی  ممتدآگمم ه
CO2  ب رمم  دارممت  نمم هیآ در یا   مم نقممش ستانسممت  تاهمم ،

ستلی کننمم گ ا  ستجمم  مممترد  یممب  کمم  یاتممل عن تمم  از ی ممی
 CO2 مممتیص بمم    ه اگمم   دممتي بمم ر  د،یممگ صمم ار ممیم ا 

                                                      
 

2 Massachusetts Institute of Technology 
3 Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America (PNAS. Journal) 
4 New International Carbon Economy (NICE) 

 انتشم ر  کم هش  ،یا گلخ نم   یگ زهم    یم ستل کم هش  ، رتد اییسع
و   یممستل در CO2 یمقمم ار از ا ممت  ده و اجتنمم   ص بمم   یممغ

 کمم با NICE یسممت   در ا ممت. بممتای از آا در بخشمم جممر 
 دک بتنی ا میتا ، رم ه   یا م  CO2 جیسم ر  بم  و  رمتد  یم  هیذ 
 ایاولمم ک نمم دا-در ایمما زمینمم  کم مم نی  فمم ر   .[12]رممتد  مممی

 .ا مممت کممم ده یانممم از راه را CO₂MENT  ممم و ه از م حلممم 
 سم   رمتد  ایجم د  ک مم      م   کیم  کم   سمت آن  م و ه  ایا ه  
CO2 ییرونممم . رممتد مجمم د ا ممت  ده و ا تحدمم  م ا ی مم از 
 ک ر  نممم  در  LCF5ر ایی ممم  کممم با  یمممج   مممت ت  یممما 
 سمم  رود یممم انتظمم رم یممت ا ممت.  ایمما بمم  همم   ایجمم د چمتنمم یر
 در چمتنم  یر م ای م  ک ر  نم   یهم   یآور فما  0202  م     ایم   

بمم   او ، م حلمم  در .رممتد ی سیممعمل ک ممم   ممتر بمم   مم  م حلمم 
 CO2 و جمر   م ای م  یهم   دودکمش  گم ز   یسدم  کمک رم ک ،  
  تاهمم  متم کمم  س  یممک آا بمم  دوه م حلمم  رممتد  انجمم ه مممی

 یهم   یآور فما در  رم ه   یا م  CO₂ مدم    ،یینهم   م حلم  . بتد
 تاهمم  بممتد.  بممتا در  CO₂ شیممس ر م ننمم  ت،ی مم  در متجممتد
 م ای ممم  یممم     ممم  عمممم  ستل0229ر تممممتایو ا نگ یهممم نت 
را  ایگ یجمم  یهمم  یآور بمم  فمما  یرونمم   ممنت  سمم یمق -  سلنمم 

مخلمت  بم  ا مت  ده     م ای م و نشم ا دادنم  کم      نمتدنم   ی بیارز
را ارائممم   یسمممتیز صیمحممم  ان و تممم  ای، ب رگتممم CKD6از 
  اریمم    یممستل"  0211و هم مم رانش ر  ریارممن  .[11] کنمم  یممم
آنهمم  عنممتاا  .[10] نمتدنمم  یرا ب ر مم "نمم هیحمم   و آ - م ای مم

 یاتمل  یهم   اهم ه  ،یانم    یالمللم  ایک دن  ک  ب  گ ت  آ انمس بم  
و  یانممم   یور بهممم ه شیافممم ا م ا،ی ممم  کننممم گ ایستل یبممم ا

مممتاد  مم ه   یممبمم  عنممتاا  ممت ت  ا،یگ یا ممت  ده از مممتاد جمم 
در  ایگ یجمم  یهمم  ا ممت  ده از  ممت ت ا مم ا، ایمما ممت. بمم  ا

ا مت  امم      فتم  ی شیافم ا  یبم   متر ص بم  سمتجه      یا  یه     
کمم هش  ،م ایهنممتز وجممتد دارد. در  مم شممت یب شیافمم ا  ی ت نسمم

ا ممت، کمم    ی یممکل یهمم  تیمماز اولت ی ممی ن مم یفمم کتتر کل
مممیًر و  گ فتمم  رمم ه ا ممت. شیدر  مم ی دیممز  ریبسمم شمم فتی 

                                                      
 

5 Lower carbon fuel (LCF) 
6 Cement Kiln Dust (CKD) 

  ک بایاکسمممم ید کمممم هش  ی ت نسمممم  0219هم مممم رانش ر
را ب ر ممی  0202  مم   سمم  جهمم ا م ای مم تممنعت در  CO2ر

 مممترد در 7تنمم ی مجمتعمم  بمم  کمم  . مط لعمم  آنهمم [13]نمتدنمم  
 عتامم  و  یب ر م  کنم ،  یمم  کممک  یطم یمح سمت یز یه  م ای 
  یممستل ازن رممی  CO2  یممستل کمم هشمممت   در  یهمم  حمم  راه
 سممم ه یبمم ا انتشمم ر در ایمما مط لعمم  عتاممم . ب رمم  مممی م ای مم

 عمممم     ممم  ی بیمممارز روش از ا ممت  ده  بممم  ایگ یجممم  مممتاد 
 اهمم ا  کمم  ددا نشمم ا مق لمم  ایمما .رمم  مح  ممه   LCA8ر

  مم   یبمم ا یگمم اد ی مم نت درجمم 0 ممم نظ  کمم هش یتی ممن ر
 شیافمم ا تممتر  در CCS9 بمم   زیممن بمم وا ستانمم  یممم 0202

ممممممتاد  10 مممم اکنش  و س لممممیس رمممم ه   را از ا ممممت  ده 
 ن مم یکل  یممج   تنممت یمع فمم. رممتد ح تمم  رمم ه مهن  ممی

 بههممتد و یی یممصل فعمم   مممتاد از ا ممت  ده م ا،ی مم ایگ یجمم 
 م زی   و ذ یم ه  CO2بم    یمش ا تحدم       م ای م  از یور به ه
 یشممت یب کمممک مممرکتر اهمم ا  بمم  ستانمم  یممم CCS  [14]آا ر
 0202همم ی مختلم  را سمم   مم     . آنهمم   ممه  بم زار  ممیم ا  کنم  

 ست مممع  ،ی ممممرکترهممم  روش از ف اسممم بینمممی نمتدنممم .   مممیش
 کمم هش بمم  ا ممت ستانسممت  م ای مم ایگ یجمم  یهمم  یآور فمما
 بم   ن م  یکل. کنم   کممک  م ای م  تمنعت  در CO2 انتشم ر  یجه ن

Ye'elimite 11رBYF، CCSC12   واکمممنش فممم ز عنمممتاا بممم 
 امم   ،رمتد   یم ستل یمعممتل  م ای م  یهم   کمتره  در ستانم   یمم   ی ر
 و هممم   مممتل    ته،یمممنیآلتم از یغنممم یمعممم ن ممممتاد بممم   زیمممن

  بم  یتمنعت  یهم   بمتا  بم   محم ود  CCSC بم زار . دارد ه  ک بن  
 فمت د  تیم سقت بم وا  متخلخم ،   یم  نم زک  یهم   بخمش  یب اوی ه 
 تممنعت در یجهمم ن رونمم "  0219ف رفمم ا و هم مم رانش ر .ا ممت
بممم ای   اریممم   بممم لقتهبلن مممم    یهممم  ف تمممت و م ای ممم

                                                      
 

7United Nations Environment Programme (UNEP) 
8 life-cycle assessment (LCA) 
9 Carbon Capture and Storage (CCS) 
1010 Definition 
11 Belite-Ye'elimite-Ferrite clinkers (BYF) 
(belite>ye’elimite>ferrite) 
12 Carbonatable Calcium Silicate clinkers (CCSC) 
( ک بن س   یکلس    یلی  ه ین  یکل ) 

جهممت ستلیمم    CCU13ر بمم داری از کمم با  مم زی و بهمم ه ذ یمم ه
 CO2 انتشمم ر از . بمم  زعمم  آنهمم  [10] را ب ر ممی نمتدنمم  "نیمم و
 اجتنمم   سممتاا ینممم ا ممت، آهممک  ممن آا  خممتا  منشمم  کمم 
 و جمر   بم لقته  ام م ا  CO2  یم ستل نم  یف آ ایم المی ا در  . دنمت

 14نقشمم  راه جهمم نی  ممیم ا  .وجممتد دارد کمم با یبمم دار بهمم ه
 ن  بسمی ر مهممی بم ای ستلی کننم گ ا  میم ا   ا م  جهم ا        

  اریم ست مع      یسجم ر  بم ا   یجهم ن  یرمترا ک  ست ص  ب ر  می
 راه نقشمم  ا مم ا بمم گممراری رمم ه ا ممت.     یمم   WBCSD15ر

 ارائمم  یاتممل یراه  رهمم  ، 0نمممتدار ر م ای مم تممنعت یجهمم ن
 صیمحمم ح مم  و یا گلخ نمم  یگ زهمم  انتشمم ر کمم هش یبمم ا رمم ه

 یهممم   مممت ت-0  یانممم   ممممت   مدممم   -1: رممم م  سمممتیز
 ن مم  یکل ینیگ یجمم -3   کمم  ینمم گیآ  بمم   یمم  ممه ر ایگ یجمم 
4-CCS 16-17[ ب رن  یم  ک با  هیذ  و  فتیب زر[. 

افم ایش ستلیم   میم ا و بم  سهم        0216ب  ایا ا م ا سم   م      
افتمم ، اممم  در  ای اس مم م مممی آا افمم ایش ستلیمم  گ زهمم ی گلخ نمم  

ستلیمم   ممیم ا سممتاه بمم  د ممتی بی  0202اداممم  مسممی  سمم   مم   
، بم ای  هم ر هم      ب رم . در ایما نقشم     اه ا  ا ت اس ی ی ممی 

 اتلی، ر م :
 ،16ان  ی مت   مد   گ ه او :

 ،ایگ یج  یه  گ ه دوه:  ت ت
 ،م ایب    ن  یگ ه  ته: ک هش نسهت کل

  CCSگ ه  ه ره: ب  داه ان ا تا ک با و مد   آا ر
ستلیم    0202سم    0226هم ی    . در ایما نقشم  بمیا  م      نب ر می

ریم ی رم ه    % در  م   ب ن مم   0/1% سم   9/2 یم ا ب  نم   ررم    
سمم   0226% از  مم   70% بمم  43ا ممت  ایمما افمم ایش ستلیمم  از  

میلیمتا   4422سم    3722بم ای د متی بی بم  ستلیم       0202    
مح  ممه  رمم ه ا ممت. در ایمما نقشمم  بمم ای   0202سمما در  مم   
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1414 Global roadmap cement 
15 World Business Council for Sustainable 
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 ایگ یجمم  همم ی زیسممتی ی م ننمم   ممت تاصمم ام س بمم  ستانمم  یممم
 شیافمم ا بمم  منجمم  یجهمم ن ینیره نشمم از  ممتئی دیگمم  .رممتد
 ، ممیم ا مدمم   ررمم لممرا . ا ممت رمم ه م ای مم یبمم ا سق ضمم 

 ایمما بمم . دهمم  مممی شیافمم ا را یا گلخ نمم  یگ زهمم   یممستل  اایممم
 کمم هش یهمم  یا ممت اس  نقممش ،یجهمم ن نگمم ش کیمم در حمم  ،

 گ فتمم  صمم ار ستجمم  مممترد ای همممتاره ستلیمم  گ زهمم ی گلخ نمم  
نقمش   ، 0219محیطمی  م زم ا ملم  ر    . در گم ارش زیسمت  ا ت
در ایمما زمینمم  را بسممی ر مهمم    بمم زار جمم دیو ا ینممتآور   ممتی 

مت سم    محققم ا . الهتم  ب یم  افم ود کم      [6] مع فی نمتده ا ت
بمم دا  ایاز بمم یبمم ا یراهمم  MIT0ر م    ت ممت یس نتلممت 

 یا گلخ نم   یگ زهم   یمنهم  اتمل  ر م ای م   یم انتش ر کم با از ستل 
 مم  ت  یبمم ا ی یمممحققمم ا روش ج  انمم . ایمما ی فتمم  ی جهمم ن
 یانتشمم را  را بمم  کلمم ایممستانمم  ا یانمم  کمم  ممم کمم ده جمم دیمممتاد ا

 گمم ید  یمماز محدممت   م  یب  مم بمم  یحممر  کننمم  و حتمم  
در  و هم مم راا  نم  ی ست ممص هم     فتم  ی ایمما. [7]سهم ی  نم یم    

 رانتظمم  بمم  ایمما ا مم ا  گمم ارش رمم ه ا ممت.  PNAS3 مجلمم 
همم  در   ا مم  جهمم ا  سعمم اد  مم  تم ا 0262سمم   مم    رود یممم

 ترکیم تین  یم رمه  ج   کیم دو ب اب  رمتد، کم  معم د   م  تا     
 .[9] ا ت  ه ریروز  32در ه  

 م اینقشمم  راه تممنعت  مم   یا مق لمم  ی   مم0219ا روردتگمم
% کمتمم  از  ممطا  04  اایممبمم  م CO2کمم هش انتشمم ر   یبمم ا
  0219فتنتمم  ر  .[9] نمممتد  ایرا سشمم   0202سمم   مم      یفعلمم

 یبمم ا یف تممترا   NICE4ر کمم با  یممج  یالمللمم ایبمم اصتدمم د
  یممب  ممم سهص ن عمم ا یذدانمم . بمم  نظمم  او   مممی بممتا و م ای مم

 انتشمم ر تی یممم  کمم  هممم نطتر. دهنمم  شیافمم ا را ی  ممتدآگمم ه
CO2  ب رمم  دارممت  نمم هیآ در یا   مم نقممش ستانسممت  تاهمم ،

ستلی کننمم گ ا  ستجمم  مممترد  یممب  کمم  یاتممل عن تمم  از ی ممی
 CO2 مممتیص بمم    ه اگمم   دممتي بمم ر  د،یممگ صمم ار ممیم ا 

                                                      
 

2 Massachusetts Institute of Technology 
3 Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America (PNAS. Journal) 
4 New International Carbon Economy (NICE) 

 انتشم ر  کم هش  ،یا گلخ نم   یگ زهم    یم ستل کم هش  ، رتد اییسع
و   یممستل در CO2 یمقمم ار از ا ممت  ده و اجتنمم   ص بمم   یممغ

 کمم با NICE یسممت   در ا ممت. بممتای از آا در بخشمم جممر 
 دک بتنی ا میتا ، رم ه   یا م  CO2 جیسم ر  بم  و  رمتد  یم  هیذ 
 ایاولمم ک نمم دا-در ایمما زمینمم  کم مم نی  فمم ر   .[12]رممتد  مممی

 .ا مممت کممم ده یانممم از راه را CO₂MENT  ممم و ه از م حلممم 
 سم   رمتد  ایجم د  ک مم      م   کیم  کم   سمت آن  م و ه  ایا ه  
CO2 ییرونممم . رممتد مجمم د ا ممت  ده و ا تحدمم  م ا ی مم از 
 ک ر  نممم  در  LCF5ر ایی ممم  کممم با  یمممج   مممت ت  یممما 
 سمم  رود یممم انتظمم رم یممت ا ممت.  ایمما بمم  همم   ایجمم د چمتنمم یر
 در چمتنم  یر م ای م  ک ر  نم   یهم   یآور فما  0202  م     ایم   

بمم   او ، م حلمم  در .رممتد ی سیممعمل ک ممم   ممتر بمم   مم  م حلمم 
 CO2 و جمر   م ای م  یهم   دودکمش  گم ز   یسدم  کمک رم ک ،  
  تاهمم  متم کمم  س  یممک آا بمم  دوه م حلمم  رممتد  انجمم ه مممی

 یهم   یآور فما در  رم ه   یا م  CO₂ مدم    ،یینهم   م حلم  . بتد
 تاهمم  بممتد.  بممتا در  CO₂ شیممس ر م ننمم  ت،ی مم  در متجممتد
 م ای ممم  یممم     ممم  عمممم  ستل0229ر تممممتایو ا نگ یهممم نت 
را  ایگ یجمم  یهمم  یآور بمم  فمما  یرونمم   ممنت  سمم یمق -  سلنمم 

مخلمت  بم  ا مت  ده     م ای م و نشم ا دادنم  کم      نمتدنم   ی بیارز
را ارائممم   یسمممتیز صیمحممم  ان و تممم  ای، ب رگتممم CKD6از 
  اریمم    یممستل"  0211و هم مم رانش ر  ریارممن  .[11] کنمم  یممم
آنهمم  عنممتاا  .[10] نمتدنمم  یرا ب ر مم "نمم هیحمم   و آ - م ای مم

 یاتمل  یهم   اهم ه  ،یانم    یالمللم  ایک دن  ک  ب  گ ت  آ انمس بم  
و  یانممم   یور بهممم ه شیافممم ا م ا،ی ممم  کننممم گ ایستل یبممم ا

مممتاد  مم ه   یممبمم  عنممتاا  ممت ت  ا،یگ یا ممت  ده از مممتاد جمم 
در  ایگ یجمم  یهمم  ا ممت  ده از  ممت ت ا مم ا، ایمما ممت. بمم  ا

ا مت  امم      فتم  ی شیافم ا  یبم   متر ص بم  سمتجه      یا  یه     
کمم هش  ،م ایهنممتز وجممتد دارد. در  مم شممت یب شیافمم ا  ی ت نسمم

ا ممت، کمم    ی یممکل یهمم  تیمماز اولت ی ممی ن مم یفمم کتتر کل
مممیًر و  گ فتمم  رمم ه ا ممت. شیدر  مم ی دیممز  ریبسمم شمم فتی 

                                                      
 

5 Lower carbon fuel (LCF) 
6 Cement Kiln Dust (CKD) 

  ک بایاکسمممم ید کمممم هش  ی ت نسمممم  0219هم مممم رانش ر
را ب ر ممی  0202  مم   سمم  جهمم ا م ای مم تممنعت در  CO2ر

 مممترد در 7تنمم ی مجمتعمم  بمم  کمم  . مط لعمم  آنهمم [13]نمتدنمم  
 عتامم  و  یب ر م  کنم ،  یمم  کممک  یطم یمح سمت یز یه  م ای 
  یممستل ازن رممی  CO2  یممستل کمم هشمممت   در  یهمم  حمم  راه
 سممم ه یبمم ا انتشمم ر در ایمما مط لعمم  عتاممم . ب رمم  مممی م ای مم

 عمممم     ممم  ی بیمممارز روش از ا ممت  ده  بممم  ایگ یجممم  مممتاد 
 اهمم ا  کمم  ددا نشمم ا مق لمم  ایمما .رمم  مح  ممه   LCA8ر

  مم   یبمم ا یگمم اد ی مم نت درجمم 0 ممم نظ  کمم هش یتی ممن ر
 شیافمم ا تممتر  در CCS9 بمم   زیممن بمم وا ستانمم  یممم 0202

ممممممتاد  10 مممم اکنش  و س لممممیس رمممم ه   را از ا ممممت  ده 
 ن مم یکل  یممج   تنممت یمع فمم. رممتد ح تمم  رمم ه مهن  ممی

 بههممتد و یی یممصل فعمم   مممتاد از ا ممت  ده م ا،ی مم ایگ یجمم 
 م زی   و ذ یم ه  CO2بم    یمش ا تحدم       م ای م  از یور به ه
 یشممت یب کمممک مممرکتر اهمم ا  بمم  ستانمم  یممم CCS  [14]آا ر
 0202همم ی مختلم  را سمم   مم     . آنهمم   ممه  بم زار  ممیم ا  کنم  

 ست مممع  ،ی ممممرکترهممم  روش از ف اسممم بینمممی نمتدنممم .   مممیش
 کمم هش بمم  ا ممت ستانسممت  م ای مم ایگ یجمم  یهمم  یآور فمما
 بم   ن م  یکل. کنم   کممک  م ای م  تمنعت  در CO2 انتشم ر  یجه ن

Ye'elimite 11رBYF، CCSC12   واکمممنش فممم ز عنمممتاا بممم 
 امم   ،رمتد   یم ستل یمعممتل  م ای م  یهم   کمتره  در ستانم   یمم   ی ر
 و هممم   مممتل    ته،یمممنیآلتم از یغنممم یمعممم ن ممممتاد بممم   زیمممن

  بم  یتمنعت  یهم   بمتا  بم   محم ود  CCSC بم زار . دارد ه  ک بن  
 فمت د  تیم سقت بم وا  متخلخم ،   یم  نم زک  یهم   بخمش  یب اوی ه 
 تممنعت در یجهمم ن رونمم "  0219ف رفمم ا و هم مم رانش ر .ا ممت
بممم ای   اریممم   بممم لقتهبلن مممم    یهممم  ف تمممت و م ای ممم

                                                      
 

7United Nations Environment Programme (UNEP) 
8 life-cycle assessment (LCA) 
9 Carbon Capture and Storage (CCS) 
1010 Definition 
11 Belite-Ye'elimite-Ferrite clinkers (BYF) 
(belite>ye’elimite>ferrite) 
12 Carbonatable Calcium Silicate clinkers (CCSC) 
( ک بن س   یکلس    یلی  ه ین  یکل ) 

جهممت ستلیمم    CCU13ر بمم داری از کمم با  مم زی و بهمم ه ذ یمم ه
 CO2 انتشمم ر از . بمم  زعمم  آنهمم  [10] را ب ر ممی نمتدنمم  "نیمم و
 اجتنمم   سممتاا ینممم ا ممت، آهممک  ممن آا  خممتا  منشمم  کمم 
 و جمر   بم لقته  ام م ا  CO2  یم ستل نم  یف آ ایم المی ا در  . دنمت

 14نقشمم  راه جهمم نی  ممیم ا  .وجممتد دارد کمم با یبمم دار بهمم ه
 ن  بسمی ر مهممی بم ای ستلی کننم گ ا  میم ا   ا م  جهم ا        

  اریم ست مع      یسجم ر  بم ا   یجهم ن  یرمترا ک  ست ص  ب ر  می
 راه نقشمم  ا مم ا بمم گممراری رمم ه ا ممت.     یمم   WBCSD15ر

 ارائمم  یاتممل یراه  رهمم  ، 0نمممتدار ر م ای مم تممنعت یجهمم ن
 صیمحمم ح مم  و یا گلخ نمم  یگ زهمم  انتشمم ر کمم هش یبمم ا رمم ه

 یهممم   مممت ت-0  یانممم   ممممت   مدممم   -1: رممم م  سمممتیز
 ن مم  یکل ینیگ یجمم -3   کمم  ینمم گیآ  بمم   یمم  ممه ر ایگ یجمم 
4-CCS 16-17[ ب رن  یم  ک با  هیذ  و  فتیب زر[. 

افم ایش ستلیم   میم ا و بم  سهم        0216ب  ایا ا م ا سم   م      
افتمم ، اممم  در  ای اس مم م مممی آا افمم ایش ستلیمم  گ زهمم ی گلخ نمم  

ستلیمم   ممیم ا سممتاه بمم  د ممتی بی  0202اداممم  مسممی  سمم   مم   
، بم ای  هم ر هم      ب رم . در ایما نقشم     اه ا  ا ت اس ی ی ممی 

 اتلی، ر م :
 ،16ان  ی مت   مد   گ ه او :

 ،ایگ یج  یه  گ ه دوه:  ت ت
 ،م ایب    ن  یگ ه  ته: ک هش نسهت کل

  CCSگ ه  ه ره: ب  داه ان ا تا ک با و مد   آا ر
ستلیم    0202سم    0226هم ی    . در ایما نقشم  بمیا  م      نب ر می

ریم ی رم ه    % در  م   ب ن مم   0/1% سم   9/2 یم ا ب  نم   ررم    
سمم   0226% از  مم   70% بمم  43ا ممت  ایمما افمم ایش ستلیمم  از  

میلیمتا   4422سم    3722بم ای د متی بی بم  ستلیم       0202    
مح  ممه  رمم ه ا ممت. در ایمما نقشمم  بمم ای   0202سمما در  مم   
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ربمم   و  18و آبممی 17ای دو  ممطا   یمم   گ زهمم ی گلخ نمم  انتشمم ر 
انمم . در  همم ی  یشممنه دی سشمم یا رمم ه  مم ئیا  بمم  اجمم ای ب ن ممم 

% کمم هش 122مجمممت  بمم  اجمم ای نقشمم  مممرکتر، د ممتی بی بمم   
گیگمم سا بمم    34/0ای از  ممطا   یمم    انتشمم ر گ زهمم ی گلخ نمم  

 گ دد. گیگ سا ر طا آبی  میس  می 00/1
ر مم  کمم  متضممت  کمم هش انتشمم ر   در ایمما رابطمم  بمم  نظمم  مممی 

ای تمم ف  بمم  عهمم ه ستلی کننمم گ ا  ممیم ا     گ زهمم ی گلخ نمم  
همم ی مختلمم  رمم م      ممه  بخممش  1ب رمم  کمم  رمم     مممی

مشمم وراا، همم ی  مم  تم نی،   همم ی سخ یهممی، رمم کت   رمم کت
ستلی کننممم گ ا  مممیم ا، ستلی کننممم گ ا بمممتا و مممم ی یت    

 مممن ریتی م جممم ،  یشممم فت  4 سمممم ن ه ی ضممم یع سی را در 
 ده . غی منتظ ه، بتا و   زه نش ا می

  19SNICر  میم ا  تمنعت  ملمی  اسح دیم   مط بش نقشم  ممرکتر  
 راه نقشمم  یممک  ABCP20ر ب زیمم    سلنمم   ممیم ا انجممما و

. [19]انمم   کمم ده انمم ازی راه 0202  مم   سمم  را  ممیم ا وریآ فمما
 رم م   0232  م    سم   کلیم ی  اصم ام    راه، ب   هش ایما نقشم   

 ا ممت ن ارده ی ارسقمم   المللممی، بممیا و ملممی هم مم ری سقتیممت
 ،در  ممیم ا کلین مم  جمم یگ ینی نمم   افمم ایش  ممیم ا، ج یمم 
  ی  ممت بمم  مطمم بش جمم یگ یا همم ی  ممت ت از ا ممت  ده سمم ویج
 بهتم یا  گمراری  ارمت اک  بم   ، PNRS21ر ج مم   هم ی  زب لم   ملی
گ زهمم ی  ست ممع  و ییمم بب زآوری  فمما سمم ویج و انمم  ی وری بهمم ه
کشمتر ویتنم ه نیم  در ایما رابطم  اصم ام سی        .ب رمن   می ای گلخ ن 

 یکمم هش انتشمم ر گ زهمم   بمم ای ع ضمم  و سق ضمم ی  ممیم ا و    
 م ایدر تممنعت  مم یانمم   یور بههممتد بهمم ه   یممشاز  یا گلخ نمم 
 [01]و  مممیا  [02]. در ایممما زمینممم  کشمممتر مدممم  [19]دارد 

 یآور نقشم  راه فما  " من    ایهمچنم  نی  ا من د مشم بهی دارنم .   

                                                      
 

17 Baseline emissions 
18 BLUE emissions 
19 Sindicato Nacional da Indústria do Cimento - 
SNIC 
20 The National Union of Cement Industry (SNIC) 
and the Brazilian Portland Cement Association 
(ABCP) 
21 National Solid Waste Policy (PNRS) 

بمم  کمم هش انتشمم ر کمم با در تممنعت      اریمم   یا نمم هیآ یبمم ا
 .ر ه ا ت  ی[ سه00] "ص اصست ا م ای 

 ، یممک ب ن ممم  0216رمم ی ا ذکمم  ا ممت کمم  ان ر ممتا و  یتمم ز ر
ج ئیمم    .[03]  3را ارائمم  دادنمم  رنمممتدار  01عملیمم سی در صمم ا

سمم  در   ا مم  جهمم ا بمم ای همم  بخممش    GHGو  CO2انتشمم ر 
 [.04ر ه ا ت ] هسخمیا زدنی   0202    

  سم   م     0217سمتر لمی،   وفب  ا  ا گ ارش  م  ن  انم  ی ر    
همم ی  ب یم  اصمم ام   جم ی بمم ای کم هش مدمم    مت ت     0232

 . 4ای تمتر   مری د رنممتدار     فسیلی و انتشم ر گ زهم ی گلخ نم    
گیگمم سا در  7/03اکسممی ک با از  بمم  ایمما ا مم ا انتشمم رگ ز دی 

ر ممی   تاهمم   0232گیگمم  سمما در  مم    1/37بمم   0222 مم   
 گیگ سا ب ی  ب   . 1/31نی  ب   0202و در     

 های نقشه جهانی: وضعی  ایران از منظر شاخص -3
 CO2 مم ان  انتشمم ر   ا ییممرونمم  س  0در نمممتدار  نمم یزم ایممدر ا

 م   گررمت    42حم ود   یسما در  م     م    تایم لیرب  حسم  م 
 یمن  مه  وروز  آمم ر بم    ن م  یا ایرستضم  رمتد  یمم   هیم د  اایدر ا
  یم مختلم  سم    یتمن    ایم منتشم  نشم ه ا مت  ز    ن یزم ایدر ا

  .رن  تد ن ا ین گیآ   اایانع  ا م یب ا یو ضتابص ک مل

 
در ایران و جهان طی چهل سال   CO2مقایسه سرانه انتشار  -0نمودار

 گذشته ]ط[
 

دهمم  کمم  ضمم وری ا ممت در جهممت نقشمم   ایمما آممم ر نشمم ا مممی
ای  گ زهمم ی گلخ نمم جهمم نی تممنعت  ممیم ا و کمم هش انتشمم ر   

همم  در   مم زم ا یکمم  ب  مم  یاز مشمم ًس ی ممی گمم ه ب دارممت. 
 یتممنعت  فتمم یست ممع   یبمم  کشممتره  سمم یدر مق  ایمم ااکشممتر 

 یهمم  یمشمم بمم  آا روبمم و هسممتن ، کمهممتد ستجمم  بمم   ممص اینممت
. واضمما ا ممت کمم  در   ب رمم  یممم یالمللمم ایو بمم یکممًا ملمم 
 تیمحم ود  جم د یعم ه ستجم  متجم  ا     یم کمهمتد   ایم بلن م   ا

 مم زم ا  تاهمم  رمم .     ا اهمم ایو سمم م تیممدر کسمم  متفق
عمًوه بم  لحم       هم   یا مت اس   ایمی سع یه  بم ا  ام وزه در   زم ا

و نقشم  راه   یکمًا ملم   یهم     مت یبم     ،یبمتم  صینمتدا رم ا 
را ممت   ممن    ایمم. در ارممتد یستجمم  ممم   یممتممنعت ن یجهمم ن
انمم از  [ ربمم  ا مم ا  ممن   شمم   06] 1424انمم از بممتا    شمم 
رمم ه    یمم[ سه09[ و ب ن ممم  رشمم  ست ممع  کشممتر ] 07] 1424

 ایو بلن ممم    سمم و  ایمم مم  دوره  همم ر  مم ل  رکتسمم ه، م ی مم
  1396-1422مممم   ر  ایمممرممم ه ا مممت. مطممم بش ب ن مممم  م 

ممم     مم ل  او  رکتسمم ه  4از  ممن  کمم  در ب ن ممم     یم احلمم»
  اج ایممی گ دیمم ه بممتد، مممترد  مم یش و ارزیمم بی    1396-1390
 ن  م یی صص، نی زهم  و  ًهم ی متجمتد ر   گی نم ، سم  نمتا    ص ار می

و رفمم  رممتن . ایمما  مم د، در  نمم یا رممه  بمم ر  و یمم  م اکمم   
ا ممت ا عملیمم سی  تاهمم  رمم . همچنممیا در ایمما بمم زه زممم نی    

هم  بم     هم ی ممترد ا مت  ده در انمتا   م  تم ا      بنم ی بمتا    هقم  
ستجمم  بمم  کمم رب د و میمم اا ارس مم   و  هقمم   همم   مم  تم ا     

 40یش حمم اص  مق ومممت مشخدمم  بمم  سعیممیا  تاهمم  رمم . افمم ا
هم ی بتنمی در   یم ا     مگ       ، جهمت   احمی و اجم ای  م زه    

 «. ایا ب ن م  م نظ   تاه  بتد
-3اهمم ا   -0عتاممم  ا  گممرار  -1بخممش: 4 ممن  رمم م   ایمما
  یممن ن عمم ا ی. ذب رمم  یممم ی مم ز  دهیمم -4 ن عمم ا  یذ  ی مم و

-0  یتیحممم کم یو نه دهممم  یدولتممم یهممم   ممم زم ا-1رممم م : 
و  یا مدمممم لا  ممممنگ ان  م ا،یربممممتا،  مممم  کننمممم گ ایلست

 یهمم  انجممما-4  یو دانشممگ ه یقمم سیم اکمم  سحق-3   همم  یاف ودنمم
هسممتن .  یو سخددمم یعلممم یهمم  تمم یکم-0  یو علممم یتممن 

  یبتنم  یهم   عمم   م زه   تیم سقت-1 ن  رم م :   ایا یاه ا  اتل
در  یمدممم ف  یهممم  رمق وممممت  بمممتا  تیممم یک شیافممم ا-0

  یممستل سممت یدر   یکنت لمم ینمم ه یبههممتد ف آ-3همم     مم  تم ا
-0  یسممتیز صیمحمم یهمم  یکمم هش آلممتدگ-4آا   یبممتا و اجمم ا

از اهمم ا   ی ممی ای ب ا. بنممختمم یآم یهمم  م ایست ممع  مدمم    مم

بمم   ی بید ممت 1424انمم از بممتا  مهمم  ب ن ممم  دوه  ممن   شمم  
 م ای ممم  کننممم گ ایمگ    ممم    ا مممت کممم  ستل40مق وممممت 
 ایم بم   بم  ا   یمق وممت فشم ر   یب  ارائم  محدمت   دارا  مت  ن  

گ ممت کمم  از منظمم   سممتاا ی. در مجمممت  مممنمم یهمم   کمممک نم 
  یمممت م ایراه تممنعت  مم یاتممت  نقشمم  جهمم ن سممت،یز صیمحمم
 ا ت. 1424ان از بتا   ن   ش  یمه ن
همم    یممستل یبمم ا یانمم    رانمم ید ر 02از  شیبمم گمم ید ی ممتئ از

 ای. بنمم ب ا دیممگ یصمم ار ممم  کننمم گ ایستل  ریممدر ا ت م ایسمما  مم
ممرکتر، مدم       رانم  یر یملم  یهم    ی م م   ایاز ا ن یا ت  ده به

 ی  اممم  هیممو غ م ای مم  یممستل یبمم ا یو انمم   یمعمم ن  یذ مم 
را ممت   ایمما ممت کمم  ستجمم  بمم  نقشمم  مممرکتر در ا    یضمم ور

 .ب ر  یم
میلیمتا مت م عم  بمتا مدم       92در کشتر مم   م  ن  حم ود    

ب رمم  و  مت م عمم  مممی 1/1رممتد کمم  سق یهمم  معمم د   مم ان   مممی
جهمم نی ا ممت ررئممیس  مدمم  % بممیش از 39ایمما میمم اا حمم ود 
هم ی ا یم      . از  م   دیگم   می  م      1396انجما بتا ای اا، 

بمم  علممت کمم هش  مم  ت و  مم ز و بمم وز رکممتد در تممنعت       
 002کیلممتگ ه بمم    702مدمم    ممیم ا از    مم  تم ا،  مم ان  

کیلتگ ه ر می ه ا مت رای نم  بم  نقم  از رئمیس انجمما تمن ی         
همم ی  رونمم  س ییمم ا  سعمم اد   وانمم  6نمممتدار . در 1390 ممیم ا، 
ت دررمم ه بمم ای احمم اه  مم  تم ا در رممه  سهمم اا  ی مم  تم ن

سمم  س بسممت ا   1394س بسممت ا   ممی دوره زممم نی و کمم  کشممتر  
همم ی  سعمم اد   وانمم  99. در س بسممت اگمم دد مشمم ه ه مممی 1399

مممترد بممتده ا ممت  0100احمم اه  مم  تم ا بمم ای رممه  سهمم اا 
هم   در   انم . ایما آمم ر رسعم اد   وانم       % آنهم  بتنمی بمتده   3/93ک  

% آا بمم  تممتر  بتنممی   0/69مممترد و  41329 ممطا کشممتر  
همم ی  مم  تم نی ت دررمم ه بمم ای    سعمم اد   وانمم   بممتده ا ممت. 

از  هممم ی کممم  کشمممتر اریست مممص رمممه د  احممم اه  ممم  تم ا
ر مممی ه  99در س بسمممت ا 39393بممم   97در س بسمممت ا 33407

ممترد سنم   ی فتم      0116بم    0992ا ت، لی ا بم ای سهم اا از   
ر م  در بلن مم   رونم  ن ولمی بم        . الهت  ب  نظ  ممی [09]ا ت 

تممعتدی س ییمم  ی بمم . از  ممتئی دیگمم  ک ررن  مم ا و متخددمم ا 
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ربمم   و  18و آبممی 17ای دو  ممطا   یمم   گ زهمم ی گلخ نمم  انتشمم ر 
انمم . در  همم ی  یشممنه دی سشمم یا رمم ه  مم ئیا  بمم  اجمم ای ب ن ممم 

% کمم هش 122مجمممت  بمم  اجمم ای نقشمم  مممرکتر، د ممتی بی بمم   
گیگمم سا بمم    34/0ای از  ممطا   یمم    انتشمم ر گ زهمم ی گلخ نمم  

 گ دد. گیگ سا ر طا آبی  میس  می 00/1
ر مم  کمم  متضممت  کمم هش انتشمم ر   در ایمما رابطمم  بمم  نظمم  مممی 

ای تمم ف  بمم  عهمم ه ستلی کننمم گ ا  ممیم ا     گ زهمم ی گلخ نمم  
همم ی مختلمم  رمم م      ممه  بخممش  1ب رمم  کمم  رمم     مممی

مشمم وراا، همم ی  مم  تم نی،   همم ی سخ یهممی، رمم کت   رمم کت
ستلی کننممم گ ا  مممیم ا، ستلی کننممم گ ا بمممتا و مممم ی یت    

 مممن ریتی م جممم ،  یشممم فت  4 سمممم ن ه ی ضممم یع سی را در 
 ده . غی منتظ ه، بتا و   زه نش ا می

  19SNICر  میم ا  تمنعت  ملمی  اسح دیم   مط بش نقشم  ممرکتر  
 راه نقشمم  یممک  ABCP20ر ب زیمم    سلنمم   ممیم ا انجممما و

. [19]انمم   کمم ده انمم ازی راه 0202  مم   سمم  را  ممیم ا وریآ فمما
 رم م   0232  م    سم   کلیم ی  اصم ام    راه، ب   هش ایما نقشم   

 ا ممت ن ارده ی ارسقمم   المللممی، بممیا و ملممی هم مم ری سقتیممت
 ،در  ممیم ا کلین مم  جمم یگ ینی نمم   افمم ایش  ممیم ا، ج یمم 
  ی  ممت بمم  مطمم بش جمم یگ یا همم ی  ممت ت از ا ممت  ده سمم ویج
 بهتم یا  گمراری  ارمت اک  بم   ، PNRS21ر ج مم   هم ی  زب لم   ملی
گ زهمم ی  ست ممع  و ییمم بب زآوری  فمما سمم ویج و انمم  ی وری بهمم ه
کشمتر ویتنم ه نیم  در ایما رابطم  اصم ام سی        .ب رمن   می ای گلخ ن 

 یکمم هش انتشمم ر گ زهمم   بمم ای ع ضمم  و سق ضمم ی  ممیم ا و    
 م ایدر تممنعت  مم یانمم   یور بههممتد بهمم ه   یممشاز  یا گلخ نمم 
 [01]و  مممیا  [02]. در ایممما زمینممم  کشمممتر مدممم  [19]دارد 

 یآور نقشم  راه فما  " من    ایهمچنم  نی  ا من د مشم بهی دارنم .   

                                                      
 

17 Baseline emissions 
18 BLUE emissions 
19 Sindicato Nacional da Indústria do Cimento - 
SNIC 
20 The National Union of Cement Industry (SNIC) 
and the Brazilian Portland Cement Association 
(ABCP) 
21 National Solid Waste Policy (PNRS) 

بمم  کمم هش انتشمم ر کمم با در تممنعت      اریمم   یا نمم هیآ یبمم ا
 .ر ه ا ت  ی[ سه00] "ص اصست ا م ای 

 ، یممک ب ن ممم  0216رمم ی ا ذکمم  ا ممت کمم  ان ر ممتا و  یتمم ز ر
ج ئیمم    .[03]  3را ارائمم  دادنمم  رنمممتدار  01عملیمم سی در صمم ا

سمم  در   ا مم  جهمم ا بمم ای همم  بخممش    GHGو  CO2انتشمم ر 
 [.04ر ه ا ت ] هسخمیا زدنی   0202    

  سم   م     0217سمتر لمی،   وفب  ا  ا گ ارش  م  ن  انم  ی ر    
همم ی  ب یم  اصمم ام   جم ی بمم ای کم هش مدمم    مت ت     0232

 . 4ای تمتر   مری د رنممتدار     فسیلی و انتشم ر گ زهم ی گلخ نم    
گیگمم سا در  7/03اکسممی ک با از  بمم  ایمما ا مم ا انتشمم رگ ز دی 

ر ممی   تاهمم   0232گیگمم  سمما در  مم    1/37بمم   0222 مم   
 گیگ سا ب ی  ب   . 1/31نی  ب   0202و در     

 های نقشه جهانی: وضعی  ایران از منظر شاخص -3
 CO2 مم ان  انتشمم ر   ا ییممرونمم  س  0در نمممتدار  نمم یزم ایممدر ا

 م   گررمت    42حم ود   یسما در  م     م    تایم لیرب  حسم  م 
 یمن  مه  وروز  آمم ر بم    ن م  یا ایرستضم  رمتد  یمم   هیم د  اایدر ا
  یم مختلم  سم    یتمن    ایم منتشم  نشم ه ا مت  ز    ن یزم ایدر ا

  .رن  تد ن ا ین گیآ   اایانع  ا م یب ا یو ضتابص ک مل

 
در ایران و جهان طی چهل سال   CO2مقایسه سرانه انتشار  -0نمودار

 گذشته ]ط[
 

دهمم  کمم  ضمم وری ا ممت در جهممت نقشمم   ایمما آممم ر نشمم ا مممی
ای  گ زهمم ی گلخ نمم جهمم نی تممنعت  ممیم ا و کمم هش انتشمم ر   

همم  در   مم زم ا یکمم  ب  مم  یاز مشمم ًس ی ممی گمم ه ب دارممت. 
 یتممنعت  فتمم یست ممع   یبمم  کشممتره  سمم یدر مق  ایمم ااکشممتر 

 یهمم  یمشمم بمم  آا روبمم و هسممتن ، کمهممتد ستجمم  بمم   ممص اینممت
. واضمما ا ممت کمم  در   ب رمم  یممم یالمللمم ایو بمم یکممًا ملمم 
 تیمحم ود  جم د یعم ه ستجم  متجم  ا     یم کمهمتد   ایم بلن م   ا

 مم زم ا  تاهمم  رمم .     ا اهمم ایو سمم م تیممدر کسمم  متفق
عمًوه بم  لحم       هم   یا مت اس   ایمی سع یه  بم ا  ام وزه در   زم ا

و نقشم  راه   یکمًا ملم   یهم     مت یبم     ،یبمتم  صینمتدا رم ا 
را ممت   ممن    ایمم. در ارممتد یستجمم  ممم   یممتممنعت ن یجهمم ن
انمم از  [ ربمم  ا مم ا  ممن   شمم   06] 1424انمم از بممتا    شمم 
رمم ه    یمم[ سه09[ و ب ن ممم  رشمم  ست ممع  کشممتر ] 07] 1424

 ایو بلن ممم    سمم و  ایمم مم  دوره  همم ر  مم ل  رکتسمم ه، م ی مم
  1396-1422مممم   ر  ایمممرممم ه ا مممت. مطممم بش ب ن مممم  م 

ممم     مم ل  او  رکتسمم ه  4از  ممن  کمم  در ب ن ممم     یم احلمم»
  اج ایممی گ دیمم ه بممتد، مممترد  مم یش و ارزیمم بی    1396-1390
 ن  م یی صص، نی زهم  و  ًهم ی متجمتد ر   گی نم ، سم  نمتا    ص ار می

و رفمم  رممتن . ایمما  مم د، در  نمم یا رممه  بمم ر  و یمم  م اکمم   
ا ممت ا عملیمم سی  تاهمم  رمم . همچنممیا در ایمما بمم زه زممم نی    

هم  بم     هم ی ممترد ا مت  ده در انمتا   م  تم ا      بنم ی بمتا    هقم  
ستجمم  بمم  کمم رب د و میمم اا ارس مم   و  هقمم   همم   مم  تم ا     

 40یش حمم اص  مق ومممت مشخدمم  بمم  سعیممیا  تاهمم  رمم . افمم ا
هم ی بتنمی در   یم ا     مگ       ، جهمت   احمی و اجم ای  م زه    

 «. ایا ب ن م  م نظ   تاه  بتد
-3اهمم ا   -0عتاممم  ا  گممرار  -1بخممش: 4 ممن  رمم م   ایمما
  یممن ن عمم ا ی. ذب رمم  یممم ی مم ز  دهیمم -4 ن عمم ا  یذ  ی مم و

-0  یتیحممم کم یو نه دهممم  یدولتممم یهممم   ممم زم ا-1رممم م : 
و  یا مدمممم لا  ممممنگ ان  م ا،یربممممتا،  مممم  کننمممم گ ایلست

 یهمم  انجممما-4  یو دانشممگ ه یقمم سیم اکمم  سحق-3   همم  یاف ودنمم
هسممتن .  یو سخددمم یعلممم یهمم  تمم یکم-0  یو علممم یتممن 

  یبتنم  یهم   عمم   م زه   تیم سقت-1 ن  رم م :   ایا یاه ا  اتل
در  یمدممم ف  یهممم  رمق وممممت  بمممتا  تیممم یک شیافممم ا-0

  یممستل سممت یدر   یکنت لمم ینمم ه یبههممتد ف آ-3همم     مم  تم ا
-0  یسممتیز صیمحمم یهمم  یکمم هش آلممتدگ-4آا   یبممتا و اجمم ا

از اهمم ا   ی ممی ای ب ا. بنممختمم یآم یهمم  م ایست ممع  مدمم    مم

بمم   ی بید ممت 1424انمم از بممتا  مهمم  ب ن ممم  دوه  ممن   شمم  
 م ای ممم  کننممم گ ایمگ    ممم    ا مممت کممم  ستل40مق وممممت 
 ایم بم   بم  ا   یمق وممت فشم ر   یب  ارائم  محدمت   دارا  مت  ن  

گ ممت کمم  از منظمم   سممتاا ی. در مجمممت  مممنمم یهمم   کمممک نم 
  یمممت م ایراه تممنعت  مم یاتممت  نقشمم  جهمم ن سممت،یز صیمحمم
 ا ت. 1424ان از بتا   ن   ش  یمه ن
همم    یممستل یبمم ا یانمم    رانمم ید ر 02از  شیبمم گمم ید ی ممتئ از

 ای. بنمم ب ا دیممگ یصمم ار ممم  کننمم گ ایستل  ریممدر ا ت م ایسمما  مم
ممرکتر، مدم       رانم  یر یملم  یهم    ی م م   ایاز ا ن یا ت  ده به

 ی  اممم  هیممو غ م ای مم  یممستل یبمم ا یو انمم   یمعمم ن  یذ مم 
را ممت   ایمما ممت کمم  ستجمم  بمم  نقشمم  مممرکتر در ا    یضمم ور

 .ب ر  یم
میلیمتا مت م عم  بمتا مدم       92در کشتر مم   م  ن  حم ود    

ب رمم  و  مت م عمم  مممی 1/1رممتد کمم  سق یهمم  معمم د   مم ان   مممی
جهمم نی ا ممت ررئممیس  مدمم  % بممیش از 39ایمما میمم اا حمم ود 
هم ی ا یم      . از  م   دیگم   می  م      1396انجما بتا ای اا، 

بمم  علممت کمم هش  مم  ت و  مم ز و بمم وز رکممتد در تممنعت       
 002کیلممتگ ه بمم    702مدمم    ممیم ا از    مم  تم ا،  مم ان  

کیلتگ ه ر می ه ا مت رای نم  بم  نقم  از رئمیس انجمما تمن ی         
همم ی  رونمم  س ییمم ا  سعمم اد   وانمم  6نمممتدار . در 1390 ممیم ا، 
ت دررمم ه بمم ای احمم اه  مم  تم ا در رممه  سهمم اا  ی مم  تم ن

سمم  س بسممت ا   1394س بسممت ا   ممی دوره زممم نی و کمم  کشممتر  
همم ی  سعمم اد   وانمم  99. در س بسممت اگمم دد مشمم ه ه مممی 1399

مممترد بممتده ا ممت  0100احمم اه  مم  تم ا بمم ای رممه  سهمم اا 
هم   در   انم . ایما آمم ر رسعم اد   وانم       % آنهم  بتنمی بمتده   3/93ک  

% آا بمم  تممتر  بتنممی   0/69مممترد و  41329 ممطا کشممتر  
همم ی  مم  تم نی ت دررمم ه بمم ای    سعمم اد   وانمم   بممتده ا ممت. 

از  هممم ی کممم  کشمممتر اریست مممص رمممه د  احممم اه  ممم  تم ا
ر مممی ه  99در س بسمممت ا 39393بممم   97در س بسمممت ا 33407

ممترد سنم   ی فتم      0116بم    0992ا ت، لی ا بم ای سهم اا از   
ر م  در بلن مم   رونم  ن ولمی بم        . الهت  ب  نظ  ممی [09]ا ت 

تممعتدی س ییمم  ی بمم . از  ممتئی دیگمم  ک ررن  مم ا و متخددمم ا 
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مدمم   دا لممی  ممیم ا انمم  کمم   تممنعت همممتاره اذعمم ا دارممت 
میلیممتا سمما در  مم   نیسممت و اگمم  در اوا مم  دهمم   02بممیش از 

نتد، مد    یم ا بمیش از ایما حم ود بمتد، بطمتر متصمت و بم         
 .بتده ا تمه    و ه مس ا علت    ت انهته 

 
 1348 تابستان تا 1349برای احداث ساختمان در شهر تهران و کل کشور از تابستان  صادرشده یهای ساختمان پروانهروند تغییرات تعداد  -6نمودار
 
 ممی ونمم  س ییمم ا   مم ان  مدمم    ممیم ا در ایمم اا  ر 7نمممتدار
فقممص  1340دهمم . در  مم    را نشمم ا مممی  مم   ا یمم  02حمم ود 

% واحم ه ی مسم تنی بمم  تمتر  بم دواه را مم لت فلم ی یمم       3/2
% 39، 1390حم   آن م  ایما رم  ص در  م          انم ،  بتنی  بمتده 
رو  % آمممم رگی ی رممم ه ا مممت. از ایممما  07، 1390و در  ممم   

ب رم  کم  بم   یشم فت در تمنعت  م  تم ا، مدم           ب یهی می
یش ی فتمم  ا ممت و الهتمم  در  مم   بممتا و در نتیجمم   ممیم ا افمم ا

بمم  رونممش در  مم د مسمم ا مهمم ، ایمما افمم ایش  شمممگی    1392
هم ی ا یم  بم وز رکمتد در ایما تمنعت، منتهمی بم           بتد. در    

 ک هش مد    یم ا ر ه ا ت.

 
 گذشتهسال  02روند تغییرات سرانه مصرف سیمان در ایران طی  -7نمودار

 
همم  در مممً  و  %  ممیم ا04بمم  ا مم ا آم رهمم ی جهمم نی فقممص  

هم ی آمم ده    رمتد و مم بقی تم   ستلیم  بمتا       ً ت  ا ت  ده می
. در ایمم اا ایمما آممم ر بمم  علممت  [0]گمم دد  و  ممیش  مم  ت  مممی

مشمم ً  مختلمم  راز جملمم  ن مشممخص بممتدا آممم ر دصیممش       
هم  و   تا، حجم  بم  ی معم مً  ست مص وا مط      ستلی کنن گ ا بم 

رمتد. لمرا از سقسمی      غی ه  ب  تتر  غی  مسمتقی  مح  مه  ممی   

 یم ا مدم   رم ه بم  تمتر  فلم  بم  کم   میم ا مدم فی،          
هممم ی آمممم ده و   میممم اا  مممیم ا ممممترد ا مممت  ده در بمممتا   

آیم . از سقسمی  ایما میم اا بم  عم د           ت  بم  د مت ممی     یش
کیلممتگ ه  302بممتا  مم  مدمم    رکمم  عیمم ر  ممیم ا در   302/2

ب  مت م عم  ا مت ، مقم ار سق یهمی کم  بمتا ستلیم ی ح تم          
 .ده  ا ب ای کشتر نش ا میایا آم ر ر 9رتد. نمتدار می

 
 های گذشته روند تولید سیمان و بتن در ایران طی سال -8نمودار

 

 1  ورمی نمم  بمم  تممتر  جمم و  و آف یقمم  بمم ای مممرکتر نقشمم  ب رمم  کمم  الگممتی در محمم وده   ورمی نمم  مممی ایمم اا حممتزه ج  افیمم ئی
ب رم . بم  ایما ا م ا بم ای ر می ا بم  حم اص   مطا مم نظ  در  م               9ا ت. ب   هش ایا نقش  ستلی   یم ا ب ی  مطم بش نممتدار   

% 33همم ی جمم یگ یا بمم    میمم اا  ممت ت -0     ب رمم23سمما ن ممت  رمیلیممتا Mtoe22 47انمم  ی مدمم فی حمم اک    -1ب یمم :  0202
 میلیتا سا ب   . 1/97 ب  ان ازی ک با می اا ب  داه-4% ب ر   74نسهت کلین   ب   یم ا -3ب     

 خاورمیانه و آفریقا برای سیمان صنع  جهانی نقشه الگوی -1جدول

 
 

 
 الگوی نقشه جهانی تولید سیمان برای آفریقا و خاورمیانه -4نمودار

                                                      
 

22 Millions of tonnes of oil equivalent (Mtoe). 
23 Mtoe ب ر  ا ت  ده   ریبس  ایب   تر معمت  در مق وه    ت ت  یکل یان   یمحتتا  یستت یسا ن ت ا ت ک  ب ا تایلیمع د  م یواح  ان    

.ا ت ی از ان   یا الع ده مق ار فتمر ت  و   418969  ی و  ،  1969/4×  1216ب اب  ب   و رتد یم  
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رونم  ستلیم   میم ا همم اه بم  انتشم ر گم ز         ب رم  کم    واضا ممی 
CO2   همم ی آ ینمم ه همچممتا   ا ممت. الهتمم  انتشمم ر  مم ی  گمم ز

 ، متنمممت اکسمممی  SO2 ، دی اکسمممی  گمممتگ د رNOxنممم کس ر
 [.32  و غی ه ب ی  مترد ستج  ص ار گی د ]COر  ک با

 مم یا آم رهمم ی واتممل  از انجممما   در حمم   ح ضمم ، مطمم بش آ  
  فیممت بمم  ک ر  نمم  فعمم    91تممن ی تممنعت  ممیم ا کشممتر، 

میلیممتا سمما  7/99میلیممتا سمما کلین مم  و  7/90ستلیمم   مم لی ن  
ک ر  نمم  در حمم   احمم اه بمم ای 10 ممیم ا را دارنمم  کمم  الهتمم  

میلیممتا سمما   7/9میلیممتا سمما کلین مم  و   0/9ستلیمم   مم لی ن   
بیشمت یا   0219 می  م       رم .  یم ا بم  آا افم وده  تاهم     

 0ستلیمم   ممیم ا در کشممتره ی مختلمم  بمم  تممتر  جمم و      
  .04ب ر  راصتد د می

 0214کشورهای نخس  در تولید سیمان طی سال  -0جدول
 12 9 9 7 6 0 4 3 0 1 رسه 

  ا ا ک ه-ب زی  رو ی  ای اا ان ون ی ام ی   مد  ویتن ه هن   یا ن ه کشتر
ستلی   یم ا 
 04 00 07 62 74 99 76 90 302 0022 رمیلیتا سا 

 
 7/6، تمم درا   ممیم ا 99مطمم بش آم رهمم ی دا لممی،  ممی  مم   

میلیمتا سما بمتده ا مت. بم  ستجم         9/12میلیتا سما و کلین م    
صیممت بسمی ر   ای در تمنعت و همچنمیا    ب  مد   انم  ی ی رانم   

، در همم   مم ئیا  ممیم ا ایمم اا در بمم زار جهمم نی بمم  علممت سحمم ی  
سمتاا بم ای ایما نمت  تم درا ،       زیسمتی، نممی   نگ ه کًا و محیص

ارزش ص ب  ستجهی لحم   نممتد. الهتم  ب یم  افم ود کم  بم  ستجم          
در  ممن  اهمم   "،جهممش ستلیمم "بمم  ن مگممراری  مم   بمم  عنممتاا 

، رمم  ص کمممی میمم اا 99همم ی وزار  تمممت در  مم    ب ن ممم 
 [31ستلی   یم ا ه ت د میلیتا سا در نظ  ر ه ا ت. ]

ستلیمم   1422تممنعت و معمم ا،  مم      ه هممش  ممن  نقشمم  را  
بمم   [.30میلیممتا سمما در نظمم  گ فتمم  رمم ه ا ممت ] 72 ممیم ا 

جهمت سحقمش اتم      یمک صم نتا مم ی یت  سمم ن ه     م ده ا  ا 
بمم    و  اایمما یا ممًم یجمهممتر ی  صمم نتا ا   مم 02ر نجمم ه  

 سمم ن ه  و   بم ر  ا  یم کشمتر از آ م ر ز   سمت یز صیمحم  ح   منظتر
همم  و  و  مم زم ا همم  وزارسخ نمم    یممکل آنهمم ، نمم یبه تی یممم 

ی  دولتممیغ یعمممتم یو نه دهمم  یدولتمم یمؤ سمم   و نه دهمم  
  یم و کل ب رم   یصم نتا بم  آنهم  مسمتل ه ذکم  نم ه مم        رممت    کم  

مت  نمم   یحقممتص و ی قممیحق رمم کته  و مؤ سمم   و ارممخ ي 
 نمم ینم  تیممصمم نتا را رع  ایمممقمم ر در ا یهمم    ممتیمقمم را  و  

الهتمم  مممتارد سشممتیقی   تممی در ایمما مقمم را  لحمم        [.33]
سممتاا از  لممرا بمم  ستجمم  بمم   ت نسممی  متجممتد مممی   نشمم ه ا ممت.

 ه ی  یم ا به ه گ فت. در کتره RDF ت ت 

 گیری نتیجه-9
ه ی  ست ص بخش یاص ام س  ی، ب 0202س       م ایاز تنعت   ی یستل یا گلخ ن  یک هش گ زه  یب ا نقش  جه نی تنعت،مط بش  .1

ه ی    تم نی، مش وراا، ستلی کنن گ ا  یم ا، ستلی کنن گ ا بتا و م ی یت  ه ی سخ یهی، ر کت مختل  ر م  ر کت
    ن ریتی م ج ،  یش فت غی منتظ ه، بتا و   زه انج ه رتد4 سم ن ه ی ض یع سی را در 

مد   مت   -1ر م :  ستیز صیو ح   مح یا گلخ ن  یک هش انتش ر گ زه  یارائ  ر ه ب ا یاتل ینقش ، راه  ره  ایب  ا  ا ا .0
و   فتیرب ز  CCS-4ه  و متاد مش ب     رب   تزو ا ن  یکل ینیگ یج -3ک     ین گیب  آ   یر ه   ایگ یج  یه   ت ت-0  یان  
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رونم  ستلیم   میم ا همم اه بم  انتشم ر گم ز         ب رم  کم    واضا ممی 
CO2   همم ی آ ینمم ه همچممتا   ا ممت. الهتمم  انتشمم ر  مم ی  گمم ز

 ، متنمممت اکسمممی  SO2 ، دی اکسمممی  گمممتگ د رNOxنممم کس ر
 [.32  و غی ه ب ی  مترد ستج  ص ار گی د ]COر  ک با

 مم یا آم رهمم ی واتممل  از انجممما   در حمم   ح ضمم ، مطمم بش آ  
  فیممت بمم  ک ر  نمم  فعمم    91تممن ی تممنعت  ممیم ا کشممتر، 

میلیممتا سمما  7/99میلیممتا سمما کلین مم  و  7/90ستلیمم   مم لی ن  
ک ر  نمم  در حمم   احمم اه بمم ای 10 ممیم ا را دارنمم  کمم  الهتمم  

میلیممتا سمما   7/9میلیممتا سمما کلین مم  و   0/9ستلیمم   مم لی ن   
بیشمت یا   0219 می  م       رم .  یم ا بم  آا افم وده  تاهم     

 0ستلیمم   ممیم ا در کشممتره ی مختلمم  بمم  تممتر  جمم و      
  .04ب ر  راصتد د می

 0214کشورهای نخس  در تولید سیمان طی سال  -0جدول
 12 9 9 7 6 0 4 3 0 1 رسه 

  ا ا ک ه-ب زی  رو ی  ای اا ان ون ی ام ی   مد  ویتن ه هن   یا ن ه کشتر
ستلی   یم ا 
 04 00 07 62 74 99 76 90 302 0022 رمیلیتا سا 

 
 7/6، تمم درا   ممیم ا 99مطمم بش آم رهمم ی دا لممی،  ممی  مم   

میلیمتا سما بمتده ا مت. بم  ستجم         9/12میلیتا سما و کلین م    
صیممت بسمی ر   ای در تمنعت و همچنمیا    ب  مد   انم  ی ی رانم   

، در همم   مم ئیا  ممیم ا ایمم اا در بمم زار جهمم نی بمم  علممت سحمم ی  
سمتاا بم ای ایما نمت  تم درا ،       زیسمتی، نممی   نگ ه کًا و محیص

ارزش ص ب  ستجهی لحم   نممتد. الهتم  ب یم  افم ود کم  بم  ستجم          
در  ممن  اهمم   "،جهممش ستلیمم "بمم  ن مگممراری  مم   بمم  عنممتاا 

، رمم  ص کمممی میمم اا 99همم ی وزار  تمممت در  مم    ب ن ممم 
 [31ستلی   یم ا ه ت د میلیتا سا در نظ  ر ه ا ت. ]

ستلیمم   1422تممنعت و معمم ا،  مم      ه هممش  ممن  نقشمم  را  
بمم   [.30میلیممتا سمما در نظمم  گ فتمم  رمم ه ا ممت ] 72 ممیم ا 

جهمت سحقمش اتم      یمک صم نتا مم ی یت  سمم ن ه     م ده ا  ا 
بمم    و  اایمما یا ممًم یجمهممتر ی  صمم نتا ا   مم 02ر نجمم ه  

 سمم ن ه  و   بم ر  ا  یم کشمتر از آ م ر ز   سمت یز صیمحم  ح   منظتر
همم  و  و  مم زم ا همم  وزارسخ نمم    یممکل آنهمم ، نمم یبه تی یممم 

ی  دولتممیغ یعمممتم یو نه دهمم  یدولتمم یمؤ سمم   و نه دهمم  
  یم و کل ب رم   یصم نتا بم  آنهم  مسمتل ه ذکم  نم ه مم        رممت    کم  

مت  نمم   یحقممتص و ی قممیحق رمم کته  و مؤ سمم   و ارممخ ي 
 نمم ینم  تیممصمم نتا را رع  ایمممقمم ر در ا یهمم    ممتیمقمم را  و  

الهتمم  مممتارد سشممتیقی   تممی در ایمما مقمم را  لحمم        [.33]
سممتاا از  لممرا بمم  ستجمم  بمم   ت نسممی  متجممتد مممی   نشمم ه ا ممت.

 ه ی  یم ا به ه گ فت. در کتره RDF ت ت 

 گیری نتیجه-9
ه ی  ست ص بخش یاص ام س  ی، ب 0202س       م ایاز تنعت   ی یستل یا گلخ ن  یک هش گ زه  یب ا نقش  جه نی تنعت،مط بش  .1

ه ی    تم نی، مش وراا، ستلی کنن گ ا  یم ا، ستلی کنن گ ا بتا و م ی یت  ه ی سخ یهی، ر کت مختل  ر م  ر کت
    ن ریتی م ج ،  یش فت غی منتظ ه، بتا و   زه انج ه رتد4 سم ن ه ی ض یع سی را در 

مد   مت   -1ر م :  ستیز صیو ح   مح یا گلخ ن  یک هش انتش ر گ زه  یارائ  ر ه ب ا یاتل ینقش ، راه  ره  ایب  ا  ا ا .0
و   فتیرب ز  CCS-4ه  و متاد مش ب     رب   تزو ا ن  یکل ینیگ یج -3ک     ین گیب  آ   یر ه   ایگ یج  یه   ت ت-0  یان  
   ب رن یک با  م  هیذ 

ه ی جه نی  مد    یم ا و ج یگ ینی کلین   در ای اا ب  نتره ه ی آ ین گی،  هش ا ًع   ارائ  ر ه، در ح   ح ض  ر  ص .3
 م  ی  ا ت  نی  ک مً CCSه ی ج یگ یا و  ب ر  و در زمین   ت ت مت  و  می
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 .یراه، مس ا و ره   ز ق  یرگ می بستی ست ع    ی ار در تنعت    ت و   ز . م ک  سحق 1424ان از بتا   ن  ج م   ش - [06]

 هج ی رمسی. 1424 ن   ش  ان از جمهتری ا ًمی ای اا در افش  [07]

  .14/10/1390ر ا ایا یا ًم یجمهتر یو ف هنگ یاجتم ع ،ی  ل  رش  ست ع  اصتد د ص نتا ب ن م   نج  یابًغ [09]

نت یج   رمم ری   ب  ا  ا رمسی 1432س  افش  ب ر ی رون  س یی ا     ت ر و س کی  جمعیت کشتر و آین ه آا"  1390م ک  آم ر ای اا ر [09]
 یبههمتد فنم ور  ". گم اا یو د ی ی عل ،یمت ت ی ل.گ وه جمعیت و  ًمت- دفت  جمعیت، نی وی ک ر و   رم ری "عمتمی ن تا و مس ا

 .1394، "ک با اکسی ی ستلی   یم ا ب  ه   ک هش د

 .ه49260/  9020 . رم ره 1390. رستیز صیب    زم ا ح   ت مح یابًغ  اایوز   یه ن م   یسدت [32]

 ."99در      ج ر سع ا، منعت، ه ی وزار  ت اه  ب ن م " [31]

  .1396-1422ر سج ر  و  امع تنعت، وزار    ل  و ب ن م   ه ر  اایا یمع ن  ینقش  راه بخش مع ا و تن  [30]

 .1393ه ی مجلس رترای ا ًمی،  ، م ک    وهش سم ن ه  تی یص نتا م 
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 دهیچک
 فیزیکای  هاای  آسیب دچار خود عمر طول در آن به وابسته تاسیسات و سدها مانند هیدرولیکی هایسازه قبیل از بتنی های سازه

 ابتدا پژوهش، این در. شود می متنوعی اجرایی و شیمیایی ،(انجماد و ذوب های چرخه و زایی خالء پدیده فرسایش، و سایش شامل)
 دو به سایش میزان بر تاثیرگذار عوامل. گیردمی قرار بررسی مورد خالءزایی و سایش از ناشی فرسایش مخرب عوامل عملکرد روش
 و( ساایش  معرض در سازه گرفتن قرار زمان مدت و بتنی سطح شکل جریان، مسیر آب، سرعت ذرات، سختی) هیدرولیکی دسته

 مانند؛ دهد، افزایش تواندمی را سایشی مقاومت شود،می بتن فشاری مقاومت افزایش باعث که عواملی. شودمی تقسیم بتن خواص
 میکروسایلی،،  مانند معدنی افزودنی مواد و خاص هایسیمان از استفاده اختالط، هاینسبت بتن، مقاومت ها،سنگدانه مشخصات

 .آوریعمل شرایط و سطح پرداخت عامل دو و الیاف خاکستربادی، و سرباره
 قبیل از خاص هایبتن عملکرد. است برده فرسایش برابر در خاص هایبتن از استفاده سمت به را محققین ها،سازه دوام تامین لزوم
 بررسی مخرب عوامل برابر در مکانیکی مشخصات نظر از پلیمری و توانمندفوق توانمند، الیافی، پرمقاومت، تراکم، خود غلتکی، بتن

 .شدند
 ابعااد  و سختی افزایش مانند بتن مخلوط طرح پارامترهای در تغییر با فرسایش برابر در بتن دوام افزایش تحقیق، این کلی نتایج از

 برابار  در مقاومات  بهباود  باعاث  تواندمی سطح در مناسب قرارگیری با که الیاف و معدنی هایافزودنی از بهینه استفاده سنگدانه،
 .باشدمی بتن سایشی مقاومت بهبود بر تاثیرگذار عوامل مهمترین بتن سطح و فشاری مقاومت افزایش. شود سایش
 بتن دوام، سایشی، مقاومت فیزیکی، آسیب هیدرولیکی، بتنی هایسازه: کلیدی کلمات

 

 مقدمه 1
 

هااهه هراایکی ره  یاا  یهااب  ساایهه یاا    اا    ههاا         سااه  
هااهه سااهنی هم  ه اا  ک  تاانهو اله راا تاانهو ی چردراای قاایه  

می مظن ج  ما  متیفاب یا و  ی    مظان  قی اهوه هها     م اهی         

 ه راا   ااهکینو  .شاا وماا مهااه هاان  واا ک ی م سواا  م  اا   
تاانهو مااهو  وک سااهن  تاانهو ی چنم اان    اا     یااف  یاایو یاا 

کسای  سایهه ی    ههه هریکی ره   مانه یایهه  یا  مظان ما       سه  
یانو که   یهان   هاهه  یاه   ان      هاهه هرایکی ره س ساه      وهگن ساه   

طاا یم  ه اای ی  اا  یاا   فاا  هته اا  یااهیه تل راان  س م اا     

 م  یه ج  و م  ی
 مه یس   کشی  هکش هس  و موج ه
   ن   مه یس  و موهی    ن  س

 تهن   و موگه 

   و  شهنچ  م  ی
   ن   مه یس   و موهی   سیهو
 م ه ح  م یری  سنچنس  تهن  س و موگه 

 تهن   و موگه  سهنی هم 

 کمضهمرهمپ ک  مرنم  ی
   ن   مه یس   و موهی   سیهوههک

 تهن   و موگه 
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ینناا کو ک  ساا   وی م    ج فاا     ه هااه     ه راا  یهااب  وی م آ 
م هئف   س   ا  وک ذششای    یان یا  آ  چنو نیا  شای   سا         
ی طن حااه   بفااا موهیماا  اوااهکه ک  ت هااه ملرااهک ته رنذااش ک یاان  

و م اای ی  وک یاا کت   اا  شاان ه  موهیماا  ی  رتراا  سااه   ماا 
ت  مای  همام ما  نه یان  رترا  ساه   ی   ان        م رس  یایو ما   

ت  مای  شان ه  م رسا  متان  ما     متری سه   یهشی  یایو ت ا    
یاا  ساان   ی وک ماایت    یاان      اان متراای وک مظاان ذنایاا      
هاه  شی س آسرا وهای  ی موهیما  ک     وسا  ییهای   هاو نن یا       

هاهه  نران ما کو ت جا      ذ ههه  ه ر  وی م ییو یا و  ی وک وها   
 قن ک ذنای   س  

 ساایتهو     م ااه ح مهم هسااا ی براان  ساایهمی کو وک یاایوس  اایم    
هاهه یی ا س یجا و     ی ل ا ا  وک ساهن  ی  جان ه ساه      ک هه  

هااهه ارتههاا  ی     ماام ی شاان ه  م رساا  متاان س آساارا    
آیکه شاار رهه  مهشاا        ماام متاان س  اایم وقاا  وک   اام  

یاایوس  اایم حته اا  ی مگهاای که یاایو ی  اایم  مجااهم تل راان     
هااهه یاانو که       ماام   اای  نن یاا جتئاا  ی م وک حاارو یهاان 

 [1یهشی ]  یوکس وک  و ک م 
یهشاای هااهه ارتههاا  ماا سااههو ی  هیهیهساار      ج فاا  آساارا

هاهه هرایکی ره   وا کههه       یروینهو آماهک آسارا وک ساه     
هاااهه هرااایکی ره  م ااایلی ساااههو  متیفاااب ک  و کو  ساااه  
هااهه آک مااوس وهاا  ک  یهیوساا  متاات س    ساانکهتههس ح هااد  

هااهه هااهس ت ماامهااهه  ههواا س  ااه  ک هااهس    اا وهاا  ک   همااهل
هاه ه ای ی  انساههو مهشا         میوهل آ  ی وههم  تتفرا     ای    

سااههو ه اا  ک  یاا  یاا ک  هااو م هاا ا چر ساای  ی و ئ اا  وک  
هااهه هراایکی ره  مساان  یاا و  ی یههاای حاارو   مگهاای که سااه  

طن حاا  سااه   وک طاان   ناایحا یاایو   ااهت ذاانوو  ن ااهک    
مهشاا     سااههو وک حاای چ اای سااهمیر ین  ساا  ی اا  یلاای        

طاا ک   اام سااههوس مراات   تتنهااا یاا   ذششاا   مااه س طاا   
ذرانه ساههو   موت   یروین     هو موای ک ن  های یا و   مای       

ی ا  یان ه    شا و  هاهه متیفتا   مجاهم ما     ییو ت سا  آ ماههو  

 ASTM C11381هااااهه هراااایکی ره س  ساااایهمی کو سااااه  
 وهی سه ه ک  یهین  مجهم م  شبر 

یهشاای  سااتی  ،ک  س سااههو یاا     ماام ذ مااهذ م  ی ی اای  ماا  
سن   آ س م ارن جنهاه س شاهم ساسح یی ا س موهیما  یایو ی        
ه د اارو ماای   مااه  قاان ک ذاانایو سااه   وک ملاان   هااو      

یهشای ی  ا  مف    هه    مم ته رنذاش ک یان موای ک ساههو ما      م  ت 
ذاش کو شاهمم موت اه        یان موهیما  سههوا  یایو   ان ما       

هااهه  ناایحاس  ساایتهو      هااهس موهیماا  یاایوس م ااب  ساا گی م 
ه ناااه  ی مااا  و  اتیومااا  ملااایم  مهم ااای     هاااهسااار ه 

مرهنیسااارفرسس سااانیهک  ی نه  اااینیهوهس   راااه  ی وی  همااام  
 آیکه  چنو ن  سسح ی شن ه    م

 تیم  ات هو  رتر  یایو یان ه یهبا و   فهانو وک ین یان    مام       
هاهه ناه   ا     شا و تاه   فهانو یایو    آسرا ارتهه  یه ث ما  

 مای ما کو   هاهه متفا ا ی م اه ح متیفاب تواهرم شای          طن 
 ت ج  قن ک یگرنمی 

هاااهه ناااه  هل ااا  یی ااا   ااا  حااای قم وک ههااا       یااایو
هااههو تتااهی  قهیاام مححظاا  یااه یاایو مل اا    و شاای    یهبذاا 

هااهه نااه  م جاا وس  یهشاای   فاا  وساایرهی  یاا    اای  یاایو   
هاهه   سا   ا  وک ت  رای ما  و  اتیوما س مهشارو آی         چرونا 

 ی تجهرت   ی  یج و آمی   س  

 بتنفرسایش در . 2
 

هااهه ( انسااههو یاایو وک سااه    ACI) 2 مج ااو یاایو آمنههااه  
کیماای  ،ک   جهماای  هراایکی ره  ک  یاا  مل اا  جی شاای  چاارو  

یااایو ت سااا  ساااههوس نحو  هااا  ) هیهیهسااار  ( ی ح فااا     
  ی کو هااهه ارتههاا  ی شاار رههآساارا  [1]و ماای  شاار رهه  ماا 

هااهه هراایکی ره  یه ااث  ااههو جاایه     یاان یاایو وک سااه    
 ذنوو موهیم س وی م ی چههی که م 

هااهه هراایکی ره  وک   اان  هااهه م جاا و وک سااه    بفااا آساارا
یهشایس وک     مم ارتهها   ا  شاهمم ساههو ی  هیهیهسار   ما       

                                                      
 

1 American Society for testing and materials (ASTM) 
2 American Concrete Institute 

-هااه ی سااه  سااس   وک ملاان  ینناا کو  ج ااهم ساات س  همااهل 

هااهه  هااد  آک مااو ی ت ماامهااهه هراایکی ره  مظراان ساانکهتس ح
وک چ ااای سااانکهت ی ح هاااد   [2] میواااهل آ  کا و و   سااا   

آک مااو  واا کمه  مراات چیهاای   هیهیهساار   ی سااههو ساابا     
  ه شی   س  ههه   ی ن هک 

هااهه آساارا وهاای  ت ساا   س چ اای م  ماا     سااه   1وک جااییل 
 [2] س       مم ارتهه  سههو ی  هیهیهسر   یره  شی 

 
 (212های فیزیکی بتن )انجمن بتن آمریکا، کمیته چند نمونه از آسیب -1جدول 

 م ا آسرا م ا سه   م م چنیژ  مهم چنیژ 

Arkabutla Lake Coldwater, MS سههو ح هد  آک مو 
Arthur R. Bowman Dam Oregon هیهیهسر   ننیج  ت مم  

Blue Mesa Dam Colorado  سههو ت مم  میوهل آ 
Bratsk Dam Bratsk, Irkutsk, U.S.S.R هیهیهسر   سنکهت  

Center Hill Dam Carthage, TN سههو ی  هیهیهسر   ح هد  آک مو 
Derbendikhan Dam Sulaymaniya, Iraq هیهیهسر   سنکهت  
Oologah Lake Dam Tulsa, OK سههو ح هد  آک مو 

Palisades Dam Irwin, ED سههو ی  هیهیهسر   سنکهت 
 

 زایی(. کاویتاسیون )خالء1. 2
(س تتنهااا وک   اان  ACIمسااهیت تلنهااب  مج ااو یاایو آمنههااه )  

 ایای  ا  جنهاه  آ      تتاه  ما   نحو  ه  هه  هیهیهسار    ماهم    
یااه ساان   یااهی یاا  یاا ک  مااهم ظه ی مهچر ساای  یاا  سااسح یاایو 
ینناا کو   اای  مهچر ساایگ  وک م اارن جنهااه  یه ااث  هجااهو       

هاهه     ناحو  هجاهو ذانوو      م هطت اواهک م تا  شای  ی حباه     
هااه یاا  چااههرو وساا  جنهااه  حن اا   اانو  ی       هااو حبااه  

و سااسح یی اا  هااهس مجااهیک هااتن  اای   ذاان تن راایذ  حبااه  ماا 
 ه یاه اواهک یاهی وک هاو م سوا        تته  یرهاییس هاو مهحرا  هانی    

  اای  چ اارو مهههاا    چااو کیه سااسح یاایو  هجااهو ماا   یاا 

 ااو  اانو  ی ت  ماای ،ک   یاایو ک  قفاا   هاانیه  قیکت  اایه ماا  
ت  مای یه اث   شا و  ا  نا و آ  ما     یه ث توهرم مهچر سیگ  م 

 [1]نوو  تنه وک   ن چیهی   هیهیهسر   ذآسرا ذ ینو 
هااهه  میوااهل آ  چیهاای   هیهیهساار    بفااا وک ساانکهتهه ی ت ماام

وهاای     ماام ته رنذااش ک یاان  هااو چیهاای  یاا  ساا  وساای   کا ماا 
هاهس     مام ه یسا   ماهه   که    شا و  ا   بهکت ای        تو ره م 

   مام هرایکیوه همره   موای ک      م  اهس هاهس وههما  مجان  ی    شهه 
ویاا  مت اا   ی ساان   آ س    ماام میتنقاا   وکجاا  حاان ک    

 آ س چن   یذ  ه   ی مرت    میوهل حن ک  

 
 های خسارت ناشی از کاویتاسیون در سازه هیدرولیکی نمونه -1شکل 

 



فصلنامه
انجمن بتن ایران

37

ینناا کو ک  ساا   وی م    ج فاا     ه هااه     ه راا  یهااب  وی م آ 
م هئف   س   ا  وک ذششای    یان یا  آ  چنو نیا  شای   سا         
ی طن حااه   بفااا موهیماا  اوااهکه ک  ت هااه ملرااهک ته رنذااش ک یاان  

و م اای ی  وک یاا کت   اا  شاان ه  موهیماا  ی  رتراا  سااه   ماا 
ت  مای  همام ما  نه یان  رترا  ساه   ی   ان        م رس  یایو ما   

ت  مای  شان ه  م رسا  متان  ما     متری سه   یهشی  یایو ت ا    
یاا  ساان   ی وک ماایت    یاان      اان متراای وک مظاان ذنایاا      
هاه  شی س آسرا وهای  ی موهیما  ک     وسا  ییهای   هاو نن یا       

هاهه  نران ما کو ت جا      ذ ههه  ه ر  وی م ییو یا و  ی وک وها   
 قن ک ذنای   س  

 ساایتهو     م ااه ح مهم هسااا ی براان  ساایهمی کو وک یاایوس  اایم    
هاهه یی ا س یجا و     ی ل ا ا  وک ساهن  ی  جان ه ساه      ک هه  

هااهه ارتههاا  ی     ماام ی شاان ه  م رساا  متاان س آساارا    
آیکه شاار رهه  مهشاا        ماام متاان س  اایم وقاا  وک   اام  

یاایوس  اایم حته اا  ی مگهاای که یاایو ی  اایم  مجااهم تل راان     
هااهه یاانو که       ماام   اای  نن یاا جتئاا  ی م وک حاارو یهاان 

 [1یهشی ]  یوکس وک  و ک م 
یهشاای هااهه ارتههاا  ماا سااههو ی  هیهیهساار      ج فاا  آساارا

هاهه هرایکی ره   وا کههه       یروینهو آماهک آسارا وک ساه     
هاااهه هرااایکی ره  م ااایلی ساااههو  متیفاااب ک  و کو  ساااه  
هااهه آک مااوس وهاا  ک  یهیوساا  متاات س    ساانکهتههس ح هااد  

هااهه هااهس ت ماامهااهه  ههواا س  ااه  ک هااهس    اا وهاا  ک   همااهل
هاه ه ای ی  انساههو مهشا         میوهل آ  ی وههم  تتفرا     ای    

سااههو ه اا  ک  یاا  یاا ک  هااو م هاا ا چر ساای  ی و ئ اا  وک  
هااهه هراایکی ره  مساان  یاا و  ی یههاای حاارو   مگهاای که سااه  

طن حاا  سااه   وک طاان   ناایحا یاایو   ااهت ذاانوو  ن ااهک    
مهشاا     سااههو وک حاای چ اای سااهمیر ین  ساا  ی اا  یلاای        

طاا ک   اام سااههوس مراات   تتنهااا یاا   ذششاا   مااه س طاا   
ذرانه ساههو   موت   یروین     هو موای ک ن  های یا و   مای       

ی ا  یان ه    شا و  هاهه متیفتا   مجاهم ما     ییو ت سا  آ ماههو  

 ASTM C11381هااااهه هراااایکی ره س  ساااایهمی کو سااااه  
 وهی سه ه ک  یهین  مجهم م  شبر 

یهشاای  سااتی  ،ک  س سااههو یاا     ماام ذ مااهذ م  ی ی اای  ماا  
سن   آ س م ارن جنهاه س شاهم ساسح یی ا س موهیما  یایو ی        
ه د اارو ماای   مااه  قاان ک ذاانایو سااه   وک ملاان   هااو      

یهشای ی  ا  مف    هه    مم ته رنذاش ک یان موای ک ساههو ما      م  ت 
ذاش کو شاهمم موت اه        یان موهیما  سههوا  یایو   ان ما       

هااهه  ناایحاس  ساایتهو      هااهس موهیماا  یاایوس م ااب  ساا گی م 
ه ناااه  ی مااا  و  اتیومااا  ملااایم  مهم ااای     هاااهسااار ه 

مرهنیسااارفرسس سااانیهک  ی نه  اااینیهوهس   راااه  ی وی  همااام  
 آیکه  چنو ن  سسح ی شن ه    م

 تیم  ات هو  رتر  یایو یان ه یهبا و   فهانو وک ین یان    مام       
هاهه ناه   ا     شا و تاه   فهانو یایو    آسرا ارتهه  یه ث ما  

 مای ما کو   هاهه متفا ا ی م اه ح متیفاب تواهرم شای          طن 
 ت ج  قن ک یگرنمی 

هاااهه ناااه  هل ااا  یی ااا   ااا  حااای قم وک ههااا       یااایو
هااههو تتااهی  قهیاام مححظاا  یااه یاایو مل اا    و شاای    یهبذاا 

هااهه نااه  م جاا وس  یهشاای   فاا  وساایرهی  یاا    اای  یاایو   
هاهه   سا   ا  وک ت  رای ما  و  اتیوما س مهشارو آی         چرونا 

 ی تجهرت   ی  یج و آمی   س  

 بتنفرسایش در . 2
 

هااهه ( انسااههو یاایو وک سااه    ACI) 2 مج ااو یاایو آمنههااه  
کیماای  ،ک   جهماای  هراایکی ره  ک  یاا  مل اا  جی شاای  چاارو  

یااایو ت سااا  ساااههوس نحو  هااا  ) هیهیهسااار  ( ی ح فااا     
  ی کو هااهه ارتههاا  ی شاار رههآساارا  [1]و ماای  شاار رهه  ماا 

هااهه هراایکی ره  یه ااث  ااههو جاایه     یاان یاایو وک سااه    
 ذنوو موهیم س وی م ی چههی که م 

هااهه هراایکی ره  وک   اان  هااهه م جاا و وک سااه    بفااا آساارا
یهشایس وک     مم ارتهها   ا  شاهمم ساههو ی  هیهیهسار   ما       

                                                      
 

1 American Society for testing and materials (ASTM) 
2 American Concrete Institute 

-هااه ی سااه  سااس   وک ملاان  ینناا کو  ج ااهم ساات س  همااهل 

هااهه  هااد  آک مااو ی ت ماامهااهه هراایکی ره  مظراان ساانکهتس ح
وک چ ااای سااانکهت ی ح هاااد   [2] میواااهل آ  کا و و   سااا   

آک مااو  واا کمه  مراات چیهاای   هیهیهساار   ی سااههو ساابا     
  ه شی   س  ههه   ی ن هک 

هااهه آساارا وهاای  ت ساا   س چ اای م  ماا     سااه   1وک جااییل 
 [2] س       مم ارتهه  سههو ی  هیهیهسر   یره  شی 

 
 (212های فیزیکی بتن )انجمن بتن آمریکا، کمیته چند نمونه از آسیب -1جدول 

 م ا آسرا م ا سه   م م چنیژ  مهم چنیژ 

Arkabutla Lake Coldwater, MS سههو ح هد  آک مو 
Arthur R. Bowman Dam Oregon هیهیهسر   ننیج  ت مم  

Blue Mesa Dam Colorado  سههو ت مم  میوهل آ 
Bratsk Dam Bratsk, Irkutsk, U.S.S.R هیهیهسر   سنکهت  

Center Hill Dam Carthage, TN سههو ی  هیهیهسر   ح هد  آک مو 
Derbendikhan Dam Sulaymaniya, Iraq هیهیهسر   سنکهت  
Oologah Lake Dam Tulsa, OK سههو ح هد  آک مو 

Palisades Dam Irwin, ED سههو ی  هیهیهسر   سنکهت 
 

 زایی(. کاویتاسیون )خالء1. 2
(س تتنهااا وک   اان  ACIمسااهیت تلنهااب  مج ااو یاایو آمنههااه )  

 ایای  ا  جنهاه  آ      تتاه  ما   نحو  ه  هه  هیهیهسار    ماهم    
یااه ساان   یااهی یاا  یاا ک  مااهم ظه ی مهچر ساای  یاا  سااسح یاایو 
ینناا کو   اای  مهچر ساایگ  وک م اارن جنهااه  یه ااث  هجااهو       

هاهه     ناحو  هجاهو ذانوو      م هطت اواهک م تا  شای  ی حباه     
هااه یاا  چااههرو وساا  جنهااه  حن اا   اانو  ی       هااو حبااه  

و سااسح یی اا  هااهس مجااهیک هااتن  اای   ذاان تن راایذ  حبااه  ماا 
 ه یاه اواهک یاهی وک هاو م سوا        تته  یرهاییس هاو مهحرا  هانی    

  اای  چ اارو مهههاا    چااو کیه سااسح یاایو  هجااهو ماا   یاا 

 ااو  اانو  ی ت  ماای ،ک   یاایو ک  قفاا   هاانیه  قیکت  اایه ماا  
ت  مای یه اث   شا و  ا  نا و آ  ما     یه ث توهرم مهچر سیگ  م 

 [1]نوو  تنه وک   ن چیهی   هیهیهسر   ذآسرا ذ ینو 
هااهه  میوااهل آ  چیهاای   هیهیهساار    بفااا وک ساانکهتهه ی ت ماام

وهاای     ماام ته رنذااش ک یاان  هااو چیهاای  یاا  ساا  وساای   کا ماا 
هاهس     مام ه یسا   ماهه   که    شا و  ا   بهکت ای        تو ره م 

   مام هرایکیوه همره   موای ک      م  اهس هاهس وههما  مجان  ی    شهه 
ویاا  مت اا   ی ساان   آ س    ماام میتنقاا   وکجاا  حاان ک    

 آ س چن   یذ  ه   ی مرت    میوهل حن ک  
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 .  ارزیابی مقاومت مصالح در برابر کاویتاسیون1. 1. 2
مااا ا م اااه ح متیفاااب  08یااان کیه موهیمااا    [3]مهییمه ااای 

تنمر اا  ی کی ااو م ااهار وک ین یاان  هیهیهساار   یااه  ساایتهو      
 ت ورت  نو   1کیش یمی که

هه مل ا    یاه  سایتهو        ها موهیم  وک ین یان  هیهیهسار   یایو   
یتهاااسس مرهنیسااارفرسس  اتیومااا  شااار رهه   هه ااای  آ س   

 ااات هو  ههیاای چ وکهااهه الااهل ی   رااه  ااا یوه  ااات هو ماا   
موهیماا  اوااهکه یه ااث یهباا و موهیماا  وک ین یاان  هیهیهساار     

( ک یساا  موت اا  یاارو  ماای     ساا       2شاا و  )شااهم  ماا 
هسااار   وک یتکذیااانهو سااا گی م  ی موهیمااا  وک ین یااان  هیهی  

 [3]م ه ح یه چهه  سر هم  یج و می کو 
یااننح  م ااه ح یااه چههاا  ساار هم  وک م ااه ح یااه چههاا  چفر اانه  
ک یس  موت   یارو موهیما  اواهکه ی  اههو حجاه مهشا           
 هیهیهساار   یجاا و ماای کو   هااو م ااه ح یلاای    قن کذراانه وک    

سااه  س  188تااه  08ملاان  شاان ه   هیهیهساار   یاا  ماای     
میان مهلاا و شای ی  ماح      ساهمی   08 ههو حج ا    یان      

شااهمم چفاا   یکتااه  یهیاانهو موهیماا  وک ین یاان  هیهیهساار   ک     
هااهه  چ   اا  وک  هااو آ مااههو    موااه  و و   ماا        مااح   

  راای  موااههی  ماا  3 ساایتهو  شاای   ساا س میااههش ک  وک شااهم 
چ ااا ساان مره  چنشاای   چ   اا  یهیاانهو میرجاا  ک  وک ین یاان   

  هیهیهسر   و کو 

 
کاهش حجم کاویتاسیون در برابر مقاومت فشاری مصالح با پایه  -2شکل 

 [3]سیمانی 

                                                      
 

1 Venturi-type apparatus 

 
های اپوکسی در مقایسه با بتن مقاومت در برابر کاویتاسیون سیستم -3شکل 

[3]معمولی   

 
[3]مقاومت در برابر کاویتاسیون مصالح ترمیمی مختلف  -4شکل   

 
ک   ثاان م ااه ح یااه چههاا    ااههو حجااه مهشاا      هیهیهساار   و 

چفر اانه   یاان    ی اارهکه    م ااه ح یااه چههاا  ساار هم  متیفااب  
سااه   قاان ک  08وهاای یلاای    هااه موااه  ماا یهشاای  آ مااههوماا 

م  ماا   28هااه وک ملاان  شاان ه   هیهیهساار  س    و و  م  ماا 
م  ما  م اه ح یاه چهها  سار هم        6م ه ح یه چهه  چفر انه ی اوا    

میاان مهلااا سااهمی  188  موهیماا  یااهی  ااههو حجااه   یاان   
 و شی ی 

هااهه متیفااب م ااه ح تنمر اا  موهه اا  یاارو طاان  4وک شااهم 
وک ین ین مای   ماه  وک ملان   هیهیهسار    مجاهم شای   سا          
ی  تنترا چ ا سان مره   چ   ا س ماح  چفا   یکتاه س ماح        
مرهنیسااارفرس ی چااا وک الاااهل یهیااانهو میاااههش ک  وک ین یااان    

  هیهیهسر   و ومی 
و  هاااهی  می ااای  وک آ مههواااگه س موهیمااا  مه یسااارو  کتااا

 هیهیهساار   ی اارهکه    ماا  و تنمر اا  متیفااب ک  آ مااههو      
 نو   می؛ یه  هاو حاهل تاه یا   مانی س هار  ماهو     ج فا  اا یو          

هااای  مااان ی چااای س قاااهوک یااا  موهیمااا   همااام وک ین یااان   
وک ی اارهکه    ماا  کو یاایو چفر اانهس   [4] هیهیهساار   مواایمی  
هیهسار    هاهه سار هم  یان ه تانمره  هی    مح   چ   ا  ی ماح   

 سیتهو  شی   س   ی ای  یا  شان ه  م ام ی ما ا آسارا هها         
 ش و  ههه ا    جن  م    کیش
ینمهماا  یاان ه  ک هااهی  م ااه ح تنمر اا   ساایتهو      [0]ی  اااهه

(  مجااهم و و  اا  م ااه    ک  Yellowtailشاای  وک ساانکهت ساای )
 میتااه    اای تااه یهیاانهو شااهمس م اوراا  ک   یااه ت جاا  یاا       

 یهشی   م قلر  وش  ک ی شن ه  م کوه  ست  و شی 
 .  ساااایش2. 2

هاهه یی ا   ا     (س ساه   ACIمسهیت تلنهب  مج و یایو آمنههاه )  
آ  یه سان   یاهی ه ان   یاه ذام ی یهس سا گنهت س شاو ی ،ک          

   ایس م هاا  ه  ما کو مسه لا  نن یا  یاایو     ملفات م یوام ما    
هاهه آک مااو ی ساانکهتهه وک  یهشاا ی  ح هااد وک   ان سااههو ما   

 [1]قن ک و کمی  سیههس یروین وک ملن  سههو 
 ایای   سههو وک   ن هانی  ما  و   ئای یا  ساسح  اب  تتاه  ما         

آساارا مهشاا      هااو نن یاا  یاا  یاا ک  یااروف  شاای  سااسح  
هااهه شاایهی ی آشااتی  شاا و   مااهم   اا  جنهااه یاایو  ااههن ماا 

هااهه قهیاام روااین ی تتنهااایجاا و و کوس مراانیه هاانی   ج ااهم ی
آهاای  مراات   تتنهااا سااههو تااهیل      تاا جه  یاا  یجاا و ماا  

سااتی  ،ک  س ساان   آ س م اارن جنهااه س شااهم سااسح یی اا س  
موهیماا  یاایو ی ه د اارو ماای   مااه  قاان ک ذاانایو سااه   وک   

یهشای  انساههو مهشا     ساههو آ  ی     هاه ما   ملن   هو م  تا  
یی اا   هااه کیه سااس  ماا  و جهماای یه ااث ذ ااینش کهاات تاان  

هااه یاا  و راام یاارو    حاای یاا و  شاا و  ت ساال  تاان سااه   ماا 
یهشاای  مرنیهااهه اوااهکه ی   تاا و  وواا  ی کو یاان یاایو ماا    

هاهه یایوس هالب ساه        وو  یه ث ت نه  وک ذ اینش تان   
   ج باا  موهیماا  ن اایگ  ی    یاارو کااایو  ت ااهل ن راان       

 [6, 4]ش و  سر ه  ی س گی م  م 
مهااهمرتم نن یاا  یاان   اان سااههو ک  وک ساا    [7] راا  ی ه هااهک   
(  منحفاا   یل وک   اان جنهااه  آ  0نو  )شااهم منحفاا  تلنهااب  اا

شا و ی ساپس یان    ی مت ، آ  یه ث چ سی  شای  ساسح یایو ما     
هاهه  وک ساسح یایو یا        ن هنی  ،ک   جهمای ملفات کهات تان     

 6 ایای  وک شاهم   آهی  منحفا  سا م ساههو  تتاه  ما      یج و م 
هااهه     نن یاا  مهشاا     سااههو موااه  و و  شاای      م  ماا  7ی 

  س  

 
 [7]عملکرد سایش تحت آب روی سطح بتن  -5شکل 
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 .  ارزیابی مقاومت مصالح در برابر کاویتاسیون1. 1. 2
مااا ا م اااه ح متیفاااب  08یااان کیه موهیمااا    [3]مهییمه ااای 

تنمر اا  ی کی ااو م ااهار وک ین یاان  هیهیهساار   یااه  ساایتهو      
 ت ورت  نو   1کیش یمی که

هه مل ا    یاه  سایتهو        ها موهیم  وک ین یان  هیهیهسار   یایو   
یتهاااسس مرهنیسااارفرسس  اتیومااا  شااار رهه   هه ااای  آ س   

 ااات هو  ههیاای چ وکهااهه الااهل ی   رااه  ااا یوه  ااات هو ماا   
موهیماا  اوااهکه یه ااث یهباا و موهیماا  وک ین یاان  هیهیهساار     

( ک یساا  موت اا  یاارو  ماای     ساا       2شاا و  )شااهم  ماا 
هسااار   وک یتکذیااانهو سااا گی م  ی موهیمااا  وک ین یااان  هیهی  

 [3]م ه ح یه چهه  سر هم  یج و می کو 
یااننح  م ااه ح یااه چههاا  ساار هم  وک م ااه ح یااه چههاا  چفر اانه  
ک یس  موت   یارو موهیما  اواهکه ی  اههو حجاه مهشا           
 هیهیهساار   یجاا و ماای کو   هااو م ااه ح یلاای    قن کذراانه وک    

سااه  س  188تااه  08ملاان  شاان ه   هیهیهساار   یاا  ماای     
میان مهلاا و شای ی  ماح      ساهمی   08 ههو حج ا    یان      

شااهمم چفاا   یکتااه  یهیاانهو موهیماا  وک ین یاان  هیهیهساار   ک     
هااهه  چ   اا  وک  هااو آ مااههو    موااه  و و   ماا        مااح   

  راای  موااههی  ماا  3 ساایتهو  شاای   ساا س میااههش ک  وک شااهم 
چ ااا ساان مره  چنشاای   چ   اا  یهیاانهو میرجاا  ک  وک ین یاان   

  هیهیهسر   و کو 

 
کاهش حجم کاویتاسیون در برابر مقاومت فشاری مصالح با پایه  -2شکل 

 [3]سیمانی 

                                                      
 

1 Venturi-type apparatus 

 
های اپوکسی در مقایسه با بتن مقاومت در برابر کاویتاسیون سیستم -3شکل 

[3]معمولی   

 
[3]مقاومت در برابر کاویتاسیون مصالح ترمیمی مختلف  -4شکل   

 
ک   ثاان م ااه ح یااه چههاا    ااههو حجااه مهشاا      هیهیهساار   و 

چفر اانه   یاان    ی اارهکه    م ااه ح یااه چههاا  ساار هم  متیفااب  
سااه   قاان ک  08وهاای یلاای    هااه موااه  ماا یهشاای  آ مااههوماا 

م  ماا   28هااه وک ملاان  شاان ه   هیهیهساار  س    و و  م  ماا 
م  ما  م اه ح یاه چهها  سار هم        6م ه ح یه چهه  چفر انه ی اوا    

میاان مهلااا سااهمی  188  موهیماا  یااهی  ااههو حجااه   یاان   
 و شی ی 

هااهه متیفااب م ااه ح تنمر اا  موهه اا  یاارو طاان  4وک شااهم 
وک ین ین مای   ماه  وک ملان   هیهیهسار    مجاهم شای   سا          
ی  تنترا چ ا سان مره   چ   ا س ماح  چفا   یکتاه س ماح        
مرهنیسااارفرس ی چااا وک الاااهل یهیااانهو میاااههش ک  وک ین یااان    

  هیهیهسر   و ومی 
و  هاااهی  می ااای  وک آ مههواااگه س موهیمااا  مه یسااارو  کتااا

 هیهیهساار   ی اارهکه    ماا  و تنمر اا  متیفااب ک  آ مااههو      
 نو   می؛ یه  هاو حاهل تاه یا   مانی س هار  ماهو     ج فا  اا یو          

هااای  مااان ی چااای س قاااهوک یااا  موهیمااا   همااام وک ین یااان   
وک ی اارهکه    ماا  کو یاایو چفر اانهس   [4] هیهیهساار   مواایمی  
هیهسار    هاهه سار هم  یان ه تانمره  هی    مح   چ   ا  ی ماح   

 سیتهو  شی   س   ی ای  یا  شان ه  م ام ی ما ا آسارا هها         
 ش و  ههه ا    جن  م    کیش
ینمهماا  یاان ه  ک هااهی  م ااه ح تنمر اا   ساایتهو      [0]ی  اااهه

(  مجااهم و و  اا  م ااه    ک  Yellowtailشاای  وک ساانکهت ساای )
 میتااه    اای تااه یهیاانهو شااهمس م اوراا  ک   یااه ت جاا  یاا       

 یهشی   م قلر  وش  ک ی شن ه  م کوه  ست  و شی 
 .  ساااایش2. 2

هاهه یی ا   ا     (س ساه   ACIمسهیت تلنهب  مج و یایو آمنههاه )  
آ  یه سان   یاهی ه ان   یاه ذام ی یهس سا گنهت س شاو ی ،ک          

   ایس م هاا  ه  ما کو مسه لا  نن یا  یاایو     ملفات م یوام ما    
هاهه آک مااو ی ساانکهتهه وک  یهشاا ی  ح هااد وک   ان سااههو ما   

 [1]قن ک و کمی  سیههس یروین وک ملن  سههو 
 ایای   سههو وک   ن هانی  ما  و   ئای یا  ساسح  اب  تتاه  ما         

آساارا مهشاا      هااو نن یاا  یاا  یاا ک  یااروف  شاای  سااسح  
هااهه شاایهی ی آشااتی  شاا و   مااهم   اا  جنهااه یاایو  ااههن ماا 

هااهه قهیاام روااین ی تتنهااایجاا و و کوس مراانیه هاانی   ج ااهم ی
آهاای  مراات   تتنهااا سااههو تااهیل      تاا جه  یاا  یجاا و ماا  

سااتی  ،ک  س ساان   آ س م اارن جنهااه س شااهم سااسح یی اا س  
موهیماا  یاایو ی ه د اارو ماای   مااه  قاان ک ذاانایو سااه   وک   

یهشای  انساههو مهشا     ساههو آ  ی     هاه ما   ملن   هو م  تا  
یی اا   هااه کیه سااس  ماا  و جهماای یه ااث ذ ااینش کهاات تاان  

هااه یاا  و راام یاارو    حاای یاا و  شاا و  ت ساال  تاان سااه   ماا 
یهشاای  مرنیهااهه اوااهکه ی   تاا و  وواا  ی کو یاان یاایو ماا    

هاهه یایوس هالب ساه        وو  یه ث ت نه  وک ذ اینش تان   
   ج باا  موهیماا  ن اایگ  ی    یاارو کااایو  ت ااهل ن راان       

 [6, 4]ش و  سر ه  ی س گی م  م 
مهااهمرتم نن یاا  یاان   اان سااههو ک  وک ساا    [7] راا  ی ه هااهک   
(  منحفاا   یل وک   اان جنهااه  آ  0نو  )شااهم منحفاا  تلنهااب  اا

شا و ی ساپس یان    ی مت ، آ  یه ث چ سی  شای  ساسح یایو ما     
هاهه  وک ساسح یایو یا        ن هنی  ،ک   جهمای ملفات کهات تان     

 6 ایای  وک شاهم   آهی  منحفا  سا م ساههو  تتاه  ما      یج و م 
هااهه     نن یاا  مهشاا     سااههو موااه  و و  شاای      م  ماا  7ی 

  س  

 
 [7]عملکرد سایش تحت آب روی سطح بتن  -5شکل 
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 [0]تلنهب شی   س    ASTMههه متیفت  وک آ مههو
ASTM C418  (  ین کیه سسح ییو 1کیش آ مههو ی  یسرف  مهس  چهش  )س ی یحس 
ASTM C779   س  کیش آ مههو ین ه سههو سسح  او  وک آ مههوگه 
ASTM C994 ینش  –ح ییو هه مح  یه  سیتهو     کیش وی ک کیش آ مههو موهیم  سههو  ین ه سس 

ASTM C1138   ههه هریکی ره  )کیش  هن آ ( کیش آ مههو موهیم  ییو وک ین ین سههو وک سه 

موااه  و و  اا  یاان ه  ک هااهی   [9]  راای  ه کساادهک   موااههی  ماا  2هااهه ااا   ک  وک شاان ه  متیفااب وک جااییل  ااهکینو آ مااههو
( مایل شاا و تااه شاان ه   ASTM C1138ه کیش سااههو ت ا  آ  ) ساههو یاایو هراایکی ره س کیش یا هه م هسااا مر اا  ی یههای یاا   

 طبرل  سههو ینقن ک ذنوو  

 [8]ها برای مقاومت سایشی بتن  کاربرد آزمایش -2جدول 

 

 . تاثیر مصالح بر مقاومت سایشی بتن1. 2. 2

و مای   هاو    مام یا         مم  یف  موهیما  سههوا  یایو ک  سات  شایذ  یایو ی چر مای یارو سا گی م  ی ن ران ما             [18]چهچ ت س 
 (  0ههه  متیفت  ی یگ  و کو  )شهم یهبذ 

چونمگاا  ت  مااهه  جااش   گاا   ه راا  و کو یاان ه موهیماا  سههواا  ی اوااهکه وی چااهک مین ناا    ارتههاا  ساا گی م س سااتی  ی چونم
یهشای  کهتو ما  یا   فا  ت  ماهه   کتباها یهیان یاه ههایهگن   فهانو            منژه سا گی م  ی تیرران شاهم چحسایرو یایی  ذ ارتیگ  ما        

 [11]و م  و کو  یهینه وک سههو م ب  ی  وکش 
یاا س آههاا س آههاا  وی اا مری س ماا    ساا ن آ،کهااو )تن رباا     یه   اا  ی   چهااهک ماا ا ساا گی م س ذن مر [12]یچحمیاا  ی ه هااهک     

(   اههو   ات ت ا  ساههو هان سا گی م  ت سا  آ ماههو  اس          9ذهینی( وک ییو ک     مظن موهیما  سههوا  ینکسا   نومای )شاهم      
 (  می    ذرنه شی   س  ASTM C779آمجفس ی وک ییو مسهیت یه  سیهمی کو )

                                                      
 

1 Sandblast 

 

 
  [12]مقاومت سایشی بتن   عوامل تاثیرگذار بر -8شکل 

 
(  ا  سا گی م  آهها  یرواینهو ی سا گی م  ذن مریا  ی آ،کهاو   یانهو   ات ساههو ک   و کمای    ات             9وهای )شاهم   میههش موه  م 

 ههیی   یهشیس یه ستی    ین س گی م س  ههو   ت مهش     سههو  ات هو م هه م سههو ییو می هسا یه موهیم  س گی م 

 
[12]های مختلف چهار نوع بتن ساخته شده با سنگدانه مقایسه سایش -9شکل  

 
 
م وواارو موااههی   نوماای  اا  ماا ا ساا گی م   هماام مه اا  وک  

 موهیم  سههو  ییو  س  
هااه یاان  تااه رن   سااتی  ساا گی م    [13] رفاار  ی ه هااهک    

و ما    نومای  چا ش ما ا وکشا      موهیم  سههوا  یایو ک  ینکسا    
شه ی س ذاهینیس یه   ا س  ا  کتتس سا ن آهاو ی مهسا  سا ن ک         
 ک هاااهی   نومااای  موهیمااا  اواااهکه ی موهیمااا  سههوااا       
آ مااههو  ااس آمجفااس ک  یاان ه هاان ساا ن م هسااب   نوماای ی   
ک یساا  م هسااب  یاارو سااتی  ی موهیماا  سههواا  ساا گی م       

تان ی  لربموههی  شی  وک ییو  اهوه م هاو  سا  سا گی م  ها     
تان ساههو یرواینه ک  می  ام     تن م اب  یا  سا گی م  قا ه    منم
شاا و  هاان  وک موهیماا  اوااهکه یااهی وک حااه    اا  ساا گی م  ماا 

کسای ی وک  هاو   شا و یایو یا  موهیما  اواهکه ما       شه ی  م  
 حه   ن رن سر ه   همم تلررو    ی  موهیم  ن  هی ی و 

یروااینهو  هااهه ذااهینی ی یه   اا یاایو سااهنی  شاای  یااه ساا گی م 
موهیم  اوهکه ی سههوا  ییسا  آمای ی مهسا  سا ن   فهانو       
هلرت  وک ین ین  هاو نا    و شا   وک  هاو ما کو تاه رن  مای           

هااهه آ،کهااو  ،ک   وک ساا ن  یااف  موااه و یاا و  ساا گی م     

هااهه کهاات م ااب  یاا  مهساا  ساا ن یااه )ذااهینی ی یه   اا ( یااه و ماا 
ت  راای هااهه وکشاا س یاایو یااه موهیماا  سههواا  یروااینه ک  و ماا 
 م   اا  وک موهیماا   هااهه     ساا گی یهبذاا  [13]   اای  ماا 

ی ایه  سههو  تاه رن مه ا  و کو  بهکت ای     یهاا س شاهمس و ما       
ی سااحم   اا  چر ماای یاارو ن راان ساار ه  ی ساا گی م  ک  یهباا و  

هااه  هماام ی اارهک مه اا  یاان ه  یتواای  چونمگاا  ساا گی م ماا 
   [18]یهشی  هه م ستی  س گی م 

تااه رن یتکذیاانهو  ماای    ساا گی م  ک  وک     [7] راا  ی ه هااهک    
 20ی  13س 0هااهه  ماای   آ مااههو ینکساا   نوماای  یتکذیاانهو   

هااهه یاایو یااه موهیماا  اوااهکه چااههرو ی یااهی  مرفر یاان وک طاان 
مگهچهسااههل( ی کو شاایمی  یاان ه یاایو یااه      98تااه  20)تونهبااه 

موهیماا   ااهس  ااات هو یتکذیاانهو  ماای    ساا گی م س موهیماا      
وهاای   ماای    ساا گی م  یتکذیاانس سااسح  سههواا  ک   ااات هو ماا 

ه    یاانه یاان ه  مت اا     یاانه و کو ی یاا  ن راان ساار    
چ شااو مرااه  و کو ی ااهین هو  ت ااهل یهیاانه چراای   اانو  ی یه ااث  

شاا و  ذنچاا  هااهه ت اا  سااههو ماا   ااههو مواای ک ساا گی م 
ساا گی م  یتکذیاان  مااهم   اا  موهیماا  یاایو  ااه  ساا س مرااه  یاا  
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 [0]تلنهب شی   س    ASTMههه متیفت  وک آ مههو
ASTM C418  (  ین کیه سسح ییو 1کیش آ مههو ی  یسرف  مهس  چهش  )س ی یحس 
ASTM C779   س  کیش آ مههو ین ه سههو سسح  او  وک آ مههوگه 
ASTM C994 ینش  –ح ییو هه مح  یه  سیتهو     کیش وی ک کیش آ مههو موهیم  سههو  ین ه سس 

ASTM C1138   ههه هریکی ره  )کیش  هن آ ( کیش آ مههو موهیم  ییو وک ین ین سههو وک سه 

موااه  و و  اا  یاان ه  ک هااهی   [9]  راای  ه کساادهک   موااههی  ماا  2هااهه ااا   ک  وک شاان ه  متیفااب وک جااییل  ااهکینو آ مااههو
( مایل شاا و تااه شاان ه   ASTM C1138ه کیش سااههو ت ا  آ  ) ساههو یاایو هراایکی ره س کیش یا هه م هسااا مر اا  ی یههای یاا   

 طبرل  سههو ینقن ک ذنوو  

 [8]ها برای مقاومت سایشی بتن  کاربرد آزمایش -2جدول 

 

 . تاثیر مصالح بر مقاومت سایشی بتن1. 2. 2

و مای   هاو    مام یا         مم  یف  موهیما  سههوا  یایو ک  سات  شایذ  یایو ی چر مای یارو سا گی م  ی ن ران ما             [18]چهچ ت س 
 (  0ههه  متیفت  ی یگ  و کو  )شهم یهبذ 

چونمگاا  ت  مااهه  جااش   گاا   ه راا  و کو یاان ه موهیماا  سههواا  ی اوااهکه وی چااهک مین ناا    ارتههاا  ساا گی م س سااتی  ی چونم
یهشای  کهتو ما  یا   فا  ت  ماهه   کتباها یهیان یاه ههایهگن   فهانو            منژه سا گی م  ی تیرران شاهم چحسایرو یایی  ذ ارتیگ  ما        

 [11]و م  و کو  یهینه وک سههو م ب  ی  وکش 
یاا س آههاا س آههاا  وی اا مری س ماا    ساا ن آ،کهااو )تن رباا     یه   اا  ی   چهااهک ماا ا ساا گی م س ذن مر [12]یچحمیاا  ی ه هااهک     

(   اههو   ات ت ا  ساههو هان سا گی م  ت سا  آ ماههو  اس          9ذهینی( وک ییو ک     مظن موهیما  سههوا  ینکسا   نومای )شاهم      
 (  می    ذرنه شی   س  ASTM C779آمجفس ی وک ییو مسهیت یه  سیهمی کو )

                                                      
 

1 Sandblast 

 

 
  [12]مقاومت سایشی بتن   عوامل تاثیرگذار بر -8شکل 

 
(  ا  سا گی م  آهها  یرواینهو ی سا گی م  ذن مریا  ی آ،کهاو   یانهو   ات ساههو ک   و کمای    ات             9وهای )شاهم   میههش موه  م 

 ههیی   یهشیس یه ستی    ین س گی م س  ههو   ت مهش     سههو  ات هو م هه م سههو ییو می هسا یه موهیم  س گی م 

 
[12]های مختلف چهار نوع بتن ساخته شده با سنگدانه مقایسه سایش -9شکل  

 
 
م وواارو موااههی   نوماای  اا  ماا ا ساا گی م   هماام مه اا  وک  

 موهیم  سههو  ییو  س  
هااه یاان  تااه رن   سااتی  ساا گی م    [13] رفاار  ی ه هااهک    

و ما    نومای  چا ش ما ا وکشا      موهیم  سههوا  یایو ک  ینکسا    
شه ی س ذاهینیس یه   ا س  ا  کتتس سا ن آهاو ی مهسا  سا ن ک         
 ک هاااهی   نومااای  موهیمااا  اواااهکه ی موهیمااا  سههوااا       
آ مااههو  ااس آمجفااس ک  یاان ه هاان ساا ن م هسااب   نوماای ی   
ک یساا  م هسااب  یاارو سااتی  ی موهیماا  سههواا  ساا گی م       

تان ی  لربموههی  شی  وک ییو  اهوه م هاو  سا  سا گی م  ها     
تان ساههو یرواینه ک  می  ام     تن م اب  یا  سا گی م  قا ه    منم
شاا و  هاان  وک موهیماا  اوااهکه یااهی وک حااه    اا  ساا گی م  ماا 

کسای ی وک  هاو   شا و یایو یا  موهیما  اواهکه ما       شه ی  م  
 حه   ن رن سر ه   همم تلررو    ی  موهیم  ن  هی ی و 

یروااینهو  هااهه ذااهینی ی یه   اا یاایو سااهنی  شاای  یااه ساا گی م 
موهیم  اوهکه ی سههوا  ییسا  آمای ی مهسا  سا ن   فهانو       
هلرت  وک ین ین  هاو نا    و شا   وک  هاو ما کو تاه رن  مای           

هااهه آ،کهااو  ،ک   وک ساا ن  یااف  موااه و یاا و  ساا گی م     

هااهه کهاات م ااب  یاا  مهساا  ساا ن یااه )ذااهینی ی یه   اا ( یااه و ماا 
ت  راای هااهه وکشاا س یاایو یااه موهیماا  سههواا  یروااینه ک  و ماا 
 م   اا  وک موهیماا   هااهه     ساا گی یهبذاا  [13]   اای  ماا 

ی ایه  سههو  تاه رن مه ا  و کو  بهکت ای     یهاا س شاهمس و ما       
ی سااحم   اا  چر ماای یاارو ن راان ساار ه  ی ساا گی م  ک  یهباا و  

هااه  هماام ی اارهک مه اا  یاان ه  یتواای  چونمگاا  ساا گی م ماا 
   [18]یهشی  هه م ستی  س گی م 

تااه رن یتکذیاانهو  ماای    ساا گی م  ک  وک     [7] راا  ی ه هااهک    
 20ی  13س 0هااهه  ماای   آ مااههو ینکساا   نوماای  یتکذیاانهو   

هااهه یاایو یااه موهیماا  اوااهکه چااههرو ی یااهی  مرفر یاان وک طاان 
مگهچهسااههل( ی کو شاایمی  یاان ه یاایو یااه      98تااه  20)تونهبااه 

موهیماا   ااهس  ااات هو یتکذیاانهو  ماای    ساا گی م س موهیماا      
وهاای   ماای    ساا گی م  یتکذیاانس سااسح  سههواا  ک   ااات هو ماا 

ه    یاانه یاان ه  مت اا     یاانه و کو ی یاا  ن راان ساار    
چ شااو مرااه  و کو ی ااهین هو  ت ااهل یهیاانه چراای   اانو  ی یه ااث  

شاا و  ذنچاا  هااهه ت اا  سااههو ماا   ااههو مواای ک ساا گی م 
ساا گی م  یتکذیاان  مااهم   اا  موهیماا  یاایو  ااه  ساا س مرااه  یاا  
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 منژه یروینه یان ه   ای  شای  و کو  وک یایو یاه موهیما  یاهی        
    ه یه  می    س گی م  یج و می کو ک یس 

و ماا س  رتراا  ی مسااهیت ت وروااه   مجااهم شاای س  ماای    وکشاا   
چر ساایگ  یاارو ن راان ساار ه  ی ساا گی م     ماام مهااه وک      

و ماا  وک سااسح یااهیه یهشاای  وکشاا موهیماا  سههواا  یاایو ماا 
یاایو  بفااا ت ساا  جنهااه  آ  ی مهساا    اای  شاای  ی یه ااث     

شاا و ی سااههو یروااینه ک   هجااهو   هجااهو حتاان  وک سااسح ماا  
   ی م 

ب  آ  ی  سر ه  یهی یهشایس موای ک م اه ح سار هم  یایو       ذن م 
ههیای  ا  یه اث  اات هو سان        و م   ههو ما   ات هو ی وکش 

ش و   مهم      می    س گی م  یرواین     انسههو ت   سههو م 
ههیی ی  ذن تونهباه     مرفر ین یهشیس موهیم  سههو   ات هو م  13
 [7]ههیی  و م مرفر ین   ین یهشیس موهیم  سههو   هه 0

 
[7] 25/2های اتصال بین سنگدانه و خمیر با نسبت آب به سیمان ترک -12شکل  

 
هااهه یاایو ک  یهشاای  اا  حتاان مرهنیسارفرسس چاا  ییم  کهاات ماا  
هاهه چا  ییم    وهای  ی  ا و  چن  انو  ی تتفتام ک   اههو ما     

مرهنیساارفرس یه ااث یهباا و وک مهحراا   میوااهل یاایو شاای  ی      
 [14]وهی  موهیم  اوهکه ی سههو  ک   ات هو م 

( ی  همااهل کیونهماا  Kinzuaیاان ه ساای ) [10]هف اای ی ذ تواا   
 اا  وچااهک سااههو شاایهیه شاای  ی وماایس یاایو    1 ااس آمجفااس

و ومااای  موااای ک  مرهنیسرفر ااا  یاااه موهیمااا  یاااهی چروااا ههو
 3/8% ی   ساار ه  ی م ااب  آ  یاا  ساار ه   10مرهنیساارفرس 

وهای  ا   هاو یایوس موهیما  سههوا        یهشی  میههش مواه  ما   م 
 یهیه  و کو  

                                                      
 

1 Los Angeles River 

  اان مرهنیساارفرس یاان موهیماا  سههواا   [14] راا  ی ه هااهک    
طان  متفا ا یاه مرهنیسارفرس یا  موای ک       ک  ینکس   نومای  وی  

 4/8ی  30/8% ی   ساار ه  ی م ااب  آ  یاا  ساار ه     18% ی 0
آیکه منطاا   شاای   کی    اام 20سااهنی  شاای  ی یاا  ماای    

% وک 16% ی 18وهای  ا  سان   ساههو      س   میههش مواه  ما   
ههیای   موهه   یه یایو   یانل )یایی  مرهنیسارفرس(  اههو ما       

س یهباا و مهحراا   میوااهل ی   فاا   هااو  ااههوس تاان  ه یهیاان یاایو 
 11یهشای   شاهم   چر سیگ  یارو ن ران سار ه  ی سا گی م  ما      
 وهی     ن مرهنیسرفرس ین سن   سههو ک  موه  م 

یاان کیه موهیماا  سههواا  چهااهک ماا ا م ااه ح       [16]ح ااو 
تنمر   ییو مل ا   س  یاح  شای  یاه یتهاسس یایو   راها  یاه         
مرهنیساارفس ی نه  ااینیهوه ت وراات  اانو  یاایو   رااها  یااه     
مرهنیساارفرس ی یلاای    آ س یاایو  یااح  شاای  یااه یتهااس       
یهیانهو میرجا  ک  وک ین یان ساههو و کمای  میاههش آ ماههو مواه          

وهاای  اا  ماا  و مه اام ساار ه س موهیماا  وک ین یاان سااههو  ماا 
 (3وه ی  )جییل ییو ک   ات هو م 

ساانیهک   اا ک  آهااو ذاای  ه یه ااث یهباا و کهتسااهنیهک یاایو ی     
شااا و   سااایتهو     سااانیهک   اااهک ه  ک   اااههو تتفتااام مااا 

و ی موهیماا  وک   ماای  ک    ااات هوس کشاای موهیماا  ک   ااهه   
وهای  نا     هاو ماهو  یه اث  اات هو موهیما  وک         ات هو ما  

   [11]ش و  ین ین سههو م 
یاان کیه موهیماا  سههواا  یاایو حااهیه     [17]ی ه هااهک    2یی

ساانیهک  ت وراات  نوماای  چاا ش م ااب  آ  یاا  ساار ه  ی چهااهک    
وکیای  ساایتهو  متیفاب ساانیهک  وک  هاو ت وراات  سایتهو  شاای      

یهشاای  ساار ه  ماا ا هااوس   ساا  ی وهگاان چهک مینهااه  هیاا  ماا   
مرفر یاان ی مااییل منماا  مهساا     19حاای  ثن  ماای    ساا گی م   

   ای   سایتهو    ه    اا   کی   ها یهشی  وک ت اهم  طان   م  02/2
شی   سا   کیش آ ماههو ساههو  مجاهم شای  یا   هاو یا ک          
 40 ساا   اا  جنهااه  آ  یاا  ه اان   مهساا  ی  اا  کتت وک   یهاا    

 وکج  م ب  ی  م  م  قن ک و کو  
% ی 40وهاای  اا  وک مواای ک ساانیهک   میااههش آ مااههو موااه  ماا  
یهیاانهو  ااههو حجااه سااههو ک   30/8م ااب  آ  یاا  ساار ه  

ههیاای  یااه % موهیماا  سههواا   ااههو ماا 40و  یلاای    مواای ک و ک

                                                      
 

2 Wu 

موهیماا  وک  20/8یاا   42/8 ااههو م ااب  آ  یاا  ساار ه      
م اا و ک تیرراان     12ههیاای  شااهم  ین یاان سااههو  ااات هو ماا   

هها    [17]وهای   سههو م اب  یا  موای ک سانیهک  ک  مواه  ما       
   میاههش  هااو ت ورااتس  ساایتهو     ساانیهک  یه ااث سااتی  یروااین  

     سااههو وهنتاان  تتااه    شاا و ی انسااههو مهشاا  سااسح ماا  
  ایی  م 

 
[14]تاثیر میکروسیلی، بر سرعت سایش  -11شکل   

 

 [17]تاثیر مقدار سرباره بر مقاومت سایشی بتن  -12شکل 
 

س موهیما  سههوا  یایو یاه سانیهک  یا        [10]یههه ه  ی ه هاهک    
% جااههگتهو ساار ه  سااهنی  ی یااه یاایو     38ی  28س 18مراات   

وهاای  اا  یااه جااههگتهو چههاا  موهه اا   نوماای  میااههش موااه  ماا  

سار ه س یهیانهو موهیما  سههوا      % سنیهک  یا  جاهه   18 نو  
مواای ک  ااههو ی   مهشاا     سااههو ک  وک     13ک  و کو  شااهم 
هااهه شااهمم ساانیهک  ی نه  ااین یااهوه وک موهساا  یااه ین یاان طاان 

-ییو  هوه ی م اییوه  وک  سایتهو      هاو ما  و ک  مواه  ما       

یااه  ساایتهو     ساانیهک  ی نه  ااینیهوه جااههگتهو ساار ه   وهاای 
موااهیم وک ین یاان سااههو یااه هااو ک     هااههوک  هااو ت ورااتس یاایو

 ش می حم  ه   م رس  ی  قی هوه ت  ری م 

 
 ASTM C1138 [18]ها در آزمایش  سایش کاهش وزن بتن -13شکل 

 
% 48ه وک ت وراات ناا و یااه جههگااش ک    [19]هاا  ی ه هااهک     
جااهه ساار ه س تااه رن آ  ک  یاان موهیماا  سههواا  ساانیهک  کهاات یاا 

وهای  ا   هاها   انو   هاو ماهو        ینکس   نومی  میههش موه  م 
 اتیوماا  کهااتس یاا   فاا  ت  راای ساارفرهه   ف ااره هریک تاا  ی     

% موهیما  سههوا  ساسح    02یهب و مهحرا   میواهل یه اث یهبا و     
ت یااه شاا و  آ مااههو سااههو وک  هااو ت وراات مسااهی  مااح  ماا 

ذراانه شاای    ماای    DL/T 5150-2017موت ااه   ساایهمی کو  
%  اات هو و شای    90 س   موهیم  اوهکه یایو یاه سانیهک  کهات     

  س   

 
 

 [16]روز 28مقاومت فشاری، خمشی و سرعت سایش بتن در   -3جدول 
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 منژه یروینه یان ه   ای  شای  و کو  وک یایو یاه موهیما  یاهی        
    ه یه  می    س گی م  یج و می کو ک یس 

و ماا س  رتراا  ی مسااهیت ت وروااه   مجااهم شاای س  ماای    وکشاا   
چر ساایگ  یاارو ن راان ساار ه  ی ساا گی م     ماام مهااه وک      

و ماا  وک سااسح یااهیه یهشاای  وکشاا موهیماا  سههواا  یاایو ماا 
یاایو  بفااا ت ساا  جنهااه  آ  ی مهساا    اای  شاای  ی یه ااث     

شاا و ی سااههو یروااینه ک   هجااهو   هجااهو حتاان  وک سااسح ماا  
   ی م 

ب  آ  ی  سر ه  یهی یهشایس موای ک م اه ح سار هم  یایو       ذن م 
ههیای  ا  یه اث  اات هو سان        و م   ههو ما   ات هو ی وکش 

ش و   مهم      می    س گی م  یرواین     انسههو ت   سههو م 
ههیی ی  ذن تونهباه     مرفر ین یهشیس موهیم  سههو   ات هو م  13
 [7]ههیی  و م مرفر ین   ین یهشیس موهیم  سههو   هه 0

 
[7] 25/2های اتصال بین سنگدانه و خمیر با نسبت آب به سیمان ترک -12شکل  

 
هااهه یاایو ک  یهشاای  اا  حتاان مرهنیسارفرسس چاا  ییم  کهاات ماا  
هاهه چا  ییم    وهای  ی  ا و  چن  انو  ی تتفتام ک   اههو ما     

مرهنیساارفرس یه ااث یهباا و وک مهحراا   میوااهل یاایو شاای  ی      
 [14]وهی  موهیم  اوهکه ی سههو  ک   ات هو م 

( ی  همااهل کیونهماا  Kinzuaیاان ه ساای ) [10]هف اای ی ذ تواا   
 اا  وچااهک سااههو شاایهیه شاای  ی وماایس یاایو    1 ااس آمجفااس

و ومااای  موااای ک  مرهنیسرفر ااا  یاااه موهیمااا  یاااهی چروااا ههو
 3/8% ی   ساار ه  ی م ااب  آ  یاا  ساار ه   10مرهنیساارفرس 

وهای  ا   هاو یایوس موهیما  سههوا        یهشی  میههش مواه  ما   م 
 یهیه  و کو  

                                                      
 

1 Los Angeles River 

  اان مرهنیساارفرس یاان موهیماا  سههواا   [14] راا  ی ه هااهک    
طان  متفا ا یاه مرهنیسارفرس یا  موای ک       ک  ینکس   نومای  وی  

 4/8ی  30/8% ی   ساار ه  ی م ااب  آ  یاا  ساار ه     18% ی 0
آیکه منطاا   شاای   کی    اام 20سااهنی  شاای  ی یاا  ماای    

% وک 16% ی 18وهای  ا  سان   ساههو      س   میههش مواه  ما   
ههیای   موهه   یه یایو   یانل )یایی  مرهنیسارفرس(  اههو ما       

س یهباا و مهحراا   میوااهل ی   فاا   هااو  ااههوس تاان  ه یهیاان یاایو 
 11یهشای   شاهم   چر سیگ  یارو ن ران سار ه  ی سا گی م  ما      
 وهی     ن مرهنیسرفرس ین سن   سههو ک  موه  م 

یاان کیه موهیماا  سههواا  چهااهک ماا ا م ااه ح       [16]ح ااو 
تنمر   ییو مل ا   س  یاح  شای  یاه یتهاسس یایو   راها  یاه         
مرهنیساارفس ی نه  ااینیهوه ت وراات  اانو  یاایو   رااها  یااه     
مرهنیساارفرس ی یلاای    آ س یاایو  یااح  شاای  یااه یتهااس       
یهیانهو میرجا  ک  وک ین یان ساههو و کمای  میاههش آ ماههو مواه          

وهاای  اا  ماا  و مه اام ساار ه س موهیماا  وک ین یاان سااههو  ماا 
 (3وه ی  )جییل ییو ک   ات هو م 

ساانیهک   اا ک  آهااو ذاای  ه یه ااث یهباا و کهتسااهنیهک یاایو ی     
شااا و   سااایتهو     سااانیهک   اااهک ه  ک   اااههو تتفتااام مااا 

و ی موهیماا  وک   ماای  ک    ااات هوس کشاای موهیماا  ک   ااهه   
وهای  نا     هاو ماهو  یه اث  اات هو موهیما  وک         ات هو ما  

   [11]ش و  ین ین سههو م 
یاان کیه موهیماا  سههواا  یاایو حااهیه     [17]ی ه هااهک    2یی

ساانیهک  ت وراات  نوماای  چاا ش م ااب  آ  یاا  ساار ه  ی چهااهک    
وکیای  ساایتهو  متیفاب ساانیهک  وک  هاو ت وراات  سایتهو  شاای      

یهشاای  ساار ه  ماا ا هااوس   ساا  ی وهگاان چهک مینهااه  هیاا  ماا   
مرفر یاان ی مااییل منماا  مهساا     19حاای  ثن  ماای    ساا گی م   

   ای   سایتهو    ه    اا   کی   ها یهشی  وک ت اهم  طان   م  02/2
شی   سا   کیش آ ماههو ساههو  مجاهم شای  یا   هاو یا ک          
 40 ساا   اا  جنهااه  آ  یاا  ه اان   مهساا  ی  اا  کتت وک   یهاا    

 وکج  م ب  ی  م  م  قن ک و کو  
% ی 40وهاای  اا  وک مواای ک ساانیهک   میااههش آ مااههو موااه  ماا  
یهیاانهو  ااههو حجااه سااههو ک   30/8م ااب  آ  یاا  ساار ه  

ههیاای  یااه % موهیماا  سههواا   ااههو ماا 40و  یلاای    مواای ک و ک

                                                      
 

2 Wu 

موهیماا  وک  20/8یاا   42/8 ااههو م ااب  آ  یاا  ساار ه      
م اا و ک تیرراان     12ههیاای  شااهم  ین یاان سااههو  ااات هو ماا   

هها    [17]وهای   سههو م اب  یا  موای ک سانیهک  ک  مواه  ما       
   میاههش  هااو ت ورااتس  ساایتهو     ساانیهک  یه ااث سااتی  یروااین  

     سااههو وهنتاان  تتااه    شاا و ی انسااههو مهشاا  سااسح ماا  
  ایی  م 

 
[14]تاثیر میکروسیلی، بر سرعت سایش  -11شکل   

 

 [17]تاثیر مقدار سرباره بر مقاومت سایشی بتن  -12شکل 
 

س موهیما  سههوا  یایو یاه سانیهک  یا        [10]یههه ه  ی ه هاهک    
% جااههگتهو ساار ه  سااهنی  ی یااه یاایو     38ی  28س 18مراات   

وهاای  اا  یااه جااههگتهو چههاا  موهه اا   نوماای  میااههش موااه  ماا  

سار ه س یهیانهو موهیما  سههوا      % سنیهک  یا  جاهه   18 نو  
مواای ک  ااههو ی   مهشاا     سااههو ک  وک     13ک  و کو  شااهم 
هااهه شااهمم ساانیهک  ی نه  ااین یااهوه وک موهساا  یااه ین یاان طاان 

-ییو  هوه ی م اییوه  وک  سایتهو      هاو ما  و ک  مواه  ما       

یااه  ساایتهو     ساانیهک  ی نه  ااینیهوه جااههگتهو ساار ه   وهاای 
موااهیم وک ین یاان سااههو یااه هااو ک     هااههوک  هااو ت ورااتس یاایو

 ش می حم  ه   م رس  ی  قی هوه ت  ری م 

 
 ASTM C1138 [18]ها در آزمایش  سایش کاهش وزن بتن -13شکل 

 
% 48ه وک ت وراات ناا و یااه جههگااش ک    [19]هاا  ی ه هااهک     
جااهه ساار ه س تااه رن آ  ک  یاان موهیماا  سههواا  ساانیهک  کهاات یاا 

وهای  ا   هاها   انو   هاو ماهو        ینکس   نومی  میههش موه  م 
 اتیوماا  کهااتس یاا   فاا  ت  راای ساارفرهه   ف ااره هریک تاا  ی     

% موهیما  سههوا  ساسح    02یهب و مهحرا   میواهل یه اث یهبا و     
ت یااه شاا و  آ مااههو سااههو وک  هااو ت وراات مسااهی  مااح  ماا 

ذراانه شاای    ماای    DL/T 5150-2017موت ااه   ساایهمی کو  
%  اات هو و شای    90 س   موهیم  اوهکه یایو یاه سانیهک  کهات     

  س   
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هم ذنوذ شا  نه  این یاهوه یه اث  اات هو  اهک ه س  اههو        ش
مواای ک آ س چر ساایگ  یهیاانس مت ،چااشهنه یهیاان ی موهیماا  وک     

شا و  ت اهم     مام اا   یان      ین ین ح ح  شار رهه  یهیان ما    
یهشاای     آ  جااه  اا    کیه موهیماا  سههواا  ته رنذااش ک ماا    

وهاای یه ااث  ااات هو مراات   ساا گی م  وک  ااهک ه  ک   ااات هو ماا 
شاای  ی ه اارو  هماام یه ااث  ااات هو موهیماا  وک ین یاان    یاایو 

 [28]ذنوو  سههو م 
یااان  C  ااان نه  اااینیهوه  اااحس  [21]مههاااو ی ه هاااهک    

%(  ساایتهو  78ی  08س 48س 38س 10موهیماا  سههواا  یاایو چنموهیماا  ک  ینکساا   اانو  چاا ش مواای ک متیفااب جااههگتهو ساار ه  )      
% 38تااه  C نوماای   هااو ت وراات موااه  ماا  وهاای  اا  موهیماا  سههواا  ی ی اایگ  یاا  موهیماا  اوااهکه و کو  نه  ااینیهوه  ااحس   

وهای  یااه یروااین شای  مواای ک نه  ااینیهوه      جاههگته   ساار ه س موهیما  سههواا  شاابر  یا  یاایو  ااهوه یایی  نه  ااینیهوه ماا     
 ههیی   ههیی ی هین هو موهیم  سههو  مرت  ههو م %س موهیم  اوهکه  ههو م 38

% نه  اینیهوه جاههگتهو سار ه     مظان موهیما  سههوا  مواهی  یایو  اهوه          10  هاهک و شا   ا  یایو یاه       [22]هو ی ه هاهک     
% نه  اینیهوه جاههگتهو شا و وک م اب  آ  یا  سار ه  چاههروس موهیما  سههوا           10یهشای   ذان یرواین       ییی  نه  اینیهوه ما   

 Fی نه  ااینیهوه  ااحس   ASTM C1138وراات موهیماا  سههواا  یاایو چنموهیماا  مسااهیت یااه     ههیاای  وک  هااو ت   ااههو ماا  
ک یسا  یارو   ات   ای  شای  یایو ت سا          14%( ینکسا  شای  شاهم    38ی  20س 28س 10جههگتهو سار ه  وک چهاهک موای ک متیفاب )    

 وهی کی  ی وکیی ی م  نه  ینیهوه جههگتهو سر ه  موه  م  20سههو وک 

 
[22]روز   28تاثیر خاکستربادی بر مقاومت سایشی بتن در  -7شکل   

 

س موهیمااا  سههوااا  یااایو ت ااا   [10]یههه هااا  ی ه هاااهک   
س 18یااه نه  ااینیهوه یاا  مراات       ASTM C1138آ مااههو 

ه  سااهنی  ی یااه یاایو چههاا  موهه اا    % جااههگتهو ساار 38ی  28
% 18وهاای  اا  یااه جااههگتهو  اانو    نوماای  میااههش موااه  ماا  

نه  ااینیهوه یاا  جااهه ساار ه س موهیماا  سههواا  موااهیه  یااه  
مواای ک  ااههو ی   مهشاا       13یاایو مل اا    و کو  وک شااهم  

هاهه شاهمم سانیهک  ی نه  اینیهوه وک     ساههو ک  وک ین یان طان    
وک  ساایتهو      هااو ماا  و ک   موهساا  یااه یاایو  ااهوه ی م ااییوه 

 موه  و و  شی   س   

هااهه میااههش  فاا  آ مااههو موااه  و و  اا   ساایتهو      اتیوماا   
ت  ماای موهیماا  سههواا  یاایو ک  ملاایم  وک موااهوهن م هسااا ماا 

 یهب و یتوی 
وک ت ورواا   اا  یاان کیه موهیماا  سههواا    [23]ه کساادهک   

یاایو ت  م  اای ی یاایو ت  م  اای   رااها  و شاا س ساا  ماا ا   رااه    
چاانیچرفو یاا  طاا ل مرفر یاان ی چفاا  08س 38)ااا یوه یاا  طاا ل 

و سااههو  مجااهم شاای    مرفر یاان(  ساایتهو   اانو  آ مااهه    19
 128ی یااا  مااای   ASTM C1138مساااهیت یاااه  سااایهمی کو 

وهای  ا   ذان سان   جنهاه       یهشی  میاههش مواه  ما    سه   م 
وهای    ه یهشایس   راه  افاته موهیما  سههوا  ک   اات هو م ا        

انسرهش مهشا     ساههو ی ایگ  یا  قن کذرانه   راه  وک یایو        

  ن  یاااه   راااه  م جااا و وک ساااسح ی   یهااا  یننااا کو ،ک   
سااهه ی  یاا    رااه  و کو  یااه ینکساا  میااههشس یهیاانهو موهیماا      

رفر یااانه م 08سههوااا  یااان ه یااایو یاااه   راااه  اااا یوه    
یهشای  هان   هاو   راه  ساتی    یانه و کو        مرفر ین( م 1)قسن

چاانیچرفو موهیماا  سههواا  یهیاانه    یاایو  یاایو یااه   رااه  چفاا  
 ییی    ره  و کو  

  فهاانو   رااه  ااا یوه ک  وک یاایو     [24]چ اان ی ه هااهک    
هااه وساا  ههای اای  اا  یقیاا  م ااب  آ  یاا   ینکساا   نوماای  آ 

سر ه   هاهو  سا س  ااتیو    راه    ها  یا   اات هو موهیما          
  م ااب  آ  یاا  ساار ه    اای   ذنچاا   مااهم   اا سههواا  م اا 

آیکه وک   ماای س  اااتیو    رااه    چااههرو یهشاایس چااس      اام  
 ش و   یه ث  ات هو موهیم  سههو  ییو م 

. تاثیر مقاومات فشااری و نسابت آب باه سایمان      2. 2. 2
 بر مقاومت سایشی

موهیماا  سههواا  یاایو یااه  ااات هو موهیماا  اوااهکه  ااات هو    
یما  اواهکه  اه    یهشای  ا  موه  ههیی ی   ی  مل ا   هاو م ا     م 

هااهه ذششاای   تیمااه موهیماا  سههواا    اا  و کو  طباات ی ااث 
یهشاای ی وی م  تیمااه موهیماا  سههواا  یتواا     وی م یاایو ماا   

موهیماا  اوااهکه  هااهوه مرااه  ماای کو   ذنچاا  یاایو یااه وی م  هااهو 
موهیماا  اوااهکه  هااهوه و کو ی اا   ذاان موهیماا  اوااهکه  ااه   

یهشاای  ماا تاا    میرجاا  ذنااا  وی م یاایو  ااه یهشاای  تیمااه م اا 
 اا  مف  مهم اای ماا ا مااح س کیش تاان  هس چنو ناا  سااسح   [20]

 یهشی آیکه ته رنذش ک وک وی م ییو م ی   م
ماای  اا  وک حه اا   فاا س ک یساا       ثاان م وواارو یاان  هااو یهیک  

م اایوره یاارو موهیماا  اوااهکه ی موهیماا  سههواا  یاایو یجاا و 
و کو     اات هو موهیما  اواهکه یایوس   ان   مهشا      هاو ک         

ههیاای   ااههو و و  ی موهیماا  وک ین یاان سااههو  ااات هو ماا      
موهیماا  سههواا  ت جاا  یروااینه یاا  سااسح یاایو و کو وکحااه   

یایو یان ه ت  ام تا و        وک موهیم  اواهکه ت  ماهه  ه ای     
 یهشی اوهکه م 
ملیواای  ساا   قااای مهت   اا  یاان ه یهبااا و      [18]چااهچ ت س   

شاا و ت  مااهه  یهباا و موهیماا     موهیماا  اوااهکه  مجااهم ماا    

سههواا  ک  و کو  مهم اای م ااب  آ  یاا  ساار ه س مواای ک ی ماا ا    
آیکه  چاااهچ ت س وک سااار ه س طااان  متفااا اس تااان  ه ی   ااام

سههوا  یا  طا ک      ذنچا  موهیما   "ذ های  ا    ت ورت نا و ما   
 فاا  یااه موهیماا  اوااهکه ک یساا  و کوس یااه  ساایتهو     چنو ناا    

تا    یا  ساس   یاه موهیما       ههه ناه  هاه م اه حس ما     سسح
 "سههو  یروین یه  سایتهو     یایو موهیما  اواهکه  اهس کساری      

   ساااهن  ی  جااان ه هااالربس م هاااو  سااا    "ی ه ر سااا ک 
وا   سس   یه  رترا   اه ت  رای   ای  ا  و ک ه موهیما  سهه      

  ماثح یی ا   ا  موهیما   هاهوه      " ه    ییو موهیم  یاهی یهشای  
آیکه و شاای  یهشاای ی اا  وک ملاان  آ   ماای نیگ  هااه   اام     

ت  ماای وک ملاان  نساان مهم هسااا قاان ک یگراانوس سااسح یاایو ماا  
یهشاای ی موهیماا  سههواا    اا  ک  حهیاام شاا و  مسااهیت  هااو   
ت ورااتس ک یساا  یاارو موهیماا  سههواا  ی موهیماا  اوااهکه وک    

 ینکس  شی   س    10شهم 

 
[12]رابطه بین مقاومت فشاری و سایشی   -15شکل   

 
م ااب  آ  یاا  ساار ه  ملرااهک  یااف  تلراارو موهیماا  یاایو      

یهشی  ییو یاه آ  یا  سار ه   اهس تتفتام   یانه و کو  ا          م 
تانه وک یایو سات  شای      یه ث  ات هو موهیما  ی  ت اهل قا ه   

هو ش و ی وکمیرج  یان   فهانو  فا  انساههو مهشا     ساه      م 
ذااش کو  هنچاا   هااو م ااب  یروااین شاا وس  ااهک ه  مراات تااه رن ماا 

ههیاای ی مواای ک آ   هااها  یه ااث  ااههو موهیماا     ااات هو ماا 
 ش و ییو م 

وک ت ورات نا وس موهیما  سههوا  یی ا  یاه        [7] ر  ی ه ههک   
ی یاان ه  F% ساانیهک   ااحس 38سار ه  چنتف اای ماا ا هااو شاهمم   
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هم ذنوذ شا  نه  این یاهوه یه اث  اات هو  اهک ه س  اههو        ش
مواای ک آ س چر ساایگ  یهیاانس مت ،چااشهنه یهیاان ی موهیماا  وک     

شا و  ت اهم     مام اا   یان      ین ین ح ح  شار رهه  یهیان ما    
یهشاای     آ  جااه  اا    کیه موهیماا  سههواا  ته رنذااش ک ماا    

وهاای یه ااث  ااات هو مراات   ساا گی م  وک  ااهک ه  ک   ااات هو ماا 
شاای  ی ه اارو  هماام یه ااث  ااات هو موهیماا  وک ین یاان    یاایو 

 [28]ذنوو  سههو م 
یااان  C  ااان نه  اااینیهوه  اااحس  [21]مههاااو ی ه هاااهک    

%(  ساایتهو  78ی  08س 48س 38س 10موهیماا  سههواا  یاایو چنموهیماا  ک  ینکساا   اانو  چاا ش مواای ک متیفااب جااههگتهو ساار ه  )      
% 38تااه  C نوماای   هااو ت وراات موااه  ماا  وهاای  اا  موهیماا  سههواا  ی ی اایگ  یاا  موهیماا  اوااهکه و کو  نه  ااینیهوه  ااحس   

وهای  یااه یروااین شای  مواای ک نه  ااینیهوه      جاههگته   ساار ه س موهیما  سههواا  شاابر  یا  یاایو  ااهوه یایی  نه  ااینیهوه ماا     
 ههیی   ههیی ی هین هو موهیم  سههو  مرت  ههو م %س موهیم  اوهکه  ههو م 38

% نه  اینیهوه جاههگتهو سار ه     مظان موهیما  سههوا  مواهی  یایو  اهوه          10  هاهک و شا   ا  یایو یاه       [22]هو ی ه هاهک     
% نه  اینیهوه جاههگتهو شا و وک م اب  آ  یا  سار ه  چاههروس موهیما  سههوا           10یهشای   ذان یرواین       ییی  نه  اینیهوه ما   

 Fی نه  ااینیهوه  ااحس   ASTM C1138وراات موهیماا  سههواا  یاایو چنموهیماا  مسااهیت یااه     ههیاای  وک  هااو ت   ااههو ماا  
ک یسا  یارو   ات   ای  شای  یایو ت سا          14%( ینکسا  شای  شاهم    38ی  20س 28س 10جههگتهو سار ه  وک چهاهک موای ک متیفاب )    

 وهی کی  ی وکیی ی م  نه  ینیهوه جههگتهو سر ه  موه  م  20سههو وک 

 
[22]روز   28تاثیر خاکستربادی بر مقاومت سایشی بتن در  -7شکل   

 

س موهیمااا  سههوااا  یااایو ت ااا   [10]یههه هااا  ی ه هاااهک   
س 18یااه نه  ااینیهوه یاا  مراات       ASTM C1138آ مااههو 

ه  سااهنی  ی یااه یاایو چههاا  موهه اا    % جااههگتهو ساار 38ی  28
% 18وهاای  اا  یااه جااههگتهو  اانو    نوماای  میااههش موااه  ماا  

نه  ااینیهوه یاا  جااهه ساار ه س موهیماا  سههواا  موااهیه  یااه  
مواای ک  ااههو ی   مهشاا       13یاایو مل اا    و کو  وک شااهم  

هاهه شاهمم سانیهک  ی نه  اینیهوه وک     ساههو ک  وک ین یان طان    
وک  ساایتهو      هااو ماا  و ک   موهساا  یااه یاایو  ااهوه ی م ااییوه 

 موه  و و  شی   س   

هااهه میااههش  فاا  آ مااههو موااه  و و  اا   ساایتهو      اتیوماا   
ت  ماای موهیماا  سههواا  یاایو ک  ملاایم  وک موااهوهن م هسااا ماا 

 یهب و یتوی 
وک ت ورواا   اا  یاان کیه موهیماا  سههواا    [23]ه کساادهک   

یاایو ت  م  اای ی یاایو ت  م  اای   رااها  و شاا س ساا  ماا ا   رااه    
چاانیچرفو یاا  طاا ل مرفر یاان ی چفاا  08س 38)ااا یوه یاا  طاا ل 

و سااههو  مجااهم شاای    مرفر یاان(  ساایتهو   اانو  آ مااهه    19
 128ی یااا  مااای   ASTM C1138مساااهیت یاااه  سااایهمی کو 

وهای  ا   ذان سان   جنهاه       یهشی  میاههش مواه  ما    سه   م 
وهای    ه یهشایس   راه  افاته موهیما  سههوا  ک   اات هو م ا        

انسرهش مهشا     ساههو ی ایگ  یا  قن کذرانه   راه  وک یایو        

  ن  یاااه   راااه  م جااا و وک ساااسح ی   یهااا  یننااا کو ،ک   
سااهه ی  یاا    رااه  و کو  یااه ینکساا  میااههشس یهیاانهو موهیماا      

رفر یااانه م 08سههوااا  یااان ه یااایو یاااه   راااه  اااا یوه    
یهشای  هان   هاو   راه  ساتی    یانه و کو        مرفر ین( م 1)قسن

چاانیچرفو موهیماا  سههواا  یهیاانه    یاایو  یاایو یااه   رااه  چفاا  
 ییی    ره  و کو  

  فهاانو   رااه  ااا یوه ک  وک یاایو     [24]چ اان ی ه هااهک    
هااه وساا  ههای اای  اا  یقیاا  م ااب  آ  یاا   ینکساا   نوماای  آ 

سر ه   هاهو  سا س  ااتیو    راه    ها  یا   اات هو موهیما          
  م ااب  آ  یاا  ساار ه    اای   ذنچاا   مااهم   اا سههواا  م اا 

آیکه وک   ماای س  اااتیو    رااه    چااههرو یهشاایس چااس      اام  
 ش و   یه ث  ات هو موهیم  سههو  ییو م 

. تاثیر مقاومات فشااری و نسابت آب باه سایمان      2. 2. 2
 بر مقاومت سایشی

موهیماا  سههواا  یاایو یااه  ااات هو موهیماا  اوااهکه  ااات هو    
یما  اواهکه  اه    یهشای  ا  موه  ههیی ی   ی  مل ا   هاو م ا     م 

هااهه ذششاای   تیمااه موهیماا  سههواا    اا  و کو  طباات ی ااث 
یهشاای ی وی م  تیمااه موهیماا  سههواا  یتواا     وی م یاایو ماا   

موهیماا  اوااهکه  هااهوه مرااه  ماای کو   ذنچاا  یاایو یااه وی م  هااهو 
موهیماا  اوااهکه  هااهوه و کو ی اا   ذاان موهیماا  اوااهکه  ااه   

یهشاای  ماا تاا    میرجاا  ذنااا  وی م یاایو  ااه یهشاای  تیمااه م اا 
 اا  مف  مهم اای ماا ا مااح س کیش تاان  هس چنو ناا  سااسح   [20]

 یهشی آیکه ته رنذش ک وک وی م ییو م ی   م
ماای  اا  وک حه اا   فاا س ک یساا       ثاان م وواارو یاان  هااو یهیک  

م اایوره یاارو موهیماا  اوااهکه ی موهیماا  سههواا  یاایو یجاا و 
و کو     اات هو موهیما  اواهکه یایوس   ان   مهشا      هاو ک         

ههیاای   ااههو و و  ی موهیماا  وک ین یاان سااههو  ااات هو ماا      
موهیماا  سههواا  ت جاا  یروااینه یاا  سااسح یاایو و کو وکحااه   

یایو یان ه ت  ام تا و        وک موهیم  اواهکه ت  ماهه  ه ای     
 یهشی اوهکه م 
ملیواای  ساا   قااای مهت   اا  یاان ه یهبااا و      [18]چااهچ ت س   

شاا و ت  مااهه  یهباا و موهیماا     موهیماا  اوااهکه  مجااهم ماا    

سههواا  ک  و کو  مهم اای م ااب  آ  یاا  ساار ه س مواای ک ی ماا ا    
آیکه  چاااهچ ت س وک سااار ه س طااان  متفااا اس تااان  ه ی   ااام

سههوا  یا  طا ک      ذنچا  موهیما   "ذ های  ا    ت ورت نا و ما   
 فاا  یااه موهیماا  اوااهکه ک یساا  و کوس یااه  ساایتهو     چنو ناا    

تا    یا  ساس   یاه موهیما       ههه ناه  هاه م اه حس ما     سسح
 "سههو  یروین یه  سایتهو     یایو موهیما  اواهکه  اهس کساری      

   ساااهن  ی  جااان ه هااالربس م هاااو  سااا    "ی ه ر سااا ک 
وا   سس   یه  رترا   اه ت  رای   ای  ا  و ک ه موهیما  سهه      

  ماثح یی ا   ا  موهیما   هاهوه      " ه    ییو موهیم  یاهی یهشای  
آیکه و شاای  یهشاای ی اا  وک ملاان  آ   ماای نیگ  هااه   اام     

ت  ماای وک ملاان  نساان مهم هسااا قاان ک یگراانوس سااسح یاایو ماا  
یهشاای ی موهیماا  سههواا    اا  ک  حهیاام شاا و  مسااهیت  هااو   
ت ورااتس ک یساا  یاارو موهیماا  سههواا  ی موهیماا  اوااهکه وک    

 ینکس  شی   س    10شهم 

 
[12]رابطه بین مقاومت فشاری و سایشی   -15شکل   

 
م ااب  آ  یاا  ساار ه  ملرااهک  یااف  تلراارو موهیماا  یاایو      

یهشی  ییو یاه آ  یا  سار ه   اهس تتفتام   یانه و کو  ا          م 
تانه وک یایو سات  شای      یه ث  ات هو موهیما  ی  ت اهل قا ه   

هو ش و ی وکمیرج  یان   فهانو  فا  انساههو مهشا     ساه      م 
ذااش کو  هنچاا   هااو م ااب  یروااین شاا وس  ااهک ه  مراات تااه رن ماا 

ههیاای ی مواای ک آ   هااها  یه ااث  ااههو موهیماا     ااات هو ماا 
 ش و ییو م 

وک ت ورات نا وس موهیما  سههوا  یی ا  یاه        [7] ر  ی ه ههک   
ی یاان ه  F% ساانیهک   ااحس 38سار ه  چنتف اای ماا ا هااو شاهمم   
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یااا   20/8ی  32/8س 36/8س 0/8چهاااهک م اااب  آ  یااا  سااار ه  
وهاای  اا    نوماای  میااههش موااه  ماا    کیش جاا  آ  ینکساا  

موهیماا  سههواا  ک یساا  ملهاا س یااه م ااب  آ  یاا  ساار ه     
ک یساا  م ااب  آ  یاا  ساار ه  ی ساان   سااههو  16و کو  شااهم 
وهی  ا  یاه  اات هو م اب  آ  یا  سار ه س سان          ک  موه  م 

 ههیی سههو  ات هو م 
س 32/8س 27/8چهاااهک م اااب  آ  یااا  سااار ه     [12]یچحتااا  

هااه    ااا   هو   اانو  وک ت ااهم م  ماا وک یاایو  ساایت 41/8ی  33/8
 198تااه  98   اای   ساایتهو  شاای   ساا  ی  سااحم  حااییو  کی  

یهشاای   هااو ت وراات میااههش مسااهیت  میظااهک    ناا و  مرفر یاان ماا 
س موهیمااا  اواااهکه  اااات هو ی W/Cمواااه  و و ی یاااه  اااههو 

ههیااای موهیمااا  سههوااا  وک یااایو ی ماااح   اااات هو مااا    

 
 [7]سیمان و سرعت سایش رابطه بین نسبت آب به  -16شکل 

 

 های خاص در برابر سایشعملکرد بتن. 3
 .  بتن غلتکی1. 3

یاایو بفیهاا  یاا  و راام یجاا و ساار ه   ااه ی ساا گی م   هااهوس    
ی اای  یاا  جاا س ساا گی م س موهیماا  سههواا  یروااینه    یاایو  

 مل     و کو 
یاان کیه موهیماا  سههواا  یاایو بفیهاا    [26]ژهااو ی ه هااهک   

وک ین یاان ساان   آ  یااهی ت وراات  اانو   هااو ت وراات یاا   فاا   
یهشای  ا  وک   سهن  سی جیهای وک چاههرو وسا  سای قایهه ما       

 ( قان ک و کو   میان یان  همرا    48ملن  سان   یاهیه آ  )حاییو    
 N=c.vPک یساا   فاا  یاارو ساان   سااههو ی آ  یاا  یاا ک      

( وک  هااو ت وراات  93/3ی  33/3یاارو  Pیاان یکو شاای   ساا   )  

 مجااهم  1موهه اا  یاارو یاایو بفیهاا  ی یاایو تیرراان شااهم ههایاا   
شاای   ساا   مواای ک ن راان ساار ه  وک یاایو تیرراان شااهم ههایاا  

 تانه م اب  یا    تان ی میان  ه  یروین  س س سسح  هاو یایو یاه    
 ش و   تن م ییو بفیه  و کو    یه ث انسههو  ه

یان کیه موهیما  سههوا  یایو بفیها  یاه  راهک یااهی         [11]چ ها   
ت وراات  اانو     مظاان موهیماا  سههواا    فهاانو یهیاانه م ااب  

%    60س یقیااا  یااا  یااایو مل ااا    و کو  وک  هاااو ت ورااات   
نه  ااینیهوه وک یاایو بفیهاا   ساایتهو  شاای   ساا س   فهاانو    

یهشاای  وک  هااو ت وراات   هااو یاایو شاابر  یاا  یاایو  ااهوه ماا    
 ه یاارو موهیماا  اوااهکه ی موهیماا  سههواا  ییساا       ک یساا 

مرهمی  و رام آ س   فهانو مهاه ساسح یایو م اب  یا  موهیما          
 یهشی اوهکه م 

وهیماا  سههواا   % نه  ااینیهوه تونهبااه م 60یاایو بفیهاا  یااه  
% نه  ااینیهوه و کو  یاایو سااهنی  40شاابر  یاا  یاایو  ااهوه یااه 

شی  یاه سانیهک  وک موهه ا  یاه نه  اینیهوه یاه وکیای هه اه س         
 موهیم  سههو  یروینه و کو 

 
 [11] کاهش وزن تحت سایش در مدت زمان -17شکل 

 
تااه رن ساانیهک  یاان ناا    مهااهمره  ی     [27]ک ئاا  ی ه هااهک    

سههواا  یاایو بفیهاا  ک  ینکساا   نوماای    ثاان م ووااه  وک      
ذششاای  ک یساا  یاارو موهیماا  سههواا  ی اوااهکه ک  ینکساا       
 نوماای ی اا  حااهل موهیماا  سههواا  تااهی  موت ااه  موااهیمی   

هاو ت ورات یاه    یهشی  موهیما  سههوا  یایو بفیها  وک      ییو م 
( ینکسااا  شااای   هاااو کیش مساااهیت وسااایگه  Cantabroکیش )

  اای  کی یاا  چرواا ههوه  هااو ت وراات   ااس آمجفااس   اام ماا 

                                                      
 

1 Distorted Concrete 

ین ه  کتباها یارو موهیما  اواهکهس ن وا  ی  ووا  شاهها         
( ی موهیمااا  Cantabroیاااه  اااههو حجاااه ت سااا  آ ماااههو )

وهاای     میااههش  فاا   هااو ت ورااتس  سههواا  سااسح ک  موااه  ماا 
آیکه یماا  سههواا  یاایو بفیهاا  یااه  ااات هو   اام  ااات هو موه

هاه ی  اات هو موهیماا  سههوا  یاه  ساایتهو         یان ه ه ا  م  ماا   
 یهشی   سنیهک  م 

 .  بتن خودتراکم2. 3
یاایو ناا و  س هواا  ماا ا طاان  متفاا ا [20]تاان  ی  هک تااهس 

تاان  ه یااه وکیاایههه متیفااب مرهنیساارفرس ی نه  ااینیهوه    
 60جههگتهو سار ه  ک  یاه یایو  اهوه تان  ه شای  یاه  ساحم          

مرفر یاان موهه اا   نوماای   ااات هو مواای ک مرهنیساارفرس یه ااث  
شا و  وک  هاو ت ورات یا  ینکسا        ات هو موهیما  سههوا  ما    

هااهه متفاا ا ااا   ناا    مهااهمره  ی موهیماا  سههواا  طاان 
چاانو  و  میااههش موهیماا  اوااهکهس  وواا  شااهها س مااییل    ماا

موااههی   4وک جااییل  20 یسیر ااری  ی حجااه انسااههو وک   
هاهه یایو نا وتن  ه    وهای  ا  م  ما    ش و  میاههش مواه  ما    م 

  ت   ین انساههو م اب  یا  یایو  اهوه میان  ه شای  و کو         
ههیاایس یقیا  موهیماا  اوااهکه ی مااییل  یسیر ااری   ااات هو ماا  

  ای ی ا   هاو  اات هوس     ههو  مرات  اات هو چرای  ما     موهیم  س

ی ااایگ  یااا  تیررااان موهیمااا   ووااا  مااای کو  یاااه  اااات هو  
مرهنیسااارفرس ی  اااههو نه  اااینیهوهس موهیمااا  وک ین یااان   

ههیاای   هاان  مرهنیساارفرس  ت ااهل یاارو     سااههو  ااات هو ماا   
 [20]یتوی  س گی م  ی ن رن سر ه  ک  یهب و م 

س موهیماا  سههواا  یاایو ناا وتن  ه ی [29]بتاا که ی ه هااهک    
ییو  اهوه میان  ه شای  ک  یاه تیرران وک موای ک ن ران ی م اب          
آ  یاا  ساار ه  موهه اا   نوماای  یاان ه موهه اا  چهااهک طاان  یااه  

 رفااااا ذنم یااااان  064ی  084س 440س 306مواااااهوهن ن رااااان 
ینکساا  شاای   30/8مینمهلااا یااه م ااب  آ  یاا  ماا  و ساار هم  

 ساا   جهاا  ینکساا  تااه رن م ااب  آ  یاا  ماا  و ساار هم س      
ماا کو آ مااههو قاان ک ذنااا   میرااه     40/8ی  4/8هااهه م ااب 

وهاای  اا  یاایو ناا وتن  ه   فهاانو یهیاانه وک ین یاان  موااه  ماا 
 وتن  ه سااههو و کو   مااهم   اا  موهیماا  اوااهکه یاایو ناا      

هااهه سااههو  % یاایو  ااهوه یهشاایس   اات  38تااه  10یروااین    
یهشای   اات هو   را  ی  رترا  ن ران      % ما  78ته  08  ین    

شا و   ییو نا وتن  ه یه اث  اات هو موهیما  سههوا  یایو ما        
 ااههو م ااب  آ  یاا  ماا  و ساار هم  یه ااث  ااههو ساان      

 ش و   سههو م 
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یااا   20/8ی  32/8س 36/8س 0/8چهاااهک م اااب  آ  یااا  سااار ه  
وهاای  اا    نوماای  میااههش موااه  ماا    کیش جاا  آ  ینکساا  

موهیماا  سههواا  ک یساا  ملهاا س یااه م ااب  آ  یاا  ساار ه     
ک یساا  م ااب  آ  یاا  ساار ه  ی ساان   سااههو  16و کو  شااهم 
وهی  ا  یاه  اات هو م اب  آ  یا  سار ه س سان          ک  موه  م 

 ههیی سههو  ات هو م 
س 32/8س 27/8چهاااهک م اااب  آ  یااا  سااار ه     [12]یچحتااا  

هااه    ااا   هو   اانو  وک ت ااهم م  ماا وک یاایو  ساایت 41/8ی  33/8
 198تااه  98   اای   ساایتهو  شاای   ساا  ی  سااحم  حااییو  کی  

یهشاای   هااو ت وراات میااههش مسااهیت  میظااهک    ناا و  مرفر یاان ماا 
س موهیمااا  اواااهکه  اااات هو ی W/Cمواااه  و و ی یاااه  اااههو 

ههیااای موهیمااا  سههوااا  وک یااایو ی ماااح   اااات هو مااا    

 
 [7]سیمان و سرعت سایش رابطه بین نسبت آب به  -16شکل 

 

 های خاص در برابر سایشعملکرد بتن. 3
 .  بتن غلتکی1. 3

یاایو بفیهاا  یاا  و راام یجاا و ساار ه   ااه ی ساا گی م   هااهوس    
ی اای  یاا  جاا س ساا گی م س موهیماا  سههواا  یروااینه    یاایو  

 مل     و کو 
یاان کیه موهیماا  سههواا  یاایو بفیهاا    [26]ژهااو ی ه هااهک   

وک ین یاان ساان   آ  یااهی ت وراات  اانو   هااو ت وراات یاا   فاا   
یهشای  ا  وک   سهن  سی جیهای وک چاههرو وسا  سای قایهه ما       

 ( قان ک و کو   میان یان  همرا    48ملن  سان   یاهیه آ  )حاییو    
 N=c.vPک یساا   فاا  یاارو ساان   سااههو ی آ  یاا  یاا ک      

( وک  هااو ت وراات  93/3ی  33/3یاارو  Pیاان یکو شاای   ساا   )  

 مجااهم  1موهه اا  یاارو یاایو بفیهاا  ی یاایو تیرراان شااهم ههایاا   
شاای   ساا   مواای ک ن راان ساار ه  وک یاایو تیرراان شااهم ههایاا  

 تانه م اب  یا    تان ی میان  ه  یروین  س س سسح  هاو یایو یاه    
 ش و   تن م ییو بفیه  و کو    یه ث انسههو  ه

یان کیه موهیما  سههوا  یایو بفیها  یاه  راهک یااهی         [11]چ ها   
ت وراات  اانو     مظاان موهیماا  سههواا    فهاانو یهیاانه م ااب  

%    60س یقیااا  یااا  یااایو مل ااا    و کو  وک  هاااو ت ورااات   
نه  ااینیهوه وک یاایو بفیهاا   ساایتهو  شاای   ساا س   فهاانو    

یهشاای  وک  هااو ت وراات   هااو یاایو شاابر  یاا  یاایو  ااهوه ماا    
 ه یاارو موهیماا  اوااهکه ی موهیماا  سههواا  ییساا       ک یساا 

مرهمی  و رام آ س   فهانو مهاه ساسح یایو م اب  یا  موهیما          
 یهشی اوهکه م 

وهیماا  سههواا   % نه  ااینیهوه تونهبااه م 60یاایو بفیهاا  یااه  
% نه  ااینیهوه و کو  یاایو سااهنی  40شاابر  یاا  یاایو  ااهوه یااه 

شی  یاه سانیهک  وک موهه ا  یاه نه  اینیهوه یاه وکیای هه اه س         
 موهیم  سههو  یروینه و کو 

 
 [11] کاهش وزن تحت سایش در مدت زمان -17شکل 

 
تااه رن ساانیهک  یاان ناا    مهااهمره  ی     [27]ک ئاا  ی ه هااهک    

سههواا  یاایو بفیهاا  ک  ینکساا   نوماای    ثاان م ووااه  وک      
ذششاای  ک یساا  یاارو موهیماا  سههواا  ی اوااهکه ک  ینکساا       
 نوماای ی اا  حااهل موهیماا  سههواا  تااهی  موت ااه  موااهیمی   

هاو ت ورات یاه    یهشی  موهیما  سههوا  یایو بفیها  وک      ییو م 
( ینکسااا  شااای   هاااو کیش مساااهیت وسااایگه  Cantabroکیش )

  اای  کی یاا  چرواا ههوه  هااو ت وراات   ااس آمجفااس   اام ماا 

                                                      
 

1 Distorted Concrete 

ین ه  کتباها یارو موهیما  اواهکهس ن وا  ی  ووا  شاهها         
( ی موهیمااا  Cantabroیاااه  اااههو حجاااه ت سااا  آ ماااههو )

وهاای     میااههش  فاا   هااو ت ورااتس  سههواا  سااسح ک  موااه  ماا 
آیکه یماا  سههواا  یاایو بفیهاا  یااه  ااات هو   اام  ااات هو موه

هاه ی  اات هو موهیماا  سههوا  یاه  ساایتهو         یان ه ه ا  م  ماا   
 یهشی   سنیهک  م 

 .  بتن خودتراکم2. 3
یاایو ناا و  س هواا  ماا ا طاان  متفاا ا [20]تاان  ی  هک تااهس 

تاان  ه یااه وکیاایههه متیفااب مرهنیساارفرس ی نه  ااینیهوه    
 60جههگتهو سار ه  ک  یاه یایو  اهوه تان  ه شای  یاه  ساحم          

مرفر یاان موهه اا   نوماای   ااات هو مواای ک مرهنیساارفرس یه ااث  
شا و  وک  هاو ت ورات یا  ینکسا        ات هو موهیما  سههوا  ما    

هااهه متفاا ا ااا   ناا    مهااهمره  ی موهیماا  سههواا  طاان 
چاانو  و  میااههش موهیماا  اوااهکهس  وواا  شااهها س مااییل    ماا

موااههی   4وک جااییل  20 یسیر ااری  ی حجااه انسااههو وک   
هاهه یایو نا وتن  ه    وهای  ا  م  ما    ش و  میاههش مواه  ما    م 

  ت   ین انساههو م اب  یا  یایو  اهوه میان  ه شای  و کو         
ههیاایس یقیا  موهیماا  اوااهکه ی مااییل  یسیر ااری   ااات هو ماا  

  ای ی ا   هاو  اات هوس     ههو  مرات  اات هو چرای  ما     موهیم  س

ی ااایگ  یااا  تیررااان موهیمااا   ووااا  مااای کو  یاااه  اااات هو  
مرهنیسااارفرس ی  اااههو نه  اااینیهوهس موهیمااا  وک ین یااان   

ههیاای   هاان  مرهنیساارفرس  ت ااهل یاارو     سااههو  ااات هو ماا   
 [20]یتوی  س گی م  ی ن رن سر ه  ک  یهب و م 

س موهیماا  سههواا  یاایو ناا وتن  ه ی [29]بتاا که ی ه هااهک    
ییو  اهوه میان  ه شای  ک  یاه تیرران وک موای ک ن ران ی م اب          
آ  یاا  ساار ه  موهه اا   نوماای  یاان ه موهه اا  چهااهک طاان  یااه  

 رفااااا ذنم یااااان  064ی  084س 440س 306مواااااهوهن ن رااااان 
ینکساا  شاای   30/8مینمهلااا یااه م ااب  آ  یاا  ماا  و ساار هم  

 ساا   جهاا  ینکساا  تااه رن م ااب  آ  یاا  ماا  و ساار هم س      
ماا کو آ مااههو قاان ک ذنااا   میرااه     40/8ی  4/8هااهه م ااب 

وهاای  اا  یاایو ناا وتن  ه   فهاانو یهیاانه وک ین یاان  موااه  ماا 
 وتن  ه سااههو و کو   مااهم   اا  موهیماا  اوااهکه یاایو ناا      

هااهه سااههو  % یاایو  ااهوه یهشاایس   اات  38تااه  10یروااین    
یهشای   اات هو   را  ی  رترا  ن ران      % ما  78ته  08  ین    

شا و   ییو نا وتن  ه یه اث  اات هو موهیما  سههوا  یایو ما        
 ااههو م ااب  آ  یاا  ماا  و ساار هم  یه ااث  ااههو ساان      

 ش و   سههو م 
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 .  بتن پرمقاومت3. 3
وک ت وراات ناا و یاان کیه موهیماا  سههواا    [38]ه کساادهک  

مگهچهساههل   128تاه   78م  یایو چنموهیما  یاه موهیما  اواهکه      
هااه    مرهنیساارفرسس ساار ه  چنتف اای ی  ااهک  اانو  وک  هااو یاایو

   اای   ساایتهو  شاای  ی  ک هس ساا گی م  یااه   ی  ی ااا   ساانیهک 
مرفر یاانه ی  08ی  38هاه شااهمم وی   راه  ااا یوه    سا   طاان  
هااه یااه یتهااس یهشاای  وی م  ماا     طاان چاانیچرفو ماا   رااه  چفاا 

 ASTM یح  شای   سا   یان ه ینکسا  موهیما  سههوا           

C1138   سیتهو  شی   س  
وک ت وراات یاا   هااو میرجاا  کسااری  شاای   ساا   اا  موهیماا     

یاا  موهیماا  اوااهکهس مااییل  یسیر ااری س     سههواا  ی اایگ  
 م ه ح   رها  ی  یلهو و کو  

 هها   انو  یتهاس یهبا وه وک موهیما  سههوا  یایو مای کو         
چاانیچرفو وک آ  م ااییو  سااههو  یااه  هااها   اانو    رااه  چفاا   

   ایی   ینه  تته  م 

 
 [32]روزه و عمق فرسایش  28رابطه مقاومت فشاری  -18

 
  فهاانو چهااهک م ااه ح تنمر اا      [31]  کمااه  ی ه هااهک    

سیهه  یان کیه یایو چهها  ینکسا   نومای  م اه ح تنمر ا          ین ه
شهمم مح  سر ه   یاح  شای  یاه چفر انس یایو   راها س ماح         

یهشاای  آ مااههو سااههو   چ   اا  ی مااح  مرهنیساارفرس ماا   
 مجااهم شاای   ساا   یاایو   رااها  یلاای     ASTM C1138مسااهیت 

مااح   چ   اا  یهیاانهو میرجاا  ک  وک ین یاان سااههو و و   ساا    
  اای  هااهس سااس   یااه  ی ماا ظه تااهمرو ماا  هااو طاان هاان وی 

ییو   رها   ذان   راه  م جا و وک ساسح وچاهک نا کوذ  شا میس        
ههه  هجاهو شای  یه اث   او یا  چیهای  انساههو مهشا          حتن 

 ش و    سههو م 
 .  بتن توانمند4. 3

س یاان کیه یاایو ت  م  اای یااه ساار ه   ااه   [32] راا  ی ه هااهک   
یاان ه  ااهکینو وک سااهن  ساایههه ت ظر اا   ساایتهو   اانو       
آ مااههو وک م اام یااه مورااهس ی قلاا  یاان ه موهیماا  سههواا     
یارو وی یا یایو مل ا    ی یایو ت  م  ای یاه سار ه   اه  مجاهم          

ی  Fیاایو    نه  ااینیهوه  ااحس  ذنوهاای  وک سااهن   هااو ماا ا
 ساایتهو  شاای   0/8   اای  یااه م ااب  آ  یاا  ساار ه   ااا   کی  

مینمهلااا یاان  همراا  ی ،ک   جهماای ملفاات     648ماانا جنهااه   
یه ااث  هجااهو  ماانژه وه ااهمره  سههواا  یتکذاا  شاای   کتتااها     

س هاهه   ا  وک ملان  جنهاه  آ  قان ک و و  ی ومای      سههو یفا   
 ی  می    ذنای 

 

 
 

 
[32]مقایسه خرابی سایش در دو نوع بتن معمولی و توانمند با سیمان کم  -19شکل   

 
یلاای      اای  شاای  یاایو یاا   فاا  سااههو وک یاایو مل اا   س    

شا و  موهیما    آکمهت کهه م ههه  شای   سا  ی وچاهک مواهم ما      
اوااهکهس چگااه   یاایو ی م اا   ت  هاا      سههواا  یاا  موهیماا   

آهایس  هه    وک ط ل ان ه ای هریک تهسار   یا  یجا و ما      کهتتن 
ی اایگ  و کو  یاایو ت  م  اای یااه ساار ه   ااه موهیماا  سههواا    
یروااینه م ااب  یاا  یاایو مل اا    و کو  یااه  ااه  اانو  مواای ک   

هااهه  مهم اای نه  ااینیهوه ی   ساار ه  ی  ساایتهو      اتیوماا   
هاه ک  یهیان ی چگاه   یایو     نه کهتتان  ذرا ت    شاهم سنیهک  م 

 [32]ک  یروین   ی  
ذرانو  ا     سیتهو     ییو ت  م  ی یقیا  ما کو  سایتهو  قان ک ما      

هاا  ن راان ساار ه    ااحی  یاان ت  اام شاان ه  سااههوس یااه تو   
یی  ماای وک ین یاان شاان ه  م رساا  ی  هیهیهساار   ت  اام   اای ی  

شا و  ه کساادهک    بفاا یا   هاو م ظا ک      رااه   سایتهو  ما       
( یاان کیه وی ماا ا یاایو ت  م  اای سااهو  ی   رااها  ت وراات  2889)

تاان    ساان   هااهه چااههرو آ  )ساان    ااه اانو  اا  وک ساان  
 [23]سههو می کو   هیهیهسر  ( ته رن قهیم ت جه  وک یهب و

 توانمند .  بتن فوق5. 3

یاا  ینکساا  موهیماا  سههواا  ی    [33]هه  اار ههه ی ه هااهک    
چاشهن چنو نی ای  یایو    ن  یره  مههمره  یایو چا وکه ی  ا و   

هاه  یهشای  آ  ت  م  ای ما   چشهن ما       یایو اا      وکه ی   وچ
چااشهن وک ین یاان  جهاا  ینکساا  موهیماا  یاایو چاا وکه ی  اا و   

هاه    آ ماههو وه او    هاه ی کیساه ه  انسههو سههوا  وک ساه    
بفیااه   ساایتهو   نوماای  وک  هااو ت ورااتس      رااه  ااا یوه یااه   

 هاهه آ  یاا  % ی یاه م ااا 3ی  2س %1وکیایههه متیفاب یااتنس %  
 سااایتهو  شااای  میاااههش  20/8ی  22/8س 10/8سااار ه  میتاااهی  

هاه حاه      آ  یا و  ا  یاه  ااتیو    راه  اا یوه یا           آ مههو
یاایو ساابا  ااات هو موهیماا  سههواا  یاایو ی  هجااهو سااس      

 احی س هان چا  م اب  آ  یا  سار ه  وک       ش و  یا  تن م م  جه
 هااو متفاا ا   یاان یهشاایس تتفتاام م  ماا    یاان ی وکمیرجاا     

شا و   اش   ت اهل یارو     تانه ت  رای ما    ق ه C-S-Hژل  سهنیهک

تاان شاای  ی ن  یااره  مهااهمره    رااه  ی ن راان ساار هم  قاا ه
 متف ا سر هم  ک  یهب و م  وهی   

س موهیماا  سههواا  یاایو ااا   ت  م  اای   [34]چراا  ی ه هااهک    
ینکساا   نوماای   ASTM C944و ماا  مسااهیت یااه شااهمم وکشاا 

-میههش حه      موهیما  سههوا   اه   یایو اا   ت  م  ای ما        

شا و م اب  یا     و ما   سایتهو  ما    یهشی  ذنچ  یقیا     وکشا   
و ما س موهیما  سههوا  حاییو     ییو اا   ت  م  ای یایی  وکشا     

 %   ین و کو  08
و ماا  م اانا  ی موت ااه  مهااهمره  ی    ن  یااره  وکشاا  

 ههه وک مظن ذنای  شی   س  اههه ی م  طن  متف م ا
یاایو ااا   ت  م  اای یااه وی  مراا   ااههو ی   مهشاا     سااههو   
  یاانه م ااب  یاا  ساا گی م  یااه   ی  و کو  هااو م هاا ا ی ی اای  

یهشاای  موهیماا  سههواا  یاایو ااا    یاا  طبرلاا  ساا گی م  ماا  
یهشای  یلای      ت  م  ی ی ی ی  یا  موهیما  اواهکه ی  ووا  ما      

ت  م  اایس وک   رااه  م جاا و وک    هجااهو سااههو وک یاایو ااا      
 سسح  مهه   هجهو ن کوذ  یج و و کو 

 
[34]الیاف موجود در بتن فوق توانمند در معرض خوردگی  -22شکل   

 

یااان کیه یهر ااا   ااانو  یااایو اااا    [30]سااابره ی ه هاااهک   
ت  م  ی یاه ماهم  ی مرهانی   راه  ت ورات  نومای ی  ک هاهی  یان ه         

 مجاهم و ومای   ماهم   ا       ASTM C944موهیما  سههوا  طبات    
  یاا و یه ااث یهباا و موهیماا   یاایو شااهمم مرهاانی ی مااهم    رااه  

سههواا  شاای ی  کتبااهط  ی هاا   یاارو وکیاای   رااه  ی  ااههو  
ی   سههو مبا و  م ووارو یا   هاو میرجا  کساریمی  ا  یجا و         
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 .  بتن پرمقاومت3. 3
وک ت وراات ناا و یاان کیه موهیماا  سههواا    [38]ه کساادهک  

مگهچهساههل   128تاه   78م  یایو چنموهیما  یاه موهیما  اواهکه      
هااه    مرهنیساارفرسس ساار ه  چنتف اای ی  ااهک  اانو  وک  هااو یاایو

   اای   ساایتهو  شاای  ی  ک هس ساا گی م  یااه   ی  ی ااا   ساانیهک 
مرفر یاانه ی  08ی  38هاه شااهمم وی   راه  ااا یوه    سا   طاان  
هااه یااه یتهااس یهشاای  وی م  ماا     طاان چاانیچرفو ماا   رااه  چفاا 

 ASTM یح  شای   سا   یان ه ینکسا  موهیما  سههوا           

C1138   سیتهو  شی   س  
وک ت وراات یاا   هااو میرجاا  کسااری  شاای   ساا   اا  موهیماا     

یاا  موهیماا  اوااهکهس مااییل  یسیر ااری س     سههواا  ی اایگ  
 م ه ح   رها  ی  یلهو و کو  

 هها   انو  یتهاس یهبا وه وک موهیما  سههوا  یایو مای کو         
چاانیچرفو وک آ  م ااییو  سااههو  یااه  هااها   اانو    رااه  چفاا   

   ایی   ینه  تته  م 

 
 [32]روزه و عمق فرسایش  28رابطه مقاومت فشاری  -18

 
  فهاانو چهااهک م ااه ح تنمر اا      [31]  کمااه  ی ه هااهک    

سیهه  یان کیه یایو چهها  ینکسا   نومای  م اه ح تنمر ا          ین ه
شهمم مح  سر ه   یاح  شای  یاه چفر انس یایو   راها س ماح         

یهشاای  آ مااههو سااههو   چ   اا  ی مااح  مرهنیساارفرس ماا   
 مجااهم شاای   ساا   یاایو   رااها  یلاای     ASTM C1138مسااهیت 

مااح   چ   اا  یهیاانهو میرجاا  ک  وک ین یاان سااههو و و   ساا    
  اای  هااهس سااس   یااه  ی ماا ظه تااهمرو ماا  هااو طاان هاان وی 

ییو   رها   ذان   راه  م جا و وک ساسح وچاهک نا کوذ  شا میس        
ههه  هجاهو شای  یه اث   او یا  چیهای  انساههو مهشا          حتن 

 ش و    سههو م 
 .  بتن توانمند4. 3

س یاان کیه یاایو ت  م  اای یااه ساار ه   ااه   [32] راا  ی ه هااهک   
یاان ه  ااهکینو وک سااهن  ساایههه ت ظر اا   ساایتهو   اانو       
آ مااههو وک م اام یااه مورااهس ی قلاا  یاان ه موهیماا  سههواا     
یارو وی یا یایو مل ا    ی یایو ت  م  ای یاه سار ه   اه  مجاهم          

ی  Fیاایو    نه  ااینیهوه  ااحس  ذنوهاای  وک سااهن   هااو ماا ا
 ساایتهو  شاای   0/8   اای  یااه م ااب  آ  یاا  ساار ه   ااا   کی  

مینمهلااا یاان  همراا  ی ،ک   جهماای ملفاات     648ماانا جنهااه   
یه ااث  هجااهو  ماانژه وه ااهمره  سههواا  یتکذاا  شاای   کتتااها     

س هاهه   ا  وک ملان  جنهاه  آ  قان ک و و  ی ومای      سههو یفا   
 ی  می    ذنای 

 

 
 

 
[32]مقایسه خرابی سایش در دو نوع بتن معمولی و توانمند با سیمان کم  -19شکل   

 
یلاای      اای  شاای  یاایو یاا   فاا  سااههو وک یاایو مل اا   س    

شا و  موهیما    آکمهت کهه م ههه  شای   سا  ی وچاهک مواهم ما      
اوااهکهس چگااه   یاایو ی م اا   ت  هاا      سههواا  یاا  موهیماا   

آهایس  هه    وک ط ل ان ه ای هریک تهسار   یا  یجا و ما      کهتتن 
ی اایگ  و کو  یاایو ت  م  اای یااه ساار ه   ااه موهیماا  سههواا    
یروااینه م ااب  یاا  یاایو مل اا    و کو  یااه  ااه  اانو  مواای ک   

هااهه  مهم اای نه  ااینیهوه ی   ساار ه  ی  ساایتهو      اتیوماا   
هاه ک  یهیان ی چگاه   یایو     نه کهتتان  ذرا ت    شاهم سنیهک  م 

 [32]ک  یروین   ی  
ذرانو  ا     سیتهو     ییو ت  م  ی یقیا  ما کو  سایتهو  قان ک ما      

هاا  ن راان ساار ه    ااحی  یاان ت  اام شاان ه  سااههوس یااه تو   
یی  ماای وک ین یاان شاان ه  م رساا  ی  هیهیهساار   ت  اام   اای ی  

شا و  ه کساادهک    بفاا یا   هاو م ظا ک      رااه   سایتهو  ما       
( یاان کیه وی ماا ا یاایو ت  م  اای سااهو  ی   رااها  ت وراات  2889)

تاان    ساان   هااهه چااههرو آ  )ساان    ااه اانو  اا  وک ساان  
 [23]سههو می کو   هیهیهسر  ( ته رن قهیم ت جه  وک یهب و

 توانمند .  بتن فوق5. 3

یاا  ینکساا  موهیماا  سههواا  ی    [33]هه  اار ههه ی ه هااهک    
چاشهن چنو نی ای  یایو    ن  یره  مههمره  یایو چا وکه ی  ا و   

هاه  یهشای  آ  ت  م  ای ما   چشهن ما       یایو اا      وکه ی   وچ
چااشهن وک ین یاان  جهاا  ینکساا  موهیماا  یاایو چاا وکه ی  اا و   

هاه    آ ماههو وه او    هاه ی کیساه ه  انسههو سههوا  وک ساه    
بفیااه   ساایتهو   نوماای  وک  هااو ت ورااتس      رااه  ااا یوه یااه   

 هاهه آ  یاا  % ی یاه م ااا 3ی  2س %1وکیایههه متیفاب یااتنس %  
 سااایتهو  شااای  میاااههش  20/8ی  22/8س 10/8سااار ه  میتاااهی  

هاه حاه      آ  یا و  ا  یاه  ااتیو    راه  اا یوه یا           آ مههو
یاایو ساابا  ااات هو موهیماا  سههواا  یاایو ی  هجااهو سااس      

 احی س هان چا  م اب  آ  یا  سار ه  وک       ش و  یا  تن م م  جه
 هااو متفاا ا   یاان یهشاایس تتفتاام م  ماا    یاان ی وکمیرجاا     

شا و   اش   ت اهل یارو     تانه ت  رای ما    ق ه C-S-Hژل  سهنیهک

تاان شاای  ی ن  یااره  مهااهمره    رااه  ی ن راان ساار هم  قاا ه
 متف ا سر هم  ک  یهب و م  وهی   

س موهیماا  سههواا  یاایو ااا   ت  م  اای   [34]چراا  ی ه هااهک    
ینکساا   نوماای   ASTM C944و ماا  مسااهیت یااه شااهمم وکشاا 

-میههش حه      موهیما  سههوا   اه   یایو اا   ت  م  ای ما        

شا و م اب  یا     و ما   سایتهو  ما    یهشی  ذنچ  یقیا     وکشا   
و ما س موهیما  سههوا  حاییو     ییو اا   ت  م  ای یایی  وکشا     

 %   ین و کو  08
و ماا  م اانا  ی موت ااه  مهااهمره  ی    ن  یااره  وکشاا  

 ههه وک مظن ذنای  شی   س  اههه ی م  طن  متف م ا
یاایو ااا   ت  م  اای یااه وی  مراا   ااههو ی   مهشاا     سااههو   
  یاانه م ااب  یاا  ساا گی م  یااه   ی  و کو  هااو م هاا ا ی ی اای  

یهشاای  موهیماا  سههواا  یاایو ااا    یاا  طبرلاا  ساا گی م  ماا  
یهشای  یلای      ت  م  ی ی ی ی  یا  موهیما  اواهکه ی  ووا  ما      

ت  م  اایس وک   رااه  م جاا و وک    هجااهو سااههو وک یاایو ااا      
 سسح  مهه   هجهو ن کوذ  یج و و کو 

 
[34]الیاف موجود در بتن فوق توانمند در معرض خوردگی  -22شکل   

 

یااان کیه یهر ااا   ااانو  یااایو اااا    [30]سااابره ی ه هاااهک   
ت  م  ی یاه ماهم  ی مرهانی   راه  ت ورات  نومای ی  ک هاهی  یان ه         

 مجاهم و ومای   ماهم   ا       ASTM C944موهیما  سههوا  طبات    
  یاا و یه ااث یهباا و موهیماا   یاایو شااهمم مرهاانی ی مااهم    رااه  

سههواا  شاای ی  کتبااهط  ی هاا   یاارو وکیاای   رااه  ی  ااههو  
ی   سههو مبا و  م ووارو یا   هاو میرجا  کساریمی  ا  یجا و         
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مااهم  ی مرهاانی   رااه  تااه رن قهیاام تاا جه  وک موهیماا  سههواا    
 ییو ا   ت  م  ی می کو   

 

 .  بتن با سنگدانه بازیافتی6. 3

موهیما  سههوا  یایو شاهمم کهتو ما        [36] ه  مگفر یه ی یرنتا   
یه هااهای   اا  میااههش آ  یااه کهتو ماا  طبرلاا  ی وساا  متاا کو     

سا   سا گی م  یه هاهای  ک  یا  مرات        م کو موهه   قن ک ذنایا    
وهاای  اا  یاا   ماای  میااههش موااه  ماا % جااههگتهو  اانو 188ی  38

 0%  ااههو حجااه مهشاا     سااههو  188ی  38   ه جااههگته   
ههیاای  م وواارو و راام  هااو یهباا و ک  چر ماای   % یهباا و ماا 38ی 

 و م ی   یهین یرو ن رن سر ه  ی س گی م  م 

و ما     یایو شاهمم وکشا    [ موهیما  سههوا  37  رو ی    وه  ]
یه هاهای  ت وراات  نوماای  وک موهه ا  یاارو مااییل  یسیر ااری  ی   
حجااه سااههو یاایو یااه ساا گی م  یه هااهای  ی طبرلاا س یاایو یااه    

و م  یه هاهای  موهیما  سههوا  یرواینه م اب  یا  یایو        وکش 
 یه س گی م  طبرل  و کو  

 

 
سنگدانه ضخامت سایش در مقابل مدول االستیسیته برای  -21شکل 

[37بازیافتی و طبیعی ]  
 

 و نتایج بندی جمع. 4
* سااههو ت اا  حن اا  جنهااه  آ  ه اان   یااه ماا  و جهماای ی    

هااهه نااحو مهشاا      ااا  نحو  هاا  یاا   فاا  تن راای  حبااه  
 وهی   اوهک وک جنهه  آ  کا م 

*    مم ته رنذاش ک یان مرات   ساههو یا  وی وسای  هرایکی ره         
هااه س شااهم سااسح یی اا  )سااتی  ،ک  س ساان   آ س م اارن جن

ی مای   مااه  قاان ک ذاانایو سااه   وک ملاان  سااههو( ی ناا     
 ش و ییو تو ره م 

شاا وس *  اا  مف   اا  یه ااث  ااات هو موهیماا  اوااهکه یاایو ماا 
ت  ماای  ااات هو وهاای  مهم اای  ااههو   موهیماا  سههواا  ک  ماا  

م ااب  آ  یاا  ساار ه س  ساایتهو     ماا  و  اتیوماا  یاان ه یهباا و  
 تن یه ج س ست  مهحر   میوهل ی س گی م 

*  هاها   اانو    رااه  وک آ  یاا  سار ه   ااه ماا  ت  ماای متراای   
 وک موهیم  سههو  یهشی 

* موهیماا  سههواا  یاایو بفیهاا  ی ی اای  یاا  طاان  متفاا ا     
یهشاای ی  ذاان  رااهک ساار ه  یااهی یهشاای موهیماا  سههواا       ماا 

 یروینه و کو 

* ییو ن وتن  هس چنموهیما س ت  م  ای ی اا   ت  م  ای یا   فا        
نیهک یهین ی چر مای یهیان یارو ن ران سار ه  ی سا گی م س       کهت سه

 موهیم  سههو  یهیتنه م ب  ی  ییو مل     و کو 

ت  مای  *   ره  م ج و وک سسح ییو   راها  هاه اا   ت  م  ای ما      
یلاای    سااههوس ت ساا  شاان ه  م رساا  ناا کو  شاا و ی  هااو    

   م یه ث   و ی  چیهی  سههو ذنوو 

و ما  هاه کهتو ما ( یا   فا       )وکشا  * ییو یه سا گی م  یه هاهای    
چر ماای یهیاان ن راان ساار ه  ی ساا گی م س موهیماا  سههواا        

  یهیتنه م ب  ی  ییو مل     و کو
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مااهم  ی مرهاانی   رااه  تااه رن قهیاام تاا جه  وک موهیماا  سههواا    
 ییو ا   ت  م  ی می کو   

 

 .  بتن با سنگدانه بازیافتی6. 3

موهیما  سههوا  یایو شاهمم کهتو ما        [36] ه  مگفر یه ی یرنتا   
یه هااهای   اا  میااههش آ  یااه کهتو ماا  طبرلاا  ی وساا  متاا کو     

سا   سا گی م  یه هاهای  ک  یا  مرات        م کو موهه   قن ک ذنایا    
وهاای  اا  یاا   ماای  میااههش موااه  ماا % جااههگتهو  اانو 188ی  38

 0%  ااههو حجااه مهشاا     سااههو  188ی  38   ه جااههگته   
ههیاای  م وواارو و راام  هااو یهباا و ک  چر ماای   % یهباا و ماا 38ی 

 و م ی   یهین یرو ن رن سر ه  ی س گی م  م 

و ما     یایو شاهمم وکشا    [ موهیما  سههوا  37  رو ی    وه  ]
یه هاهای  ت وراات  نوماای  وک موهه ا  یاارو مااییل  یسیر ااری  ی   
حجااه سااههو یاایو یااه ساا گی م  یه هااهای  ی طبرلاا س یاایو یااه    

و م  یه هاهای  موهیما  سههوا  یرواینه م اب  یا  یایو        وکش 
 یه س گی م  طبرل  و کو  

 

 
سنگدانه ضخامت سایش در مقابل مدول االستیسیته برای  -21شکل 

[37بازیافتی و طبیعی ]  
 

 و نتایج بندی جمع. 4
* سااههو ت اا  حن اا  جنهااه  آ  ه اان   یااه ماا  و جهماای ی    

هااهه نااحو مهشاا      ااا  نحو  هاا  یاا   فاا  تن راای  حبااه  
 وهی   اوهک وک جنهه  آ  کا م 

*    مم ته رنذاش ک یان مرات   ساههو یا  وی وسای  هرایکی ره         
هااه س شااهم سااسح یی اا  )سااتی  ،ک  س ساان   آ س م اارن جن

ی مای   مااه  قاان ک ذاانایو سااه   وک ملاان  سااههو( ی ناا     
 ش و ییو تو ره م 

شاا وس *  اا  مف   اا  یه ااث  ااات هو موهیماا  اوااهکه یاایو ماا 
ت  ماای  ااات هو وهاای  مهم اای  ااههو   موهیماا  سههواا  ک  ماا  

م ااب  آ  یاا  ساار ه س  ساایتهو     ماا  و  اتیوماا  یاان ه یهباا و  
 تن یه ج س ست  مهحر   میوهل ی س گی م 

*  هاها   اانو    رااه  وک آ  یاا  سار ه   ااه ماا  ت  ماای متراای   
 وک موهیم  سههو  یهشی 

* موهیماا  سههواا  یاایو بفیهاا  ی ی اای  یاا  طاان  متفاا ا     
یهشاای ی  ذاان  رااهک ساار ه  یااهی یهشاای موهیماا  سههواا       ماا 

 یروینه و کو 

* ییو ن وتن  هس چنموهیما س ت  م  ای ی اا   ت  م  ای یا   فا        
نیهک یهین ی چر مای یهیان یارو ن ران سار ه  ی سا گی م س       کهت سه

 موهیم  سههو  یهیتنه م ب  ی  ییو مل     و کو 

ت  مای  *   ره  م ج و وک سسح ییو   راها  هاه اا   ت  م  ای ما      
یلاای    سااههوس ت ساا  شاان ه  م رساا  ناا کو  شاا و ی  هااو    

   م یه ث   و ی  چیهی  سههو ذنوو 

و ما  هاه کهتو ما ( یا   فا       )وکشا  * ییو یه سا گی م  یه هاهای    
چر ماای یهیاان ن راان ساار ه  ی ساا گی م س موهیماا  سههواا        

  یهیتنه م ب  ی  ییو مل     و کو
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 دهیچک
 هطای نامطه آیطی   توسطط  ایهلرز ضوابط اتخاذ از قبل که هاییساختمان که داد نشان گذشته ایلرزه رخدادهای از میدانی مطالعات
 معیوب اتصاالت پذیریآسیب میان ای  در. هستند پذیرآسیب شدت به زلزله برگشتی و رفت بارهای برابر در اند،شده بنا طراحی،

 غیرخطی تحلیل از پژوهش ای  در. است شده مشاهده بسیار ساختمان، هایمؤلفه تری حساس از یکی عنوان به گوشه ستون-تیر
 ایلطرزه   بارهای اثر تحت ای،لرزه نقص دارای گوشه ستون-تیر بتنی دوطرفه و طرفهیک اتصاالت رفتار بررسی برای محدود اجزای
 تطک  فشطار  رفتار بیان برای. شد برده بهره خمیری دیدهآسیب بت  رفتاری مدل از بت  رفتار سازیشبیه برای. است شده استفاده
 سطازی شبیه برای همچنی . شد استفاده خطی مدل از آن کششی رفتار معرفی برای و هاگنستاد کرنش-تنش مدل از بت  محوری
 مطورد  بتنطی  طرفطه یطک  اتصال یک رفتار تحقیق ای  در. شد برده بهره سینماتیک شوندگی سخت با خطی دو مدل از فوالد رفتار
 ای  در. شد سنجیصحت همکاران و پانتلیدس آزمایش نتایج از استفاده با و شد بارگذاری مرحله دو در اتصال. گرفت قرار بررسی
 مطدل  در اتصطال  ایط   گسطیختگی  عامطل . داد نشان را برشی گسیختگی یعنی اتصال گسیختگی حالت عددی تحلیل نتایج حالت

 داده نشان آزمایشگاهی مدل با مقایسه در. شد گزارش تیرها تحتانی سفره میلگردهای پیوستگی و مهار رفت  بی  از آزمایشگاهی،
 حالطت  عطددی  و آزمایشطگاهی  مطدل  دو هر در. کند بینیپیش را اتصال رفتار  است توانسته خوبی به محدود اجزای مدل که شد

 .است برشی گسیختگی نوع از اتصال گسیختگی
 برشی گسیختگی ای،چرخه بارگذاری محدود، اجزای تحلیل ای،لرزه نقص طرفه،یک گوشه اتصال: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه -1
ساتن  ونهاب ناتن ح اه   اب      -این تحقیق رفتارر اتاار ت تیا    

ای ه اات و ت تحاار اااا  نررهااری  اارن       نقاال زاا    دارای 
ای قاا ار دارنااو را ناار اسااتترد  ا  تحهیااب  یاا  خ اا  نااب  چ خااب

هااری نااتن   ااوس ساارخت ر رتش ا اایای ححااوتد ن رساا  حاا  
ای ح ااه  ساارختب هااو  ق ااب ا  اتطاارا یاانان    ا اا  زاا      

هااری   ا اا   هااری   ا اا ر دارای نقاال نرحاابتنساا  ییااین 
هار ح را  ناب خ اررات     نهار در  زیزاب   یردی ه ت و  اب خ انا  ی  
نرپااایی ی هاااو  اسااارس ایااان چ اااین  ااارن  ت حااارز    ااا ا 

 پنرنهرر صردق
 حه وس  دانشکو  ع  ا ر ارهو  رره رس 

 سی ر ننعه  دانشگر 

 ریری  ف یوت 
 حه وس  دانشکو  ع  ا ر و ت  دانشیرر

 سی ر ننعه  دانشگر 
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 سطازی شبیه برای همچنی . شد استفاده خطی مدل از آن کششی رفتار معرفی برای و هاگنستاد کرنش-تنش مدل از بت  محوری
 مطورد  بتنطی  طرفطه یطک  اتصال یک رفتار تحقیق ای  در. شد برده بهره سینماتیک شوندگی سخت با خطی دو مدل از فوالد رفتار
 ای  در. شد سنجیصحت همکاران و پانتلیدس آزمایش نتایج از استفاده با و شد بارگذاری مرحله دو در اتصال. گرفت قرار بررسی
 مطدل  در اتصطال  ایط   گسطیختگی  عامطل . داد نشان را برشی گسیختگی یعنی اتصال گسیختگی حالت عددی تحلیل نتایج حالت

 داده نشان آزمایشگاهی مدل با مقایسه در. شد گزارش تیرها تحتانی سفره میلگردهای پیوستگی و مهار رفت  بی  از آزمایشگاهی،
 حالطت  عطددی  و آزمایشطگاهی  مطدل  دو هر در. کند بینیپیش را اتصال رفتار  است توانسته خوبی به محدود اجزای مدل که شد

 .است برشی گسیختگی نوع از اتصال گسیختگی
 برشی گسیختگی ای،چرخه بارگذاری محدود، اجزای تحلیل ای،لرزه نقص طرفه،یک گوشه اتصال: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه -1
ساتن  ونهاب ناتن ح اه   اب      -این تحقیق رفتارر اتاار ت تیا    

ای ه اات و ت تحاار اااا  نررهااری  اارن       نقاال زاا    دارای 
ای قاا ار دارنااو را ناار اسااتترد  ا  تحهیااب  یاا  خ اا  نااب  چ خااب

هااری نااتن   ااوس ساارخت ر رتش ا اایای ححااوتد ن رساا  حاا  
ای ح ااه  ساارختب هااو  ق ااب ا  اتطاارا یاانان    ا اا  زاا      

هااری   ا اا   هااری   ا اا ر دارای نقاال نرحاابتنساا  ییااین 
هار ح را  ناب خ اررات     نهار در  زیزاب   یردی ه ت و  اب خ انا  ی  
نرپااایی ی هاااو  اسااارس ایااان چ اااین  ااارن  ت حااارز    ااا ا 

 پنرنهرر صردق
 حه وس  دانشکو  ع  ا ر ارهو  رره رس 

 سی ر ننعه  دانشگر 

 ریری  ف یوت 
 حه وس  دانشکو  ع  ا ر و ت  دانشیرر

 سی ر ننعه  دانشگر 
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خیاای  هاار  ت ااند دارنااو ت هااری  در س اساا  ح اار ق زاا    ساار  
ای نااب  اانر نیرواا  خ اا  ینهاار در ارت اارا ناار رخااوادهری زاا    

 رحب ها رختب هاو  نی ارس اتاار ت تیا  ناب ساتن  ا  ا ایای         
رتناو  هار  ناب ها رر حا     ایان سار     نح ان  در قرنهیر تغیی  هکب

هااری چ ا ااب ایاان اتااار ت نقاار حه اا  در ع هکاا د سی اات   
ای پایی ی زا     هاری اخیا  یسای       وس در دهاب ای ایتر ح سر  

هااری اتااار ت خاارر   تیاا  نااب سااتن  نااب دف اارت در واایارش  
حیوان   زیزاب حشارهو  هاو  اسارس ناب  انری  اب در ن ایرری         

ب ع اانا  یاام عرحااب هاا  ر   ا  حاانارد و اایطتگ  اتااار  ناا  
   ااو  در ا  نااین رفااتن ب فیاار نااررن ی اقهاا  ساار   هاا رختب  

    [س1هو  اسر ]
اتااار ت ونهااب خاارر   ن اا ر نااب اتااار ت داخهاا  در  اا    

هااری نیروتاا ی  ای ح  اان م حتح ااب یساای  رخااوادهری زاا    
هاننوس انری اونیی  چ او حانرد ا  حه تا ین د یاب ایان احا           ح 

( ایان اتاار ت ناب دزیاب ت اند تیا        1 د: را نب ه ح  ی  نیر   ا 
فقاا  در دت ت ااب ا    تاا ین ححانرهااوو  در نااین اتااار ت   

هااری خاارر   ( ناارر ححاانری در سااتن 2سارخت ر  ن خنردارنااوس  
هاری داخها  اسار ت ایان نارر ناب دزیاب        ح  ن م   تا  ا  ساتن   

تناناو   تا  ها     حرهیر رفار ت ن وشات  نارر  ارن    زیزاب حا       
حتقااارر  تیااا  ت دا  در اتاااار ت خااارر   ( ت اااند نر3هاااندس 

ح راا  نااب افاایایر پاایلر انتقاار  یرفتااب ا  تی هاار نااب اتااار     
( خ ار دت ححانر  در ساتن  ناب دزیاب ااا  ت  ی ا         4هندس  ح 

دت قاارع ع ااند ناا  هاا  ح راا  نااب افاایایر تاا ر ححاانری در    
هاند  هری داخها  ت خارر   ساتن  در نر یاب اتاار  حا       ونهب
ای  ااب ا  یااب نیشاات ین فرصااهب ( اتااار ت خاارر   نااب دز 5ت 

ح  اای سااطت  دارنااو در  اا   زیزااب ت پاایلر  هاا  ساارخت ر ر  
حتح اااب نیااا تی نیشااات ی ن ااا ر ناااب اتاااار ت داخهااا     

ی حااریر هااو   4[س در ایاان تحقیااقر اتااار  هاا رر  2هااننو] حا  
[ر ناااب صاانرت عااودی نااار   3تنساا  پرنتهیااوه ت ه کااررا  ]   

ار یاارن  حاانرد  ABAQUSافاایار ا اایای ححااوتد اسااتترد  ا  ناا  
  فاب دارای چ او نقال اسار  اب       ق ار و فرس ایان اتاار  یام   

ت ین ینهار فقاوا  حیهگا د ع یا  در ه اتب اتاار  اسارس        ع و 
ای ت  اا  دت ح  هاب انراار   نرروایاری اتاار  نااب صانرت چ خاب    

 ACI 318-63نرحااب هااو  اساارس اتااار  ناار اسااتترد  ا  ییااین  
ا یاانان  نرحااب ق اب ا  اتطاار اسارس ایاان ییاین   [   ا ا  هااو  4]

 ای توتین هو  اسرسز   

 معرفی و جزییات اتصال یک طرفه -2
نب ح ظنر ن رس  رفترر اتاار ت ونهاب یام   فابر اتاارز   اب       

[ حااانرد 3در ی حریشاااگر  تنسااا  پرنتهیاااوه ت ه کاااررا  ]   
ی حااریر قاا ار و فاارر ناار اسااتترد  ا  رتش ا اایای ححااوتد      
ن رس  هاوس ه وسابر  یایارت حیهگ دوایاریر ها ای  حا  ی ت       
حقرتحاار فاان د ت نااتن حااا ف  ح اارنق ناار ح رز ااب ی حریشااگره  

س ه وسااب ت  یایاارت حیهگ دواایاری اتااار  ح رز ااب   نرهااو حاا 
نشاار  داد  هااو  اساارس حقرتحاار نااتن  1 هااکبی حریشااگره  در 

حگرپرساااکر  ت  41حااانرد اساااتترد  در ن نناااب ی حریشاااگره    
هار ناب     حیهگ دهاری  انز  تیا ر ساتن  ت خارحنت     حقرتحر ت هی

حگرپرسااکر  نااندس سااتن  ناار     5/424ت  5/464ر 4/454ت تیاا  
 22حیهگاا د ناار ق اا   4حتاا  نااب تساایهب  حیهاا  454×305ان اارد 
حتا  ح اه  هاو  اسار  اب ناب ایان ت تیا  ن ا ر فان د            حیه 

درصااو اساارس ه ل ااین تیاا  ناار ان اارد     54/2 اانز  ی  ن اناا   
 24حیهگااا د نااار ق ااا   4ناااب تسااایهب  حتااا  حیهااا  406×305
حت  در ه  سات   فنقارن  ت تحتارن  ح اه  هاو  اسارس ها          حیه 

دت ساات   تحتاارن  ت فنقاارن  حیهگ دهااری تیاا  ناار اسااتترد  ا       
انااوس ه ل ااین حیهگ دهااری  اانز  در ااب حهاارر هااو  40قاا ع 

حتاا  درساار ناار ی ه ااتب    حیهاا  536سااتن  در نااب فرصااهب  
 هو  اسرساتار  ق ع ت ه پنهرن  ایررد 

 
 [ 3: هندسه، جزئیات میلگردگذاری و شرایط مرزی اتصال پانتلیدس و همکاران ]1شکل

 
در ایاان ی حااریر سااتن  نااب صاانرت افقاا  قاا ار داد  هااو ت دت   

هااوس یاام ناارر  واار  حتاااه  حهااررانتهااری ی  نااب صاانرت تکیااب
نااب تساایهب یاام  اام                ححاانری اتزیااب ن اناا  ناار  

هیورتزیک  نب ساتن  اع ار  هاوس ایان نیا ت در ها تی ی حاریر        
نب ساتن  اع ار  هاو  ت در  ان  ی حاریر ناب ی  ا ار   تغییا          

هاری  سا   داد  هوس تغییا ات در نارر ححانری ناب تسایهب  ا نر      
ب نیا ت ا    یاق ینهار    هری حتاب ناب  ام  ا    ت  یب هو  نب حیهب

 وی ی هوسهور انوا  ح تقب ح 

 نیاز به شبیه سازی عددی -3
هااری نشاار  داد  هااو  در ح رز اارت  ااب در   عهیاا    پیشاا فر

ق اا ر ق ااب ا اا  هااونور ه اان  رفتاارر اتااار ت دارای نقاال   
ای تاقااع در ونهااب ساارخت ر  تحاار اااا  نررواایاری دت     زاا   

عناحااب  یااردی  هتااب نااب  اانر  رحااب هاا رختب هااو  نی اار ت  
پاایی ی ایاان اتااار ت ناا ای حشااطل  اا د  حقرتحاار ت هااکب 

ان ااتیتن نااتن   352نیاار  نااب ن رساا  دارنااوس تنصاایب   یتااب     
[ نااب  اانر تیااز  نیاار  نااب تحقیقاارت نیشاات  در حاانرد  5یح یکاار ]

ای را نااب ایاان رفتاارر اتااار ت حن ااند ناار  یایاارت  یاا  زاا      
 اار هااو  هااری ناتااار ت در ساار   "  ااو  ااب: صاانرت نیاار  حاا 

نرحااب ف هاا  ق ااب ا  و اات ش یاانان    ا اا  حن ااند در ییااین 
نر نیر هری ف ها  ح رنقار نوارناوس نیار  اسار  اب ایان اتاار ت         
نااب صاانرت  اارحع ت حتاااب حاانرد ح رز ااب قاا ار وی نااو تاار دیااو 

 س"نهت ی در حه وسر  ن ای نه ر ی این اتار ت ایررد هند

 های رفتاری مصالح در مطالعه عددی مدل -4

خ ا  ناتن ا  حاو     سار ی رفتارر  یا    این تحقیق ن ای ها یب در 
[ اساتترد  هاو  اسارس نا ای نیار       6دیاو  خ یا ی ]  نتن یسی 

[ اسااتترد  4رفتاارر فشاارری نااتن ا  حااو  فشاارری هرو  ااترد ]   
 اا نر نااتن تحاار تاا ر  ششاا  -هااو  اساارس  ح ح اا  تاا ر

دهااو اواا  چااب تاار انااو   رفتاارر  یاا  خ اا  ا  خااند نشاار  حاا 
قرتحاار  ششاا  نااتنر رفتاارر ی  خ اا     درصااو ح 50 ااوتد 

اسرس رفترر نتن در  شار ناب صانرت  اسار  اب  تا  پا  ا         
رساایو  نااب  ااوا و  حقرتحاار  ششاا ر ناار  هاا  نااتن قااردر نااب  

نرهاو  اب   تح ب حقواری  شار در  هار ع اند نا  تا   حا       
هااندس در نااب ایاان پویااو  سااطت   ششاا  نرقی رنااو  وتتااب حاا  

حااو   اا د  ایاان ح رز ااب عااودی ا  حااو  ساارد  خ اا   هاار 
ساار ی رفتاارر  ششاا  نااتن اسااتترد  هااو  اساارس ناا ای هاا یب  

هااننوو  ساای  رتیم رفتارر فاان د ا  ن ااندار دتخ اا  نار سااطر  
هااری اتزیااب نشاار  داد  ااب رفتاارر  اسااتترد  هااو  اساارس ن رساا 

اتار    رسیر نارچییی ناب رفتارر فان د داردس ه ل این نا ای       
زغااایش حیهگ دهاااری  ااانز  ت  -حوز ااار ی رفتااارر پینساااتگ 

ع یاا  ا  تک یاام از اار  حااوفن  اسااتترد  هااو  اساارس ناار       
هااری حااوفن   اسااتترد  ا  ایاان تک یاامر در اارت ی ادی از اار   

هااری ناتن حییناار   )حیهگ دهار( نااب در ارت ی ادی انتقاارز  از ار    
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خیاای  هاار  ت ااند دارنااو ت هااری  در س اساا  ح اار ق زاا    ساار  
ای نااب  اانر نیرواا  خ اا  ینهاار در ارت اارا ناار رخااوادهری زاا    

 رحب ها رختب هاو  نی ارس اتاار ت تیا  ناب ساتن  ا  ا ایای         
رتناو  هار  ناب ها رر حا     ایان سار     نح ان  در قرنهیر تغیی  هکب

هااری چ ا ااب ایاان اتااار ت نقاار حه اا  در ع هکاا د سی اات   
ای پایی ی زا     هاری اخیا  یسای       وس در دهاب ای ایتر ح سر  

هااری اتااار ت خاارر   تیاا  نااب سااتن  نااب دف اارت در واایارش  
حیوان   زیزاب حشارهو  هاو  اسارس ناب  انری  اب در ن ایرری         

ب ع اانا  یاام عرحااب هاا  ر   ا  حاانارد و اایطتگ  اتااار  ناا  
   ااو  در ا  نااین رفااتن ب فیاار نااررن ی اقهاا  ساار   هاا رختب  

    [س1هو  اسر ]
اتااار ت ونهااب خاارر   ن اا ر نااب اتااار ت داخهاا  در  اا    

هااری نیروتاا ی  ای ح  اان م حتح ااب یساای  رخااوادهری زاا    
هاننوس انری اونیی  چ او حانرد ا  حه تا ین د یاب ایان احا           ح 

( ایان اتاار ت ناب دزیاب ت اند تیا        1 د: را نب ه ح  ی  نیر   ا 
فقاا  در دت ت ااب ا    تاا ین ححانرهااوو  در نااین اتااار ت   

هااری خاارر   ( ناارر ححاانری در سااتن 2سارخت ر  ن خنردارنااوس  
هاری داخها  اسار ت ایان نارر ناب دزیاب        ح  ن م   تا  ا  ساتن   

تناناو   تا  ها     حرهیر رفار ت ن وشات  نارر  ارن    زیزاب حا       
حتقااارر  تیااا  ت دا  در اتاااار ت خااارر   ( ت اااند نر3هاااندس 

ح راا  نااب افاایایر پاایلر انتقاار  یرفتااب ا  تی هاار نااب اتااار     
( خ ار دت ححانر  در ساتن  ناب دزیاب ااا  ت  ی ا         4هندس  ح 

دت قاارع ع ااند ناا  هاا  ح راا  نااب افاایایر تاا ر ححاانری در    
هاند  هری داخها  ت خارر   ساتن  در نر یاب اتاار  حا       ونهب
ای  ااب ا  یااب نیشاات ین فرصااهب ( اتااار ت خاارر   نااب دز 5ت 

ح  اای سااطت  دارنااو در  اا   زیزااب ت پاایلر  هاا  ساارخت ر ر  
حتح اااب نیااا تی نیشااات ی ن ااا ر ناااب اتاااار ت داخهااا     

ی حااریر هااو   4[س در ایاان تحقیااقر اتااار  هاا رر  2هااننو] حا  
[ر ناااب صاانرت عااودی نااار   3تنساا  پرنتهیااوه ت ه کااررا  ]   

ار یاارن  حاانرد  ABAQUSافاایار ا اایای ححااوتد اسااتترد  ا  ناا  
  فاب دارای چ او نقال اسار  اب       ق ار و فرس ایان اتاار  یام   

ت ین ینهار فقاوا  حیهگا د ع یا  در ه اتب اتاار  اسارس        ع و 
ای ت  اا  دت ح  هاب انراار   نرروایاری اتاار  نااب صانرت چ خاب    

 ACI 318-63نرحااب هااو  اساارس اتااار  ناار اسااتترد  ا  ییااین  
ا یاانان  نرحااب ق اب ا  اتطاار اسارس ایاان ییاین   [   ا ا  هااو  4]

 ای توتین هو  اسرسز   

 معرفی و جزییات اتصال یک طرفه -2
نب ح ظنر ن رس  رفترر اتاار ت ونهاب یام   فابر اتاارز   اب       

[ حااانرد 3در ی حریشاااگر  تنسااا  پرنتهیاااوه ت ه کاااررا  ]   
ی حااریر قاا ار و فاارر ناار اسااتترد  ا  رتش ا اایای ححااوتد      
ن رس  هاوس ه وسابر  یایارت حیهگ دوایاریر ها ای  حا  ی ت       
حقرتحاار فاان د ت نااتن حااا ف  ح اارنق ناار ح رز ااب ی حریشااگره  

س ه وسااب ت  یایاارت حیهگ دواایاری اتااار  ح رز ااب   نرهااو حاا 
نشاار  داد  هااو  اساارس حقرتحاار نااتن  1 هااکبی حریشااگره  در 

حگرپرساااکر  ت  41حااانرد اساااتترد  در ن نناااب ی حریشاااگره    
هار ناب     حیهگ دهاری  انز  تیا ر ساتن  ت خارحنت     حقرتحر ت هی

حگرپرسااکر  نااندس سااتن  ناار     5/424ت  5/464ر 4/454ت تیاا  
 22حیهگاا د ناار ق اا   4حتاا  نااب تساایهب  حیهاا  454×305ان اارد 
حتا  ح اه  هاو  اسار  اب ناب ایان ت تیا  ن ا ر فان د            حیه 

درصااو اساارس ه ل ااین تیاا  ناار ان اارد     54/2 اانز  ی  ن اناا   
 24حیهگااا د نااار ق ااا   4ناااب تسااایهب  حتااا  حیهااا  406×305
حت  در ه  سات   فنقارن  ت تحتارن  ح اه  هاو  اسارس ها          حیه 

دت ساات   تحتاارن  ت فنقاارن  حیهگ دهااری تیاا  ناار اسااتترد  ا       
انااوس ه ل ااین حیهگ دهااری  اانز  در ااب حهاارر هااو  40قاا ع 

حتاا  درساار ناار ی ه ااتب    حیهاا  536سااتن  در نااب فرصااهب  
 هو  اسرساتار  ق ع ت ه پنهرن  ایررد 

 
 [ 3: هندسه، جزئیات میلگردگذاری و شرایط مرزی اتصال پانتلیدس و همکاران ]1شکل

 
در ایاان ی حااریر سااتن  نااب صاانرت افقاا  قاا ار داد  هااو ت دت   

هااوس یاام ناارر  واار  حتاااه  حهااررانتهااری ی  نااب صاانرت تکیااب
نااب تساایهب یاام  اام                ححاانری اتزیااب ن اناا  ناار  

هیورتزیک  نب ساتن  اع ار  هاوس ایان نیا ت در ها تی ی حاریر        
نب ساتن  اع ار  هاو  ت در  ان  ی حاریر ناب ی  ا ار   تغییا          

هاری  سا   داد  هوس تغییا ات در نارر ححانری ناب تسایهب  ا نر      
ب نیا ت ا    یاق ینهار    هری حتاب ناب  ام  ا    ت  یب هو  نب حیهب

 وی ی هوسهور انوا  ح تقب ح 

 نیاز به شبیه سازی عددی -3
هااری نشاار  داد  هااو  در ح رز اارت  ااب در   عهیاا    پیشاا فر

ق اا ر ق ااب ا اا  هااونور ه اان  رفتاارر اتااار ت دارای نقاال   
ای تاقااع در ونهااب ساارخت ر  تحاار اااا  نررواایاری دت     زاا   

عناحااب  یااردی  هتااب نااب  اانر  رحااب هاا رختب هااو  نی اار ت  
پاایی ی ایاان اتااار ت ناا ای حشااطل  اا د  حقرتحاار ت هااکب 

ان ااتیتن نااتن   352نیاار  نااب ن رساا  دارنااوس تنصاایب   یتااب     
[ نااب  اانر تیااز  نیاار  نااب تحقیقاارت نیشاات  در حاانرد  5یح یکاار ]

ای را نااب ایاان رفتاارر اتااار ت حن ااند ناار  یایاارت  یاا  زاا      
 اار هااو  هااری ناتااار ت در ساار   "  ااو  ااب: صاانرت نیاار  حاا 

نرحااب ف هاا  ق ااب ا  و اات ش یاانان    ا اا  حن ااند در ییااین 
نر نیر هری ف ها  ح رنقار نوارناوس نیار  اسار  اب ایان اتاار ت         
نااب صاانرت  اارحع ت حتاااب حاانرد ح رز ااب قاا ار وی نااو تاار دیااو 

 س"نهت ی در حه وسر  ن ای نه ر ی این اتار ت ایررد هند

 های رفتاری مصالح در مطالعه عددی مدل -4

خ ا  ناتن ا  حاو     سار ی رفتارر  یا    این تحقیق ن ای ها یب در 
[ اساتترد  هاو  اسارس نا ای نیار       6دیاو  خ یا ی ]  نتن یسی 

[ اسااتترد  4رفتاارر فشاارری نااتن ا  حااو  فشاارری هرو  ااترد ]   
 اا نر نااتن تحاار تاا ر  ششاا  -هااو  اساارس  ح ح اا  تاا ر

دهااو اواا  چااب تاار انااو   رفتاارر  یاا  خ اا  ا  خااند نشاار  حاا 
قرتحاار  ششاا  نااتنر رفتاارر ی  خ اا     درصااو ح 50 ااوتد 

اسرس رفترر نتن در  شار ناب صانرت  اسار  اب  تا  پا  ا         
رساایو  نااب  ااوا و  حقرتحاار  ششاا ر ناار  هاا  نااتن قااردر نااب  

نرهاو  اب   تح ب حقواری  شار در  هار ع اند نا  تا   حا       
هااندس در نااب ایاان پویااو  سااطت   ششاا  نرقی رنااو  وتتااب حاا  

حااو   اا د  ایاان ح رز ااب عااودی ا  حااو  ساارد  خ اا   هاار 
ساار ی رفتاارر  ششاا  نااتن اسااتترد  هااو  اساارس ناا ای هاا یب  

هااننوو  ساای  رتیم رفتارر فاان د ا  ن ااندار دتخ اا  نار سااطر  
هااری اتزیااب نشاار  داد  ااب رفتاارر  اسااتترد  هااو  اساارس ن رساا 

اتار    رسیر نارچییی ناب رفتارر فان د داردس ه ل این نا ای       
زغااایش حیهگ دهاااری  ااانز  ت  -حوز ااار ی رفتااارر پینساااتگ 

ع یاا  ا  تک یاام از اار  حااوفن  اسااتترد  هااو  اساارس ناار       
هااری حااوفن   اسااتترد  ا  ایاان تک یاامر در اارت ی ادی از اار   

هااری ناتن حییناار   )حیهگ دهار( نااب در ارت ی ادی انتقاارز  از ار    
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هااندس نااب ایاان ت تیاا  نااب نحاانی چ اا  وو   رحااب  حقیااو حاا 
 هندسن ای حیهگ دهر در نظ  و فتب ح 

ت  C3D8Rعاود از ار     1344ا ن اوی نطار نت ا ر    ن ای حار 
هار ا  از ار  خ پاری ساب     ن ای حیهگ دهری  انز  ت نیای خارحنت   

ناار رفتاارر ا ستنپ سااتیم  ااب ت هاار نیاا تی       T3D2ن ااوی 
وننااب ز گاا ی را حن ااند در ینهاار نیاا تی ححاانری نااند  ت هاای  

هار     او اساتترد  هاو  اسارس افایایر ت اواد از ار        ح تقب ن  
نه اند ن طشاو احار ا   ا گ دیگا        تنانو دقر نتری  را قاوری ح 

دهاوس   حر  انرر  ححرس رت را ناب  انر چشا گی ی افایایر حا      
ناا ای نقاارا تکیااب وااره  ت نررواایاری ا  از اار  هااری ناار سااطت  

  یرد )ن  ترم صه ( استترد  هو  اسرس

 پارامترهای مورد بررسی -5
-در ایاان تحقیااق ناا ای هاا  یاام ا  اتااار ت ن ااندار نیاا ت      

 تا  ساااطت ر انااا  ی تهااا  هاااو   ااا    رنراااری  ن ااا  ر 
نررواایاری ت تاا ر ن هاا  در ه ااتب اتااار  حاانرد ن رساا  قاا ار  
و فاارس در هاا  دت اتااار  ناارر نااب صاانرت نیاا ت یاار  رنرااری  نااب 

هاند ت نیا ت یار  رنراری  حت ارب  نار       نقرا انتهری  تیا  تارد حا   
-تاانا  ن ااندار نیاا ت هااندس سااپ  حاا  ویاا ی حاا  ی  انااوا  

  را ت سای   ا دس انا  ی تها  هاو        رنرری  ن ا   انتهاری تیا   
-در هاا  ساایکب ن اناا  ناار ح اار ر ححااانر نااب ن ااندار نیاا ت    

(س  تا  سااطت  اتااار  2 رنرااری  در ی  ساایکب اساار )هااکب  
 رنرااری  ت ناار اسااتترد  ا   -در هاا  ساایکب ا  رتی ن ااندار نیاا ت

پرراحت هااری حاانرد  2هااندس در هااکب ( ححرساا ب حاا 1ران ااب )
 انوسهو  ( ح  ف 1استترد  در ران ب )

      (1ران ب )
           
           

   

 
 [2ام ]n: زوال سختی و اتالف انرژی در سیکل  2شکل 

 

هاری ن ها  تارد   ت ر ن ه  اتاار  ناب صانرت حیارنگین تا ر     
هو  ن  یام سا   افقا  تاقاع در نی اب ارتتاری اتاار ر ت  یا          

ر  ناا  اسااره حقااوار   هااندس  ناا ش اتااار  در ی حریشااگ    حاا 
هارر ححرسا ب   هاری خارر   در انتهاری تیا  ت ساتن      از  ب عک 
نرهاور ایان نیا تی       هندس او  نیا تی تارد نا  انتهاری تیا       ح 

  او  اب   را نا  ت اب اتاار  تارد حا           ز گ خ ش  ن ان  نر  
 اان  تیاا  ا  نق ااب اع اار  نیاا ت تاار ت ااب اتااار  اساار       در 
تنانااو نااب تساایهب یاام  ت    (س ایاان ز گ خ شاا  حاا  3هااکب )

ا  ها       اریگیین هاند  اب ناب فرصاهب          ت    نی تی ن انا   
ر ح  اان  ن اناا     (س ناار تی ز گ خ شاا  2قاا ار دارنااو )ران ااب  

هاندس ن ارن این   ر در نظا  و فتاب حا    dع ق حاثا  تیا     445/0نر 
نوسار   3را ا  ران اب      تانا  نیا تی ن ها  افقا  اتاار       ح 
 یتردس

       (2ران ب )
     
   

 

             (3ران ب )

تاا ر ن هاا  اتااار  ناار تق اای   اا د  نیاا تی ن هاا  نوساار   
یحااو  ناا  ح اار ر حق ااع ع یاا  اتااار  در ق اا ر حیاارن  ا    

نااب ت تیاا  عاا   تیاا ت عاا      ت    نوساار یتردس  4ران ااب 
 ستن  اسرس

     (4ران ب )
   
     

   

 
 : تعادل اتصال و نیروهای وارد بر آن 3شکل 

 ال بارگذاری رفت و برگشتی اتص -6
در حااو  ی حریشااگره  نررواایاری  اا  دت ح  هااب نااب صاانرت    

ای رفااار ت ن وشااات  نااار اساااتترد  ا  یااام  ااام    چ خاااب
هیااورتزیک  نااب انتهااری تیاا  تارد هااوس در ح  هااب  ات ر ناارر نااب  

وار  ت در ح  هاب دت  ناب صانرت      4صنرت   تا   نیا ت ت  ا     
وار  اع ار  هاوس ها  وار  نرروایاری        4  ت    رنراری  ت  ا    

سااب ساایکب اساار  ااب در حااو  ا اایای ححااوتد      حتشااکب ا 
واره    ( نر اع ر  ه اا  حا  ی ح ارنق نار ها اا  تکیاب     4)هکب 

( ت نااب ح ظاانر  اارهر  حاار    1ح رز ااب ی حریشااگره  )هااکب  
ححرساا رتر ا  هاا  واار  فقاا  یاام ساایکب ی  اع اار  هااوس در    

نرروااایاری ن نناااب ی حریشاااگره  ت عاااودی دیاااو     5 هاااکب
 هندس ح 

 
 محدود اتصال یک طرفه: مدل اجزای  4شکل 

 

 
 ( عددیb[ و )3( آزمایشگاهی ]a: نمودارهای نیرو و جابجایی انتهای تیر در مدل ) 5شکل 

 

 بررسی نتایج -7
 رنراری  ن ا   نق اب انتهاری  تیا  در      -ن ندار نیا ت  6در هکب 

حقری ااب ناار ن ااندار نااب دساار یحااو  ا   اارر ی حریشااگره  نشاار   
ده ااو  داد  هااو  اساارس اعااواد ححاانر افقاا  ایاان ن ااندار نشاار 

 رنرااری  ن اا   ه اات و  ااب ا  تق اای  حقااردی   رنرااری        
حتاا   ااب فرصااهب نق ااب اااا  ناارر تاار  حیهاا  1601انتهااری تیاا  ناا  

ناار اسااتترد  ا  انااوس ححاانر ح  اایی سااتن  اساارر نوساار یحااو  
ناار تن ااب را اسااتط ا   اا دس 1تاانا   ااوت  حاا  6دار هااکب ن اان

وا دد  اب ت ارنق    نب ن ندار ت  وت  نوسر یحاو ر ح  ظاب حا    
ت نیدیکاا  ن اا تر خاانن  نااین نتااری  عااودی ت ی حریشااگره       

هاری پریارن  ناین نیشای ب نیا تی تیا        ت ند داردس احر در سایکب 
در حااو  ی حریشااگره  ت عااودی اخاات گ ت ااند دارد  ااب نشاار  

افتاوس  دهاو  اب در حاو  عاودی  تا  ناتن دی تا  اتتارق حا         ح 
تاانا  نااب حرهیاار حااو  رفتاارری نااتن     ایاان اخاات گ را حاا   

-سار ی رفتارر پینساتگ    دیو  خ یا ی ت چگاننگ  های ب    یسی 
 هر در حو  عودی ن  ر دادسزغیش حیهگ د
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هااندس نااب ایاان ت تیاا  نااب نحاانی چ اا  وو   رحااب  حقیااو حاا 
 هندسن ای حیهگ دهر در نظ  و فتب ح 

ت  C3D8Rعاود از ار     1344ا ن اوی نطار نت ا ر    ن ای حار 
هار ا  از ار  خ پاری ساب     ن ای حیهگ دهری  انز  ت نیای خارحنت   

ناار رفتاارر ا ستنپ سااتیم  ااب ت هاار نیاا تی       T3D2ن ااوی 
وننااب ز گاا ی را حن ااند در ینهاار نیاا تی ححاانری نااند  ت هاای  

هار     او اساتترد  هاو  اسارس افایایر ت اواد از ار        ح تقب ن  
نه اند ن طشاو احار ا   ا گ دیگا        تنانو دقر نتری  را قاوری ح 

دهاوس   حر  انرر  ححرس رت را ناب  انر چشا گی ی افایایر حا      
ناا ای نقاارا تکیااب وااره  ت نررواایاری ا  از اار  هااری ناار سااطت  

  یرد )ن  ترم صه ( استترد  هو  اسرس

 پارامترهای مورد بررسی -5
-در ایاان تحقیااق ناا ای هاا  یاام ا  اتااار ت ن ااندار نیاا ت      

 تا  ساااطت ر انااا  ی تهااا  هاااو   ااا    رنراااری  ن ااا  ر 
نررواایاری ت تاا ر ن هاا  در ه ااتب اتااار  حاانرد ن رساا  قاا ار  
و فاارس در هاا  دت اتااار  ناارر نااب صاانرت نیاا ت یاار  رنرااری  نااب 

هاند ت نیا ت یار  رنراری  حت ارب  نار       نقرا انتهری  تیا  تارد حا   
-تاانا  ن ااندار نیاا ت هااندس سااپ  حاا  ویاا ی حاا  ی  انااوا  

  را ت سای   ا دس انا  ی تها  هاو        رنرری  ن ا   انتهاری تیا   
-در هاا  ساایکب ن اناا  ناار ح اار ر ححااانر نااب ن ااندار نیاا ت    

(س  تا  سااطت  اتااار  2 رنرااری  در ی  ساایکب اساار )هااکب  
 رنرااری  ت ناار اسااتترد  ا   -در هاا  ساایکب ا  رتی ن ااندار نیاا ت

پرراحت هااری حاانرد  2هااندس در هااکب ( ححرساا ب حاا 1ران ااب )
 انوسهو  ( ح  ف 1استترد  در ران ب )

      (1ران ب )
           
           

   

 
 [2ام ]n: زوال سختی و اتالف انرژی در سیکل  2شکل 

 

هاری ن ها  تارد   ت ر ن ه  اتاار  ناب صانرت حیارنگین تا ر     
هو  ن  یام سا   افقا  تاقاع در نی اب ارتتاری اتاار ر ت  یا          

ر  ناا  اسااره حقااوار   هااندس  ناا ش اتااار  در ی حریشااگ    حاا 
هارر ححرسا ب   هاری خارر   در انتهاری تیا  ت ساتن      از  ب عک 
نرهاور ایان نیا تی       هندس او  نیا تی تارد نا  انتهاری تیا       ح 

  او  اب   را نا  ت اب اتاار  تارد حا           ز گ خ ش  ن ان  نر  
 اان  تیاا  ا  نق ااب اع اار  نیاا ت تاار ت ااب اتااار  اساار       در 
تنانااو نااب تساایهب یاام  ت    (س ایاان ز گ خ شاا  حاا  3هااکب )

ا  ها       اریگیین هاند  اب ناب فرصاهب          ت    نی تی ن انا   
ر ح  اان  ن اناا     (س ناار تی ز گ خ شاا  2قاا ار دارنااو )ران ااب  

هاندس ن ارن این   ر در نظا  و فتاب حا    dع ق حاثا  تیا     445/0نر 
نوسار   3را ا  ران اب      تانا  نیا تی ن ها  افقا  اتاار       ح 
 یتردس

       (2ران ب )
     
   

 

             (3ران ب )

تاا ر ن هاا  اتااار  ناار تق اای   اا د  نیاا تی ن هاا  نوساار   
یحااو  ناا  ح اار ر حق ااع ع یاا  اتااار  در ق اا ر حیاارن  ا    

نااب ت تیاا  عاا   تیاا ت عاا      ت    نوساار یتردس  4ران ااب 
 ستن  اسرس

     (4ران ب )
   
     

   

 
 : تعادل اتصال و نیروهای وارد بر آن 3شکل 

 ال بارگذاری رفت و برگشتی اتص -6
در حااو  ی حریشااگره  نررواایاری  اا  دت ح  هااب نااب صاانرت    

ای رفااار ت ن وشااات  نااار اساااتترد  ا  یااام  ااام    چ خاااب
هیااورتزیک  نااب انتهااری تیاا  تارد هااوس در ح  هااب  ات ر ناارر نااب  

وار  ت در ح  هاب دت  ناب صانرت      4صنرت   تا   نیا ت ت  ا     
وار  اع ار  هاوس ها  وار  نرروایاری        4  ت    رنراری  ت  ا    

سااب ساایکب اساار  ااب در حااو  ا اایای ححااوتد      حتشااکب ا 
واره    ( نر اع ر  ه اا  حا  ی ح ارنق نار ها اا  تکیاب     4)هکب 

( ت نااب ح ظاانر  اارهر  حاار    1ح رز ااب ی حریشااگره  )هااکب  
ححرساا رتر ا  هاا  واار  فقاا  یاام ساایکب ی  اع اار  هااوس در    

نرروااایاری ن نناااب ی حریشاااگره  ت عاااودی دیاااو     5 هاااکب
 هندس ح 

 
 محدود اتصال یک طرفه: مدل اجزای  4شکل 

 

 
 ( عددیb[ و )3( آزمایشگاهی ]a: نمودارهای نیرو و جابجایی انتهای تیر در مدل ) 5شکل 

 

 بررسی نتایج -7
 رنراری  ن ا   نق اب انتهاری  تیا  در      -ن ندار نیا ت  6در هکب 

حقری ااب ناار ن ااندار نااب دساار یحااو  ا   اارر ی حریشااگره  نشاار   
ده ااو  داد  هااو  اساارس اعااواد ححاانر افقاا  ایاان ن ااندار نشاار 

 رنرااری  ن اا   ه اات و  ااب ا  تق اای  حقااردی   رنرااری        
حتاا   ااب فرصااهب نق ااب اااا  ناارر تاار  حیهاا  1601انتهااری تیاا  ناا  

ناار اسااتترد  ا  انااوس ححاانر ح  اایی سااتن  اساارر نوساار یحااو  
ناار تن ااب را اسااتط ا   اا دس 1تاانا   ااوت  حاا  6دار هااکب ن اان

وا دد  اب ت ارنق    نب ن ندار ت  وت  نوسر یحاو ر ح  ظاب حا    
ت نیدیکاا  ن اا تر خاانن  نااین نتااری  عااودی ت ی حریشااگره       

هاری پریارن  ناین نیشای ب نیا تی تیا        ت ند داردس احر در سایکب 
در حااو  ی حریشااگره  ت عااودی اخاات گ ت ااند دارد  ااب نشاار  

افتاوس  دهاو  اب در حاو  عاودی  تا  ناتن دی تا  اتتارق حا         ح 
تاانا  نااب حرهیاار حااو  رفتاارری نااتن     ایاان اخاات گ را حاا   

-سار ی رفتارر پینساتگ    دیو  خ یا ی ت چگاننگ  های ب    یسی 
 هر در حو  عودی ن  ر دادسزغیش حیهگ د
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 ی نقطه انتهایی تیرجابجایی نسب-: نمودار نیرو 6شکل 

 
 : مقایسه بیشینه نیرو و جابجایی انتهای تیر در مطالعه آزمایشگاهی و عددی 1جدول 

    mmنیشی ب  رنرری  انتهری تی   kNنیشی ب نی تی انتهری تی  

EXP 
[3]  FEM EXP 

[3]  FEM هر  
درصو 
 رنرری  
 ن    

 سیکب 

- 45/44  -50 - 4/1  - 16/2  — 04/0  1 6/44  50 4/1  41/1  

- 34/64  - 2/42  - 6/2  - 22/4  — 13/0  2 44/40  2/42  4/2  42/1  

- 43/41  - 4/44  - 5/3  - 32/4  — 14/0  3 43/41  4/44  5/3  04/3  

- 04/111  - 6/116  -4 - 45/5  — 25/0  4 42/112  6/116  3/4  05/4  

- 32/130  - 4/134  - 4/4  - 25/4  — 30/0  5 41/133  4/134  3/5  26/4  

- 41/154  -161 - 4/5  - 54/4  — 34/0  6 41/154  161 4/6  51/5  

- 55/144  - 2/143  -4 - 66/10  — 44/0  4 04/141  2/143  4 04/4  

- 24/200  - 4/205  - 1/4  05/13-  — 54/0  4 44/203  4/205  10 10 

- 24/221  - 6/224  - 4/4  - 11/15  — 66/0  4 53/214  6/224  5/11  54/13  

- 45/242  - 25/244  - 4/14  -14 — 06/1  10 46/254  53/240  1/14  14 

- 5/240  - 31/234  -23 -23 — 43/1  11 26/256  22/243  23 23 

- 53/205  - 45/141  - 5/24  -24 — 44/1  12 05/146  44/145  1/24  24 

- 42/112  54/144-  -34 -34 — 20/2  13 
23/46  65/144  34 34  

هااری ی حریشااگره  ت عااودی در ن ااندار    تا  سااطت  در حااو  
هااند  ااب در  نشاار  داد  هااو  اساارس ح  ظااب حاا    4هااکب 

ساایکب ات  سااطت  حااو  عااودی حقااوار انااو   نیشاات  ا  حااو  
هاری ن اویر حاو  عاودی ناب      ی حریشگره  اسار احار در سایکب   

  او ساطت    تا ی را    ر ناب حا   دزیب  رنرری  نیشات ی  اب ت  

دهااو تاار در نهریاار در ن اا ر نااب حااو  ی حریشااگره  نشاار  حاا 
سااایکب پریااارن ر حاااو  عاااودی ساااطت  را نیشااات  ا  حاااو   

دهاوس ایان اخات گ در  تا  ساطت  را     ی حریشگره  ن اریر حا   
 تنا  نب ه ر  حناردی  ب ق   ا   هو ن  ر دادس  ح 

 

 
 های آزمایشگاهی و عددی اتصال : زوال سختی در مدل 7شکل

 

ا  ناا ای nحقااوار  ااب اناا  ی تهاا  هااو  تاار ساایکب  4در هااکب 
هااری ی حریشااگره  ت عااودی نشاار  داد  هااو  اساارس      حااو 

هاند تار ساایکب نها  ی  ا  ح  هااب     ه رنگنناب  اب ح  ظاب حاا    
ات  نررویاری نب دزیاب  نچام ناند  ارت رهارتر  اتا گ انا  ی       

هاری ن اوی نار افایایر  رنراری       نیی انو  اسار احار در سایکب   
انتهااری تیاا ر اتاا گ اناا  ی در حااو  ی حریشااگره  ت عااودی      

وا دد در یخا ین سایکبر اتا گ     یرناوس ح  ظاب حا    افیایر حا  
نااب حااو  ی حریشااگره  نیشاات    اناا  ی در حااو  عااودی ن اا ر 

اسر  ب از تب قرنب انتظارر اسار چ ا اب ناب دزیاب نیشات  ناند         
نیاا ت در حااو  عااودی ن اا ر نااب حااو  ی حریشااگره ر ح اار ر  

 ححانر در این سیکب در حو  عودی نیشت  اسرس

نیشاای ب حقااردی  تاا ر ن هاا  حااو  ا اایای ححااوتد در حقری ااب 
  اساارس نشاار  داد  هااو  2ناار حااو  ی حریشااگره  در  ااوت    

نیشاات ین تاا ر ن هاا  در هاا  دت حااو  در  رنرااری  ح تاا      
ساایکب یاار ده  اتتاارق افتاارد  اساار نااب نحاان   ااب حااو          

درصاااو نیشااات  ا  حاااو   14ی حریشاااگره  ت شااا  را ح ااارد  
[ ن ا ر  5] ACI 352R-02نرحاب  دهاوس ییاین  عودی نشار  حا   

تاا ر ن هاا  نااب  اایر حقرتحاار نااتن ن اناا  یاام را نااب ع اانا    
ویاا دس ناار   ن هاا  اتااار  در نظاا  حاا  حاا  ی ناا ای و اایطتگ

تن ب ناب نتاری   رصاهبر در ها  دت حاو  ی حریشاگره  ت عاودی        
  رزر و یطتگ  اتار  ا  ننی و یطتگ  ن ه  اسرس

 

 
 های آزمایشگاهی و عددی اتصالام در مدلn: مقایسه انرژی تلف شده تا سیکل  8شکل 
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 ی نقطه انتهایی تیرجابجایی نسب-: نمودار نیرو 6شکل 

 
 : مقایسه بیشینه نیرو و جابجایی انتهای تیر در مطالعه آزمایشگاهی و عددی 1جدول 

    mmنیشی ب  رنرری  انتهری تی   kNنیشی ب نی تی انتهری تی  

EXP 
[3]  FEM EXP 

[3]  FEM هر  
درصو 
 رنرری  
 ن    

 سیکب 

- 45/44  -50 - 4/1  - 16/2  — 04/0  1 6/44  50 4/1  41/1  

- 34/64  - 2/42  - 6/2  - 22/4  — 13/0  2 44/40  2/42  4/2  42/1  

- 43/41  - 4/44  - 5/3  - 32/4  — 14/0  3 43/41  4/44  5/3  04/3  

- 04/111  - 6/116  -4 - 45/5  — 25/0  4 42/112  6/116  3/4  05/4  

- 32/130  - 4/134  - 4/4  - 25/4  — 30/0  5 41/133  4/134  3/5  26/4  

- 41/154  -161 - 4/5  - 54/4  — 34/0  6 41/154  161 4/6  51/5  

- 55/144  - 2/143  -4 - 66/10  — 44/0  4 04/141  2/143  4 04/4  

- 24/200  - 4/205  - 1/4  05/13-  — 54/0  4 44/203  4/205  10 10 

- 24/221  - 6/224  - 4/4  - 11/15  — 66/0  4 53/214  6/224  5/11  54/13  

- 45/242  - 25/244  - 4/14  -14 — 06/1  10 46/254  53/240  1/14  14 

- 5/240  - 31/234  -23 -23 — 43/1  11 26/256  22/243  23 23 

- 53/205  - 45/141  - 5/24  -24 — 44/1  12 05/146  44/145  1/24  24 

- 42/112  54/144-  -34 -34 — 20/2  13 
23/46  65/144  34 34  

هااری ی حریشااگره  ت عااودی در ن ااندار    تا  سااطت  در حااو  
هااند  ااب در  نشاار  داد  هااو  اساارس ح  ظااب حاا    4هااکب 

ساایکب ات  سااطت  حااو  عااودی حقااوار انااو   نیشاات  ا  حااو  
هاری ن اویر حاو  عاودی ناب      ی حریشگره  اسار احار در سایکب   

  او ساطت    تا ی را    ر ناب حا   دزیب  رنرری  نیشات ی  اب ت  

دهااو تاار در نهریاار در ن اا ر نااب حااو  ی حریشااگره  نشاار  حاا 
سااایکب پریااارن ر حاااو  عاااودی ساااطت  را نیشااات  ا  حاااو   

دهاوس ایان اخات گ در  تا  ساطت  را     ی حریشگره  ن اریر حا   
 تنا  نب ه ر  حناردی  ب ق   ا   هو ن  ر دادس  ح 

 

 
 های آزمایشگاهی و عددی اتصال : زوال سختی در مدل 7شکل

 

ا  ناا ای nحقااوار  ااب اناا  ی تهاا  هااو  تاار ساایکب  4در هااکب 
هااری ی حریشااگره  ت عااودی نشاار  داد  هااو  اساارس      حااو 

هاند تار ساایکب نها  ی  ا  ح  هااب     ه رنگنناب  اب ح  ظاب حاا    
ات  نررویاری نب دزیاب  نچام ناند  ارت رهارتر  اتا گ انا  ی       

هاری ن اوی نار افایایر  رنراری       نیی انو  اسار احار در سایکب   
انتهااری تیاا ر اتاا گ اناا  ی در حااو  ی حریشااگره  ت عااودی      

وا دد در یخا ین سایکبر اتا گ     یرناوس ح  ظاب حا    افیایر حا  
نااب حااو  ی حریشااگره  نیشاات    اناا  ی در حااو  عااودی ن اا ر 

اسر  ب از تب قرنب انتظارر اسار چ ا اب ناب دزیاب نیشات  ناند         
نیاا ت در حااو  عااودی ن اا ر نااب حااو  ی حریشااگره ر ح اار ر  

 ححانر در این سیکب در حو  عودی نیشت  اسرس

نیشاای ب حقااردی  تاا ر ن هاا  حااو  ا اایای ححااوتد در حقری ااب 
  اساارس نشاار  داد  هااو  2ناار حااو  ی حریشااگره  در  ااوت    

نیشاات ین تاا ر ن هاا  در هاا  دت حااو  در  رنرااری  ح تاا      
ساایکب یاار ده  اتتاارق افتاارد  اساار نااب نحاان   ااب حااو          

درصاااو نیشااات  ا  حاااو   14ی حریشاااگره  ت شااا  را ح ااارد  
[ ن ا ر  5] ACI 352R-02نرحاب  دهاوس ییاین  عودی نشار  حا   

تاا ر ن هاا  نااب  اایر حقرتحاار نااتن ن اناا  یاام را نااب ع اانا    
ویاا دس ناار   ن هاا  اتااار  در نظاا  حاا  حاا  ی ناا ای و اایطتگ

تن ب ناب نتاری   رصاهبر در ها  دت حاو  ی حریشاگره  ت عاودی        
  رزر و یطتگ  اتار  ا  ننی و یطتگ  ن ه  اسرس

 

 
 های آزمایشگاهی و عددی اتصالام در مدلn: مقایسه انرژی تلف شده تا سیکل  8شکل 
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 : بیشینه تنش برشی اتصال 2 جدول

   

 ن  ر نیشی ب ت ر ن ه  اتار  

      √  نب  یر حقرتحر فشرری نتن

 EXP FEM  هر  رنرری  ن    % سیکب 

1 04/0  — 16/0  16/0  
 14/0-  21/0-  

2 13/0  — 24/0  24/0  


24/0-  24/0-  

3 14/0  — 35/0  34/0  
 34/0-  40/-  

4 25/0  — 45/0  45/0  
 44/0-  44/0-  

5 30/0  — 43/0  44/0  
 43/0-  42/0  

6 34/0  — 60/0  65/0  
 61/0-  54/0-  

4 44/0  — 42/0  41/0  
 43/0-  42/0-  

4 54/0  — 41/0  44/0  
 44/0-  43/0-  

4 66/0  — 44/0  45/0  
 42/0-  44/0-  

10 06/1  — 40/0  44/0  
 41/0-  41/0-  

11 43/1  — 15/1  01/1  
 04/1-  43/0-  

12 44/1  — 13/1  46/0  
 44/0-  43/0-  

13 20/2  — 43/0  42/0  
 02/1-  43/0-  

 
 

 ااارنتنر تااا ر فااان  حیااای  در یخااا ین سااایکب  4در هاااکب 
هاند  اب   نررویاری اتار  نشار  داد  هاو  اسارس حشارهو  حا      

ینهاار نااب ح ظاانر  هاانوی ی ا   هاار  ااب در واار نااب  اای در تکیااب
خ دهااوو  نااتن ا  ق  اارت ن اا ترم صااه  اسااتترد  هااو  اساارر 

هااری  یااردی را  ححااب ت قاا  تیاا  ت ه ااتب اتااار  نیاای تاا ر  
    وستح ب ح 

 
 : کانتور تنش فون میزز برای بت  در آخری  سیکل بارگذاری 9شکل 

 

هااری پ سااتیم  ااب    اارنتنر  اا نر  10ه ل ااین در هااکب  
نشر  ده و  تقانی تا   ت و ایطتگ  در سا   ناتن اسار در       
حقری ب نار حاو  ی حریشاگره  نشار  داد  هاو  اسارس ح  ظاب        

هند  ب حاو  ا ایای ححاوتد ناب خانن  تنان اتب اسار  اب         ح 
 نی     وسرفترر اتار  را پیر

 

 
 [3( گسیختگی در مدل آزمایشگاهی ]bهای پالستیک در مدل عددی کرنش( کانتور a:  11شکل 

 

 گیرینتیجه -8

 تنا  و فر نب ه ح  ی  اسر:ت ین نتریر   ب ا  تحقیق  ری  ح حه 
( ن اایرر   تاا  ا  اتااار ت   ا اا  Pre-1970ای )پاایی ی در اتااار ت ساارختب هااو  ق ااب ا  اتطاارا یاانان  زاا   حقرتحاار ت هااکب*

 هری  ر   ری  یر اتار ت نه ر ی هو  اسرسنرحبنهو  نر ییی
هاری عاودی تارای  فر شا  در نتاری  ناوارد ت ینلاب  اب نیشات  ا   ت اواد دف ارت تکا ار یام              هری نرروایاری در حاو    رهر سیکب*

 ویار اسرر حییا  نرر یر  رنرری  ی  اسرسسیکب ترای 

سار ی رفتارر ناتن داردر حاو   رریحاوی نا ای حوز ار ی ناتن تحار          یبحو  رفترری انتطرن  ن ای ناتن عهیا    نقریاا   اب در ها      *
 ییوسای نب ه رر ح اا  نررهری چ خب

هااندس ناا ای حواار  هااری اتزیااب نررواایاری ت اارنق ت نیدیکاا  ن اا ترم خاانن  نااین نتااری  عااودی ت ی حریشااگره  دیااو  حاا  در ساایکب*
% اساارر احاار در 13هااری اتزیااب نررواایاری   تاا  ا  ساایکب ن اا ر نیشاای ب نیاا تی انتهااری  تیاا  در حااو  عااودی نااب ی حریشااگره  در

تانا  ناب حرهیار حاو  رفتارری      یرناوس ایان اخات گ در یخا ین سایکب را حا       % افایایر حا   50یخ ین سیکب نررویرای این ن  ر تار  
 انتطرن  در نب ترخی  انواختن  تا  نتن ت ی   رتش از ر  حوفن  در حهرر حیهگ دهر ن  ر دادس

هااند  ااب و اایطتگ  ناا ای و اایطتگ  ن هاا ر نتیرااب حاا  ACI 352R-02   ت یااین هااو  ا  ساانی ییااین نرحااب ناار تن ااب نااب حاا*
 اتار  ا  ننی و یطتگ  ن ه  اسرس 
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 : بیشینه تنش برشی اتصال 2 جدول

   

 ن  ر نیشی ب ت ر ن ه  اتار  

      √  نب  یر حقرتحر فشرری نتن

 EXP FEM  هر  رنرری  ن    % سیکب 

1 04/0  — 16/0  16/0  
 14/0-  21/0-  

2 13/0  — 24/0  24/0  


24/0-  24/0-  

3 14/0  — 35/0  34/0  
 34/0-  40/-  

4 25/0  — 45/0  45/0  
 44/0-  44/0-  

5 30/0  — 43/0  44/0  
 43/0-  42/0  

6 34/0  — 60/0  65/0  
 61/0-  54/0-  

4 44/0  — 42/0  41/0  
 43/0-  42/0-  

4 54/0  — 41/0  44/0  
 44/0-  43/0-  

4 66/0  — 44/0  45/0  
 42/0-  44/0-  

10 06/1  — 40/0  44/0  
 41/0-  41/0-  

11 43/1  — 15/1  01/1  
 04/1-  43/0-  

12 44/1  — 13/1  46/0  
 44/0-  43/0-  

13 20/2  — 43/0  42/0  
 02/1-  43/0-  

 
 

 ااارنتنر تااا ر فااان  حیااای  در یخااا ین سااایکب  4در هاااکب 
هاند  اب   نررویاری اتار  نشار  داد  هاو  اسارس حشارهو  حا      

ینهاار نااب ح ظاانر  هاانوی ی ا   هاار  ااب در واار نااب  اای در تکیااب
خ دهااوو  نااتن ا  ق  اارت ن اا ترم صااه  اسااتترد  هااو  اساارر 

هااری  یااردی را  ححااب ت قاا  تیاا  ت ه ااتب اتااار  نیاای تاا ر  
    وستح ب ح 

 
 : کانتور تنش فون میزز برای بت  در آخری  سیکل بارگذاری 9شکل 

 

هااری پ سااتیم  ااب    اارنتنر  اا نر  10ه ل ااین در هااکب  
نشر  ده و  تقانی تا   ت و ایطتگ  در سا   ناتن اسار در       
حقری ب نار حاو  ی حریشاگره  نشار  داد  هاو  اسارس ح  ظاب        

هند  ب حاو  ا ایای ححاوتد ناب خانن  تنان اتب اسار  اب         ح 
 نی     وسرفترر اتار  را پیر

 

 
 [3( گسیختگی در مدل آزمایشگاهی ]bهای پالستیک در مدل عددی کرنش( کانتور a:  11شکل 

 

 گیرینتیجه -8

 تنا  و فر نب ه ح  ی  اسر:ت ین نتریر   ب ا  تحقیق  ری  ح حه 
( ن اایرر   تاا  ا  اتااار ت   ا اا  Pre-1970ای )پاایی ی در اتااار ت ساارختب هااو  ق ااب ا  اتطاارا یاانان  زاا   حقرتحاار ت هااکب*

 هری  ر   ری  یر اتار ت نه ر ی هو  اسرسنرحبنهو  نر ییی
هاری عاودی تارای  فر شا  در نتاری  ناوارد ت ینلاب  اب نیشات  ا   ت اواد دف ارت تکا ار یام              هری نرروایاری در حاو    رهر سیکب*

 ویار اسرر حییا  نرر یر  رنرری  ی  اسرسسیکب ترای 

سار ی رفتارر ناتن داردر حاو   رریحاوی نا ای حوز ار ی ناتن تحار          یبحو  رفترری انتطرن  ن ای ناتن عهیا    نقریاا   اب در ها      *
 ییوسای نب ه رر ح اا  نررهری چ خب

هااندس ناا ای حواار  هااری اتزیااب نررواایاری ت اارنق ت نیدیکاا  ن اا ترم خاانن  نااین نتااری  عااودی ت ی حریشااگره  دیااو  حاا  در ساایکب*
% اساارر احاار در 13هااری اتزیااب نررواایاری   تاا  ا  ساایکب ن اا ر نیشاای ب نیاا تی انتهااری  تیاا  در حااو  عااودی نااب ی حریشااگره  در

تانا  ناب حرهیار حاو  رفتارری      یرناوس ایان اخات گ در یخا ین سایکب را حا       % افایایر حا   50یخ ین سیکب نررویرای این ن  ر تار  
 انتطرن  در نب ترخی  انواختن  تا  نتن ت ی   رتش از ر  حوفن  در حهرر حیهگ دهر ن  ر دادس

هااند  ااب و اایطتگ  ناا ای و اایطتگ  ن هاا ر نتیرااب حاا  ACI 352R-02   ت یااین هااو  ا  ساانی ییااین نرحااب ناار تن ااب نااب حاا*
 اتار  ا  ننی و یطتگ  ن ه  اسرس 
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 دهیچک
 باا  یاا  و نگهاداری  و تعمیار  عملیاا   به نیاز بدون خود، طراحی عمر طول در توانند می باال، عملکرد و دوام با بتنی های روسازی
 دال خمشای  مقاومات  بتنای،  هاای  روسازی مهم خصوصیا  از یکی. کنند دهی خدمت اندک، صور  به نگهداری تعمیر عملیا 
 ترک از بعد مقاومت همچنین. آورد می وجود به خمشی های تنش عمدتا ترافیک، طرف از شده وارد های بار که چرا بوده روسازی
. اسات  برخاوردار  بتنای  هاای  روسازی در باالیی اهمیت از آمده، وجود به های خوردگی ترک گسترش کنترل جهت نیز خوردگی
 الیااف  افازودن  اثار  تحقیا،،  ایان  در. ببخشاد  بهباود  تواناد  می را بتنی های روسازی خمشی عملکرد ماکرو، الیاف از استفاده

 و گسیختگی هنگام در بتنی های روسازی خمشی عملکرد بر مختلف مقادیر در پروپیلن پلی/اولفین پلی جنس با ماکروسینتتیک
 هاای  نسابت  تعیاین  از پاس  منظور بدین. گردید بررسی معادل، خمشی مقاومت نسبت اثر گرفتن نظر در با خوردگی ترک از بعد

 طرح به مکعب متر بر کیلوگرم 3 و 2 ،7 مصرف مقادیر در فورتا ماکروسینتتیک الیاف ،137 ی ضابطه با مطاب، روسازی بتن اختالط
 با الیافی و شاهد بتن اختالط های طرح فشاری مقاومت و اسالمپ میزان ی مقایسه و بررسی از پس و شده اضافه شاهد بتن مخلوط
 ASTM اساتاندارد  اساس بر بتنی های مخلوط خمشی طاقت عملکرد و مقاومت های آزمایش روسازی، بتن مخلوط مجاز مقادیر

C78 و ASTM C1609 هنگاام  در خمشای  مقاومات  چشامگیر  افزایش باعث فورتا الیاف افزودن که داد نشان نتایج. شد انجام 
 الیاف تاثیر میزان که شد دیده. گردد می درصد 33 میزان تا معادل خمشی مقاومت نسبت افزایش و درصد 33 میزان تا گسیختگی

. باشاد  مای  بیشاتر  مکعاب  متار  در کیلوگرم 3 و 7 مصرف مقادیر در شاهد، بتن به نسبت الیافی بتن گسیختگی مدول افزایش بر
 3 باه  2 از مکعاب  متر بر کیلوگرم 2 به 7 از الیاف مصرف در الیافی های بتن معادل خمشی مقاومت نسبت افزایش میزان همچنین
 ترک از بعد مقاومت افزایش بر ماکروسینتتیک الیاف تاثیر میزان که داد نشان تحقی، این نتایج. بود بیشتر مکعب متر بر کیلوگرم
 این افزودن اثر تا است نیاز بنابراین. باشد می بتن گسیختگی مدول افزایش بر الیاف این اثر از بیشتر جزئی، مقدار به بتن خوردگی
 کاه  شاد  مشااهده  همچناین، . گیرد قرار نظر مورد خوردگی، ترک از بعد و گسیختگی هنگام در خمشی، عملکرد دو هر بر الیاف

 مای  و داشته ها روسازی این خمشی عملکرد بر زیادی چشمگیر اثر بتنی، های روسازی در فورتا ماکروسینتتیک الیاف از استفاده
 .دهد افزایش چشمگیری طور به را بتنی های روسازی مقاومت و دوام تواند
 خمشی مقاومت نسبت خوردگی، ترک از پس مقاومت خمشی، عملکرد فورتا، ماکروسینتتیک الیاف بتنی، روسازی: کلیدی کلما 
 معادل
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 مقدمه.7
روسااازی یااای بتناای ساااجتت شااده جهاات جاادمت دیاای در     
کاربری یای مختلا  مانناد بگرگاراه یاا، ساروا پاروازی و کا         

انتخااام مااوزر از پارکینااگ یااا، دارای عملکاارد بااا  بااوده و یااک 
. ایاار روسااازی یااای از [1]نظاار اصتدااادی و یراحاای ماای باشااد

یک دال بتنی بت صاور  مسالی یاا  یار مسالی تشاکیو شاده و        
ماای توانااد باات یااور مساات یم باار روی سااری بسااتر جااا  صاارار 

یتای، سااجتت   دانات ای یاا ت ب   گرفتت و یاا بار روی ساری اسااس    
. عملکاارد نساابی بهتاار ایاار روسااازی یااا نساابت باات    [2]شااود

روساااازی یاااای یساااعا تی، باعااا  توجااات بیشاااتر مح  اااان و 
 یااو بااا تر متو یااان امااور رایسااازی کشااور شااده اساات. باات د  

نساابت باات یسااعا ت، روسااازی ی بااتر  بااودن ماادول ا ستیساایتت
یای بتنی، باار یاای وارد شاده را درساری بگرگتاری نسابت بات        
روسازی یای انعراف پاییر پخام مای کنناد. یم نایر بیشاتر       
بااودن ماادول برشاای بااتر نساابت باات یسااعا ت، باعاا  کااایم    
تانم یاای وارده بات روساازی، مانناد تانم یاای برشای ناشای          

)مانناد سار اهاار     از ترمگ وسایو ن لیات در مناایت ترماگ گیاری    
راه یااا( ماای شااود. حساساایت روسااازی یااای بتناای باات جراباای  
یااایی ماننااد شاایار شاادگی و اا اات، کاات در روسااازی یااای       
یسااعا تی معمااول ماای باشااد، کمتاار اساات. یم ناایر روسااازی  
یااای بتناای بااا دواو تاار بااوده و نیاااز کمتااری باات عملیااا        

. ایاار موضااو  در روسااازی یااای مااورد     [3,4]نگهااداری دارد
ر بگرگااراه یااا بااا بااار ترافیکاای ساانگیر )ماننااد بااار    اسااتعاده د

کاااامیون( و تاااردد زیااااد، و یم نااایر در ساااروا پاااروازی در 
فرودگاااه یااایی کاات میگبااان یواپیمایااای پهاار پیکاار و عبااور و   
مرور زیاد مای باشاند، از ایمیات باا تری بار جاوردار باوده اارا         
کاات توصاا  جاادمت دیاای ایاار روسااازی یااا و ان اااو عملیااا     

مشاکت  اجرایای و جساار  اصتداادی یماراه اسات.        تعمیر، باا 
در سال یای اجیر، بات د یاو افاگایم صیمات صیار و تو یاد ماازاد        
سیمان در کشاور، اساتعاده از روساازی یاای بتنای ماورد توجات        

. در صااور  یراحاای، [5]بیشااتری در ایااران صاارار گرفتاات اساات 
او و اجارای مناسا ، ایار روساازی یاای      ساجت با مداا ی باا دو  

می توانند در یاول عمار یراحای جاود بادون نیااز بات عملیاا          
تعمیاار و نگهااداری و یااا بااا تعمیاار و نگهااداری جگئاای، جاادمت  

 .[6]دیی کنند
بار یای ترافیکای باعا  بات وجاود یمادن تانم یاای فشااری و         
جمشی در بتر شاده، اماا م ادار تانم یاای فشااری بات وجاود         
یمده در برابر تانم یاای جمشای بسایار کوااک مای باشاد بات         

ت جمشای دال  یوری کت نسبت تانم یاای جمشای بات م اوما     
. ایار موضاو  باعا     [4]مای باشاد   5.0روسازی، ا لا  باا تر از   

ایمیاات بیشااتر م اوماات جمشاای در باایر دیگاار جدوصاایا     
ماای گااردد. ماادول  مکااانیکی بااتر مااورد اسااتعاده در روسااازی 

بات عنااوان دو پاارامتر اصاالی    گسایختگی و ا ستیسایتت ی بااتر  
تااازیر گاایار باار یراحاای ضااخامت دال روسااازی بتناای گااگار    

. در رو  یاای یراحای دال روساازی ارائات شاده      [7]شده اسات 
توسااط یشااتو، ماادول گساایختگی و ا ستیساایتت ی بااتر، رابراات 

ارد. در رو  ی معکااوس بااا ضااخامت یراحاای دال روسااازی د   
یراحاای ضااخامت دال روسااازی باار اساااس ان ماار ساایمان      

ت رباای  -( کاات یااک رو  یراحاای مکااانیکی   PCAپرتلنااد )
اساات، م اوماات جمشاای بااتر باات عنااوان یکاای از اصاالی تااریر  

. باا توجات   [6]متغیر یای یراحای ضاخامت روساازی مای باشاد     
بات کااایم ضاخامت دال روسااازی بااا افاگایم م اوماات جمشاای    
بااتر، م اادار مداارف مدااا ی و بااتر در ساااجت روسااازی کمتاار  

یر شااده کاات در نتی اات باعاا  کااایم جماا  شاادگی در ساان    
او یاات، صاارفت ی اصتدااادی در ساااجت جاااده و سااازگار تاار بااا    
محاایط زیساات )ناشاای از مداارف کمتاار مناااب  یبیعاای( ماای    
گااردد. بنااابرایر عملکاارد و م اوماات جمشاای در روسااازی یااای  

 بتنی از ایمیت با یی برجوردار است.
در دیاات یااای اجیاار، مح  ااان بساایاری باات بررساای عملکاارد     

روساااازی یاااای بتنااای،  مکاااانیکی باااتر یاااای ا یاااافی در   
. ا یاااف مااورد اسااتعاده در روسااازی یااای     [14–8]پرداجتنااد

بتناای از نظاار مشخدااا  وااایری و فیگیکاای باات دو دسااتت ی    
. ا یاااف میکاارو [15]کاارو و ماااکرو ت ساایم ماای گااردد ا یاااف می

%( جهاات کنتاارل تاار   5.0ا لاا  در م ااادیر مداارف پاااییر )  

جااوردگی یااای ناشاای از جماا  شاادگی در ساانیر او یاات پاا  از 
. ا یاااف ماااکرو ا لاا  در  [16]ساااجت دال اسااتعاده ماای شااود  

م ااادیر مداارف بااا تر نساابت باات ا یاااف میکاارو جهاات افااگایم  
جدوصاایا  مکااانیکی و جاایم انااریی روسااازی یااای بتناای     
استعاده مای گاردد. افاگودن ایار ا یااف باعا  مای تواناد باعا           

ازی یااای بتناای شااود کاات ایاار افااگایم ورفیاات سااازه ای روساا
موضااو  من اار باات کااایم ضااخامت یراحاای دال روسااازی ماای 

.  یم ناااایر جدوصاااایا  پاااا  از تاااار  [20–17]گااااردد
جااوردگی و صابلیاات جاایم انااریی روسااازی بااا افااگودن ا یاااف   
افااگایم ماای یابااد. عملکاارد اصاالی ا یاااف در بااتر، باار اساااس    

ل بااوده کاات گسااتر  تاار  جااوردگی را کنتاار 1عمااو پااو زدن
کاارده و من اار باات م اوماات بیشااتر بااتر بعااد از تاار  جااوردگی 

. جدوصایا  اساتاتیکی و دیناامیکی باتر نیاگ باا       [21]می گردد
افااگودن ا یاااف کاات باعاا  گیاار افتااادن تاار  یااا در بااتر شااده، 

. یکای از اناوا  ا یااف ماورد اساتعاده      [22]می تواناد بهباود یاباد   
در مخلااوه یااای بااتر ا یااافی، ا یاااف مداانوعی باار پایاات پلاای   
پااروپیلر بااوده کاات باات د یااو صیماات کاام و ییاا  وساای         
ی جدوصایا  ا یاااف، کاات بیشااتر شااامو م اوماات، ماادول و ساار 

ا یاف می باشاد، ماورد توجات مح  اان باوده اسات. ا یااف ساازه         
ای ماکرو بت د یو ساادگی در سااجت ) باا تغییار شاکو مداا ی       
پلی پروپیلر( مای تواناد باعا  بهباود اسابندگی بایر ا یااف و        
مااااتری  سااایمان شاااده و جدوصااایا  جمشااای و یراحااای  

 .[23]روسازی یای بتنی را بهبود ببخشد
تح ی اااتی جهاات بررساای ازاار افااگودن ا یاااف باار جدوصاایا     

 ااااو شاااده اسااات. یو و مکاااانیکی روساااازی یاااای بتنااای ان 
یمکاااران، عملکاارد مکااانیکی روکاام بتناای اصااتا شااده بااا     

( را SBRترکیاا  ا یاااف پلاای اسااتر و بوتااادیر اسااتایرن راباار )  
بررسی کردند. نتاای  کاار یناان نشاان داد کات ا یااف پلای اساتر         

یااک ازاار ترکیباای باار جدوصاایا  مکااانیکی روکاام      SBRو 
باعا  ای ااد یاک ارتبااه صاوی       SBRبتنی داشاتت و یم نایر   

                                                      
 

1 Bridging 

. روا [24]باایر ا یاااف پلاای اسااتر و جمیاار ساایمان ماای گااردد  
ا میناای و یمکاااران ازاار ا یاااف ماااکرو مداانوعی را باار عملکاارد  

نیکی روساازی یاای بتنای  لتکای شاامو م اومات فشااری،        مکا
م اوماات جمشاای و انااریی شکساات را بررساای کاارده و مشااایده 
کردنااد کاات افااگودن ا یاااف ماااکرو، م اوماات فشاااری را باات یااور 
اشاامگیری تحاات تااازیر صاارار نااداده امااا باار روی م اوماات      
جمشاای و انااریی شکساات تااازیر دارد. ینااان یم ناایر بیااان     

 یااف بار اناریی شکسات بیشاتر از تاازیر ین بار        کردند کت تازیر ا
. ایاار موضااو  تااازیر بیشااتر  ا یاااف [17]م اوماات جمشاای اساات

در م اوماات پاا  از تاار  جااوردگی بااتر را نشااان ماای دیااد.    
یم ناایر جهاات بررساای ازاار ا یاااف باار عملکاارد جمشاای        

ینگاااو شکساات و پاا  از ین، و در    روسااازی یااای بتناای در  
نظاار گاارفتر ازاار سااخت کنناادگی ا یاااف در یراحاای ضااخامت  
دال روسازی، تات  یاایی ان ااو شاده و روشای بارای یراحای        
روسااازی بتناای بااا در نظاار گاارفتر م اوماات بعااد از تاار         
جاوردگی ا یااف در باتر، ارائات شاده اسات. ا توباا  و یمکااران         

( در دال Re,3معااادل )بااا اسااتعاده از نساابت م اوماات جمشاای   
یااای بتناای حاااوی ا یاااف فااو دی و ماااکرو مداانوعی، رو      

را جهاات در نظاار گاارفتر ازاار سااخت   2م اوماات جمشاای مااوزر
کنناادگی ا یاااف در یراحاای ضااخامت دال روسااازی بتناای ارائاات  
دادنااد. در ایاار رو  بااا اسااتعاده از نساابت م اوماات جمشاای    

ساس  از  معادل، ورفیات جمشای باتر ا یاافی افاگایم یافتات و       
ایاار م اوماات جمشاای افااگایم یافتاات، جهاات یراحاای دال       
روسازی اساتعاده شاد کات باعا  کاایم ضاخامت یراحای دال        
روسااازی گردیااد. از نتااای  باات دساات یمااده از یزمااایم یااای    
ان اااو شااده در م یاااس بااگرت تاار، جهاات اعتبارساان ی ایاار    

. نساابت م اوماات جمشاای معااادل   [19]رو  اسااتعاده گردیااد 
جهاات بررساای م اوماات بعااد از تاار  جااوردگی روسااازی بتناای 
حاااوی ا یاااف و یم ناایر در نظاار گاارفتر ازاار ایاار م اوماات در 
یراحاای ضااخامت دال روسااازی، از ایمیاات بااا یی برجااوردار    
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 مقدمه.7
روسااازی یااای بتناای ساااجتت شااده جهاات جاادمت دیاای در     
کاربری یای مختلا  مانناد بگرگاراه یاا، ساروا پاروازی و کا         

انتخااام مااوزر از پارکینااگ یااا، دارای عملکاارد بااا  بااوده و یااک 
. ایاار روسااازی یااای از [1]نظاار اصتدااادی و یراحاای ماای باشااد

یک دال بتنی بت صاور  مسالی یاا  یار مسالی تشاکیو شاده و        
ماای توانااد باات یااور مساات یم باار روی سااری بسااتر جااا  صاارار 

یتای، سااجتت   دانات ای یاا ت ب   گرفتت و یاا بار روی ساری اسااس    
. عملکاارد نساابی بهتاار ایاار روسااازی یااا نساابت باات    [2]شااود

روساااازی یاااای یساااعا تی، باعااا  توجااات بیشاااتر مح  اااان و 
 یااو بااا تر متو یااان امااور رایسااازی کشااور شااده اساات. باات د  

نساابت باات یسااعا ت، روسااازی ی بااتر  بااودن ماادول ا ستیساایتت
یای بتنی، باار یاای وارد شاده را درساری بگرگتاری نسابت بات        
روسازی یای انعراف پاییر پخام مای کنناد. یم نایر بیشاتر       
بااودن ماادول برشاای بااتر نساابت باات یسااعا ت، باعاا  کااایم    
تانم یاای وارده بات روساازی، مانناد تانم یاای برشای ناشای          

)مانناد سار اهاار     از ترمگ وسایو ن لیات در مناایت ترماگ گیاری    
راه یااا( ماای شااود. حساساایت روسااازی یااای بتناای باات جراباای  
یااایی ماننااد شاایار شاادگی و اا اات، کاات در روسااازی یااای       
یسااعا تی معمااول ماای باشااد، کمتاار اساات. یم ناایر روسااازی  
یااای بتناای بااا دواو تاار بااوده و نیاااز کمتااری باات عملیااا        

. ایاار موضااو  در روسااازی یااای مااورد     [3,4]نگهااداری دارد
ر بگرگااراه یااا بااا بااار ترافیکاای ساانگیر )ماننااد بااار    اسااتعاده د

کاااامیون( و تاااردد زیااااد، و یم نااایر در ساااروا پاااروازی در 
فرودگاااه یااایی کاات میگبااان یواپیمایااای پهاار پیکاار و عبااور و   
مرور زیاد مای باشاند، از ایمیات باا تری بار جاوردار باوده اارا         
کاات توصاا  جاادمت دیاای ایاار روسااازی یااا و ان اااو عملیااا     

مشاکت  اجرایای و جساار  اصتداادی یماراه اسات.        تعمیر، باا 
در سال یای اجیر، بات د یاو افاگایم صیمات صیار و تو یاد ماازاد        
سیمان در کشاور، اساتعاده از روساازی یاای بتنای ماورد توجات        

. در صااور  یراحاای، [5]بیشااتری در ایااران صاارار گرفتاات اساات 
او و اجارای مناسا ، ایار روساازی یاای      ساجت با مداا ی باا دو  

می توانند در یاول عمار یراحای جاود بادون نیااز بات عملیاا          
تعمیاار و نگهااداری و یااا بااا تعمیاار و نگهااداری جگئاای، جاادمت  

 .[6]دیی کنند
بار یای ترافیکای باعا  بات وجاود یمادن تانم یاای فشااری و         
جمشی در بتر شاده، اماا م ادار تانم یاای فشااری بات وجاود         
یمده در برابر تانم یاای جمشای بسایار کوااک مای باشاد بات         

ت جمشای دال  یوری کت نسبت تانم یاای جمشای بات م اوما     
. ایار موضاو  باعا     [4]مای باشاد   5.0روسازی، ا لا  باا تر از   

ایمیاات بیشااتر م اوماات جمشاای در باایر دیگاار جدوصاایا     
ماای گااردد. ماادول  مکااانیکی بااتر مااورد اسااتعاده در روسااازی 

بات عنااوان دو پاارامتر اصاالی    گسایختگی و ا ستیسایتت ی بااتر  
تااازیر گاایار باار یراحاای ضااخامت دال روسااازی بتناای گااگار    

. در رو  یاای یراحای دال روساازی ارائات شاده      [7]شده اسات 
توسااط یشااتو، ماادول گساایختگی و ا ستیساایتت ی بااتر، رابراات 

ارد. در رو  ی معکااوس بااا ضااخامت یراحاای دال روسااازی د   
یراحاای ضااخامت دال روسااازی باار اساااس ان ماار ساایمان      

ت رباای  -( کاات یااک رو  یراحاای مکااانیکی   PCAپرتلنااد )
اساات، م اوماات جمشاای بااتر باات عنااوان یکاای از اصاالی تااریر  

. باا توجات   [6]متغیر یای یراحای ضاخامت روساازی مای باشاد     
بات کااایم ضاخامت دال روسااازی بااا افاگایم م اوماات جمشاای    
بااتر، م اادار مداارف مدااا ی و بااتر در ساااجت روسااازی کمتاار  

یر شااده کاات در نتی اات باعاا  کااایم جماا  شاادگی در ساان    
او یاات، صاارفت ی اصتدااادی در ساااجت جاااده و سااازگار تاار بااا    
محاایط زیساات )ناشاای از مداارف کمتاار مناااب  یبیعاای( ماای    
گااردد. بنااابرایر عملکاارد و م اوماات جمشاای در روسااازی یااای  

 بتنی از ایمیت با یی برجوردار است.
در دیاات یااای اجیاار، مح  ااان بساایاری باات بررساای عملکاارد     

روساااازی یاااای بتنااای،  مکاااانیکی باااتر یاااای ا یاااافی در   
. ا یاااف مااورد اسااتعاده در روسااازی یااای     [14–8]پرداجتنااد

بتناای از نظاار مشخدااا  وااایری و فیگیکاای باات دو دسااتت ی    
. ا یاااف میکاارو [15]کاارو و ماااکرو ت ساایم ماای گااردد ا یاااف می

%( جهاات کنتاارل تاار   5.0ا لاا  در م ااادیر مداارف پاااییر )  

جااوردگی یااای ناشاای از جماا  شاادگی در ساانیر او یاات پاا  از 
. ا یاااف ماااکرو ا لاا  در  [16]ساااجت دال اسااتعاده ماای شااود  

م ااادیر مداارف بااا تر نساابت باات ا یاااف میکاارو جهاات افااگایم  
جدوصاایا  مکااانیکی و جاایم انااریی روسااازی یااای بتناای     
استعاده مای گاردد. افاگودن ایار ا یااف باعا  مای تواناد باعا           

ازی یااای بتناای شااود کاات ایاار افااگایم ورفیاات سااازه ای روساا
موضااو  من اار باات کااایم ضااخامت یراحاای دال روسااازی ماای 

.  یم ناااایر جدوصاااایا  پاااا  از تاااار  [20–17]گااااردد
جااوردگی و صابلیاات جاایم انااریی روسااازی بااا افااگودن ا یاااف   
افااگایم ماای یابااد. عملکاارد اصاالی ا یاااف در بااتر، باار اساااس    

ل بااوده کاات گسااتر  تاار  جااوردگی را کنتاار 1عمااو پااو زدن
کاارده و من اار باات م اوماات بیشااتر بااتر بعااد از تاار  جااوردگی 

. جدوصایا  اساتاتیکی و دیناامیکی باتر نیاگ باا       [21]می گردد
افااگودن ا یاااف کاات باعاا  گیاار افتااادن تاار  یااا در بااتر شااده، 

. یکای از اناوا  ا یااف ماورد اساتعاده      [22]می تواناد بهباود یاباد   
در مخلااوه یااای بااتر ا یااافی، ا یاااف مداانوعی باار پایاات پلاای   
پااروپیلر بااوده کاات باات د یااو صیماات کاام و ییاا  وساای         
ی جدوصایا  ا یاااف، کاات بیشااتر شااامو م اوماات، ماادول و ساار 

ا یاف می باشاد، ماورد توجات مح  اان باوده اسات. ا یااف ساازه         
ای ماکرو بت د یو ساادگی در سااجت ) باا تغییار شاکو مداا ی       
پلی پروپیلر( مای تواناد باعا  بهباود اسابندگی بایر ا یااف و        
مااااتری  سااایمان شاااده و جدوصااایا  جمشااای و یراحااای  

 .[23]روسازی یای بتنی را بهبود ببخشد
تح ی اااتی جهاات بررساای ازاار افااگودن ا یاااف باار جدوصاایا     

 ااااو شاااده اسااات. یو و مکاااانیکی روساااازی یاااای بتنااای ان 
یمکاااران، عملکاارد مکااانیکی روکاام بتناای اصااتا شااده بااا     

( را SBRترکیاا  ا یاااف پلاای اسااتر و بوتااادیر اسااتایرن راباار )  
بررسی کردند. نتاای  کاار یناان نشاان داد کات ا یااف پلای اساتر         

یااک ازاار ترکیباای باار جدوصاایا  مکااانیکی روکاام      SBRو 
باعا  ای ااد یاک ارتبااه صاوی       SBRبتنی داشاتت و یم نایر   

                                                      
 

1 Bridging 

. روا [24]باایر ا یاااف پلاای اسااتر و جمیاار ساایمان ماای گااردد  
ا میناای و یمکاااران ازاار ا یاااف ماااکرو مداانوعی را باار عملکاارد  

نیکی روساازی یاای بتنای  لتکای شاامو م اومات فشااری،        مکا
م اوماات جمشاای و انااریی شکساات را بررساای کاارده و مشااایده 
کردنااد کاات افااگودن ا یاااف ماااکرو، م اوماات فشاااری را باات یااور 
اشاامگیری تحاات تااازیر صاارار نااداده امااا باار روی م اوماات      
جمشاای و انااریی شکساات تااازیر دارد. ینااان یم ناایر بیااان     

 یااف بار اناریی شکسات بیشاتر از تاازیر ین بار        کردند کت تازیر ا
. ایاار موضااو  تااازیر بیشااتر  ا یاااف [17]م اوماات جمشاای اساات

در م اوماات پاا  از تاار  جااوردگی بااتر را نشااان ماای دیااد.    
یم ناایر جهاات بررساای ازاار ا یاااف باار عملکاارد جمشاای        

ینگاااو شکساات و پاا  از ین، و در    روسااازی یااای بتناای در  
نظاار گاارفتر ازاار سااخت کنناادگی ا یاااف در یراحاای ضااخامت  
دال روسازی، تات  یاایی ان ااو شاده و روشای بارای یراحای        
روسااازی بتناای بااا در نظاار گاارفتر م اوماات بعااد از تاار         
جاوردگی ا یااف در باتر، ارائات شاده اسات. ا توباا  و یمکااران         

( در دال Re,3معااادل )بااا اسااتعاده از نساابت م اوماات جمشاای   
یااای بتناای حاااوی ا یاااف فااو دی و ماااکرو مداانوعی، رو      

را جهاات در نظاار گاارفتر ازاار سااخت   2م اوماات جمشاای مااوزر
کنناادگی ا یاااف در یراحاای ضااخامت دال روسااازی بتناای ارائاات  
دادنااد. در ایاار رو  بااا اسااتعاده از نساابت م اوماات جمشاای    

ساس  از  معادل، ورفیات جمشای باتر ا یاافی افاگایم یافتات و       
ایاار م اوماات جمشاای افااگایم یافتاات، جهاات یراحاای دال       
روسازی اساتعاده شاد کات باعا  کاایم ضاخامت یراحای دال        
روسااازی گردیااد. از نتااای  باات دساات یمااده از یزمااایم یااای    
ان اااو شااده در م یاااس بااگرت تاار، جهاات اعتبارساان ی ایاار    

. نساابت م اوماات جمشاای معااادل   [19]رو  اسااتعاده گردیااد 
جهاات بررساای م اوماات بعااد از تاار  جااوردگی روسااازی بتناای 
حاااوی ا یاااف و یم ناایر در نظاار گاارفتر ازاار ایاار م اوماات در 
یراحاای ضااخامت دال روسااازی، از ایمیاات بااا یی برجااوردار    
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اساات. در ایاار تح یاات نیااگ از ایاار نساابت جهاات بررساای ازاار   
لکاارد جمشاای روسااازی بتناای اسااتعاده ماای گااردد. ا یاااف در عم

جااان و یمکاااران ازاار م اادار دوده ی سیلیساای باار جدوصاایا   
مکااانیکی، شااامو جدوصاایا  جاایم انااریی و نشااانت ی سااختی 
را در بتر یاای حااوی ا یااف یبیعای حاصاو از نارگیاو جهات        
اساااتعاده در روساااازی را بررسااای کااارده و م ااادار ضاااخامت  

یااایی بتناای مااورد بررساای را  یراحاای دال روسااازی در مخلااوه
بااا یکاادیگر م ایساات کردنااد. نتااای  کااار ینااان نشااان داد کاات     
افگودن ا یااف باعا  افاگایم جدوصایا  مکاانیکی باتر شاده و        

 01یم ناایر ضااخامت یراحاای دال روسااازی را باات میااگان      
 .[3]میلیمتر کایم داد

بااا توجاات باات بررساای پیشااینت ی تح یاات، دیااده شااده کاات      
جدوصاایا  جمشاای بااتر در روسااازی یااای بتناای از ایمیاات   
نسبی بیشاتری برجاوردار اسات. یم نایر جهات بررسای بهتار        

در نظاار گاارفتر  ازاار افااگودن ا یاااف باار عملکاارد جمشاای بااتر، 
ی گساایختگی کااافی نبااوده و بااا    در  حظاات م اوماات جمشاای 

توجاات باات بهبااود رفتااار بااتر پاا  از تاار  جااوردگی ناشاای از   
افااگودن ا یاااف، نیاااز باات بررساای مشخداات یااای دیگاار م اوماات 
جمشی می باشاد. مشخدات ی جمشای مناسا  جهات بررسای       
ایاار موضااو ، نساابت م اوماات جمشاای معااادل بااوده کاات نتااای  

ز اسااتعاده ی ین در تح ی ااا  ان اااو شااده، دیااده شااد.  جااوبی ا
از یرفاای اسااتعاده از ا یاااف پلاای پااروپیلر در روسااازی یااای     
بتناای بااا توجاات باات جدوصاایا  دواماای و م اااومتی مناساا  ین، 
می تواند ازار ماوزری در بهباود عملکارد جمشای روساازی یاای        
بتناای  داشااتت باشااد، کاات ایاار موضااو  باعاا  دواو بیشااتر و     

سازی می گاردد. دیاده مای شاود بررسای ازار م ادار        م اومت رو
افااگودن ایاار ا یاااف در م ااادیر مختلاا  باار عملکاارد جمشاای    

در ینگاااو گساایختگی و بعااد از تاار     روسااازی یااای بتناای 
جوردگی با در نظر گارفتر ازار نسابت م اومات جمشای معاادل       
در بااتر، کمتاار مااورد توجاات واصاا  شااده اساات. از ایاار جهاات،   
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در ایااار تح یااات، بررسااای ازااار م ااادار افاااگودن ا یااااف       
ماکروسااینتتیک از جاان  پلاای او عیررپلاای پااروپیلر در م ااادیر 

روسااازی یااای بتناای در ینگاااو  مختلاا  باار عملکاارد جمشاای
گساایختگی و بعااد از تاار  جااوردگی بااا در نظاار گاارفتر ازاار    

. بادیر منظاور، پا     م اومت پا  از تار  جاوردگی مای باشاد     
از تعیاایر نساابت یااای اجااتته یاارا مخلااوه بتناای مااورد     
اسااتعاده در راه یااا مرااابت بااا ا گامااا  دسااتور ا عمااو یراحاای،  

، 130اجاارا و نگهااداری روسااازی یااای بتناای راه یااا، ضااابرت ی 
ا یاااف ماااکرو سااینتتیک در ساات م اادار مداارف مختلاا  شااامو 

اسااتعاده کیلااوگرو باار متاار مکعاا  مخلااوه بتناای      3و  1، 0
و ساات یاارا  گردیااد. باادیر ترتیاا  یااک یاارا مخلااوه شاااید

مخلااوه بااتر ا یااافی مااورد بررساای صاارار ماای گیاارد. ابتاادا،      
یزمااایم یااای تعیاایر اسااتمم و م اوماات فشاااری بااتر مرااابت 

جهاات  ASTM C39و  ASTM C143بااا اسااتاندارد یااای   
بررسی مراب ت میاگان اساتمم و م اومات فشااری یارا یاای       

سی باا ا گاماا  باتر روساازی بتنای ان ااو مای        مخلوه مورد برر
شود. ساس  ،یزماایم یاای تعیایر م اومات جمشای و بررسای        
عملکرد جمشای یارا یاای مخلاوه ماورد نظار جهات تعیایر         

( و نساابت م اوماات جمشاای معااادل   MRماادول گساایختگی ) 
((Re,3  مرااابت بااا اسااتاندارد یااای ،ASTM C78  وASTM 

C1609      بررسای عملکارد   صور  می گیارد. ایار م اادیر جهات
جمشاای یاارا یااای اجااتته بااتر شاااید و ا یااافی در ینگاااو   
گساایختگی جمشاای و بعااد از تاار  جااوردگی، مااورد بررساای    

، مراحاو ان ااو شاده در ایار تح یات      0واص  مای شاوند. شاکو    
 را نشان می دید.

 

مراحل بررسی اثر الیاف ماکروسینتتیک بر عملکرد خمشی و  -7شکل 
 بتنی در این تحقی،ضخامت طراحی روسازی های 

 
 

تمامی یزمایم یای ان او شده در ایر تح یت، در یزمایم بتر 
 دانشگاه جواجت ندیر ا دیر یوسی ان او گرفتت است.

 . مصالح و طرح اختالط7.2
مدااا ی ساانگی مااورد اسااتعاده در ایاار تح یاات مدااا ی ساانگی  
 رودجاناات ای بااوده کاات شااامو مدااا ی ساانگی ریااگ داناات بااا      

میلیمتاار، مدااا ی ساانگی درشاات داناات در دو     5-0اناادازه ی  
میلیمتار   0-01گروه ابعادی شاامو مداا ی سانگی باا انادازه ی      

میلمیتاار مرااابت بااا    01-01و مدااا ی ساانگی بااا اناادازه ی    
ماای باشااد. ماادول نرماای، اگااا ی     ASTM C33اسااتاندارد 

مدااا ی ساانگی ریااگ داناات مرااابت بااا       نساابی و جاایم یم 
باات ترتیاا   ASTM C128و  ASTM C33اسااتاندارد یااای 

% مای باشاد. اگاا ی نسابی و جایم       1.1و  1.2، 3.0بت میاگان  
میلیمتاار باات ترتیاا  باات  0-01یم مدااا ی ساانگی درشاات داناات 

 01-01% و مداااا ی سااانگی درشااات دانااات 1.0و  1.0میاااگان 
% مراابت باا اساتاندارد     1.5و  1.2میلیمتر بت ترتیا  بات میاگان    

ASTM C127 .می باشد 
تهاران   1ماورد اساتعاده در ایار تح یات، سایمان تیام        سیمان

کیلااوگرو باار متاار مکعاا  ماای باشااد.   3035بااا وزن مخدااو  
مشخدا  شایمیایی ایار سایمان ارائات شاده توساط یزمایشاگاه        
کارجاناات ساایمان باات یمااراه ا گامااا  اسااتاندارد ایااران باات        

 یورده شده است. 0، در جدول 381ی  شماره
 مشخصا  شیمیایی سیمان مورد استفاده در این تحقی، -7جدول 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O اکسید

 5.03 5.08 0.10 3.2 23.50 3.01 2.02  10.82 سیمان )%(
 - - 3> 0> - 2> 2> >15 (381ا گاما  استاندارد ایران )

 
ا یاف مورد اساتعاده در ایار تح یات، ا یااف مااکرو پایات ی پلای        
او عیررپلاای پااروپیلر باات صااور  در یاام تابیدهرشاابکت ای تو یااد 

و  ASTM C1116مرااابت بااا اسااتاندارد    FORTAشاارکت 
ASTM C7508     ماای باشااد. شااکو وااایری ایاار ا یاااف در

مشخدااا  فناای ایاار نااو  ا یاااف   دیااده ماای شااود.   1شااکو 
یزمااایم شااده در دانشااکده نساااجی دانشااگاه صاانعتی امیرکبیاار 

واردکننااده ی ین )داناام رویااان یکتااا     کاات توسااط شاارکت  
 یورده شده است. 1ارائت گردیده، در جدول  1ماندگار(
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اساات. در ایاار تح یاات نیااگ از ایاار نساابت جهاات بررساای ازاار   
لکاارد جمشاای روسااازی بتناای اسااتعاده ماای گااردد. ا یاااف در عم

جااان و یمکاااران ازاار م اادار دوده ی سیلیساای باار جدوصاایا   
مکااانیکی، شااامو جدوصاایا  جاایم انااریی و نشااانت ی سااختی 
را در بتر یاای حااوی ا یااف یبیعای حاصاو از نارگیاو جهات        
اساااتعاده در روساااازی را بررسااای کااارده و م ااادار ضاااخامت  

یااایی بتناای مااورد بررساای را  یراحاای دال روسااازی در مخلااوه
بااا یکاادیگر م ایساات کردنااد. نتااای  کااار ینااان نشااان داد کاات     
افگودن ا یااف باعا  افاگایم جدوصایا  مکاانیکی باتر شاده و        

 01یم ناایر ضااخامت یراحاای دال روسااازی را باات میااگان      
 .[3]میلیمتر کایم داد

بااا توجاات باات بررساای پیشااینت ی تح یاات، دیااده شااده کاات      
جدوصاایا  جمشاای بااتر در روسااازی یااای بتناای از ایمیاات   
نسبی بیشاتری برجاوردار اسات. یم نایر جهات بررسای بهتار        

در نظاار گاارفتر  ازاار افااگودن ا یاااف باار عملکاارد جمشاای بااتر، 
ی گساایختگی کااافی نبااوده و بااا    در  حظاات م اوماات جمشاای 

توجاات باات بهبااود رفتااار بااتر پاا  از تاار  جااوردگی ناشاای از   
افااگودن ا یاااف، نیاااز باات بررساای مشخداات یااای دیگاار م اوماات 
جمشی می باشاد. مشخدات ی جمشای مناسا  جهات بررسای       
ایاار موضااو ، نساابت م اوماات جمشاای معااادل بااوده کاات نتااای  

ز اسااتعاده ی ین در تح ی ااا  ان اااو شااده، دیااده شااد.  جااوبی ا
از یرفاای اسااتعاده از ا یاااف پلاای پااروپیلر در روسااازی یااای     
بتناای بااا توجاات باات جدوصاایا  دواماای و م اااومتی مناساا  ین، 
می تواند ازار ماوزری در بهباود عملکارد جمشای روساازی یاای        
بتناای  داشااتت باشااد، کاات ایاار موضااو  باعاا  دواو بیشااتر و     

سازی می گاردد. دیاده مای شاود بررسای ازار م ادار        م اومت رو
افااگودن ایاار ا یاااف در م ااادیر مختلاا  باار عملکاارد جمشاای    

در ینگاااو گساایختگی و بعااد از تاار     روسااازی یااای بتناای 
جوردگی با در نظر گارفتر ازار نسابت م اومات جمشای معاادل       
در بااتر، کمتاار مااورد توجاات واصاا  شااده اساات. از ایاار جهاات،   
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در ایااار تح یااات، بررسااای ازااار م ااادار افاااگودن ا یااااف       
ماکروسااینتتیک از جاان  پلاای او عیررپلاای پااروپیلر در م ااادیر 

روسااازی یااای بتناای در ینگاااو  مختلاا  باار عملکاارد جمشاای
گساایختگی و بعااد از تاار  جااوردگی بااا در نظاار گاارفتر ازاار    

. بادیر منظاور، پا     م اومت پا  از تار  جاوردگی مای باشاد     
از تعیاایر نساابت یااای اجااتته یاارا مخلااوه بتناای مااورد     
اسااتعاده در راه یااا مرااابت بااا ا گامااا  دسااتور ا عمااو یراحاای،  

، 130اجاارا و نگهااداری روسااازی یااای بتناای راه یااا، ضااابرت ی 
ا یاااف ماااکرو سااینتتیک در ساات م اادار مداارف مختلاا  شااامو 

اسااتعاده کیلااوگرو باار متاار مکعاا  مخلااوه بتناای      3و  1، 0
و ساات یاارا  گردیااد. باادیر ترتیاا  یااک یاارا مخلااوه شاااید

مخلااوه بااتر ا یااافی مااورد بررساای صاارار ماای گیاارد. ابتاادا،      
یزمااایم یااای تعیاایر اسااتمم و م اوماات فشاااری بااتر مرااابت 

جهاات  ASTM C39و  ASTM C143بااا اسااتاندارد یااای   
بررسی مراب ت میاگان اساتمم و م اومات فشااری یارا یاای       

سی باا ا گاماا  باتر روساازی بتنای ان ااو مای        مخلوه مورد برر
شود. ساس  ،یزماایم یاای تعیایر م اومات جمشای و بررسای        
عملکرد جمشای یارا یاای مخلاوه ماورد نظار جهات تعیایر         

( و نساابت م اوماات جمشاای معااادل   MRماادول گساایختگی ) 
((Re,3  مرااابت بااا اسااتاندارد یااای ،ASTM C78  وASTM 

C1609      بررسای عملکارد   صور  می گیارد. ایار م اادیر جهات
جمشاای یاارا یااای اجااتته بااتر شاااید و ا یااافی در ینگاااو   
گساایختگی جمشاای و بعااد از تاار  جااوردگی، مااورد بررساای    

، مراحاو ان ااو شاده در ایار تح یات      0واص  مای شاوند. شاکو    
 را نشان می دید.

 

مراحل بررسی اثر الیاف ماکروسینتتیک بر عملکرد خمشی و  -7شکل 
 بتنی در این تحقی،ضخامت طراحی روسازی های 

 
 

تمامی یزمایم یای ان او شده در ایر تح یت، در یزمایم بتر 
 دانشگاه جواجت ندیر ا دیر یوسی ان او گرفتت است.

 . مصالح و طرح اختالط7.2
مدااا ی ساانگی مااورد اسااتعاده در ایاار تح یاات مدااا ی ساانگی  
 رودجاناات ای بااوده کاات شااامو مدااا ی ساانگی ریااگ داناات بااا      

میلیمتاار، مدااا ی ساانگی درشاات داناات در دو     5-0اناادازه ی  
میلیمتار   0-01گروه ابعادی شاامو مداا ی سانگی باا انادازه ی      

میلمیتاار مرااابت بااا    01-01و مدااا ی ساانگی بااا اناادازه ی    
ماای باشااد. ماادول نرماای، اگااا ی     ASTM C33اسااتاندارد 

مدااا ی ساانگی ریااگ داناات مرااابت بااا       نساابی و جاایم یم 
باات ترتیاا   ASTM C128و  ASTM C33اسااتاندارد یااای 

% مای باشاد. اگاا ی نسابی و جایم       1.1و  1.2، 3.0بت میاگان  
میلیمتاار باات ترتیاا  باات  0-01یم مدااا ی ساانگی درشاات داناات 

 01-01% و مداااا ی سااانگی درشااات دانااات 1.0و  1.0میاااگان 
% مراابت باا اساتاندارد     1.5و  1.2میلیمتر بت ترتیا  بات میاگان    

ASTM C127 .می باشد 
تهاران   1ماورد اساتعاده در ایار تح یات، سایمان تیام        سیمان

کیلااوگرو باار متاار مکعاا  ماای باشااد.   3035بااا وزن مخدااو  
مشخدا  شایمیایی ایار سایمان ارائات شاده توساط یزمایشاگاه        
کارجاناات ساایمان باات یمااراه ا گامااا  اسااتاندارد ایااران باات        

 یورده شده است. 0، در جدول 381ی  شماره
 مشخصا  شیمیایی سیمان مورد استفاده در این تحقی، -7جدول 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O اکسید

 5.03 5.08 0.10 3.2 23.50 3.01 2.02  10.82 سیمان )%(
 - - 3> 0> - 2> 2> >15 (381ا گاما  استاندارد ایران )

 
ا یاف مورد اساتعاده در ایار تح یات، ا یااف مااکرو پایات ی پلای        
او عیررپلاای پااروپیلر باات صااور  در یاام تابیدهرشاابکت ای تو یااد 

و  ASTM C1116مرااابت بااا اسااتاندارد    FORTAشاارکت 
ASTM C7508     ماای باشااد. شااکو وااایری ایاار ا یاااف در

مشخدااا  فناای ایاار نااو  ا یاااف   دیااده ماای شااود.   1شااکو 
یزمااایم شااده در دانشااکده نساااجی دانشااگاه صاانعتی امیرکبیاار 

واردکننااده ی ین )داناام رویااان یکتااا     کاات توسااط شاارکت  
 یورده شده است. 1ارائت گردیده، در جدول  1ماندگار(

                                                      
 

1 www.drimco.com 
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 این تحقی، الیاف ماکروسینتتیک مورد استفاده در -2شکل 

  
 مشخصا  فنی الیاف مورد استفاده در این تحقی، -2جدول 

 پلی پروپیلن خالص جنس الیاف

 در هم تابیده/شبکه ای شکل ظاهری
 45 (mmطول )
 4.5 (mm) قطر

 عالی اسید/قلیامقاومت در محیط 
 333 (Mpaمقاومت کششی )
 3.5 (Gpaمدول االستیسیته )
 ندارد جذب آب )%(
 4.37 (gr/cm3وزن مخصوص )

 
یم مااورد اسااتعاده جهاات ساااجت یاارا یااای مخلااوه بتناای،   
یم یشااامیدنی سیسااتم  و اات کشاای یزمایشااگاه اساات. از فااو    

یاا   بر پایات پلای کربوکسایت  اتار در سااجت نمونات      روان کننده 
 استعاده گردید.  

نسبت یای اجتته باتر روساازی بتنای ماورد اساتعاده در ایار       
، 130پااهویم، باار اساااس ا گامااا  دکاار شااده در ضااابرت ی     

تعییر شاده و از حادود م ااز ین پیاروی مای کناد. ا گاماا  در        
ی نظاار گرفتاات شااده در ایاار تح یاات جهاات تعیاایر نساابت یااا 

  3، در جاادول130اجااتته بااتر روسااازی، مرااابت بااا ضااابرت ی 
 یورده شده است.

 
 137معیار های تعیین نسبت های اختالط بتن روسازی بتنی مطاب، با ضابطه ی  -3جدول 

 روش انجام آزمایش مقدار معیار

 ASTM C39 مگاپاسکال 35حداصو  م اومت فشاری )نمونت استوانت ای(

م اومت جمشی )بت رو  تیر ساده با بارگیاری در یک 
 سوو دیانت(

 ASTM C78 مگاپاسکال 2حداصو 

 ASTM C143 میلیمتر 15-05 استمم

 - کیلوگرو بر متر مکع  330حداصو  عیار سیمان

 - 5.03حداک ر  (W/Cنسبت یم بت مواد سیمانی )

 

، نسبت یای اجتته بتر روساازی  3با توجت بت معیار یای جدول 
بتنی مورد استعاده در ایر تح یت، تعییر گردید. م دار نسبت یم 

انتخاام شاد. انتخاام ایار م ادار،       5.0بت مواد سیمانی بت میگان 
نمونت یا راحت باع  اجتته بهتر ا یاف در مخلوه شده و ساجت 

تر ان او مای شاود. یم نایر باا توجات بات کاایم جدوصایا          
مکانیکی بتر در سنیر کمتار، نسابت بات م اادیر نسابت یم بات       
سیمان پاییر تر، ازر ا یاف در کنترل تر  جوردگی بهتر مشخص 
می شود. با ایر وجاود، ممکار اسات ایار م ادار نسابت یم بات        

، فاصلت داشتت باشاد. اماا باا    سیمان، با م ادیر انتخام شده در اجرا
توجت بت علت دکر شده ایر انتخام صور  گرفتت است. یم نایر  
ایر م دار، از حاداک ر م ادار نسابت یم بات سایمان م ااز باتر        

(، کمترمی باشاد. باا توجات بات     1روسازی بتنی )مندرج در جدول 
م دار استمم یدف و حداصو عیار سایمان باتر روساازی بتنای،     

کیلوگرو بر متار مکعا  بات دسات یماد.       305ان م دار عیار سیم
م ادیر سهم مدا ی سنگی یوری صور  گرفات کات دانات بنادی     
مدا لی سنگی در حدود با  و پاییر دانت بندی مداا ی سانگی در   

، حادود  3، صرار گیرد. شکو 130بتر روسازی مرابت با ضابرت ی 
ر دانت بندی م از و انتخابی مداا ی سانگی ماورد اساتعاده در ایا     

  تح یت را نشان می دید.
م اادار مداارف ا یاااف در یاارا یااای اجااتته بااتر ا یااافی  باات  

کیلاوگرو در متار مکعا  باتر انتخاام شاده تاا         3و  1، 0میگان 
تااازیر ا یاااف باار عملکاارد جمشاای بااتر روسااازی در م ااادیر      
مدرف مختل ، مورد بررسی صارار گیارد. ایار م اادیر ا یااف بات       

شااد. بااا توجاات باات ایاار کاات  یاارا اجااتته بااتر شاااید افااگوده
افگودن ا یاف باعا  کاایم میاگان روانای یارا مخلاوه شااید        
ماای شااود، م اادار روان کننااده یااوری انتخااام گردیااد کاات باات  

± 1.5یاااک م ااادار مشاااخص اساااتمم )باااا حااادود رواداری   
در یرا اجاتته یاای باتر شااید و ا یاافی رسایده و       ( میلیمتر

یم نیر در حدود دکار شاده در ییایر نامات صارار گیارد. میاگان        

مشااخص اسااتمم در یاارا یااای اجااتته مااورد بررساای باات    
میلیمتاار در نظاار گرفتاات شااد ایاار مااورد، بااا ساااجت  25م اادار 

مخلااوه بااتر شاااید و افااگودن ماااده ی فااو  روان کننااده باات   
ا و اناادازه گیااری اسااتمم مخلااوه یااای صااور  یزمااون و جراا

بااتر شاااید و ا یااافی، ان اااو گرفتاات و میااگان مداارف ماااده ی   
افگودنی جهت رسدیر بات میاگان اساتمم در نظار گرفتات شاده       

 تعییر گردید.

 
 حدود دانه بندی مجاز و انتخابی مصالح سنگی -3شکل 

 
باادیر ترتیاا  یااک یاارا اجااتته بااتر شاااید و ساات یاارا     

افی در رونااد تح یاات، بررساای گردیااد. در    اجااتته بااتر ا یاا  
، نسابت یاای وزنای اجاتته یارا یاای اجاتته باتر         2جدول

شاید و ا یاافی جهات سااجت یاک متار مکعا  باتر در حا ات         
 اشبا  با سری جشک مدا ی سنگی، یورده شده است.

 
 روسازی بتنی مورد بررسی در این تحقی، نسبت های وزنی طرح های اختالط بتن -5جدول 

نام طرح 
 اختالط

معرف طرح 
 اختالط

 آب
(Kg/m3) 

 سیمان
(Kg/m3) 

 سگندانه ریز
4-4 

(Kg/m3) 

 سنگدانه درشت
72-4 

(Kg/m3) 

 سنگدانه درشت
73-72 

(Kg/m3) 

فوق روان 
 کننده

(Kg/m3) 

الیاف 
 ماکرو

(Kg/m3) 

 R 010 305 0501 022 020 5.21 5 شاید

 FR1 010 305 0501 022 020 5.05 0 ا یافی

 FR2 010 305 0501 022 020 5.03 1 ا یافی

 FR3 010 305 0501 022 020 5.00 3 ا یافی
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 این تحقی، الیاف ماکروسینتتیک مورد استفاده در -2شکل 

  
 مشخصا  فنی الیاف مورد استفاده در این تحقی، -2جدول 

 پلی پروپیلن خالص جنس الیاف

 در هم تابیده/شبکه ای شکل ظاهری
 45 (mmطول )
 4.5 (mm) قطر

 عالی اسید/قلیامقاومت در محیط 
 333 (Mpaمقاومت کششی )
 3.5 (Gpaمدول االستیسیته )
 ندارد جذب آب )%(
 4.37 (gr/cm3وزن مخصوص )

 
یم مااورد اسااتعاده جهاات ساااجت یاارا یااای مخلااوه بتناای،   
یم یشااامیدنی سیسااتم  و اات کشاای یزمایشااگاه اساات. از فااو    

یاا   بر پایات پلای کربوکسایت  اتار در سااجت نمونات      روان کننده 
 استعاده گردید.  

نسبت یای اجتته باتر روساازی بتنای ماورد اساتعاده در ایار       
، 130پااهویم، باار اساااس ا گامااا  دکاار شااده در ضااابرت ی     

تعییر شاده و از حادود م ااز ین پیاروی مای کناد. ا گاماا  در        
ی نظاار گرفتاات شااده در ایاار تح یاات جهاات تعیاایر نساابت یااا 

  3، در جاادول130اجااتته بااتر روسااازی، مرااابت بااا ضااابرت ی 
 یورده شده است.

 
 137معیار های تعیین نسبت های اختالط بتن روسازی بتنی مطاب، با ضابطه ی  -3جدول 

 روش انجام آزمایش مقدار معیار

 ASTM C39 مگاپاسکال 35حداصو  م اومت فشاری )نمونت استوانت ای(

م اومت جمشی )بت رو  تیر ساده با بارگیاری در یک 
 سوو دیانت(

 ASTM C78 مگاپاسکال 2حداصو 

 ASTM C143 میلیمتر 15-05 استمم

 - کیلوگرو بر متر مکع  330حداصو  عیار سیمان

 - 5.03حداک ر  (W/Cنسبت یم بت مواد سیمانی )

 

، نسبت یای اجتته بتر روساازی  3با توجت بت معیار یای جدول 
بتنی مورد استعاده در ایر تح یت، تعییر گردید. م دار نسبت یم 

انتخاام شاد. انتخاام ایار م ادار،       5.0بت مواد سیمانی بت میگان 
نمونت یا راحت باع  اجتته بهتر ا یاف در مخلوه شده و ساجت 

تر ان او مای شاود. یم نایر باا توجات بات کاایم جدوصایا          
مکانیکی بتر در سنیر کمتار، نسابت بات م اادیر نسابت یم بات       
سیمان پاییر تر، ازر ا یاف در کنترل تر  جوردگی بهتر مشخص 
می شود. با ایر وجاود، ممکار اسات ایار م ادار نسابت یم بات        

، فاصلت داشتت باشاد. اماا باا    سیمان، با م ادیر انتخام شده در اجرا
توجت بت علت دکر شده ایر انتخام صور  گرفتت است. یم نایر  
ایر م دار، از حاداک ر م ادار نسابت یم بات سایمان م ااز باتر        

(، کمترمی باشاد. باا توجات بات     1روسازی بتنی )مندرج در جدول 
م دار استمم یدف و حداصو عیار سایمان باتر روساازی بتنای،     

کیلوگرو بر متار مکعا  بات دسات یماد.       305ان م دار عیار سیم
م ادیر سهم مدا ی سنگی یوری صور  گرفات کات دانات بنادی     
مدا لی سنگی در حدود با  و پاییر دانت بندی مداا ی سانگی در   

، حادود  3، صرار گیرد. شکو 130بتر روسازی مرابت با ضابرت ی 
ر دانت بندی م از و انتخابی مداا ی سانگی ماورد اساتعاده در ایا     

  تح یت را نشان می دید.
م اادار مداارف ا یاااف در یاارا یااای اجااتته بااتر ا یااافی  باات  

کیلاوگرو در متار مکعا  باتر انتخاام شاده تاا         3و  1، 0میگان 
تااازیر ا یاااف باار عملکاارد جمشاای بااتر روسااازی در م ااادیر      
مدرف مختل ، مورد بررسی صارار گیارد. ایار م اادیر ا یااف بات       

شااد. بااا توجاات باات ایاار کاات  یاارا اجااتته بااتر شاااید افااگوده
افگودن ا یاف باعا  کاایم میاگان روانای یارا مخلاوه شااید        
ماای شااود، م اادار روان کننااده یااوری انتخااام گردیااد کاات باات  

± 1.5یاااک م ااادار مشاااخص اساااتمم )باااا حااادود رواداری   
در یرا اجاتته یاای باتر شااید و ا یاافی رسایده و       ( میلیمتر

یم نیر در حدود دکار شاده در ییایر نامات صارار گیارد. میاگان        

مشااخص اسااتمم در یاارا یااای اجااتته مااورد بررساای باات    
میلیمتاار در نظاار گرفتاات شااد ایاار مااورد، بااا ساااجت  25م اادار 

مخلااوه بااتر شاااید و افااگودن ماااده ی فااو  روان کننااده باات   
ا و اناادازه گیااری اسااتمم مخلااوه یااای صااور  یزمااون و جراا

بااتر شاااید و ا یااافی، ان اااو گرفتاات و میااگان مداارف ماااده ی   
افگودنی جهت رسدیر بات میاگان اساتمم در نظار گرفتات شاده       

 تعییر گردید.

 
 حدود دانه بندی مجاز و انتخابی مصالح سنگی -3شکل 

 
باادیر ترتیاا  یااک یاارا اجااتته بااتر شاااید و ساات یاارا     

افی در رونااد تح یاات، بررساای گردیااد. در    اجااتته بااتر ا یاا  
، نسابت یاای وزنای اجاتته یارا یاای اجاتته باتر         2جدول

شاید و ا یاافی جهات سااجت یاک متار مکعا  باتر در حا ات         
 اشبا  با سری جشک مدا ی سنگی، یورده شده است.

 
 روسازی بتنی مورد بررسی در این تحقی، نسبت های وزنی طرح های اختالط بتن -5جدول 

نام طرح 
 اختالط

معرف طرح 
 اختالط

 آب
(Kg/m3) 

 سیمان
(Kg/m3) 

 سگندانه ریز
4-4 

(Kg/m3) 

 سنگدانه درشت
72-4 

(Kg/m3) 

 سنگدانه درشت
73-72 

(Kg/m3) 

فوق روان 
 کننده

(Kg/m3) 

الیاف 
 ماکرو

(Kg/m3) 

 R 010 305 0501 022 020 5.21 5 شاید

 FR1 010 305 0501 022 020 5.05 0 ا یافی

 FR2 010 305 0501 022 020 5.03 1 ا یافی

 FR3 010 305 0501 022 020 5.00 3 ا یافی
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 . آزمایش تعیین اسالمپ و مقاومت فشاری بتن2.2
میااگان اسااتمم و م اوماات فشاااری یاارا یااای مخلااوه بااتر   

مرااابت بااا ا گامااا  بااتر روسااازی بتناای براساااس  روسااازی بایااد
بااوده و ایاار ا گاامااا  را بااریورده کنااد تااا بتااوان  130ضااابرت ی 

عملکرد جمشی ایار یارا یاای اجاتته را ماورد بررسای صارار        
داد. باادیر ترتیاا  یزمااایم یااای تعیاایر اسااتمم و م اوماات    
فشاری بر روی یرا یاای اجاتته باتر شااید و ا یاافی، ان ااو       

 شد.
گان اسااتمم مخلااوه یااای بتناای شاااید و بااتر ا یااافی باار  میاا 

تعیااایر گردیاااد.   ASTM C143اسااااس رو  اساااتاندارد  
یمااانرور کاات در صساامت صبااو توضاایی داده شااد، بااا افااگودن    
ماده ی فو  روان کنناده بات یارا یاای مخلاوه باتر شااید و        
ا یافی بت صاور  یزماون و جراا و انادازه گیاری اساتمم یارا        

عی بار رسایدن بات یاک م ادار مشاخص       یای مخلوه بتنای، سا  
میلیمتاار در نظاار  25اسااتمم )کاات در ایاار تح یاات باات میااگان  

در یااارا  میلیمتااار± 1.5گرفتااات شاااد( باااا حااادود رواداری  
، انادازه گیاری   2مخلوه یاای باتر شااید و ا یاافی باود. شاکو       

استمم باتر، جهات تعیایر میاگان مدارف مااده ی فاو  روان        
سااتمم باات دساات یمااده بااا کننااده را نشااان ماای دیااد. میااگان ا

مداارف ماااده ی فااو  روان کننااده باات میااگان دکاار شااده در     
، R ،FR1، میاااگان اساااتمم یااارا یاااای اجاااتته 2جااادول 

FR2  وFR3    05و  00، 25، 20باااات ترتیاااا  باااات میااااگان 
میلیمتر بت دسات یماد. ایار م اادیر اساتمم باا حادود رواداری        

دود دکاار شااده، ت ریبااا باات یااک میااگان بااوده و یم ناایر در حاا
( صااارار دارد. 3)منااادرج در جااادول   130م ااااز ضاااابرت ی  

بنابرایر یرا یاای اجاتته ماورد بررسای، معیاار اساتمم باتر        
 روسازی بتنی را رعایت می کنند.

 

 
 ASTM C143اندازه گیری میزان اسالمپ بتن مطاب، با استاندارد  -5شکل 

 
یزمااایم تعیاایر م اوماات فشاااری مخلااوه یااای بتناای، مرااابت 

و باار روی نموناات یااای اسااتوانت ای  ASTM C39بااا اسااتاندارد 
میلیمتااری ان اااو گرفاات. از نتااای  ایاار یزمااایم      055*155

جهاات ارزیااابی م اوماات فشاااری مخلااوه یااای بتناای و بررساای 
ایاار م ااادیر بااا معیااار  م اوماات فشاااری بااتر روسااازی بتناای   

( اساتعاده گردیاد. نمونات یاای اساتوانت ای      3جادول   )مندرج در
پا  از سااجت، تاا ساار یزماایم در حوضا ت یاای مخدااو ،       

 3نگهاداری شااده و سااس  مااورد یزماایم صاارار گرفتنااد. تعااداد   
 روزه، یزمایم شدند. 18نمونت از یر یرا اجتته در سر 

 FR3و  R ،FR1 ،FR2میااگان م اوماات فشاااری یاارا یااای     
مگاپاسااکال  35.3و  35.0، 30.0، 35.2باات ترتیاا  باات میااگان   

بت دست یمد. با توجت بات ایار م اادیر و حاداصو م ادار م اومات       
 130فشاری باتر روساازی بتنای مراابت باا ا گاماا  ضاابرت ی        

(، دیااده ماای شااود کاات معیااار م اوماات   3)مناادرج در جاادول 
 فشاری بتر روسازی بتنی، بریورده شده است. 

ر شااید و ا یاافی در نظار    بدیر ترتی ، یارا یاای اجاتته بات    
گرفتاات، ا گامااا  یاارا اجااتته بااتر روسااازی بتناای مرااابت بااا  

( را 3)جااادول 130معیاااار یاااای دکااار شاااده در ضاااابرت ی  
بااریورده کاارده و ماای تااوان، یزمااایم یااای تعیاایر م اوماات و   
عملکاارد جمشاای ایاار یاارا یااای اجااتته را ) کاات در اداماات    

 توضیی داده می شود(، ان او داد.
 
 

 مایش تعیین مقاومت و عملکرد خمشی بتن. آز3.2
جهت تعییر م اومات جمشای یارا یاای اجاتته باتر شااید        
 و ا یااافی در ینگاااو گسااایختگی جمشاای، از رو  اساااتاندارد   

 ASTM C 78     اسااتعاده گردیااد. تیاار یااای بتناای بااا ابعاااد
 205( Lمیلیمتااار و باااا دیانااات ی ماااوزر )    055*005*005

وزه در حوضاا ت یااای  ر 18میلیمتاار ساااجتت شااده و تااا ساار   
تیاار  3نگهااداری، مرااابت بااا اسااتاندارد، نگهااداری شاادند. تعااداد 

، 0از یاار یاارا اجااتته مااورد یزمااایم صاارار گرفاات. شااکو     
تدااویر تیاار یااای بتناای پاا  از اتماااو یزمااایم  را نشااان        

 دید. می
 

  

 ASTM C78تنی مطاب، با استاندارد تعیین مقاومت خمشی تیر های ب -4شکل 
 

بااا اسااتعاده از نتااای  ایاار یزمااایم، م اوماات جمشاای یااا ماادول 
( یارا یاای اجاتته باتر شااید و ا یاافی در       MRگسیختگی )

 ینگاو گسیختگی جمشی، تعییر گردید.
جهاات بررساای عملکاارد جمشاای مخلااوه یااای بتناای پاا  از   
تاار  جااوردگی و تعیاایر نساابت م اوماات جمشاای معااادل، از   

اسااتعاده شااد. ابعاااد تیاار     ASTM C1609رو  اسااتاندارد 
بتنی مورد اساتعاده در ایار یزماایم، مانناد تیار یاای بتنای در        
تعییر م اومت جمشای در صسامت صباو مای باشاد. تعاداد سات        

یارا اجاتته باتر سااجتت شاده و تاا سار        تیر بتنی بارای یار   
درحوضاا ت یااای نگهااداری، مرااابت بااا اسااتاندارد،       روزه،18

نگهاااداری شااادند. در ایااار یزماااایم، تیااار بتنااای بااات رو    
بارگاایاری در یااک سااوو دیاناات بارگاایاری شااده و میااگان تغییاار 
شااکو متناااور بااا بااار وارد شااده، توسااط سیسااتم بارگاایاری     
اناادازه گیااری ماای شااود. پاا  از رساایدن باات م اادار او اایر بااار  

مکااان جااا ص متناااور بااا ایاار م اادار،  حااداک ر و زباات تغییاار 
 0، 5.10، 5.0م ادیر باار متنااور باا تغییار مکاان یاای جاا ص        

میلیمتاار زباات شااده و بارگاایاری تیاار بتناای تااا رساایدن  0.10و 

 3دیانااات ) 0ر005تغییااار مکاااان جاااا ص نمونااات بااات میاااگان 
تغییار مکاان    -نماودار نیارو    2میلیمتر( ادامات مای یاباد. شاکو     

یار یزمااایم بات دسات مای ییاد را نشااان      جاا ص کات از نتاای  ا   
 می دید.

( از رابراات ی زیاار Re,3م اادار نساابت م اوماات جمشاای معااادل )
 بت دست می یید:

(0) 
150

2
1

e, 3
150*R

* *

dT
f b d

 

نساابت م اوماات جمشاای معااادل باار حساا      Re,3کاات در ین 
150درصااد، 

dT تغییاار مکااان جااا ص  -مساااحت زیاار نمااودار بااار
( باار حساا  نیااوتر L/150دیانات )  0ر005تااا م اادار  5م ادار  از 

م اوماااات ن راااات ی اوج اول باااار حساااا    f1در میلیمتاااار، 
متوسااط عاارو نموناات در صااعحت ی شکساات باار  bمگاپاسااکال، 

متوساااط عمااات نمونااات در صاااعحت ی   dحسااا  میلیمتااار و 
، نمونات یاای   1در شاکو   شکست بر حس  میلیمتار مای باشاد.   

عملکاارد جمشاای را نشااان    بتناای در حااال یزمااایم تعیاایر   
 دید. می
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 . آزمایش تعیین اسالمپ و مقاومت فشاری بتن2.2
میااگان اسااتمم و م اوماات فشاااری یاارا یااای مخلااوه بااتر   

مرااابت بااا ا گامااا  بااتر روسااازی بتناای براساااس  روسااازی بایااد
بااوده و ایاار ا گاامااا  را بااریورده کنااد تااا بتااوان  130ضااابرت ی 

عملکرد جمشی ایار یارا یاای اجاتته را ماورد بررسای صارار        
داد. باادیر ترتیاا  یزمااایم یااای تعیاایر اسااتمم و م اوماات    
فشاری بر روی یرا یاای اجاتته باتر شااید و ا یاافی، ان ااو       

 شد.
گان اسااتمم مخلااوه یااای بتناای شاااید و بااتر ا یااافی باار  میاا 

تعیااایر گردیاااد.   ASTM C143اسااااس رو  اساااتاندارد  
یمااانرور کاات در صساامت صبااو توضاایی داده شااد، بااا افااگودن    
ماده ی فو  روان کنناده بات یارا یاای مخلاوه باتر شااید و        
ا یافی بت صاور  یزماون و جراا و انادازه گیاری اساتمم یارا        

عی بار رسایدن بات یاک م ادار مشاخص       یای مخلوه بتنای، سا  
میلیمتاار در نظاار  25اسااتمم )کاات در ایاار تح یاات باات میااگان  

در یااارا  میلیمتااار± 1.5گرفتااات شاااد( باااا حااادود رواداری  
، انادازه گیاری   2مخلوه یاای باتر شااید و ا یاافی باود. شاکو       

استمم باتر، جهات تعیایر میاگان مدارف مااده ی فاو  روان        
سااتمم باات دساات یمااده بااا کننااده را نشااان ماای دیااد. میااگان ا

مداارف ماااده ی فااو  روان کننااده باات میااگان دکاار شااده در     
، R ،FR1، میاااگان اساااتمم یااارا یاااای اجاااتته 2جااادول 

FR2  وFR3    05و  00، 25، 20باااات ترتیاااا  باااات میااااگان 
میلیمتر بت دسات یماد. ایار م اادیر اساتمم باا حادود رواداری        

دود دکاار شااده، ت ریبااا باات یااک میااگان بااوده و یم ناایر در حاا
( صااارار دارد. 3)منااادرج در جااادول   130م ااااز ضاااابرت ی  

بنابرایر یرا یاای اجاتته ماورد بررسای، معیاار اساتمم باتر        
 روسازی بتنی را رعایت می کنند.

 

 
 ASTM C143اندازه گیری میزان اسالمپ بتن مطاب، با استاندارد  -5شکل 

 
یزمااایم تعیاایر م اوماات فشاااری مخلااوه یااای بتناای، مرااابت 

و باار روی نموناات یااای اسااتوانت ای  ASTM C39بااا اسااتاندارد 
میلیمتااری ان اااو گرفاات. از نتااای  ایاار یزمااایم      055*155

جهاات ارزیااابی م اوماات فشاااری مخلااوه یااای بتناای و بررساای 
ایاار م ااادیر بااا معیااار  م اوماات فشاااری بااتر روسااازی بتناای   

( اساتعاده گردیاد. نمونات یاای اساتوانت ای      3جادول   )مندرج در
پا  از سااجت، تاا ساار یزماایم در حوضا ت یاای مخدااو ،       

 3نگهاداری شااده و سااس  مااورد یزماایم صاارار گرفتنااد. تعااداد   
 روزه، یزمایم شدند. 18نمونت از یر یرا اجتته در سر 

 FR3و  R ،FR1 ،FR2میااگان م اوماات فشاااری یاارا یااای     
مگاپاسااکال  35.3و  35.0، 30.0، 35.2باات ترتیاا  باات میااگان   

بت دست یمد. با توجت بات ایار م اادیر و حاداصو م ادار م اومات       
 130فشاری باتر روساازی بتنای مراابت باا ا گاماا  ضاابرت ی        

(، دیااده ماای شااود کاات معیااار م اوماات   3)مناادرج در جاادول 
 فشاری بتر روسازی بتنی، بریورده شده است. 

ر شااید و ا یاافی در نظار    بدیر ترتی ، یارا یاای اجاتته بات    
گرفتاات، ا گامااا  یاارا اجااتته بااتر روسااازی بتناای مرااابت بااا  

( را 3)جااادول 130معیاااار یاااای دکااار شاااده در ضاااابرت ی  
بااریورده کاارده و ماای تااوان، یزمااایم یااای تعیاایر م اوماات و   
عملکاارد جمشاای ایاار یاارا یااای اجااتته را ) کاات در اداماات    

 توضیی داده می شود(، ان او داد.
 
 

 مایش تعیین مقاومت و عملکرد خمشی بتن. آز3.2
جهت تعییر م اومات جمشای یارا یاای اجاتته باتر شااید        
 و ا یااافی در ینگاااو گسااایختگی جمشاای، از رو  اساااتاندارد   

 ASTM C 78     اسااتعاده گردیااد. تیاار یااای بتناای بااا ابعاااد
 205( Lمیلیمتااار و باااا دیانااات ی ماااوزر )    055*005*005

وزه در حوضاا ت یااای  ر 18میلیمتاار ساااجتت شااده و تااا ساار   
تیاار  3نگهااداری، مرااابت بااا اسااتاندارد، نگهااداری شاادند. تعااداد 

، 0از یاار یاارا اجااتته مااورد یزمااایم صاارار گرفاات. شااکو     
تدااویر تیاار یااای بتناای پاا  از اتماااو یزمااایم  را نشااان        

 دید. می
 

  

 ASTM C78تنی مطاب، با استاندارد تعیین مقاومت خمشی تیر های ب -4شکل 
 

بااا اسااتعاده از نتااای  ایاار یزمااایم، م اوماات جمشاای یااا ماادول 
( یارا یاای اجاتته باتر شااید و ا یاافی در       MRگسیختگی )

 ینگاو گسیختگی جمشی، تعییر گردید.
جهاات بررساای عملکاارد جمشاای مخلااوه یااای بتناای پاا  از   
تاار  جااوردگی و تعیاایر نساابت م اوماات جمشاای معااادل، از   

اسااتعاده شااد. ابعاااد تیاار     ASTM C1609رو  اسااتاندارد 
بتنی مورد اساتعاده در ایار یزماایم، مانناد تیار یاای بتنای در        
تعییر م اومت جمشای در صسامت صباو مای باشاد. تعاداد سات        

یارا اجاتته باتر سااجتت شاده و تاا سار        تیر بتنی بارای یار   
درحوضاا ت یااای نگهااداری، مرااابت بااا اسااتاندارد،       روزه،18

نگهاااداری شااادند. در ایااار یزماااایم، تیااار بتنااای بااات رو    
بارگاایاری در یااک سااوو دیاناات بارگاایاری شااده و میااگان تغییاار 
شااکو متناااور بااا بااار وارد شااده، توسااط سیسااتم بارگاایاری     
اناادازه گیااری ماای شااود. پاا  از رساایدن باات م اادار او اایر بااار  

مکااان جااا ص متناااور بااا ایاار م اادار،  حااداک ر و زباات تغییاار 
 0، 5.10، 5.0م ادیر باار متنااور باا تغییار مکاان یاای جاا ص        

میلیمتاار زباات شااده و بارگاایاری تیاار بتناای تااا رساایدن  0.10و 

 3دیانااات ) 0ر005تغییااار مکاااان جاااا ص نمونااات بااات میاااگان 
تغییار مکاان    -نماودار نیارو    2میلیمتر( ادامات مای یاباد. شاکو     

یار یزمااایم بات دسات مای ییاد را نشااان      جاا ص کات از نتاای  ا   
 می دید.

( از رابراات ی زیاار Re,3م اادار نساابت م اوماات جمشاای معااادل )
 بت دست می یید:

(0) 
150

2
1

e, 3
150*R

* *

dT
f b d

 

نساابت م اوماات جمشاای معااادل باار حساا      Re,3کاات در ین 
150درصااد، 

dT تغییاار مکااان جااا ص  -مساااحت زیاار نمااودار بااار
( باار حساا  نیااوتر L/150دیانات )  0ر005تااا م اادار  5م ادار  از 

م اوماااات ن راااات ی اوج اول باااار حساااا    f1در میلیمتاااار، 
متوسااط عاارو نموناات در صااعحت ی شکساات باار  bمگاپاسااکال، 

متوساااط عمااات نمونااات در صاااعحت ی   dحسااا  میلیمتااار و 
، نمونات یاای   1در شاکو   شکست بر حس  میلیمتار مای باشاد.   

عملکاارد جمشاای را نشااان    بتناای در حااال یزمااایم تعیاایر   
 دید. می
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 ASTM C1609تعیین عملکرد خمشی تیر های بتنی مطاب، با استاندارد  -1شکل 
 

 نتایج و بحث.3
در ایاار صساامت باات بررساای ازاار افااگودن ا یاااف ماکروسااینتتیک 
فورتااا در م ااادیر مختلاا  باار عملکاارد جمشاای مخلااوه یااای   
بتناای شاااید و ا یااافی در ینگاااو گساایختگی و بعااد از تاار      

، نمااودار تغییاارا   8جااوردگی پرداجتاات ماای شااود. در شااکو   
سایختگی )م اومات جمشای( نسابت بات م ادار مدارف        مدول گ

ا یاف در یارا یاای اجاتته ماورد بررسای را نشاان مای دیاد.         
دیده می شود کات م ادار مادول گسایختگی تماامی یارا یاای        
اجتته ماورد بررسای، از حاداصو مادول گسایختگی م ااز باتر        

مگاپاسااکال(  2)باات میااگان  130روسااازی مرااابت بااا ضااابرت ی 
ر موضااو  نشااان دینااده ی رعایاات معیااار بیشااتر بااوده کاات ایاا

م اومت جمشی یارا یاای اجاتته باتر روساازی بتنای ماورد        
بررساای در ایاار تح یاات ماای باشااد. بااا توجاات باات نمااودار، دیااده 
ماای شااود کاات بااا افااگودن ا یاااف ماااکرو پلاای پااروپیلر، ماادول   

گساایختگی مخلااوه بتناای شاااید، افااگایم ماای یابااد. افااگودن   
کیلااوگرو در متاار مکعاا   3و  1، 0باات م اادار  FORTAا یاااف 

بااتر، باعاا  افااگایم ماادول گساایختگی یاارا اجااتته بااتر     
درصااد ماای گااردد.  38و  13، 02شاااید باات ترتیاا  باات میااگان  

ایر موضو  بات د یاو افاگایم ورفیات بااربری نمونات یاا، صباو         
از گسیختگی جمشی ین اسات. ا یااف باعا  گیار افتاادن تار        

تحماو بیشاتر باار    یا در بتر شاده کات ایار موضاو  من ار بات       
جمشی صبو از شکسات، نسابت بات نمونات ی شااید مای شاود.        
با توجت بت ایر نتای  مشاایده مای گاردد کات باا افاگایم م ادار        
مداارف ا یاااف، میااگان افااگایم ماادول گساایختگی م راا  نیااگ   
افااگایم ماای یابااد. علاات ایاار موضااو  افااگایم تعااداد ا یاااف در 

م راا  در بااتر بااوده کاات باعاا  ماای شااود تااا ورفیاات باااربری  
ینگاو بارگایاری جمشای افاگایم یاباد. از یرفای، باا توجات بات         
تعااداد بیشااتر ا یاااف، احتمااال صاارار گیااری ینااان در محااو یااای 

مستعد تار  جاوردگی بیشاتر شاده، در نتی ات ا یااف بیشاتری        
عمو پاو زدن را در محاو یاای مساتعد تار  جاوردگی، ان ااو        

 می دیند.
ودن ا یااف از م ادار   افگایم مدول گسایختگی نمونات یاا باا افاگ     

کیلااوگرو باار متاار مکعاا ، باات   3باات  1و از  1باات  0، از 0باات  5
درصااد ماای باشااد. دیااده ماای    03و  1، 02ترتیاا  باات میااگان  

کیلاو گارو    0شود کت با افگودن ا یاف بات باتر شااید بات میاگان      
باار متاار مکعاا ، ماادول گساایختگی باات میااگان زیااادی افااگایم  

کیلااوگرو باار متاار   1گان یافتاات، امااا بااا افااگودن ا یاااف باات میاا  
باا  مکع ، م ادار افاگایم مادول گسایختگی، کمتار مای شاود.        

توجات باات نگدیاک بااودن ایاار اعاداد باات یکادیگر، امکااان نتی اات     
بررساای بیشااتر ایاار موضااو ،  گیااری مناساا  وجااود نداشااتت و

نیازمنااد ان اااو تح ی ااا  بیشااتر در ایاار زمیناات ماای باشااد تااا   
مادول گسایختگی، بهتار    تازیر م ادار ا یااف بار میاگان افاگایم      

 مشخص شود. 

 
نمودار تغییرا  مدول گسیختگی بتن در مقادیر مختلف  -3شکل 

 مصرف الیاف فورتا
 

، نمااودار تغییاارا  نساابت م اوماات جمشاای معااادل    1شااکو 
(Re,3       را نساابت باات م اادار مداارف ا یاااف در یاارا یاااای )

اجتته را نشان می دیاد. باا توجات بات ایار نماودار، دیاده مای         
م ادار نسابت م اومات جمشای معاادل یارا اجاتته         شود کات 

شاید، ت ریبا بت میگان صاعر مای باشاد. علات ایار موضاو  ایار        
است کت صابلیت جایم اناریی یارا اجاتته شااید بسایار کام        
بااوده و پاا  از گساایختگی جمشاای، صااادر باات تحمااو نیااروی    
بیشااتر در تغییاار مکااان یااای مختلاا  نماای باشااد. بااا افااگودن   

بات میاگان اشامگیری افاگایم مای یاباد. باا        ا یاف، ایر نسابت،  
کیلااوگرو باار متاار  3و  1، 0باات میااگان  FORTAافااگودن ا یاااف 

مکع ، نسابت م اومات جمشای معاادل باتر شااید بات ترتیا          
درصاد افاگایم مای یاباد. ا یااف       31.5و  11.0، 00.0بت میاگان  

ماااکرو سااینتتیک، صابلیاات جاایم انااریی و تحمااو بارگاایاری    
یااای مختلاا  نموناات را افااگایم ماای  جمشاای در تغییاار مکااان 

دید. میگان افاگایم نسابت م اومات جمشای معاادل نمونات یاا        
کیلاوگرو بار متار مکعا ، از میاگان       1بات   0با افاگودن ا یااف از   

کیلااوگرو باار  3باات  1افااگایم ایاار نساابت بااا افااگودن ا یاااف از  
متر مکع  بیشتر می  باشد. ا بتات ایار م اادیر اجاتتف بات یام       

جهات نتی ات گیاری مناسا  تار و بررسای علات        نگدیک بوده و 
دصیت تر ایار موضاو ، نیازمناد تح ی اا  بیشاتر در ایار زمینات        

 می باشد.

 
نمودار تغییرا  نسبت مقاومت خمشی معادل بتن در مقادیر  -3شکل 

 مختلف مصرف الیاف فورتا
 

بااا توجاات باات ایاار نتااای  و نتااای  ماادول گساایختگی کاات در     
دیاده مای شاود کات میاگان تاازیر       صسمت صبو توضیی داده شاد،  

ا یاااف ماکروسااینتتیک فورتااا باار افااگایم نساابت م اوماات       
جمشااای معاااادل، از میاااگان تاااازیر ایااار ا یااااف بااار مااادول  
گسیختگی نمونات یاا، بات م ادار جگئای بیشاتر مای باشاد. ایار          
موضااو  بیااان ماای کنااد کاات ا یاااف ماااکرو، تااازیر بیشااتری باار   

وماات صبااو از م اوماات بعااد از تاار  جااوردگی نساابت باات م ا  
گساایختگی بااتر، دارد. یم ناایر، دیااده ماای شااود کاات جهاات   
بررساای عملکاارد جمشاای روسااازی یااای بتناای ا یااافی، بررساای 
م اوماات جمشاای در ینگاااو گساایختگی، کااافی نبااوده ااارا کاات 
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 نتایج و بحث.3
در ایاار صساامت باات بررساای ازاار افااگودن ا یاااف ماکروسااینتتیک 
فورتااا در م ااادیر مختلاا  باار عملکاارد جمشاای مخلااوه یااای   
بتناای شاااید و ا یااافی در ینگاااو گساایختگی و بعااد از تاار      

، نمااودار تغییاارا   8جااوردگی پرداجتاات ماای شااود. در شااکو   
سایختگی )م اومات جمشای( نسابت بات م ادار مدارف        مدول گ

ا یاف در یارا یاای اجاتته ماورد بررسای را نشاان مای دیاد.         
دیده می شود کات م ادار مادول گسایختگی تماامی یارا یاای        
اجتته ماورد بررسای، از حاداصو مادول گسایختگی م ااز باتر        

مگاپاسااکال(  2)باات میااگان  130روسااازی مرااابت بااا ضااابرت ی 
ر موضااو  نشااان دینااده ی رعایاات معیااار بیشااتر بااوده کاات ایاا

م اومت جمشی یارا یاای اجاتته باتر روساازی بتنای ماورد        
بررساای در ایاار تح یاات ماای باشااد. بااا توجاات باات نمااودار، دیااده 
ماای شااود کاات بااا افااگودن ا یاااف ماااکرو پلاای پااروپیلر، ماادول   

گساایختگی مخلااوه بتناای شاااید، افااگایم ماای یابااد. افااگودن   
کیلااوگرو در متاار مکعاا   3و  1، 0باات م اادار  FORTAا یاااف 

بااتر، باعاا  افااگایم ماادول گساایختگی یاارا اجااتته بااتر     
درصااد ماای گااردد.  38و  13، 02شاااید باات ترتیاا  باات میااگان  

ایر موضو  بات د یاو افاگایم ورفیات بااربری نمونات یاا، صباو         
از گسیختگی جمشی ین اسات. ا یااف باعا  گیار افتاادن تار        

تحماو بیشاتر باار    یا در بتر شاده کات ایار موضاو  من ار بات       
جمشی صبو از شکسات، نسابت بات نمونات ی شااید مای شاود.        
با توجت بت ایر نتای  مشاایده مای گاردد کات باا افاگایم م ادار        
مداارف ا یاااف، میااگان افااگایم ماادول گساایختگی م راا  نیااگ   
افااگایم ماای یابااد. علاات ایاار موضااو  افااگایم تعااداد ا یاااف در 

م راا  در بااتر بااوده کاات باعاا  ماای شااود تااا ورفیاات باااربری  
ینگاو بارگایاری جمشای افاگایم یاباد. از یرفای، باا توجات بات         
تعااداد بیشااتر ا یاااف، احتمااال صاارار گیااری ینااان در محااو یااای 

مستعد تار  جاوردگی بیشاتر شاده، در نتی ات ا یااف بیشاتری        
عمو پاو زدن را در محاو یاای مساتعد تار  جاوردگی، ان ااو        

 می دیند.
ودن ا یااف از م ادار   افگایم مدول گسایختگی نمونات یاا باا افاگ     

کیلااوگرو باار متاار مکعاا ، باات   3باات  1و از  1باات  0، از 0باات  5
درصااد ماای باشااد. دیااده ماای    03و  1، 02ترتیاا  باات میااگان  

کیلاو گارو    0شود کت با افگودن ا یاف بات باتر شااید بات میاگان      
باار متاار مکعاا ، ماادول گساایختگی باات میااگان زیااادی افااگایم  

کیلااوگرو باار متاار   1گان یافتاات، امااا بااا افااگودن ا یاااف باات میاا  
باا  مکع ، م ادار افاگایم مادول گسایختگی، کمتار مای شاود.        

توجات باات نگدیاک بااودن ایاار اعاداد باات یکادیگر، امکااان نتی اات     
بررساای بیشااتر ایاار موضااو ،  گیااری مناساا  وجااود نداشااتت و

نیازمنااد ان اااو تح ی ااا  بیشااتر در ایاار زمیناات ماای باشااد تااا   
مادول گسایختگی، بهتار    تازیر م ادار ا یااف بار میاگان افاگایم      

 مشخص شود. 

 
نمودار تغییرا  مدول گسیختگی بتن در مقادیر مختلف  -3شکل 

 مصرف الیاف فورتا
 

، نمااودار تغییاارا  نساابت م اوماات جمشاای معااادل    1شااکو 
(Re,3       را نساابت باات م اادار مداارف ا یاااف در یاارا یاااای )

اجتته را نشان می دیاد. باا توجات بات ایار نماودار، دیاده مای         
م ادار نسابت م اومات جمشای معاادل یارا اجاتته         شود کات 

شاید، ت ریبا بت میگان صاعر مای باشاد. علات ایار موضاو  ایار        
است کت صابلیت جایم اناریی یارا اجاتته شااید بسایار کام        
بااوده و پاا  از گساایختگی جمشاای، صااادر باات تحمااو نیااروی    
بیشااتر در تغییاار مکااان یااای مختلاا  نماای باشااد. بااا افااگودن   

بات میاگان اشامگیری افاگایم مای یاباد. باا        ا یاف، ایر نسابت،  
کیلااوگرو باار متاار  3و  1، 0باات میااگان  FORTAافااگودن ا یاااف 

مکع ، نسابت م اومات جمشای معاادل باتر شااید بات ترتیا          
درصاد افاگایم مای یاباد. ا یااف       31.5و  11.0، 00.0بت میاگان  

ماااکرو سااینتتیک، صابلیاات جاایم انااریی و تحمااو بارگاایاری    
یااای مختلاا  نموناات را افااگایم ماای  جمشاای در تغییاار مکااان 

دید. میگان افاگایم نسابت م اومات جمشای معاادل نمونات یاا        
کیلاوگرو بار متار مکعا ، از میاگان       1بات   0با افاگودن ا یااف از   

کیلااوگرو باار  3باات  1افااگایم ایاار نساابت بااا افااگودن ا یاااف از  
متر مکع  بیشتر می  باشد. ا بتات ایار م اادیر اجاتتف بات یام       

جهات نتی ات گیاری مناسا  تار و بررسای علات        نگدیک بوده و 
دصیت تر ایار موضاو ، نیازمناد تح ی اا  بیشاتر در ایار زمینات        

 می باشد.
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بااا توجاات باات ایاار نتااای  و نتااای  ماادول گساایختگی کاات در     
دیاده مای شاود کات میاگان تاازیر       صسمت صبو توضیی داده شاد،  

ا یاااف ماکروسااینتتیک فورتااا باار افااگایم نساابت م اوماات       
جمشااای معاااادل، از میاااگان تاااازیر ایااار ا یااااف بااار مااادول  
گسیختگی نمونات یاا، بات م ادار جگئای بیشاتر مای باشاد. ایار          
موضااو  بیااان ماای کنااد کاات ا یاااف ماااکرو، تااازیر بیشااتری باار   

وماات صبااو از م اوماات بعااد از تاار  جااوردگی نساابت باات م ا  
گساایختگی بااتر، دارد. یم ناایر، دیااده ماای شااود کاات جهاات   
بررساای عملکاارد جمشاای روسااازی یااای بتناای ا یااافی، بررساای 
م اوماات جمشاای در ینگاااو گساایختگی، کااافی نبااوده ااارا کاات 
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سهم ا یااف در افاگایم م اومات بعاد از تار  جاوردگی نسابت        
بااات ساااهم ین در افاااگایم م اومااات جمشااای در ینگااااو      

تر یااای ا یااافی، بیشااتر ماای باشااد. بنااابرایر  گساایختگی در باا
میگان ایمیات بررسای عملکارد جمشای باتر یاای ا یاافی بعاد         
از تاار  جااوردگی بااا بررساای م اوماات جمشاای در ینگاااو       
 گسااااااااایختگی، برابااااااااار و حتااااااااای بیشاااااااااتر    
ماای باشااد. ایاار موضااو  در روسااازی یااای بتناای ا یااافی بساایار 

دیاده مای    با ایمیت بوده و باید ماد نظار صارار گیارد. یم نایر     
در  FORTAشاااود کااات اساااتعاده از ا یااااف ماکروساااینتتیک  

م ادیر مختل ، تاازیر م بات زیاادی بار بهباود عملکارد جمشای        
روسااازی یااای بتناای در ینگاااو گساایختگی جمشاای و بعااد از   

 تر  جوردگی دارد.  

 نتیجه گیری. 5
در ایاار تح یاات، ازاار افااگودن ا یاااف ماکروسااینتتیک فورتااا در   

عملکاارد جمشاای روسااازی یااای بتناای در  م ااادیر مختلاا  باار 
ینگاو گسایختگی و بعاد از تار  جاوردگی، ماورد بررسای صارار        
گرفاات. مهاام تااریر نتااای  باات دساات یمااده از ایاار تح یاات، باات  

 شرا زیر می باشد:

باعاا  افااگایم اشاامگیر  سااینتتیک اسااتعاده از ا یاااف ماکرو -
م اوماات جمشاای بااتر یااای ا یااافی در ینگاااو گساایختگی      

یااای شاااید گردیااد. ایاار موضااو  باات د یااو   نساابت باات بااتر  
افگایم ورفیات بااربری باتر شااید باا افاگودن ا یااف و کنتارل         

 تر  جوردگی صبو از گسیختگی می باشد.
میااگان افااگایم ماادول گساایختگی بااتر بااا افااگودن ا یاااف      -

کیلااوگرو بیشااتر از میااگان    3و  0در م ااادیر سااینتتیک ماکرو
 کیلوگرو بود.   1م دار  افگایم ایر مدول با افگودن ا یاف در

میگان نسبت م اومات جمشای معاادل باتر شااید باا افاگودن         -
، باات میااگان اشاامگیری رشااد   سااینتتیک فورتااا ا یاااف ماکرو

کاارده و افااگایم یافاات. علاات ایاار اماار، افااگایم صابلیاات جاایم 

انریی و م اومات بعاد از تار  جاوردگی باتر یاای ا یاافی مای         
 باشد.

مشاای معااادل بااتر یااای  میااگان افااگایم نساابت م اوماات ج  -
 1باات  0ا یااافی بااا افااگودن ا یاااف ماااکرو پلاای پااروپیلر از       

کیلاوگرو مای    3بات   1افاگودن ایار ا یااف از     کیلوگرو، بیشاتر از 
 باشد.

در افاااگایم نسااابت م اومااات  میاااگان تاااازیر ا یااااف مااااکرو -
جمشااای معاااادل از تاااازیر ایااار ا یااااف در افاااگایم مااادول   

یشاتر مای باشاد. ایار     گسیختگی بتر شاید، بت صاور  جگئای ب  
موضو  بیاان مای کناد کات میاگان ایمیات بررسای ازار افاگودن          
ا یاااف ماااکرو باار م اوماات بعااد از تاار  جااوردگی بااتر براباار و  
حتااای بیشاااتر از ازااار ین بااار م اومااات جمشااای در ینگااااو   

 گسیختگی می باشد.

جهت بررسی بهتر ازار افاگودن ا یااف مااکرو پلای پاروپیلر بار         -
ای بتناای، نیاااز اساات تااا یاار دو  عملکاارد جمشاای روسااازی یاا 

عملکااارد جمشااای در ینگااااو گسااایختگی و بعاااد از تااار     
 جوردگی مورد بررسی صرار گیرد.

نتاااای  ایااار تح یااات حااااکی از عملکااارد جاااوم ا یااااف      
بار عملکارد جمشای روساازی یاای بتنای       سینتتیک فورتا ماکرو

در ینگاااو گساایختگی و بعااد از تاار  جااوردگی دارد، اسااتعاده   
تواناد باعا  افاگایم دواو و م اومات روساازی      از ایر ا یااف مای   

یای بتنی شاده، کات ایار موضاو  مای تواناد من ار بات کاایم          
جرابی یای بت وجاود یماده و یگینات ی یاای مرباوه بات تعمیار        
و نگهااداری روسااازی گااردد. یم ناایر، در صااور  باات وجااود    
یمدن تر  جوردگی، وجاود ایار ا یااف، از گساتر  ایار تار        

ان  از شکساات کامااو دال روسااازی  یااا جلااوگیری کاارده و ماا  
گااردد. بااا ایاار وجااود جهاات اسااتعاده از ورفیاات ای اااد شااده   
توسط ایار ا یااف در یراحای روساازی یاای بتنای، نیااز بات در         

 نظر گرفتر متحظا  دواو ایر روسازی یا می باشد.
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سهم ا یااف در افاگایم م اومات بعاد از تار  جاوردگی نسابت        
بااات ساااهم ین در افاااگایم م اومااات جمشااای در ینگااااو      

تر یااای ا یااافی، بیشااتر ماای باشااد. بنااابرایر  گساایختگی در باا
میگان ایمیات بررسای عملکارد جمشای باتر یاای ا یاافی بعاد         
از تاار  جااوردگی بااا بررساای م اوماات جمشاای در ینگاااو       
 گسااااااااایختگی، برابااااااااار و حتااااااااای بیشاااااااااتر    
ماای باشااد. ایاار موضااو  در روسااازی یااای بتناای ا یااافی بساایار 

دیاده مای    با ایمیت بوده و باید ماد نظار صارار گیارد. یم نایر     
در  FORTAشاااود کااات اساااتعاده از ا یااااف ماکروساااینتتیک  

م ادیر مختل ، تاازیر م بات زیاادی بار بهباود عملکارد جمشای        
روسااازی یااای بتناای در ینگاااو گساایختگی جمشاای و بعااد از   

 تر  جوردگی دارد.  

 نتیجه گیری. 5
در ایاار تح یاات، ازاار افااگودن ا یاااف ماکروسااینتتیک فورتااا در   

عملکاارد جمشاای روسااازی یااای بتناای در  م ااادیر مختلاا  باار 
ینگاو گسایختگی و بعاد از تار  جاوردگی، ماورد بررسای صارار        
گرفاات. مهاام تااریر نتااای  باات دساات یمااده از ایاار تح یاات، باات  

 شرا زیر می باشد:

باعاا  افااگایم اشاامگیر  سااینتتیک اسااتعاده از ا یاااف ماکرو -
م اوماات جمشاای بااتر یااای ا یااافی در ینگاااو گساایختگی      

یااای شاااید گردیااد. ایاار موضااو  باات د یااو   نساابت باات بااتر  
افگایم ورفیات بااربری باتر شااید باا افاگودن ا یااف و کنتارل         

 تر  جوردگی صبو از گسیختگی می باشد.
میااگان افااگایم ماادول گساایختگی بااتر بااا افااگودن ا یاااف      -

کیلااوگرو بیشااتر از میااگان    3و  0در م ااادیر سااینتتیک ماکرو
 کیلوگرو بود.   1م دار  افگایم ایر مدول با افگودن ا یاف در

میگان نسبت م اومات جمشای معاادل باتر شااید باا افاگودن         -
، باات میااگان اشاامگیری رشااد   سااینتتیک فورتااا ا یاااف ماکرو

کاارده و افااگایم یافاات. علاات ایاار اماار، افااگایم صابلیاات جاایم 

انریی و م اومات بعاد از تار  جاوردگی باتر یاای ا یاافی مای         
 باشد.

مشاای معااادل بااتر یااای  میااگان افااگایم نساابت م اوماات ج  -
 1باات  0ا یااافی بااا افااگودن ا یاااف ماااکرو پلاای پااروپیلر از       

کیلاوگرو مای    3بات   1افاگودن ایار ا یااف از     کیلوگرو، بیشاتر از 
 باشد.

در افاااگایم نسااابت م اومااات  میاااگان تاااازیر ا یااااف مااااکرو -
جمشااای معاااادل از تاااازیر ایااار ا یااااف در افاااگایم مااادول   

یشاتر مای باشاد. ایار     گسیختگی بتر شاید، بت صاور  جگئای ب  
موضو  بیاان مای کناد کات میاگان ایمیات بررسای ازار افاگودن          
ا یاااف ماااکرو باار م اوماات بعااد از تاار  جااوردگی بااتر براباار و  
حتااای بیشاااتر از ازااار ین بااار م اومااات جمشااای در ینگااااو   

 گسیختگی می باشد.

جهت بررسی بهتر ازار افاگودن ا یااف مااکرو پلای پاروپیلر بار         -
ای بتناای، نیاااز اساات تااا یاار دو  عملکاارد جمشاای روسااازی یاا 

عملکااارد جمشااای در ینگااااو گسااایختگی و بعاااد از تااار     
 جوردگی مورد بررسی صرار گیرد.

نتاااای  ایااار تح یااات حااااکی از عملکااارد جاااوم ا یااااف      
بار عملکارد جمشای روساازی یاای بتنای       سینتتیک فورتا ماکرو

در ینگاااو گساایختگی و بعااد از تاار  جااوردگی دارد، اسااتعاده   
تواناد باعا  افاگایم دواو و م اومات روساازی      از ایر ا یااف مای   

یای بتنی شاده، کات ایار موضاو  مای تواناد من ار بات کاایم          
جرابی یای بت وجاود یماده و یگینات ی یاای مرباوه بات تعمیار        
و نگهااداری روسااازی گااردد. یم ناایر، در صااور  باات وجااود    
یمدن تر  جوردگی، وجاود ایار ا یااف، از گساتر  ایار تار        

ان  از شکساات کامااو دال روسااازی  یااا جلااوگیری کاارده و ماا  
گااردد. بااا ایاار وجااود جهاات اسااتعاده از ورفیاات ای اااد شااده   
توسط ایار ا یااف در یراحای روساازی یاای بتنای، نیااز بات در         

 نظر گرفتر متحظا  دواو ایر روسازی یا می باشد.
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î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|ñ ²Ä~ }¥ïÿ̄ {́}®

‘ù³}õ| -©ý~…~õ öòâ$ ‰é|ã 25$ {‰~²‘ï~õ 801

‘ëÙô: 44438888 öö3- 24109788 Ø~àº: 29107788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ǖöõ ‰÷²òý~

‘ù³}õ-| }öüô$ îý̄}õ ®}ò½å~û$¬ ø½’³ö®ÿ$à÷¡ú …ýÅ~öÿ ¼³Üþ$‰éã7

‘ëÙáº: 4-18808122

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ òÝ½ýóú

 ‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$¬ Ø›³$¬ÔÙ~²ÿ$à÷¡úèš÷²®ÿ$‰é|ã4$È†Ýú3

‘ëÙô : 3-10039488   Ø~àº : 40039488

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 ÐÉ~–}êú ÀÙ÷ÿ

‘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}́- ²¥ï“ {…~®$ à÷¡ú 93$ ²ö…³öÿ î¹›¯ °}à³}ê¦¹ýóþ$ ‰é|ã 01

  ‘ëÙáº: 3-14298263 -170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  î¦ï¯ ²Ä~ Ü³…~òþ

}ø÷}́ - àý~õ ‰~²» $…ë÷}² ¼ùý̄ ¡ï³}õ$¬ 71)¼ùý̄ üμ®}òý~õ(‰éã 91$
î›’ïÒ ̧³î~üú ä±}²ÿ î¹áô šó÷̂$ È†Ýú 7$ö}¥3̄07

à̄‰¹’þ:7853885516 ‘ëÙáº:12921933ö24767333 -160
øï³}û:91902762190moc.oohay@bonojhezasnarmo

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

ò÷̧~́ÿ ö Ðï³}õ
}à†~‘~õ

 ¼ý÷¼å~õ š†ëýú
 

 

ò~ñ { ö²}õ òÁ³ ̧ïó~õ

 ̧~©’ï~òþ {…¹~

 ‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ
 ö ²}û )‘÷̧~²(

 òýï³¬

¼³à“ …ýô }êïëëþ
ä÷ø³ ²ö®

 

 šù~® òÁ³ ¥ïμû

®ÜýÞ

 ‰~ü~ ̧~́

‰³ö¶û ̧~́

¸~©’ï~òþ¸óå’~¿

Ðï³}õ î~²öõ

…ùï†³

ò~ö²ö®

îùó̄¸þ ̧~́}õ

Ðï³}õ ̧~́û
šó÷̂

 …ù¹~ ‰~ǖ}² î~ò~

‘áóýâ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ šï~êþ {¼’ý~òþ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ Øéîâ ¼ï~êþ$ò†¾ ¬ ®²©½~õ$̧~©’ï~õ
{²ü÷$ö²ö®ÿ A$È†Ýú øïáÚ $ à̄‰¹’þ:5433687641

  ‘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

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ {²üô  ́ö²¡óæ

  ‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$à÷û ò÷²$à÷¡ú6$‰éã5$ ̧~©’ï~õ {°²̧’~õ

‘ëÙô:6978   Ø~àº:54392588  moc.natseraza@ofn i

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 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
à̄‰¹’þ:1498886817   ri.gpos@ofni

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ òÝ̄ÿ

‘ù³}õ-¬ ‰~̧¯}²}õ ¼ï~êþ$‘Ý~ÈÒ Ø³î~òýú$ò†¾ …ô …¹“ ‘³òœ$‰é|ã 915
È†Ýú2$ ö}¥¯ 6 ‘ëÙô:2-06461822 Ø~àº:95461822

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }²®¼ý³ Ü³…~òþ

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ }îý³ Ø³´}òú

 ‘ù³}õ- îý̄}õ öêýÑÁ³$à³üð ©~õ ́ò̄$ ‘Ý~ÈÒ ¥~ØÎ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ
}®}²ÿ }êï~»$ È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯ 723‘ëÙáº:62-92045888

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-

00710842  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  ¥¹ýô ́}²Ðþ

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 îù̄ÿ îÝýïþ

‘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:00058916  Ø~àº:53091466

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥¹ýô }š~Üþ

‘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-‰~̧¯}²}õ$…÷̧’~õ ø½’ð$‰éã211$́òæ ®öñ šó÷…þ$ Ë2$ö}¥¯4

à̄‰¹’þ:4155366661  ‘ëÙáº: 46845522

…ù¹³}

¸ýÚ …ó~

 }…óýú …’óþ

 àë÷üô

šù~® òÁ³ Ø~²»

‘ú ‘ýº

 î~à~®}ñ ¼³ß

²}î~õ

²{ö²}

îùó̄þ̧ {̂ ö ©~ã

šù¾ ̧~́
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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 î¦ï÷®²Ä~ {̧ý~…~õ

¼ý³}́-¬ Ǖö̧þ Ô³…þ$ îÝ~…ì …ë÷}² ̧†¦~òþ$̧~©’ï~õ ©ë̄ …³üô2$
È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯2‘ëÙô: 95058263-170 Ø~àº: 16058263-170

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ü÷̧Ú }̧ïÑýëþ

²¼“-¬ îÑëð$ ò³̧ý̄û …ú ¡ù~²²}û Ðëþ {…~®$ ̧~©’ï~õ …ë÷²üô$ È†Ýú2

 ‘ëÙô: 31900533-11900533$ 8- 78040533-310
Ø~àº:00113533-310  ‘ù³}õ:84467244

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 ̧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 î¹Ñ÷® …ù³}îþ

}ÀÙù~õ-¡ù~²…~× …~è$ î›’ïÒ ‰~²̧ý~õ$ ¼ï~²û 506$
à̄‰¹’þ:3749993718 ‘ëÙô: 69296263-35274263-130
Ø~àº:93135263-130   moc.nazasanab@ofni:liam-E 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¼á~õ ò~Ìïþ

‘ù³}õ-¬ îéÀ¯²}$ …ýô ¼ý³}́ ö ¼ý« …ù~üþ$ ‰éã681$
à̄‰¹’þ:3814685341  ‘ëÙô: 05191688-13871288-
32915068   Ø~àº:60787798    moc.oc-azneh @ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³‘Åþ ¥ÝýÝ“

‘ù³}õ-¬ }̧’~®îÉù³ÿ$ ¼ï~²û 391  Àó̄öß ‰¹’þ 1175-55141     

‘ëÙô: 03-82155788-01156524-71-51165788Ø~àº:24104788
moc.ccrdii@ofni:otliam-moc.ccrdii@ofni 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }ÀÕ³ ¶}êú ‰÷²

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$…~è‘³ }́ À¯²$ à÷¡ú ò†÷ÿ$‰éã2$ ö}¥¯51
à̄‰¹’þ:8895183691  ‘ëÙô:47139622-36819622

Ø~àº:59357622 moc.oohay@ladhemra

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² ò÷ü³ü~õ    

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ¬ ©ý~…~õ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²$ ‰éã 61

‘ëÙô: 36779188-96779188-18779188-58779188
Ø~àº:49039788

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    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¥ÝýÝ“

¸ïó~õ- ¬ }î~ñ$ ‰éã26 à̄‰¹’þ:8765866153
‘ëÙô:06035633-320 Ø~àº:56435633-320

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 Ðëþ à½~ö²´

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬13$‰éã5$È†Ýú }öí ö¡ù~²ñ$
‘ëÙô:94268068-39268068  Ø~àº:75789188

 moc.oohay@oclivicaned

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

93069188Ø~àº:64069188-530

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ {Ü~š³ÿ

}ø÷}́- ́ü’÷õ à~²îó̄ÿ$ ¬ ́ü’÷õ$ ¼ï~²û9$ à̄‰¹’þ:1883483616

‘ëÙô:54103443-89994443-160 Ø~àº:85353443-160

 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$ ̧~©’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 

}üïô ̧~́}õ Ð³¿
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô Ðëýμ}®û

©³ñ {…~®$ ¬ }òÝé̂$ ¬ îÑ³Ø“$ ‰éã62

‘ëÙáº:29000233-660   øï³}û: 67821616190

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 š÷}® Øé¨

‘ù³}õ- òý~ö²}õ$ ¬ ¼ùý̄ …~øó³$¬ îÝ̄¸þ) î·®û ̧~…Þ($‰éã 87$

¸~©’ï~õ ²̧~  ‘ëÙáº:58422722-91932722

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$‰éã 1/1$È†Ýú2$à̄‰¹’þ:4188477991
‘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 }…÷}êÙÅì$ à÷¡ú …÷̧’~õ4Ô³…þ$
‰éã4$Ë2$ö}¥¯3    ‘ëÙô:9-80329244 Ø~àº:21437344

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ î’¦¯üô

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$Ø~́2 $¬ ø³îμ}õ$à÷¡ú 5$‰éã4 ö}¥¯1$
à̄‰¹’þ:4143776641   ‘ëÙáº:59-29097388

moc.razadnaja.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 î¹Ñ÷® ®²̧’þ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ …¹ýœ$̧ú ²}û ‘ª’þ$ÄëÒ šó÷…þ }̧’~®ü÷ñ ‘ª’þ$¬ ¼ùý̄
î¦ï¯ ‘›~²û$ …Ñ̄ }́ òý³öÿ }ò’Í~îþ$ ‘ëÙô:84503233

Ø~àº:77503233

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:84503233 -620|

à̄‰¹’þ:1133185571  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 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:  ©~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  moc.mahluc.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê³Ä~ Ô³…~

¸ý³š~õ-}ò’ù~ÿ …ë÷}² Ð†~̧Š÷²$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$ ò³̧ý̄û …ú ‰ì
ø÷}üþ$ à~²ä~û|î³àμÿ¼³à“ …ù†³  à̄‰¹’þ:1489986187

 ‘ëÙô:84089224-430 Ø~àº:74089224-430
øï³}û:33215413190-88698673190moc.oohay@ocrobheb 

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-…μ²ä³}û šó~̈$¬ È~ø³ü~õ$ ¬ }²Ô÷}õ$à÷¡ú4$ ‰éã72$ È†Ýú2
‘ëÙáº:85402044-26702044

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 òÑï“ }êú Ø³´}õ ‰÷²

‘ù³}õ-îý̄}õ {́}®ÿ$ÄëÒ ¼ï~í ¼³Üþ$…ë÷}² ¼ùý̄ Ðμüμÿ$ò†¾
à÷¡ú{š³ê÷$ ‰éã 12$ à̄‰¹’þ:4543768541

 ‘ëÙô:07556066  Ø~àº:97015066

‘¦ëýì ̧~́û ‰³̧÷ò~¿

‰þ ̧~́}õ ö}²ò~
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{²¼ýô à÷û
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‰ì ̧~́û }ü³}õ
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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 Ðëþ ü÷̧Ùþ

‘ù³}õ- î›ý̄üú$¬ }̧’~® ¥¹ô …ó~$¬ ©Å³ÿ$ ‰éã7$ È†Ýú }öí
à̄‰¹’þ:1444791361       ‘ëÙáº: 24892362-15944262 

  
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- ÄëÒ ¼ï~í Ô³…þ îý̄}õ ¼ý« …ù~üþ$ …³Ÿ ÀÛ̄$ È†Ýú 21$
ö}¥¯621$ à̄‰¹’þ:6463883991   ‘ëÙô:09111288-02333088

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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ }Ø¹³ÿ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$¬ }ü³}õ ́îýô$…~è|‘³ }́ à÷¡ú ¼½ð$‰é|ã76$
à̄‰¹’þ:1413195641 ‘ëÙáº:1-02408588

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }®ö}²® }®ÿ ¡ù³û ä½~

‘ù³}õ-©ý~…~õ îÉù³ÿ$ …Ñ¯ }́ ̧ù³ö²®ÿ$¼ï~²û 13$È†Ýú3$
à̄‰¹’þ:7777177651‘ëÙô:49221488

moc.liamg@7102.thsadnab

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ à~î†ýμ }©é|ß

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }®ö}²®  }®ÿ ¡ù³û ä½~
‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$ …Ñ¯ }́ ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ¼ï~²û13$È†Ýú2

 à̄‰¹’þ:6777177651  ‘ëÙáº:03291488

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ à³üïþ

¸~²ÿ-…ë÷}² }îý³î~́ò̄²}òþ$ šó‡ …~òâ ‘÷̧Ñú ‘Ñ~öõ$ ̧~©’ï~õ ̧ýó~$
È†Ýú 3 ‘ëÙô: 12266333-110 Ø~àº:05575333-110
à̄‰¹’þ:8656176184  moc.oohay@ten_nooraK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î÷ǖÿ

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 îóÁ÷² 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 

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†Ýú2$
à̄‰¹’þ: 5935186691 ‘ëÙô: 34957-45611262-96121262-

17711262   Ø~àº:28321262  moc.tfanratsoghar@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îóÁ÷² à’~õ …~Û

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² à÷ø¹’~õ$      à÷¡ú 02$ î’³ÿ äë³¬$
‰éã43$ È†Ýú4$ à̄‰¹’þ: 8539111891

  ‘ëÙô:47973122-95531122 Ø~àº:84818322
î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à÷²¿ î³}®ÿ Ø³

‘ù³}õ-©ý~…~õ òë¹÷õ î~ò̄è)š³®õ($¬ ¼ùý̄ Ðëþ }òÁ~²ÿ )À¯}Ü“($
‰éã52$ È†Ýú øïáÚ  à̄‰¹’þ:1186377691  ‘ëÙô:89352022-

59852022-13862022-96192022 - 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.nazasradyaP 

 moc.oohay@airanazasradyaP 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…÷}êÙÅì Üó†³ÿ

}²}ã- ¬ šù~®$ à÷¡ú }²¼~®$ ¼ï~²û631     ‘ëÙô:14147633-680
04045533-01015533-520 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 
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›ý̄ òÍ³ÿ

‘ù³}õ- îý³®}î~®$ îý̄}õ î¦¹óþ$ ¬ …ù³ö´$ à÷ÿ ®Ø’³ÿ Ô³…þ$à÷ÿ
®}²}̂òý~$ ‰éã 61$ ö}¥¯5 $à̄‰¹’þ:5513563191
 ‘ëÙáº:09-98580462   moc.ocruoga@ofni 

}ü¹’~ …ó~ÿ ²}̧«
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¸~©’ï~õ ²ü’÷õ

…ó̄}¼“

…ó̄

 ‰ì ÀóÑ“ à~²öõ

}…óýú ̧~́}õ òÁ³‰~²»

òÝ¾ šù~õ êýï~õ

©÷®ü~²

{…~®²}ø~õ ®¼’þ

²û ä¹’³ òÙ“

 ‘ó̄üº ‘›~²” …~©’³

‘ï÷ã ‘÷}õ

‰~ǖ}²̧~́}õ {²ü~

…ó~…’ô }²}ã

²}û ö ̧~©’ï~õ }êï~» È÷…þ

{…¹~õ ‰~èü¾

¸~©’ï~òþ }¥›~ñ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 

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 ̧ý̄ ̧ýÚ }ê̄üô È†~ È†~üþ

}ø÷}́- …ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$̧~©’ï~õ Øóþ ö
îùó̄¸þ$ö}¥¯31 ö41$È†Ýú ®öñ$ à̄‰¹’þ: 6559575616
Àó̄öß‰¹’þ: 536616-361   ‘ëÙáº:87864443-160  

Ø~àº:51114443 -160  ri.mipK .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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ èøý›þ

‘ù³}õ-¬ îý³®}î~® Ô³…þ$ à÷ÿ ®Øýóú$ ‰éã4$ ö}¥¯ 7$
à̄‰¹’þ:4674679691 ‘ëÙô: 11489788-00689788

Ø~àº: 41658888  ri.oc.nihcyep.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® }îý³ÿ

¼ý³}́- …ë÷}² ̧’~²©~õ$ ¬ öêýÑÁ³$ à÷¡ú 91$ ‰éã2$
à̄‰¹’þ:1143183817‘ëÙô:61177263-88496263-170

Ø~àº:88496263-170 moc.liamg@sraperisamaira 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ýªþ    
‘ù³}õ-òý~ö²}õ$ ¬ …~øó³$ …Ñ̄ }́ ̧ú ²}û ü~̧³$ ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ

‰éã923$ È†Ýú ̧÷ñ ö}¥¯ 51  à̄ ‰¹’þ: 8633899791
oc.ocmahsra.www   ‘ëÙô: 30779322 ö 40779322

Ø~àº 81779322

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ …~Ü³ ̧ý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ‰~à¹’~õ$ à÷¡ú ¡ù~²ñ$ ‰éã 51$ È†Ýú }öí$
ö}¥¯4ö5$ à̄‰¹’þ: 1146461351 ‘ëÙô: 2-19320588

Ø~àº:33874788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ î¹Ñ÷®ÿ

‘ù³}õ$ ¬ {Ø³üÝ~$ ¬ ‰̄ǖ}²$ ‰éã 43$ Ë2

‘ëÙáº:06219188   ri.ralef@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ à½~ö²´

äýéõ- ²¼“$ …ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$ à÷¡ú öêþ ÐÁ³3$ ̧~©’ï~õ
Ø³…̄$ È†Ýú }öí ö ®öñ$ ö}¥¯ 1 }êþ 4$ à̄‰¹’þ: 6899693614

‘ëÙô:03762733- 310  Ø~àº:03092733-310
moc.oohay@lig hezashzedayaP 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îýô ̧~àô

î½ù̄-…ë÷}² öàýì {…~®$ …ë÷}² šéí {í }¥ï¯$ ò†¾ šéí {í}¥ï3̄2$
¼ï~²û 531 ‘ëÙô: 06276063-99000433-150 Ø~àº: 39400433-150

 moc.oc-zivra@ofni      moc.oc-azivra.www 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ‰³öüô ²ö¼ô

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ¼ù³®}²ÿ$¬ 31Ô³…þ$îÝ~…ì ®²̂ ¼ù³®}²ÿ
îóÉÝú2$‰é|ã7 $ö}¥¯1 ‘ëÙáº:57396588-37076588

ri.nuswon.www

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ Ð†~» ¼ýªþ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ šéí }¥ï¯$à÷¡ú41)¼ùý̄ Ðμüμÿ($
‰éã16       ‘ëÙô:63110088  Ø~àº:82812088

 moc.mp-noogram.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿØ³´}® ®²òæ ¼ïº { …~®ÿ

}ÀÙù~õ-©ý~…~õ ²ö®àþ$à÷¡ú ¼ï~²û 75$ ‰éã 102$
à̄‰¹’þ:3437176718  ‘ëÙô:05027773-130

Ø~àº:05067773-130à~²©~òú: 7-38353725-130
 moc.notebakuot.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ Ø³´}õ

‘†³üμ-©ý~…~õ }î~ñ$ ‘Ý~ÈÒ …ù½’þ$ …³Ÿ }…³ü½ð$ È†Ýú7$ ö}¥¯ 4
‘ëÙáº: 40559553-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ êÉÙÑëý~õ

‘ù³}õ-©ý~…~õ ¼³üÑ’þ$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ °à~üþ$ à÷¡ú ²ö®©~òú$ ̧~©’ï~õ
¦̧³$ ‰éã02$ ö}¥3̄$ à̄‰¹’þ:4849171661    ‘ëÙô: 6-46348822

Ø~àº: 76348822          moc.suosram.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ òýï~ Ü~‚ëþ

}ÀÙù~õ- ¡ù~²…~× ©÷}š÷$ ò†¾ …ô …¹“ Àó~üÒ)83($̧~©’ï~õ311$
È†Ýú }öí$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ: 5514493418 ‘ëÙáº:66070223130

   moc.hehsook.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰³öüμ …ù³}îþ ²}®

‘ù³}õ-¬ ò›~” }êëùþ$ ‰éã 782$ ̧~©’ï~õ 303$ ¼ï~²û 5$
à̄‰¹’þ:1313788951 ‘ëÙô:3-18542988$ 65336344  Ø~àº:

45336344- 36922988          gro.ocllihc@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ©ý~Ë

‘ù³}õ-¬ ®à’³ Ø~Èïþ Ô³…þ$ ¥¯ Ø~Àì ̧ýô ®©“ ö à~²ä³$
¼ï~²û992$ È†Ýú }öí$ à̄‰¹’þ: 3973581141

‘ëÙáº: 90442068          ri.puorgbrp@ofni 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ Ü³…~òþ …÷}òþ

}ÀÙù~õ-…μ²ä³}û {Ü~…~…~üþ$ …~ò̄ àó̄²öÔ³…þ$ ¥¯Ø~Àì ‰ì }È½~²}õ ö …³Ÿ
à†÷‘³$ ¼ù³ã }ê†³´$ î›’ïÒ À¦“$ È†Ýú }öí$

à̄‰¹’þ:8277699918 ‘ëÙáº:  9-61652059130
moc.narmotahes.www        moc.narmotahes @ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ ¼ý« }à†³ÿ

  ‘ù³}õ- š³®õ$ ¬ ®}îô }Ø½~²$ ‰éã92$ Ë5 ‘ëÙô:0112-00126869
Ø~àº: 68928068

 ‰³ø÷õ È³̈

  ®²û ̧~́

òÁ‡ ö ‘Ñïý³}”
òý³öä~øù~ÿ ©÷´̧’~õ

‰³®üº ̧~́}õ ò÷ǖ

 ̧~ü÷í

‰þ ¡ýô

{²ü~ î¹ý³ ‰~²»

 }ò̄ü½ïó̄}õ î¹áô ̧~́ {²¼~ñ

  

¸~©’ï~òþ à÷}

Øé²

‰~ü~®¶ ̧~́û äýì

{²öüμ ©³}̧~õ

ä³öû ò÷̧~õ

{…~®ä³}õ î~²ä÷õ

‘÷à~…’ô

{¶ò̄ …’ô îýÑ~®

 ̧~©’ï~òþ î³À÷Ã ®¶

à÷¼ú ̧~́}õ î~ò~

   ¡ýëá÷

 ‰ì ²}û …~̧’~õ

À¦“ Ðï³}õ {²ü~

¸~©’ï~òþ ò~ö®üº ²}û

7



î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ö¥ý̄²Ä~ }îý³ÿ

Ü½ð: î›’ïÒ ‘›~²ÿ ©ëýœ Ø~²»$ Ë }öí$ ö}¥¯ 07$ à̄‰¹’þ:5886191597
‘ëÙáº: 6-42094253-670    

Ø¹~- ‘ëÙô: 99951335- 49921335-170 Ø~àº: 58921335-170
moc.baharsrap.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³¥¹ýô ¥†ý†ý~õ    

‘ù³}õ  ¬ {́}®ÿ$ ò†¾ }̧’~® îÑýô$ ‰éã 684$ ̧~©’ï~õ 555$
È†Ýú}öí$ ö}¥¯ 1  ‘ëÙáº  42341066

 moc.liamg@abaS-nahgamra.guoraS 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ¥~ØÎ    

î½ù̄ îý`~ß 83){ü“ }êú ²Ø¹ó›~òþ 83( à̄ ‰¹’þ 1193637819

‘ëÙô: 2-10482263- 150  40482263 80482263 Ø~àº: 00482263-150

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }ü÷̂ òÍ³ÿ

‘ù³}õ  ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ¼ùý̄ ö¥ý̄®̧’å³®ÿ)ÌÙ³($ ̧~©’ï~õ …~òâ
¸~î~õ$‰éã 821$Ë5  ‘ëÙô: 00619027   Ø~àº: 99645046

 ri.anaBdanheB.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® îý³äë÷ÿ …ý~”

‘ù³}õ-…ë÷}² {ü“ }êëú à~¼~òþ$ …ýô ©ý~…~õ ÐÝýì ö öØ~{°²$ ‰éã 843$
Ë }öí$ ö}¥¯3   à̄‰¹’þ: 5455581841    ‘ëÙáº: 52100044

        

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ Ø³´}®îó¾    

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$ ²ö…³öÿ ‰~²ã ̧~Ðþ$ }ò’ù~ÿ à÷¡ú ‘ª’þ$ …ô …¹“
‘ª’þ$ ‰éã04$ Ë ¡ù~²ñ$ à̄‰¹’þ:9345494341 ‘ëÙô:58028888-

44787788 Ø~àº: 29787788    moc.oc-raber.www

 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ îÝ̄» ́}®û …μ}́    

àý¾- îý̄}õ ©ëýœ Ø~²»$ …ë÷}² }ü³}õ$ î›’ïÒ }®}²ÿ ‰~²»$
à̄‰¹’þ:7118971497   ‘ëÙô: 99312444-670

Ø~àº:02232444-670

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îó÷¡ù³ î÷îô ́}®û ©÷êó›~òþ

}ÀÙù~õ- ¬ ¥áýð òÍ~îþ$ ¥¯Ø~Àì ¡ù~²²}û ¥áýð òÍ~îþ ö ©~Ü~òþ$
à÷¡ú îý̄}õ à÷¡â$ ‰éã 06$ à̄‰¹’þ: 4115975718

‘ëÙô: 47464263-130 Ø~àº: 96374263-130      

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ®}ö® î̄Ü~ê¢þ

‘ù³}õ  ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² Ø³¥μ}®ÿ$ …~è‘³ }́ ¡ù~²²}û ®}®î~õ …÷̧’~õ üáð$
‰éã 71 à̄‰¹’þ: 3454698641 ‘ëÙô:17118088-19887588-
62808088  Ø~àº: 37309088    moc.oohay@hezasnobor 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý³ö» }îýóþ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ¼ùý̄ ®}®î~õ$ ©ý~…~õ Øª~² îÝ̄ñ$ ò†¾ äë†³ç
¸÷ñ ¼³Üþ$ ̧~©’ï~õ ¡ùì ¡½ïú$ È†Ýú ‰ó›ð$   à̄‰¹’þ:5136398641

‘ëÙô: 81644588-81648588-96297088    Ø~àº:79548588
 moc.nariocccc.www 

î̄ü³Ð~îì  {Ü~ÿ }îý³ ²Ä~ î¹Ñ÷®ÿ

î½ù̄- …ë÷}² ¼ùý̄ ®̧’Õý‡$ ¬ …ý¹’÷õ$ …ý¹’÷õ1$ ‰éã 63$ Ë 4$
ö}¥¯4  à̄ ‰¹’þ:  9675185819     

‘ëÙëáº:19498673-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦ïý̄ ¥ïý̄ÿ

‘ù³}õ-¬ îéÀ¯²}$ ‘Ý~ÈÒ à³®̧’~õ$ ÄëÒ šó÷…þ Ô³…þ ‰ì$ ̧~©’ï~õ
à³®̧’~õ$ ‰éã2$ È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯01 ‘ëÙô:34243088-56543088
Ø~àº:82440688 moc.doorkhsa.www  moc.doorkhsa@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ üÑÝ÷̂ ®¼’ý~õ    

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$ ¬ ‰μ¼á~õ$ à÷¡ú6$ ̧~©’ï~õ {²ü~ò~2$ ö}¥¯12$
à̄‰¹’þ:1148177817 ‘ëÙáº: 8965363-170

®Ø’³ü~̧÷Ÿ: 97663333-470

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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šï½ý̄ ²Ä~üþ

øï¯}õ - …ë÷}² …Ñ“̀$ ‰é|ã 531

‘ëÙô: 00604283 -3-00404283-180 Ø~àº:89462283-180

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô Ø³šþ

¼ý³}́- îÑ~êþ {…~®$ ¬ ®ò~$ ò†¾ à÷¡ú 7$ ²ö…³öÿ {‰~²‘ï~õ îù’~̂$
‰éã 95$ Ë2   à̄‰¹’þ: 551716781     

‘ëÙô: 78238363-170    Ø~àº: 95148363-170  

  

    î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ îù³…~òþ îÝ̄ñ ‰÷²

‘ù³}õ-îý̄}õ öêýÑÁ³$ ¬ ¼ùý̄ îéüþ$ ¼ï~²û 5$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯ üâ

‘ëÙáº: 80615888  moc.liamg@rihahs.sy 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯Ðëþ îù̄öÿ }Àì    

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ²̧~ê“$ …ýô à÷¡ú ¼ùý̄ …~…~ê÷ ö {ü“$ ‰éã 467$ Ë
}öí$ ö}¥¯3  à̄‰¹’þ: 6176968461   ‘ëÙáº: 7-68430277 $

93804477  Ø~àº: 9985898  moc.liamy@haranav

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ¼ý̄}    

î½ù̄- …ë÷}² Ø³}î³´ Ð†~̧þ$ Ø³}î³´ Ð†~̧þ 43$ ‰éã 93
à̄‰¹’þ:1687497919  ‘ëÙô: 40056063-150

Ø~àº:77209063-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ö¥ý̄ ²‚ý¹þ

î½ù̄-…ë÷}² Ø³}î³´ Ð†~̧þ$ Ø³}î³´ Ð†~̧þ 43$ ‰éã 93
à̄‰¹’þ:1687497919 ‘ëÙô: 40056063-150

Ø~àº:77209063-150

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ   

‘ù³}õ-  ¬ îÉù³$ ¬ Ø›³)šð ̧~…Þ($ à÷¡ú îåó÷êý~$ ‰éã 51$ ö}¥¯
81 ö 71  à̄‰¹’þ: 4498468851  ‘ëÙô: 21-11192388

Ø~àº:96421888  moc.oc-raber.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }à†³ ¥¹ýóþ    

‘ù³}õ- …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ …ë÷}² ¼ùý̄ ̧’~²ÿ$ ¼ï~²û 11$ à̄‰¹’þ
5165688691 ‘ëÙô: 02808788- 75167888

Ø~àº:67028788       ri.haramas.www 

 ‰~²» ²ø~̂ ¼ý†á÷û

¸~²öŸ }²îÕ~õ À†~

šù~® òÁ³ ©³}̧~õ

…ùó~® …ó~

  }‘¦~® Ðï³}õ î~®

²ü†~²    

Ðï³}õ$ {̂ ö ©¯î~”

 îóÉÝú {́}® àý¾

¸ýïýô ̧Š~ø~õ

²ö…ô ̧~́û  

‰³®üº ̧~́û îó½÷² ø½’ð    

 ̧~©’ï~òþ ö ‘~̧ý¹~‘þ }¼á³ö®

²}û ö ̧~©’ï~õ …÷ü³®¼“

¸~©’ï~òþ îÑ’†³

šù~® òÁ³ øï¯}õ

îùó̄¸þ }îý̄ …’ô

îùó̄¸þ ü~®î~õ
¸~́}õ ¼ùý³    

öò~ ²}û

²}û Ø³î~ÿ ‘÷»
 )̧ù~îþ ©~Ã(

îÑ̄òþ à÷û ̧óæ®}ü~©³}̧~õ

¸~©’ï~òþ ̧ï~²}û
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýé® ¥ÝýÝþ     

à³Ÿ- ‰ì {́}®ä~õ$ …ë÷}² È~êÝ~òþ ¼ï~êþ$ ò†¾ ¬ ¼ùý̄ î̄òþ$ …³Ÿ
È÷…þ$ È†Ýú 6$ ö}¥¯ 21     ‘ëÙáº 00738443-620 )02©Ê(

®Ø’³‘ù³}õ: 09360788      

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö̈ }êú ©÷²¼ý̄ öò̄    

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ ¡ù~²²}û ̧³ö$ à÷¡ú ́ò̄öàýëþ$ ‰éã 031$
ö}¥¯5  à̄‰¹’þ: 7637888991 ‘ëÙáº: 38767322-

12767322                moc.harmarohk.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³}î³´ {Ü~ …~…~́}®û    

‘ù³}õ-¬ ®à’³ ¼³üÑ’þ$ ²ö…³öÿ üª¢~í$ …ô …¹“ ¼³üÚ$ ‰éã 4
à̄‰¹’þ: 1517783191 ‘ëÙáº: 23466222- 44820922

 moc.cehsidah.www 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î›ý̄ òýâ ò·}®

à³î~ò½~û-¬ ̧Ñ̄ÿ-¡ù~² ²}û ®}ò¾ ̧³}$ ̧~©’ï~õ äë¹’~õ$ ö}¥¯ }®}²ÿ$ Ë3
¼ï~²û 5    ‘ëÙô:19188273-380 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 îÁÉÙþ Øé|¥þ

š~®û {…Ñëþ- ¼ù³ š¯ǖ ‰³®üº$ Ø~́3$¬ îÑëð  ²ö…³öÿ î¹›¯
}îý³}êï÷îóýô    ‘ëÙáº: 4-00067267  Ø~àº:10267267
à̄‰¹’þ:7833917561 moc.nari-cih.sidrap.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ ́î³®

}²}ã-à÷ÿ }êùýú à̄‰¹’þ:1836878183

‘ëÙô: 7-50046633-680Ø~àº: 80046633

moc.nari-cih.dnavla

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›’†þ ¥†ý‡ ́}®û îÝ̄ñ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$ ¬ ®î½Þ$ ¬ …³}®²}õ îÍÙ³$ ‰éã 601

‘ëÙáº: 92-02740888

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

‘÷̧Ñú ̧³î~üú ä±}²ÿ

 ²}û ö î¹áô {²¼~ñ

©³ñ ²}û î~ø~õ  

 îùó̄¸þ ‘÷̧Ñúø¯ü¾

)̧ù~îþ©~Ã(

‘~ß ¼ý‡

îùó̄¸þ ©÷òú

¼³à“ ̧³î~üú ä±}²ÿ
 î¹áô ‰³®üº

¸³î~üú ä±}²ÿ
î¹áô }ê÷ò̄

î÷̧¹ú ‘~îýô î¹áô …¹ý›ý~õ

‘†ý~õ ²}û…³®‰~²̧þ

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 î¦ï÷® }ü³}šý~õ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$²ö…³öÿ …~Ü³©~õ$à÷¡ú ̧’~ü¾$‰éã1$ö}¥¯5

‘ëÙáº:20680566

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ îý³¥ïý̄ }̧áó̄}òþ

‘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:93818588-43907798

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 î¦ï¯ ²Ä~ ©÷²¼~øý~õ

‘ù³}õ-| ¬ öêýÑÁ³$¬ ́²‘½“ Ô³…þ$…Ñ̄ }́ …ýï~²̧’~õ îù³$‰éã28
à̄‰¹’þ:0593865141  ‘ëÙô:86729388-68729388-

15729388 -15629388  Ø~àº:94679988  ri.narsan.www

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

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ
‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

‰~ü~ ̧~́ { ¶ò̄

î~®öÿ

ü~²}õ ̧~́û ‘̄…ý³
 

‰~ü~¶üâ

…ýá³}õ ̧~́}õ ¼ï~í

ØÉ³» …ó~ …ýô}êïëì
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}ò†÷û ̧~́ÿ

È³}¥þ ö }š³}ÿ ®ü÷}² ̧ú …Ñ̄ÿ

‘³îýð ö îÝ~öñ ̧~́ÿ }…óýú …’óþ



…ùýô à~ö}õ ‰~²»

ä³öû Øóþ ö îÝ~öñ
¸~́ÿ …’ô è‘áº

{²üó~ ‰ëýï³

{²ü~ ²‰ý’÷õ

 {²ü~ ¼ýïþ

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ(

 È³̈ ö ÀóÑ“ ̧~Ðþ

}ü³}õ Ø³üïá÷

 ©~òú …’÷õ

|

‰~à¼̄“ …’ô

Ø³…“

Ü÷¡â …’ô

 Èýó~

 

Øù~̂

…’ô ‰~²»123

 ‰ý½’~́ …’÷õ ²ö´

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

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 ̧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   moc.notiperayra.www

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

î̄ü³Ð~îì: ©~òð îù¹~ Ð³̂ ̧³©þ

‘ù³}õ-  }à†~‘~õ$ ¬ …ýïú 5 )Ðï÷‚ý~õ( ò†¾ à÷¡ú Àë§ ‰³ö²$ ‰éã 1$
ö}¥¯ 6  ‘ëÙô: 51263644- 41263644

moc.oohay@gnittiforter_oc.st

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 …ë÷}² ø~¼ïþ ²Ø¹ó›~òþ

‘ëÙô: 72-32482263-150 Ø~àº: 06382263-150
à̄‰¹’þ:4171837819

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  ¡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~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: 99615988-3- 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:17118422-14118422-88998422 -77998422
Ø~àº:31219122øï³}û:07966422190

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ôé|ñ|Ð†~» šÑÙ³ÿ ò÷ä÷²}òþ

‘ù³}õ-}‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ$îÝ~…ì }‘÷…~õ ¼ùý̄ …~Ü³ÿ$šó‡ ‰ï‹ …óμüô
‘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
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…’ô {î~®û



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…óý~® …’ô }ü³}õ

 …óý~® …’ô {°²{…~®ä~õ

…óý~® …’ô }ÀÙù~õ

…óý~® …’ô šó÷̂ ¼³ß

…óý~® …’ô {°² Ðï³}õ
Ô³̂

 …’ô {́}®ä~õ šó÷̂

àý¾ …’ô šó÷̂

 …’ô }ê†³´

¼ù³ã …’ô

ò÷üô …’ô

‰~üú …’ô

²}üá~ ®¶ ‰~²”

Ø~î~ …’ô)ò~́ü~̂(

îù̄ …’ô

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}®  °…ý¦ý~õ

‘ù³}õ-ä~ò̄ÿ$©ý~…~õ 71$ ‰é|ã22  à̄‰¹’þ:1163887151
‘ëÙô:22349188-61349188 Ø~àº:84349188

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ Ø÷è®ÿ

‘†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  ri.za-notebdaynob@ofni

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷®¥~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÷̂ Ðμüμÿ

}²öîýú-¬ î̄²»$¬ øï~Ø³$}ò’ù~ÿ à÷ÿ ®öñ$‰é|ã4$
à̄‰¹’þ:3835393175 ‘ëÙô:38623433-440

 ‘ëÙáº: 18623433-440    

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ð†~» ¥~šþ ́}®û ́²ò̄ÿ

‘ù³}õ|- …μ²ä³}û {́}®ä~õ$ ²ö…³öÿ ö²ö®ÿ ü~Ø“ {…~®$ šó‡ }ü³}õ ©÷®²ö
®üμí  à̄‰¹’þ:4946779133  ‘ëÙô :6-57574255

‘ëÙàº:33115255   øï³}û:73966412190
ri.notebnagedaza.www

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¯ Ø³ø~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¯¥¹ýô }ò›ð ¼Ñ~Ó

à³î~õ-àýë÷î’³2…μ²ä³}û š÷‰~²$¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û üâ$¬ ̧÷̧ô$
¼ï~²û71  à̄‰¹’þ:8748615367  ‘ëÙô:10083233-430

Ø~àº:20083233-430

 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$ ̧~©’ï~õ 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:41-01036333-11133620 Ø~àº:07656333-620

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: {Ü~ÿ ü~̧³ …ý~”

‘ù³}õ- …μ²ä³}û ò÷}̂ ÀÙ÷ÿ$ò†¾ {°²…~ü›~õ ¼³Üþ$…³Ÿ ä³®öõ$®²̂
¼ï~êþ$È†Ýú5$ö}¥¯605  ‘ëÙô:90218366- Ø~àº:01918366

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}́-®öà÷øâ$àýë÷î’³ 3$ ö²ö®ÿ  ®öñ À¯²}$ à~²©~òú …’ô {î~®û
‘÷̧Ñú …’ô ‘~…~$à̄‰¹’þ:5888519917

 ‘ëÙô:6-17000633-170   Ø~àº:24928798-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îóÁ÷² ò~́ü~̂

àï³…ó̄ÿ ‘ù³}õ-}ò̄ü½ú$…Ñ̄ }́ ‰ëýº ²}û ¼ù³ Ǖ»$ }ò’ù~ÿ š~®û îÑ~®õ
‘ëÙô:33352556-22262556-02106064 Ø~àº:41878798

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ ²Ä~‚þ

‘ù³}õ-…ë÷}² }²‘¾$îýóþ ̧ý’þ$…Ñ̄ }́ }ò†~² òÙ“$
øï³}û:36458712190 ‘ëÙáº:4-19238922-15538922

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
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 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

}̧á~õ …’÷õ
‰³®ü¹~õ

 ‰~²» …’÷õ ä³î¹~²

î~” …’ô ‰~ü~

‰~ü~ …’ô ¼ïº {…~®

¸~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

ü~̧³ …’÷õ

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

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

¼Ñ†ú1:Ü~‚ï½ù³$àýë÷î’³7š~®û ¼ý³ä~û ‘ëÙáº:05933424-110

¼Ñ†ú2:̧÷}®à÷û$ ́ü³{̂$àýë÷î’³2š~®û Ü~‚ï½ù³‘ëÙáº:4-15001424-110

  øï³}û:05044211190-03044211190

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ Ø~Äì À~®Üþ

…~òú-š~®û …~òú ̧Ýμ$ àýë÷î’³3$ ²ö…³öÿ  ̧¯ îªμòþ$}öí š~®û ®²öêú$    

‘ëÙô:7-66605243-780   Ø~àº:29547798-120
à̄‰¹’þ:6147419966  

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ Ôý÷²

î½ù̄-àýë÷î’³ 5/3 š~®û Ü÷¡~õ$ ‘ëÙô: 9-77541563-48541563-
150 à~²©~òú:87541563-150 Ø~àº:2-19541563-150

 

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î›ý̄ …Áý³ òý~

 Üð- …ë÷}²}îýô$à÷¡ú12$ ‰éã 5 à̄‰¹’þ:8884393173

‘ëÙáº:55331923 -75502923-520

   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

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:2-18593243-320

5113-320 - à~²©~òú:72624543-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯²Ä~šéêþ ò·}®

î½ù̄-¬ ©ý~ñ ¼ï~êþ$}ò’ù~ÿ ©ý~…~õ37$̧~©’ï~õ àý~õ$È†Ýú
®öñ$ö}¥¯3 ‘ëÙô:4-30991173-150 Ø~àº:30991173-150

øï³}û: 00500285190$  00400285190

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï¯ Ø’~̈ šù³îþ

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 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’³01š~®û Øý³ö´à÷û$šó‡ îÑ~üóú Øóþ ©÷®²ö
äýéöò̄ à̄‰¹’þ:9616919793     ‘ëÙáº: 10881367

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 }à†³ Ðëþ È~ê½þ

¸~öû- …ë÷}² ̧ý̄šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô Ø̄ã$
à̄‰¹’þ:1149975193  ‘ëÙô:55172424-680
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

Àó~üÒ …’óþ

 ̧Šù³{²} ́²ò̄üú

¶ü~…’ô

ä³öû ÀóÑ’þ
…’ô ́ü†~ ̧~́ …ª½þ

‘ù³}õ …’÷õ

‰ý³}̧’ú …’ô

{²‘ýô …’ô

…’ô ̧~́û à³î~õ

ä÷ø³ …’ô ²ÿ

 ‘³®® ²}øóï~

¸óæ ¼áô Ô³̂

 …’÷õ ̧’÷®û

{¼ý~òú …’ô ́}ø¯}õ

¸†¦~õ …’ô    

‘Ñ~öòþ …’ô òÁ³
à~¼~õ    

…’ô {î~®û ®øÝ~õ
àý¾

Ü~‚ð …’ô ö²}îýô

{²…~…~ …’ô    

©÷²¼ý̄ …’ô

‘~…¾ …’ô    

}ü³}õ Ø³üïá÷

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:5951367  øï³}û: 38325712190-0230045219

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô …ª½þ

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 ̧›~® }à†³ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³08}‘÷…~õ à³Ÿ Üμöüô$î›’ïÒ ÀóÑ’þ ̧ýï~õ {…ýâ$
}…’̄}ÿ š~®û îÑ̄õ$à̄‰¹’þ:5114591333    ‘ëÙô:  28230866-

08200866-42502866  ‘ëÙáº:075428354-620
oc.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    ®Ø’³ î³àμÿ:à~¼~õ$îý̄}õ šù~®$…ë÷}² à½~ö²´$
ò³̧ý̄û …ú îý̄}õ }î~ñ ¥¹ô$à̄‰¹’þ:0919495178 øï³}û: 80041643190

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 ‘÷²Ÿ ò›Ú {…~®ÿ ‰÷²

à³î~õ-¬ }î~ñ šïÑú$ ̧~©’ï~õ ‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ }̧’~õ à³î~õ$ È†Ýú
®öñ$ ö}¥¯3$ à̄‰¹’þ: 3027469167

‘ëÙô: 2-10663423-430    Ø~àº:86566423-430

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¼~û ¥ïμû

‘ù³}õ-¸’~²ÿ šó÷̂$©³öšþ {ü“ }êú à~¼~òþ Ô³̂$}ò’ù~ÿ à÷¡ú
Ü~̧ð ́}®û$ ̧~©’ï~õ ò÷²011$ ‰éã27$   à̄‰¹’þ:9593793741

‘ëÙô:28077044-46046044  nakehsgnas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ²‚ý¹þ

   ‘ù³}õ-š~®û ©~ö²}õ$ îý̄}õ {Ü~ò÷²$ èüô àó̄²ö$ }…’̄}ÿ ä³®òú ‘ó†~à÷‚þ
‘ëÙô: 92207433  Ø~àº: 59947533  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ¼ùï³}®´}®û

à~²©~òú: ́}ø¯}õ-¼ù³ã ÀóÑ’þ à~î†÷´ü~

®Ø’³ Ø³ö¿: ́}ø¯}õ- ®ö²}́û ©~¿$ ¥¯Ø~Àì ø’ì À~ê§ ö ø’ì
}îýô)î~…ýô ®}ò½å~û 81ö 02(‘ëÙáº: 07731233-450

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ²}̧’å÷ ‰¹ó̄

‘ù³}õ  }‘÷…~õ ¼ùý̄ …~…~üþ$ ²ö…³öÿ ́ü³ä±²$ ¼ù³ã }îý̄$ šó‡ …~¼å~û
‘ý³}ò̄}́ÿ à̄‰¹’þ: 5133477591  ‘ëÙô: 44004922 93704922

 moc.liamg@39noteb nahboS 

î̄ü³Ð~îì ö ò~ü‡ ²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ²ØÑýþ ò·}®

à~¼~õ-îý̄}õ öêýÑÁ³$ àýë÷î’³ 2š~®û ò÷¿ {…~®$ šó‡ ‰ì ²}û {øô

‘ëÙô:   39394555 $4-36427555-130 ®Ø’³ Ø³ö¿:12687555

ri.OC-rsaNnoteB.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ ®øÝ~õ ¥¹ýô {…~®ÿ    

àý¾- …Ñ̄ }́ ¼ù³ã à~²ä~øþ$ ò³̧ý̄û …ú äýéõ àý¾$ àó“3

‘ëÙô: 2-06605444-670

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }…÷}êÙÅì ¡³©ë÷

ö²}îýô- …ýô ©ý³{…~® ö îý̄}õ ‰÷‚ýóâ$ ²ö…³öÿ à~²©~òú ¼ý³$ }ò’ù~ÿ ©ý~…~õ ÀóÑ“
¸óæ ¼ï~êþ$‘ëÙáº: 5- 33900263$ 74300263   Ø~àº: 94300263

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ì~ø³¥ïμû

…~òú- ¡³}× ²}øóï~üþ$ ò³̧ý̄û …ú ø’ì ̧~î~õ   à̄‰¹’þ: 463981966
‘ëÙáº: 71824243     

øï³}û: 28464788190- 51645738190    

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦¹ô ̧ý̄üô

}²®…ýì- ̧ýï’³ÿ šó‡ …~òâ î¹áô ¼Ñ†ú î³àμÿ$ È†Ýú Ø÷Ü~òþ

‘ëÙô: 54984233-52684233-540  øï³}û: 39452514190-
17881514190 Ø~àº:92584233-540

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ Ø³´üô î̄òþ    

}²}ã -¼ù³ã ÀóÑ’þ ©ý³{…~®$ Ø~́ 2$ }ò’ù~ÿ …ë÷}² ò~ñ {ö²}õ Ô³…þ$
à̄‰¹’þ: 7861417383  ‘ëÙô: 07312043- 680

Ø~àº:85012043-680      }üïýì:  moc.liamg@notebhsebat 

 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
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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 î›ý̄ {Ü~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 î›ý̄ {Ü~üþ

}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 òýï~ îÝ̄ñ

‘ù³}õ - ©ý~…~õ …ª~²̧“$ ©ý~…~õ 61$ ‰é|ã 2

‘ëÙô: |33713788-52555788 Ø~àº:89430588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ 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-

04483923-45383923-820 -Ø~àº : 83483923-820

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:12255088-120

‘ëÙô:00432343-00175283-44332343-180
Ø~àº:88204088-120  -11747283-180 ri.ecarb.www

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 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:41-01036333-11133$620 Ø~àº:07656333$620

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 $    ‘ëÙô:74060066|-89618066-

Ø~àº: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 î¦ï¯ ¥¹ýô ®²öü¾ ¥¹ýóþ

 ‘ù³ }õ- ¬ ©³î½ù³$ à÷¡ú ®¼’â$ ̧~©’ï~õ Øý³ö´$ È†Ýú1$ ö}¥¯2    

    ‘ëÙô: 5-44755788   Ø~àº:51064788

‰~à̄¼“ …’ô

‰~üú …’ô

®ü¹ï~õ

…ó~ ä¹’³}õ {üó̄û ̧~́

¼ô ́}²

©~òï~õ

Ø³…“

ò÷üô ̧†â ̧~́
¸†é|õ){²}àº(

…’÷õ ÀóÑ“
…³üº

¸ýëýº {²}

îùó̄¸þ ©÷òú

‘â ̧~î~õ ø÷²

ø³îμ …’÷õ

šù¾ ̧~́

{®}ã…’ô

 {…~õ …¹Š~² ‘÷̧Ñú
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ø~® Àïÿ̄

 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 

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:9-82025473 $5-32640833-130Ø~àº:3254083-130

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ǖ}êú ¥¹ýóþ

¼ý³}́- ¬ }²ñ$ ¬ ò~²öõ$ à÷¡ú ò~²öõ1$ ‰éã31$
à̄‰¹’þ:7334173417 ri.ararhahs.www

‘ëÙáº: 25-05-84613773-    7-61688223-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ }Àéõ {…~®ÿ

   ‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ }ò’ù~ÿ ¬ ¥¹ô ̧ýÚ$ à÷¡ú42$ ‰éã91
‘ëÙ~àº:40558|    ‘ëÙô à~²©~òú:|45163244- 620         

moc.latyaS .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ ¥áýïý~õ

‘Ù“-¼ù³ã ̧óæ ̧Ùý̄à÷û$šó‡ ̧óå†³ÿ ̧ýó~$à÷¡ú ̧ýó~ ̧óæ

‘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 …ù³ö´ šëýëþ ́²ò̄ÿ

Üð-àýë÷î’³02 }‘÷…~õ Üð$ ‘ù³}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®$‰éã 1/401
‘ëÙáº:2-16335333-520

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 îù̄ÿ {í }…³}øýð

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ø÷üμû ¼³Üþ$ ‰éã 84$
à̄‰¹’þ:1163399551 ‘ëÙô:4-18103354-620 -74010588-

56443588Ø~àº:91521762  ri.naridnalteb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~  }¥ï¯ü~õ

‘ù³}õ-  ¼ù³ã Ô³̂$}ü÷}òâ$́²}Ø½~õ ¼ï~êþ$ ò†¾ ©÷}²ñ́$…ô …¹“
ü~́®øð$ ‰éã1$ È†Ýú1$ ö}¥¯2  ‘ëÙáº:16917588-50927588-

81327588   M OC.CPENIBOR.WWW

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼~®  ́ò̄ÿ

‘ù³}õ-àï³…ó̄ÿ ¡ý’å³$ …ú ̧ï“ }ò̄ü½ú$ ö²ö®ÿ îÑ̄õ ̧Ñý̄üú
à̄‰¹’þ:8544498491‘ëÙáº:3-14106064

 moc.jbnaisrep@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ îý³̧Ñý̄ÿ

à~²©~òú: }ÀÙù~õ$ ò›Ú {…~®$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ò›Ú {…~®2$ …ë÷}² ®à’³
¥¹~…þ$ Ø³Ðþ 62$ à̄‰¹’þ:6957615858 ‘ëÙô: 89569624-130

Ø~àº:99569624-130      moc.notebayoop.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ Ìùý³ }î~îþ

¼ý³}́-¬ }²ñ à÷ÿ 22$ ‰éã 942$ à̄‰¹’þ: 8446473417

‘ëÙô:81919223-170Ø~àº: 79627223-170
moc.nassaraf.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ô äó›þ

‘†³üμ- š~®û ̧ó’÷$ …ýô îý̄}õ à~²ä³ ö ̧ú ²}û Ø³ö®ä~û$
à̄‰¹’þ:5113164915  Àó̄öß ‰¹’þ: 841/54815

  ‘ëÙáº:08-77609823-140

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ °ö}êÝ̄²ÿ

 à~²©~òú: ¼ù³ã ÀóÑ’þ šó“|{ …~®$…ë÷}² Àó÷…³$ò†¾ èêú 72

‘ëÙáº: 77027543-320   ‘ëÙô ®Ø’³ ‘ù³}õ: 42378366

 Ø~àº: 37407866

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³Ðëþ ò÷²öÿ́

š~®û ö²}îýô- ÜëÑú ò÷$  ò³̧ý̄û …ú ²ö̧’~ÿ Ð½Þ {…~®$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ Ð½Þ
{…~®$ ¬ ®øð$ ÜÉÑú 76 ‘ëÙô: 26020863-42120863

Ø~àº: 95659663-11020863 øï³}û: 36736222190-54072012190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ÀóÑýþ

¸~öû  - àýë÷î’³ 57 ‘ù³}õ- ̧~öû$ ò³̧ý̄û …ú ¼ù³ ́}öüú$ 02î’³ÿ à~öû
à̄‰¹’þ: 6176113773 ‘ëÙáº: 27046254-680

®Ø’³‘ù³}õ:49016788       Ø³ö¿: 94410721990
øï³}û:06725312190 ri.notebhevak.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

…’ô …¹Ê ‘÷»

{°üô …’ô }ø÷}́

‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ
ö…’ô øï¯}òý~õ

 ¼ù³{²} …’ô }²ñ
šó÷̂

 ̧~ü’~í ̧~©“

øïý~² …’ô ¼ý³à÷û

 }̧áë“ …’óþ }ü³}õ

¼~ü~õ ©½“

àý~õ …³ò~ }ü³}òý~õ

 }²üáú ä¹’³}õ ̧~ñ

È³̈ ö ̧~©“ ²}…ýô

 ‰÷ü~ …’ô òÁ³

 ‘÷êý̄ÿ ÀóÑ’þ
Ø³}̧~õ

©~òú ̧~́ÿ ‰ý¾
¸~©’ú {°²…~ü›~õ

 Àó~üÒ …’óþ }²üáú ä¹’³à~²}    

àÙŠ÷¿ ²ÿ¼ù³
)ò÷²öÿ́(

à~öû …’÷õ

î~¼ýô ̧~́ÿ àé|²
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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-‰~̧¯}²}õ$…÷̧’~õ ø½’ð$‰éã211$́òæ ®öñ šó÷…þ$ Ë2$ö}¥¯4

à̄‰¹’þ:4155366661  ‘ëÙáº: 46845522

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

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šéí À~ê¦þ î†ýô

‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ …ë÷}² ¼ùý̄}õ$ …³Ÿ ́ü’÷õ$ È†Ýú8$ ö}¥¯1C 
‘ëÙáº:04937066- 70662242190 moc.liamg@ecarsak

 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:74952-29392222-44087222 Ø~àº:74087222

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
ten.namethkasimihs.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ  Ø³ø~® ²}šþ

‘ù³}õ - äý½~$ |‰é|ã01$È†Ýú }öí   à̄‰¹’þ:133417641

‘ëÙáº: 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  }…÷}ê¦¹ô ²}îýô Ø³

‘ù³}õ - ̧Ñ~®” {…~®$îý̄}õ à~Ÿ$ ¬21$ ‰éã 42$È†Ýú ̧÷ñ $
‘ëÙô: 7- 10098322  Ø~àº: 0098322

moc.nari-cinilc@ofni

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

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ò~À³ ®}‚þ

‘ù³}õ- …ýô îý̄}õ ¼ý« …ù~üþ ö îý̄}õ ‰ý³ö´}õ$ò†¾ ©ý~…~õ 11$
¸~©’ï~õ ‰ý³ö´}õ$È†Ýú2  à̄ ‰¹’þ:0917575991   ‘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: 49634

Ø~àº:45297688 moc.ocbbr.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$²ö…³öÿ à÷¡ú23$‰é|ã2042$ È†Ýú
¸÷ñ   ‘ëÙáº:85258068-72208888 à~²©~òú:5-44828656

îùó̄¸þ È³̈ öò̄ǖ}®

îùó̄þ̧ ©÷òú

 }̧’³öòæ øë̄ }ü³}õ

È³}¥~õ }…óýú à¹³ÿ

Àó~üÒ ‰ý¾ ‘óý̄û
©÷}ò¹~²

¼ýïþ ̧~©’ï~õ

Ø³}ö²®û ø~ÿ
¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ

ò~îýá~²}õ
 

àëýóýâ ̧~©’ï~òþ}ü³}õ

 ¼ýïý~üþ …’ô ‰~»

{…~® ä³}õ

àýïý~ ò½~õ ̧ï~–

 Ø~²» }ü³}õ

²´üô …’ô …³‘³

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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
moc.nisersraf.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   à̄‰¹’þ:3633899791

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

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
à̄‰¹’þ:814577551   moc.notebimihs.www

 ‘ëÙô:01140188$ 1-02240188Ø~àº:48051588

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 6¼ï~êþ$
ö}¥¯106   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
ri.dnavamad-etihw.www

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
moc.eimehcdnav.www

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- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$…~è‘³ }́ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ ¼ù³ ‘~¿$
‰éã47$ È†Ýú }öí$ö}¥¯4 à̄‰¹’þ:415316951  ‘ëÙô:96403068-

98924588-96056788  Ø~àº:32463788
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~®” {…~®$…ë÷}² ®²ü~$¬ îÉù³ÿ ¼ï~êþ$ à÷¡ú Ðý¹þ ‰÷²$
‰éã32$   ‘ëÙô:10008688  Ø~àº:57589688

moc.etalyxobracylop.www

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»$ ‰éã78$ È†Ýú3$ö}¥¯9
à̄‰¹’þ:533691311   ‘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|ã01$ ö}¥¯5
‘ëÙô:93049788-18460288Ø~àº:73427888

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¼ý†~òþ

‘ù³}õ-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ Ø³š~ñ$¬ ¼ùý̄…³}®²}õ …~Ü³ÿ$à÷¡ú ¥¹ýô
À~ê¦þ$ ‰éã04$ È†Ýú 2Ô³…þ  ‘ëÙô: 14140277-76544477

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 …Ñ¯ }́ …ë÷}² Øýë÷²   à̄‰¹’þ:7636594861‘ëÙô:6-08929256

Ø~àº:78258356   moc.traphcetosi@ofni

 ²´üô ̧~́}õ Ø~²»

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”
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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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ Ǖ»

‘ù³}õ-  š~®û ̧~öû$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¡ù~² ®}òåú$¬81$‰éã06

 ‘ëÙàº:85864255    à̄‰¹’þ:9168419133

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:3-27293577 Ø~àº:78293577 moc.srapgnida.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …½ý³ÿ

¼ù³ü~²- îé²®$ÀÙ~ ®¼“$…Ñ̄ }́ îý̄}õ ò†þ }à³ñ$ò³̧ý̄û …ú { ‘½ó½~òþ
à̄‰¹’þ:5999534613 moc.tsalpnoteb.www 

‘ëÙàº:009-008-006-005-00432456

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 }üï~õ Ôé|îþ òýá¢ú

‘ù³}õ-¬ ¥ý̄²ÿ îÝ̄ñ$‘Ý~ÈÒ }¼³Øþ }ÀÙù~òþ ‰éã4$ ö}¥¯3$È†Ýú2
à̄‰¹’þ:5118966741 ‘ëÙáº:26481644

moc.notebcinilc.www

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}¥¯9    ‘ëÙô:|4-00636344  Ø~àº:|30636344

oc.ocrekaw.www

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }À~òë÷

òÍ³{…~®-¼ù³ã ÀóÑ’þ ̧Šù³$ ¬ Ø³ö²®üô$à~²©~òú …³}́üô …’ô ¼ýïþ$    

‘ëÙô:25625466-24625466  Øáº:88730466

‘ëÙô ®Ø’³ ‘ù³}õ:60650244-50640244    oc.mehcbb.www

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$‰é|ã421$
¸~©’ï~õ èüÞ$ ö}¥¯ 9ö21 à̄‰¹’þ:6543683741

‘ëÙáº:27854   ri.notebcinilc.www

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  à̄‰¹’þ:3316971841   

moc.granotebayra.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:01-90602059-130

øï³}û:71000503190  Ø~àº:20837798-130 moc.imihsnayon@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¼~û ¥¹ýô ®̧’›³®ÿ

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ò³̧ý̄û …ú ‰~²ã öÿ$à÷¡ú ‘³à¾ ®ö´$‰éã 54$
ö}¥¯4$ Àó̄öß ‰¹’þ: 551-51751

‘ëÙô:66011262   Ø~àº:05901262  moc.citri.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ²¼ý̄ÿ

š~®û ¼ù³ü~²…ú à³Ÿ$ò³̧ý̄û …ú øÙ“ š÷ÿ$àó~² {²î~õ }…μ}²$
à̄‰¹’þ:4871131573 ‘ëÙô:02400864-01400864

Ø~àº:15397798 moc.noteblivic.www 

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

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:27527666-48527666
moc.imihsulroz.www

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥~î̄ }ÐÍð îó¾

à³Ÿ - î~ø¯¼“$  ̧ú ²}û ̧³®}² {…~®$ }ò’ù~ÿ à÷¡ú {¶ò̄$‰éã86
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- 37515243-620

moc.narixetas.www

…’ô à~ö²

{‘³ö‰~” ¼ýïþ

{²üó~ ‰ëýï³

‰~ü~ …’ô à~²òýá÷

 }®üóæ|¼ýïþ‰~²»

…’ô ‰é“̧

¸Ùý̄ …~ñ à³î~òý~õ

 {²ü~ ¼ýïþ)¼ýïþ
ò÷üô }ü³}òý~õ(

àëýóýâ Øóþ ö
‘ªÁÁþ …’ô

¼ýïþ …’ô ‰~ǖ}²
‰~̧~²ä~®

…³}́üô …’ô ¼ýïþ

 ‰³®üº ̧~́}õ üá’~

{²ü~ …’ô }²ç

ò÷ü~õ ¼ýïþ

‘÷̧Ñú ̧~©’~² î¦ýÊ

¸ý÷üì …’ô

 ‰ý½³ö ²}û ÀóÑ“ ̧~¥ì

 ́²ê÷

‰~ü~ …’ô àýïý~

{ê’ýô ‘›~²”
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$Ðéîú šó÷…þ$‰éã08$È†Ýú }öí

‘ëÙáº:19245362        moc.oc-zasheb.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 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô ¼ù~®ÿ Ø³

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$¬ ÌÙ³$¬ {Ü~́}®û Ø³®$ ¬ ‰~́®øð$ ‰éã
04$ö}¥¯7$ ‰~²̧ï~õ ¼ýïþ    ‘ëÙô:19650762-81957

Ø~àº:05705222  moc.narixaiboc.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ¡ý’å³

‘ù³}õ-Àý~® ¼ý³}́ÿ ¼ï~í$ ¥¹ýô {…~®$ îý̄}õ ¥¹ýô {…~®$ ̧~©’ï~õ
îù̄ÿ$ È†Ýú ̧÷ñ$ ‰·öø½å~û ²òæ ö ́²üô }ü³}õ-ö}¥¯71    

‘ëÙáº: 79631962   ri.ximurts.www     moc.buoclad.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯²Ä~ î³}®©÷}û

‘ù³}õ-îý̄}õ ‰÷òâ$ ̧~©’ï~õ ¼ý½ú }ÿ$ È†Ýú ¡ù~²ñ$ ö}¥¯41$
à̄‰¹’þ:3355776741‘ëÙô: 68006444-14006444               

 ‘ëÙô à~²©~òú: 88833-680

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ̧ëýï~òþ î÷ǖ

‘ù³}õ-…μ²ä³}û ̧’~²ÿ šó÷̂$‰éã09 $ö}¥¯ 2ö7

à̄‰¹’þ:3446693741  ‘ëÙô:6-59506944 Ø~àº:37634044

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù³¼~® ‰÷ü~

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ®}®î~õ$ äì }Ø½~õ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 41$ ‰éã
9$ à̄‰¹’þ:1715879641   ‘ëÙô: 82807388

Ø~àº: 66577388    moc.akis.nri.www 

î̄ü³Ð~îì  {Ü~ÿ ̧ùó̄ ®êý³

‘ù³}õ  äý½~$ ¬ 13$ ‰éã 62$ Ë ́ü³´îýô  à̄ ‰¹’þ: 3734787441
‘ëÙáº: 679442887

î̄ü³Ð~îì  {Ü~ÿ îù̄ÿ À¯² ò·}®

Üð  š~®û Ǖüð ‘ù³}õ$ ¬ ¼ùý̄ ²š~üþ$ ò†¾ ã 1$ à~²©~òú ‰·öø¾    

‘ëÙô: 02296822  120   66444663  520 Ø~àº: 20858798-120
 moc.ochsehoohzap.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî³Ä~ }êú öü³®‚þ

‘ù³}õ  ¬ îÉù³ÿ$ ¬ Ðëþ }à†³ÿ$ ¬ À¦~Û ́}®û$ ‰éã 22$ Ë }öí.
à̄‰¹’þ: 1115496751 ‘ëÙô: 184515884  Ø~àº: 90812168

moc.esornigen.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼ý̄ à~ø~òþ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$ ¼ù³{²}$ ¬ {²¿ îù³$ à÷¡ú äë³¬$
‰éã01$ ö}¥¯61$ à̄‰¹’þ: 5653585441

‘ëÙô: 65315844 - 31204288     moc.oc-anabzarfa.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ …ª½~

‘ù³}õ- îý̄}õ ø³öÿ$ ¬ î÷̧÷ÿ$ ‰éã36$ Ë4$
à̄‰¹’þ:1834169661  ‘ëÙô:82157   Ø~àº: 64248922

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  Ðëþ ®øÝ~õ

‘ù³}õ- ̧’~²©~õ$ ¬ }à†³ü~õ {°²$ ‰éã 21$ ö}¥¯ 5 Ô³…þ$
à̄‰¹’þ:6573761441  ‘ëÙô:55080866    Ø~àº:14630866

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ }ÀÕ³ÿ îÝ̄ñ

‘ù³}õ-}…’̄}ÿ îÉù³ÿ$ ¬ îóÁ÷²$ ‰éã38$ ö}¥¯1

‘ëÙáº:35231788-64402788

ò~ü‡ ²‚ýº øý~”: {Ü~ÿ îÝ̄}® Øé¨

ò÷²-…ª¾ î³àμÿ$ î¦ëú òýï~$¬ òýï~ü÷¼ýœ$ …ô …¹“
òýë÷Ø³45$‰éã448$Ë }öí$ö}¥¯ šó÷…þ$ à̄‰¹’þ: 5563381464

moc.liamg@arakcinilc ‘ëÙáº:15082544-110
øï³}û:39703461290

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ Ü~‚ïþ

‘ù³}õ- ¬ òë¹÷õ î~ò̄è) š³®õ($  ò†¾ ¬ ̧³ö$ ‰éã 2$ ö}¥¯3
à̄‰¹’þ: 4175498691‘ëÙáº: 89048068-76228068

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄î¦ï÷® Øá÷²‰÷²

¼ý³}́- îóÉÝú öü·û }Ü’Á~®ÿ ¼ý³}́$ …ë÷}² ÀóÑ“$ ¬ ÀóÑ“ 3$ ¬
À~®²}” ¼³Üþ 5     à̄‰¹’þ: 0694119517

‘ëÙô: 21557173-170Ø~àº: 43585834-120

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® Ð†~̧þ    

‘ù³}õ  ̧Ñ~®” {…~®$ …~è‘³ }́ îý̄}õ à~Ÿ$ ²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ î̄²»$
‰éã 571$ È†Ýú 5$ ö}¥¯ 01    ‘ëÙáº: 87043122- 27879022 -
75396022      Ø~àº: 26596322  moc.oohay@oc.vatniwra 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ š~öǖ à~Ìð ́}®û    

îóÉÝú {́}® }²» ) šëÙ~($ š~®û ‰~²ã à÷ø¹’~õ$ î›’ïÒ è¡ýô ̧ó’³$
È†Ýú øïáÚ$ ö}¥¯ 95 à̄‰¹’þ: 2748181445 ‘ëÙô: 44312482
øï³}û: 23204202190- 79100982190   moc.notebaimik.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù³}õ ø¯}ü’þ ²}®

®´Ø÷í-¬ ®à’³ ¼³üÑ’þ$ ò†¾ ¬ ¥Å³” ²̧÷í$ î›’ïÒ ¼³üÑ’þ$
È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 3$ à̄‰¹’þ: 0744111646       ‘ëÙáº:95316224-

160   øï³}û: 86312692190       ri.oc.ruopahsidnojsp.www 

    

î̄ü³Ð~îì  {Ü~ÿ ²̧÷í ¥¹óþ    

î½ù̄- …ë÷}² îëâ {…~®$ ¬ Ø³ø~® 81$ ‰éã 621
à̄‰¹’þ:5466475819 ‘ëÙáº:  08000673-150

øï³}û:65058882090

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ à³©þ    

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$ ¬ äë̄¼“$ äë̄¼“ 2$ ‰éã 02$ È†Ýú }öí$
ö}¥¯2  à̄‰¹’þ:1484363991 ‘ëÙô:52054088   Ø~àº:

34824088                   moc.tarajetimihs.www 

…ù¹~́}õ

‰’³ö {‰~®}ò~ {²}́ ‰~²»

 ‰~²̧ï~õ ¼ýïþ

 …¹Š~² …’ô }ü³}òý~õ ø÷¼ïó̄

{²öò̄ ¼ýïþ ø÷²ö¿

…³̧~ñ {²®üô

¸ýá~ ‰~²̧ý~õ

Ø³{ö²®û ø~ÿ ¼ýïý~üþ Ì³üÚ

‘~à¹’~õ)̧ùó̄ ¼ýïþ(

 ‰·öø¾

î›’ïÒ Àó~üÒ ò¹~šþ
òåýô ²´ ̧Š~ø~õ

}Ø³}́…ó~ÿ ‰~̧~²ä~®

…’ô ¼ýïþ î~ø~õ

{²} ²}öÿ {‘þ

®}²üº ¼ýïþ

…’ô à~²} îù³{̧~ÿ È†³̧’~õ

 ) àëýóýâ …’ô à~²}(

èàþ ¼ýïþ

{²öüô ‘~ö }ü³}òý~õ    

{ö} …’ô àýïý~

¼ýïþ {Ø³üô ¼ïº

¼ýïþ ‘›~²” à~è

)̧ù~îþ ©~Ã(
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î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îýð̀ Ǖ²ÿ    

‘ù³}õ-…ë÷}² Ø³ö®» ¼³ß$ ‰éã 45$ ö}¥¯ 5  à̄‰¹’þ:6493771841

‘ëÙáº: 27484-120 )03 ©Ê(       moc.narinoteb.www 

    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ ²Ä÷}òþ

‘ù³}õ- îý̄}õ à~Ÿ$ ¬ ̧³ö Ô³…þ$ ¬ ÀÛ̄$ à÷¡ú Àó÷…³$‰éã 61$
ö}¥¯ 7     à̄‰¹’þ:7177978991  moc.rebifanam.www 

 ‘ëÙáº: 93014762-16804762-65014762

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ü÷̧Ú îý³üÑÝ÷̂ ́}®û    

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ îý̄}õ Ǖ»$ ¬ ®´}¼ý‡$ ¬ Ðï~²$ ̧~©’ï~õ
òý~ö²}õ$ ‰éã 42$ È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯ 103    moc.sulpxetas.www

‘ëÙô: 04955722    Ø~àº: 39925862     

   

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¤$
‰éã8       ‘ëÙô: 0513-120  Ø~àº: 63731823-520                   

 moc.notebdidas.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:©~òð êýé| ²Ä~üþ

‘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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$²ö…³öÿ à÷¡ú23$‰é|ã2042$ È†Ýú
¸÷ñ   ‘ëÙáº:85258068-72208888 à~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

‘ëÙáº:6-08258356    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

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-šù~õ {²}$¬ }¼â ¼ù³$ ¬ 72)Ǖ» îý³¥ý̄²ÿ($ ‰éã 76$
ö}¥¯2 ‘ëÙô:57313388-70113388Øáº:07317798

 ri.thkasoeG .www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î~òþ òÝ̄ÿ    

‘ù³}õ  ̧Ñ~®” {…~®$ ¬ Ðéîú È†~È†~üþ ¼ï~êþ$ ‰éã 55$ …³Ÿ Ðéîú Ë
5$ ö}¥¯   A à̄‰¹’þ: 6545587991  ‘ëÙô: 48029022 24568322

Ø~àº: 05146762    ri.emsW.www 

à³}òá~ö ¼ýïþ ̧~́û }ü³}òý~õ

î~ò~ •³ö” }ü³}òý~õ

{²î~õ ÀóÑ“ {²}²}” }²»

)sulP xetaS(

¸¯ǖ …’ô ‰³®üº

}Ø³ò̄ ‘÷̧á~

Àó~üÒ Ø³ö {êý~¶ }ü³}õ

 

‰~ǖ}²̧~©“ {‰~®}ò~

…ùýô à~ö}õ ‰~²»

®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

 {²ü~ ¼ýïþ

îÝ~öñ ̧~́}õ …’ô }²öò̄

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ

 {̂ ̧~́û î~ã  
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}š³}ÿ {̂ …ó̄ÿ ö î¦~ØÍ“ …’ô

}Øμö®òþ îÑ̄òþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ ¼~û î¦ïÿ̄    

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ ¬ Ðéîú È†~È†~üþ$ ¬ 83$ ‰éã 5$ ö}¥¯ 5
à̄‰¹’þ: 3874197991  ‘ëÙáº: 11008688

 moc.hemrarhepes.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ š†~²ÿ

²¼“- ¼ù³ã äë¹~²$ ¬ }̧’~® îÑýô$ ò†¾ à÷¡ú13$
à̄‰¹’þ:1145189614  ‘ëÙáº: 06924-310

øï³}û:1917888119-09178881190  moc.nalignakrih.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 àý÷}õ ²}îýô Ø³

‘ù³}õ - ©ý~…~õ }̧’~® îÉù³ÿ$ ¬ îý³Ðï~®$ ¼ï~²û 33

‘ëÙô:08415788$ Ø~àº: 81793788   moc.talemra.www

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$ ‘ëÙô:00269064-00369064 -00569064 Ø~àº:00769064

 à̄‰¹’þ:4646573841

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ }îý³ ̧Š~̧þ

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$Ðéîú šó÷…þ$‰éã08$È†Ýú }öí

‘ëÙáº:19245362        moc.oc-zasheb.www  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ äë½óþ

à³Ÿ-¼ù³ã …óÙ½ú$ îý̄}õ …óÙ½ú$…ô …¹“ ́ò†Þ$̧~©’ï~õ }Ü~Üý~$ ö}¥¯1
‘ëÙô: 17606823-74235943-620 ‘ëÙáº:13400823-620  

à̄‰¹’þ:5869784713     moc.mafdidah.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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄}¥¹~õ ̧³}Ÿ

‘‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$²ö…³öÿ à÷¡ú23$‰é|ã2042$ È†Ýú
¸÷ñ   ‘ëÙáº:85258068-72208888 à~²©~òú:5-44828656

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ êýé| …ùμ}®ÿ ò÷²ÿ Ø³®

‘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 Ðï~® }ê̄üô ²}®©÷

‘ù³}õ$ …μ²ä³}û ¼ùý̄ ©³}́ÿ$ ¼ù³ã äë¹’~õ$ …ë÷}² }îý³à†ý³$…Ñ̄ }́
ø~¼ð ́}®û$ ‰éã 952$ Ë3   ‘ëÙô: 49672744 Øáº: 65649624

 moc.thkasnoteb.www 

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 î¦ï¯ î¦ÝÝý~õ    

}ÀÙù~õ-àýë÷î’³ 65 …μ²ä³}û }ÀÙù~õ- ¼ý³}́$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ²òæ ̧~́}õ
²}́ÿ$ Ø~́ ̧÷ñ$ …ë÷}² Øô {ö²}õ$ à̄‰¹’þ:1000119368

‘ëÙáº:56950523-130   øï³}û:29756813190-76651743190
 moc.imihselpuoc.www 

ä³öû ̧~©’ï~òþ ̧Šù³ {²îú

‰÷¼½ù~ÿ î¦~ØÍ’þ øý³à~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“

 {²ü~ ¼ýïþ

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

îùó̄¸~õ ‰³ö¶û ø~ÿ àÙ¹~́ÿ

ª̧“ …’ô Ô³̂ ‰~̧~²ä~®

òýëå÷õ àýïý~ÿ
…ë÷²üô
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î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ à÷•³Ðëþ îóÁ÷²ÿ

àýë÷î’³ 91 {́}® ²}û ‘ù³}õ- ̧~öû$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ‰~̧~²ä~® à~Ìð {…~®
à̄‰¹’þ: 9681714673‘ëÙô:46437565 Ø~àº:65427565

 moc.liamg@tanas.rasok     moc.puorg-rasok.www 

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-¡ù~²²}û îé²®$ }…’̄}ÿ ÀÙ~®¼“$ ü÷̧Ú {…~®Ü÷}ñ$ …ë÷}²
¼ùý̄}îýóþ ²}®$¬ òùð Ô³…þ$‰éã 05 à̄ ‰¹’þ:2373514613

‘ëÙáº:00015645

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹~ñ }ê̄üô ́}ø¯ …óý¹þ

à³Ÿ - î~ø¯¼“$ …ë÷}² }î~ñ ©ïýóþ$ ¬ ¼ùý̄ …ý~” )…ë÷² ̧~́ÿ(
‘ëÙáº: 00601373-620$ 00768944-120

 moc.daloopsara.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ü÷̧Ùþ ò·}®

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ ¡ù~²²}û ̧³ö$ ¬ ̧³ö Ô³…þ$ ¬ …ª½~ü¾$ ¬ ́ò̄
öàýëþ Ô³…þ$ ‰éã 19$ ö}¥¯3   à̄‰¹’þ: 3119888991

‘ëÙáº:56648322-02648322

¸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-¬ ‰³®üº$¬ ²}̧’þ$ à÷¡ú {²}̧’ú$ ‰éã 88

   ‘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 ö¥ý̄ }¥¯‰÷²

‘ù³}õ-}êïŠýâ$¬ ̧~¥ì$¬ 94$ ÜÁ³5$‰éã04$
à̄‰¹’þ:9991485841  ‘ëÙô:8-75613144  Ø~àº:90854144

moc.amzathkas@ofni

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 î›ý̄ À¯²ÿ

‘ù³}õ-àýë÷î’³6š~®û îªÁ÷Ã à³Ÿ$ šó‡ ¼³à“ {²îýá÷$ä³öû
…ýô}êïëëþ {…~® ²}ø~õ ‰~²»$îùó̄¸ýô î½~ö² {…~® àýÙý“ ‰~²»

‘ëÙàº:0362684

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

à÷•³ ÀóÑ“ ‰÷ü~

Øý̄}² Ø÷è®

{̧~õ ̧~́}õ ‰é¸’ýâÀóÑ“

 )Ü~ê‡ ̧ÝÚ ä³üô ö}Øì(

}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~

‘ýÕ~̂

{…~® àýÙý“ ‰~²»

‘³}́ î¦÷²
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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 î›ý̄ àý~òŠ÷²

‘ù³}õ-à~²ä³ ¼ï~êþ$…~è‘³}́ šéí {í }¥ï¯$¼ï~²û4641

à̄ ‰¹’þ:1895599341  ‘ëÙô: 06970088-06662088-000036414
Ø~àº:02452088

 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 }îý̄ }¥ïÿ̄

¸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}”$ ²ö…³öÿ }®}²û î¦ýÊ ²ü¹“$

 à̄‰¹’þ:4884199143  ‘ëÙô: 68437333-820

 Ø~àº: 38437333-820

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¼ú …ó̄ä~õ

Üð-}…’̄}ÿ š~®û Ǖüð ‘ù³}õ$…ë÷}² ¼ùý̄ ©¯}à³ñ$¬ 4
à̄‰¹’þ:8934118173  ‘ëÙô:8-73034663-520

Ø~àº:04034663 -520 ri.lmst.mq.www

î̄ü³ àì:{Ü~ÿ ¥¹ô ²…~òþ }²¼¯

‘†³üμ-¡ù~² ²}û }…÷²ü¦~õ$}öí {…~®}òþ î¹áô

‘ëÙô:44087743-04097743-140  Ø~àº:08267743-140

î̄ü³àì: {Ü~ÿ  Ðëý³Ä~  ¡³}Ôþ

à³î~ò½~û  ¬ ¼ùý̄ }î›¯ü~õ$ ²ö…³öÿ üå~õ öü·û$ }®}²û ²}û ö ¼ù³̧~́ÿ
à̄ ‰¹’þ: 735386176  ‘ëÙô: 7-64583283-380

Ø~àº:24783283-380

î̄ü³àì: {Ü~ÿ Ø³ǖ Èùï~̧†þ    

²¼“  äë¹~²$ äë†~×$ šó‡ ¼ù³ã ¼ùý̄ …ù½’þ
à̄‰¹’þ:5566768614  ‘ëÙô: 14095733-310

Ø~àº:54095733 310          ri.lmst.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 ́}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 ̧ý~îâ Øª³}üþ ò·}®

¼ý³}́- …ë÷}² îÉù³ÿ $ò†¾ ¬ äë¢ýô ¼³Üþ$̧ï“ ¡‹ ®²̂
}öí$‰éã6   à̄‰¹’þ:9784875817   ‘ëÙáº: 05912283-170

øï³}û:33789037190      moc.oohay@m011ais

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»$ …ýô î³üð 91 ö02$²ö…³öÿ à÷¡ú î³üð7$ ̧~©’ï~õ
îùó̄¸~õ î½~ö² Øó~ö²}õ ‰þ {̧ý~  ‘ëÙáº: 51713533-770      

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 ¥¹ýô …¹’~òþ

‘ù³}õ- îý̄}õ Ø~Èïþ$îÝ~…ì ̧~́î~õ {̂$‰éã171$ È†Ýú3 $ ö}¥¯6$
à̄‰¹’þ:6674985141  moc.yapmocdarheb@ofni 

‘ëÙô:66805988    Ø~àº:95532482

  {́î~ü½å~û Øóþ

 îá~òýâ ©~ã
ö´}²” ²}û ö ¼ù³̧~́ÿ

{́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 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›~õ ¼³Üþ

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ à³î~ò½~û

{́î~ü½å~û Øóþ ö îá~òýâ
©~ã }̧’~õ äýé|õ

î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ

²}î~õ ©~ã ‰þ

¶‚÷ {́î~ÿ ¼ï~í

 ̧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¿

…ù³}® ̧~́}õ  ‰~²̧ú
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î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôé|î¦¹ýô îý³

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$ …ë÷}² ©÷²®üô$ ¬ ‘÷¥ý̄4$ ‰éã23$ ö}¥¯2$
à̄‰¹’þ: 38969966441 ‘ëÙàº: 39476588    

 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:05092223-710      Ø~àº:52474223-710

 moc.oohay@744biS 

²‚º 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÷”$¼ýóÝ³- ¬ {́}®ä~õ$¬ ¼ùý̄
}¥ïÿ̄$à÷¡ú }¥ïÿ̄$‰é|ã2

‘ëÙáº:26763433-820

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ À~®ß ²ö}õ …̄

‘ù³}õ- …ë÷}² î³´®}²}õ$ ¼ù³ã {́î~ü¾$ ®²̂ ¼ï~êþ ¼ù³ã$ î›’ïÒ
¥áï“$ …ë÷ã }îý̄$ È†Ýú ®øð  ‘ëÙô: 68321068-52321068

Ø~àº: 87421068   ri.nazasijan.www 
 moc.oohay@nazasijannima 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¡÷Ô÷òþ

{…~®}õ  à÷ÿ à~²ä³$²®üÚ 53j$ ‰éã 5   à̄‰¹’þ:9734576136
‘ëÙáº: 07192335  160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }…~°² Ü~̧ïþ

Üμöüô  î¦ï¯üú$ îóÉÝú 1$ à÷¡ú 1$ ‰éã 31  à̄‰¹’þ: 7958671943
‘ëÙô: 05777523- 04777523 820Ø~àº: 06777523- 820

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²}ñ }üì }̧¦~ß    

‘ù³}õ-  š~®û ¼ù³ü~²- à³Ÿ$ øÙ“ š÷ÿ$¬ ®…~Ô¢þ$¼ù³ã ÀóÑ’þ
´²üô ®¼“$‰éã25$à̄‰¹’þ:6743131573   ‘ëÙáº:08939864

MOC.NARI-IMS.WWW 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý̄ }̧ÿ̄

}ø÷}́-à÷ÿ ò†÷”$ ¬ ¥~ØÎ4$ ‰éã07    

‘ëÙáº: 56994553160        øï³}û: 53840486190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ } ÀÕ³ÿ îÝ̄ñ

‘ù³}õ-}…’̄}ÿ îÉù³ÿ$ ¬ îóÁ÷²$ ‰éã38$ ö}¥¯1

‘ëÙáº:35231788-64402788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ }üμ®‰ó~û    

ä³ä~õ-šù~® î³àμÿ$ ¼ù³ã Ø³®ö̧þ$ Ø³®ö̧þ ®öñ$ šó‡ ØÅ~ÿ ̧†μ
à̄‰¹’þ:  56531- 74194    ‘ëÙáº: 64635123- 710

øï³}û:43637711190-84855215390moc.liamg@kahknahok 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ‰ý~ñ à~Ìïþ {¼’ý~òþ     

‘ù³}õ  àý~ò½ù³$ ¬ È÷̧þ$ ‰éã 24       ‘ëÙô: 37423164
øï³}û:76434162190- 52292272190

ÐÅ÷ øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ }îýô ®}®}¼þ …ýéòá÷øþ    

‘†³üμ - …ë÷}² }̧’~® ¼ù³ü~²$ ¬ äëá~²$ ¬ öÀ~í$ …³Ÿ È~ø~$ È†Ýú
øïáÚ$   à̄‰¹’þ: 5337596515     

‘ëÙáº: 06738733 - 140     ri.dnazasdat.www 

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 

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

¶²Û ‰ùóú

Øý̄}² ©~ã {́î~ ‰~²»

îÑý~² ä¹’³à~̧Šýô

î÷̧¹ú ò~šþ ̧~́}õ }îýô

 {́î~ }üïô }²öò̄}õ

î¦â ä¹’³ ̧ùó̄

Àó~üÒ îá~òýâ ©~ã }ü³}òý~õ

ä³öû ©~ã ¼ó~̧þ

 ‘â {́î~ ‰~²̧ý~õ

®}²üº {́î~

àùô ©~ã ‰~²̧ý~õ  

 ́üï~̂
 )´üï~ Ðï³}õ {̂(

È~® ̧~́ò̄ ̧ùó̄

   

{́î÷õ ̧óœ ®ÜýÞ

 ‘ýÕ~̂
 

}…³}²¼ô

ò÷üô ²Äþ| {…~®

}ü³}õ Ø³üïá÷

…’ô î~üô

î›’ïÒ ²òå¯}òú
ò~ò÷ ò« öä³}ò÷í ̧ý³š~õ
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¸óå¯}òú

à~êý†³}̧ý÷õ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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~ÿ Ð†~» ́ò̄

‘ù³}õ-øï“ Ô³̂${́}®ä~õ šó÷̂$…ë÷}² à÷øâ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ ö
}®}²ÿ È÷…þ$…ë÷ã03}®}²ÿ$Ë7$ ö}¥¯2703   ‘ëÙáº:34961688-

78218556-17525064

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

î̄ü³ Ð~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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ®}²} ò~ñ {ö²    

‘ù³}õ  îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ ö´²}$ à÷¡ú ²ØýÑþ)02( ‰éã 41$Ë }öí
‘ëÙô :2- 15665588  Ø~àº: 05985588

moc.lortnoCniheB.WWW 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²¥ýð }îýô ́}®û    

‘ù³}õ  …μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$ îÝ~…ì ®}ò½å~û ‘³…ý“ î̄²»$ ¬ šó“$
à÷¡ú }öí$ ‰éã 6$ È†Ýú ̧÷ñ  ‘ëÙô: 2- 10753388

Ø~àº:97705388              moc.haratled.www 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® }¼’³ÿ

‘ù³}õ- ¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$‰~üýô ‘³ }́ šéí {í }¥ï¯$à÷¡ú ®öñ$‰éã21
‘ëÙô: 68450088 -15053688-09015388Ø~àº03015388

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿò~À³ ‘³à¾ ®ö´

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ ö¥ý̄ ®̧’å³®ÿ$ à÷ÿ ‘ª~²̧’~õ$ ¼ï~²û 61

‘ëÙô: 96932 Ø~àº: 78467222

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ šëýì äì ò†þ

‘ù³}õ-îý̄}õ Ø~Èïþ$ ¬ ¼ùý̄ äïó~ñ$ îý̄}õ ̧ëï~»$ò†¾ ¬1/6$
¼ï~²û 97‘ëÙô: 69042088-55042088 Ø~àº: 92412088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³¼ý̄ Øý³öÿ́

²¼“- …ë÷}² ¼ùý̄ }òÁ~²ÿ$¬ …ù~²}õ$ ò†¾ …ù~²6$‰éàú441

 ‘ëÙô: 50880788-120 17192733-17092733-310

 Ø~àº:78582733-310

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥¹ýô à÷¼~Ø³

‘ù³}õ- …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$ …ë÷}² ̧’~²ÿ$ ¼ï~²û 11$ È†Ýú 4

‘ëÙô: 57887888-52858788-77028788 Ø~àº: 67887888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²}îâ  …Áý³

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ ̧ý̄ î¦ï¯ …Áý³

‘ù³}õ-¸ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ®à’³ Üó̄ÿ$ à÷¡ú 02$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 5-36166788 - 81756788 Ø~àº: 59086788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ®}ò~‚ý~õ

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$ Ø~́5$ ¬ ̧ýï~ÿ }ü³}õ$²ö…³öÿ …ýï~²̧’~õ èêú
à̄‰¹’þ:1173467641 ‘ëÙô: 7-67137588-67958388

Ø~àº: 21257588 ri.ebt@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿø³îμ Ø~îýëþ

‘ù³}õ-¬ à~²ä³ ¼ï~êþ$ ¬ øÙ’ð$ ¼ï~²û 7

‘ëÙô: 88890088$3-10963388 Ø~àº: 64152088

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï÷®  îÝ̄ñ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ ¼ùý̄ ©¯}îþ$à÷¡ú ¼~®ÿ$‰éã1$
à̄‰¹’þ:6843574991 oc.rinahsom@ofni

‘ëÙô:82198888$42107788  Ø~àº: 47109788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ …ùïô ¥½ï’þ

‘ù³}õ-¬ Ð†~»|‰÷² )‘÷}òý³($ ¼ï~²û 11

‘ëÙô: 37107788 Ø~àº: 02557788
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î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ¡ù³{́}®

‘ù³}õ-à³üïª~õ ́ò̄$¬ ̧ó~üþ$¬ ¼ùý̄ ©¯²ÿ$‰éã 02$
‘ëÙáº:00026614   à̄‰¹’þ:1363985851

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Èùïμ }¥ï¯‰÷²

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ¬ ́²®¼“ Ô³…þ$ à÷ÿ üμ®}õ$ ¼ï~²û 33

‘ëÙô: 83-63110988 Ø~àº: 93110988

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® ¥~Ÿ ́ö}²

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ Ô³…þ$ò³̧ý̄û …ú šï~êμ}®û$à÷¡ú ‰³öüô$‰é|ã1

‘ëÙô:5-19012966  Ø~àº:03012966    moc.batsiz.ww

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³øóæ Ü~š~²üú

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ ®ö ²}øþ Üëùâ$ …ô …¹“ î³¼ÿ̄$ ‰é|ã2$ È†Ýú øïáÚ
‘ëÙô: 4-15810922 Ø~àº: 26036222 -85810922

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  Ðëþ }Øªð }…³}øýïþ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ¬ ®êŠ±ü³$ ò†¾ ¬6$ ¼ï~²û 22

‘ëÙô: 57120588-36205788$ 4935588$ 59355788
Ø~àº:03864588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¼~®©~̧“

‘ù³}õ- îý̄}õ šù~®$ …μ²ä³}û ¼ùý̄ äïó~ñ$ ¬ ¼ùý̄ ̧~šÿ̄$ ‰é|ã 8

‘ëÙô: 75422088$36422088 Ø~àº: 99662088

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ¡óåýμÿ

‘ù³}õ- ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ®à’³ Üó̄ÿ$ ò†¾ ¬ 22$ ‰é|ã 1$ È†Ýú ®öñ
‘ëÙô: 34336788-45775788-92346788 Ø~àº:16995788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ‰³öüμ ¼Ñ†~õ è|²ÿ

}ø÷}́-¬ äë¹’~õ$¬ …÷̧’~õ $ ¬ à~²öõ ¼³Üþ$…ýô {…~õ ö {°²$ ‰é|ã962
à̄‰¹’þ:3754716316  ‘ëÙáº:51-21631233-160

moc.yapnainab.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ î³}®ü~õ

‘ù³}õ - …μ²ä³}û {Ø³üÝ~$¡ù~² ²}û šù~õ à÷®ã$à÷¡ú ̧Šù³$‰é|ã 3

‘ëÙô:7-13067688-64048  Ø~àº:83067688

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ ̧†â ®̧“

‘ù³}õ-¬ ®à’³ îÙ’§$ ò†¾ ¬ }òÝé|̂$ ¼ï~²û 2

‘ëÙô: 4-35136888$ 00056975 Ø~àº: 92044888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿî¦ï¯ îù̄ÿ ®…~×

‘ù³}õ- ¬ ®à’³ …ù½’þ$ ¬ ‰~à¹’~õ$ à÷¡ú ®øð$ ¼ï~²û91

‘ëÙô: 8-76823788 Ø~àº: 28506788

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  }®ö}²® …~…~©~òý~òº

‘ù³}õ- ¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ ¬ ¼ùý̄©¯²ÿ$ ¼ï~²û 86
à̄‰¹’þ:5193875851‘ëÙô: 6-47811888 ö 3-29434888

Ø~àº: 52472888 moc.narimaz.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }îý³ ‰ýï~õ ́ò̄ÿ

‘ù³}õ - ÌÙ³$¬ Ø³ǖ }Ø½~²$…ë÷}² {²¿ ¼³Üþ$à÷¡ú ̧³ö$‰é|ã 32
‘ëÙáº:09580022-02360022ö12-91594622

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~  ̧ý~øáé

‘ù³}õ- ¬ îÙ’§ ¼ï~êþ$ò³̧ý̄û …ú øÙ“ ‘ý³$à÷¡ú {²}ñ$‰é|ã73

‘ëÙô:48812888-08283888Ø~àº:67143888

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ î¹’›~…þ

‘ù³}õ-…ë÷}² îý³®}î~®$îý̄}õ î~®²$¬ ö´ü³ÿ ‰÷²$ ‰é|ã23$ ö}¥¯5$
à̄‰¹’þ:1376495451  ‘ëÙáº:13861922-17702922-79861922

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à³}î“ }̧é|îþ

‘ù³}õ-¬ îý³´}ÿ ¼ý³}́ÿ$ …~è|‘³ }́ ¬ îÉù³ÿ$ à÷¡ú Ð³Ø~õ$ ‰é|ã 22
‘ëÙô: 2-09942788 Ø~àº: 63501788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ²ö´…ú ²ö®ä³ÿ

‘ù³}õ-¬ …ù½’þ$ò³̧ý̄û …ú ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ‰éã79

‘ëÙô: 81526788-81526788-13096788-71076788
Ø~àº:55586788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ {́}®¼~ø³©þ

¸óó̄Ÿ- ¬ î÷ê÷ÿ$ ©ý~…~õ }ò’Í~ñ$ ‰é|ã 11ö 31

‘ëÙô: 06519233$84163233-780 Ø~àº: 95519233-780

²‚ýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ ¼ù~̂|}ê̄üô }²ØÑþ

‘ù³}õ-¼ù³ã }à†~‘~õ$Ø~́2$…ë÷}² ¼ùý̄ À~²îþ$¬ }îý³ î¦ÝÞ ̧Ñý̄$
î›’ïÒ }®}²ÿ äëù~$ È†Ýú 2$ ö}¥¯ 702 ‘ëÙô: 16-06646644 Ø~àº: 21544644

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~  …ë÷²}òþ

‘ù³}õ - ü÷̧Ú {…~® $ ©ý~…~õ …ý¹’÷õ $ ò†¾ ©ý~…~õ 81$ ‰é|ã 04

‘ëÙáº: 45202088-62653688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ àý÷}õ àý÷}õ ‰·ö

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ îý̄}õ Ø³øóæ$ ©ý~…~õ ‰ý÷ò̄ ®öñ$ | ‰éã 6$|
ö}¥¯}öí šó÷…þ | à̄‰¹’þ 3197477991 ‘ëÙô: 74346182

Øáº:33577798 3

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ }ÀÕ³ üμ®}òþ ‰÷²

´ò›~õ - ©ý~…~õ à÷¡ú î½áþ $ ¡ù~²²}û }öí $  à÷¡ú 8 î’³ÿ ¡ù~²ñ $ ‰é|ã 575

‘ëÙô: 58-75995433-420   Ø~àº: 88614433-420
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ îù³®}® ©ë›þ

‘ù³}õ -îý̄}õ À~®Üýú $ …ë÷}² Ø³®ö» $ …Ñ̄ }́ ©ý~…~õ î~êáþ $ ¼ï~²û
932$ î›’ïÒ {…½~²$Ë 2 $ö}¥¯ A2öB2 ‘ëÙô: 09-88294044-

54014044-79794044    Ø~àº:86014044

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ö¥ý̄ ®̧’›³®ÿ

}ÀÙù~õ -¬ ¡ù~² …~× ©÷}š÷$©ý~…~õ Ð~Øý“$ò†¾ …ô …¹“©ó̄}õ$ ‰éã961$
ö}¥¯ 2ö3  ‘ëÙô:57963223-87073223-130 Øáº:84693223- 130

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ …~…â }îý³}òþ

 ‘ù³}õ:©ý~…~õ ®à’³ …ù½’þ| $©ý~…~õ š÷}® ̧³}Ø³}́$| ¼ï~²û62| |
Ø~àº:05703788 ‘ëÙô: 3-60470588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~îâ }̧ÿ̄

 ‘ù³}õ:…ë÷}² {Ø³üÝ~$| ¬ ²ö}òŠ÷²$| ‰é|ã42$| È†Ýú4|

‘ëÙô: 82-52003022  Ø~àº:92003022

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-moc.ribdathezasnaray@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ òÝ½ýóú

 ‘ù³}õ - ¬ îÉù³ÿ$¬ Ø›³$¬ ÔÙ~²ÿ$à÷¡úèš÷²®ÿ$‰é|ã4$È†Ýú3

‘ëÙô : 3-10039488   Ø~àº : 40039488

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¥¹ýô Ð³̂ Ð~î³ÿ

ä³ä~õ-©ý~…~õ ¼ùý̄ …ù½’þ- …Ñ½“ 61) ò÷…ª“(-ò÷…ª“5
à̄‰¹’þ9687565194  ‘ëÙô:3-18606123-710 Ø~àº:59706123

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥†ý‡|}êëú ®êå½~

}ø÷}́ -¬ öø~…þ$ò†¾ 01 àý~õ {…~®$ ̧~©’ï~õ ®}ò¾$‰éã2$È†Ýú2$
ö}¥¯ 7ö8 ‘ëÙô:1-05758333- 14787333-00031933-160

à̄‰¹’þ:1591175516 Ø~àº:83687333-160

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ø÷¼óæ à³…~̧ý÷õ

}ÀÙù~õ-¡ù~²…~× …~è$îÝ~…ì …~¼å~û à~²ä³}õ$…ô …¹“ à~î³}õ$‰éã7
à̄‰¹’þ:1134473718  ‘ëÙô:4-10323663 -130

Ø~àº50323663-130

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ̧ëýï~òþ

‘ù³}õ-¬ ö´²}–$à÷¡ú 91$ ‰é|ã 42$È†Ýú øïáÚ

‘ëÙô:2-13205588 Ø~àº:92612788

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ̧ý̄ Ð†~» ©÷¼ó÷üº

 ‘ù³}õ-¬ îéÀ¯²}$¬ ¼ý« …ù~üþ šó÷…þ$…ô …¹“ ¡ù~²ñ ‰éã3$
à̄‰¹’þ 1847195341  ‘ëÙáº:49463088

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿÐëý³Ä~ ©~ê÷

 ‘ù³}õ-¬ {́}®ÿ$ÄëÒ ¼ï~êþ ®}ò½å~û ¼³üÚ$¬ ¼ùý̄ Ü~̧ïþ$ò†¾
à÷¡ú äë¹’~õ$‘Ý~ÈÒ …ë÷}² ¼ùý̄ À~ê¦þ î›’ïÒ …Áý³$‰é|ã 02$ È†Ýú

3$ ö}¥¯ 503 ‘ëÙô:98182066 Ø~àº:12282066

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ Ø³ø~® È~ø³ü÷õ

}ÀÙù~õ- ©ý~…~õ ¡ù~² …~× …~è|- à÷¡ú …~× ́²¼â- ‰é|ã 02

‘ëÙô:8-44296263 -130 Ø~àº:42008263-130

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ Ø³¼~ ® à~öû ‰ý½ú

 ‘ù³}õ- ¬ ä~ò̄ÿ$¬ ø½’ð$‰é|ã 5 $̧~©’ï~õ {‘â

 ‘ëÙô:9-27657688-94428)̧þ ©Ê(  Ø~àº:08657688

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ à³üð š÷è|üþ öü›÷üú

   ‘ù³}õ-…ë÷}²{Ø³üÝ~$¬ Ð~ÈÙþ Ô³…þ$‰éã26$È†Ýú ̧÷ñ

 ‘ëÙô:5-19015622   Ø~àº:09015622

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ …μ²äïù³òý~

à³Ÿ- îù³öüé| $ ©ý~…~õ ®²©’þ$ ¼ï~²û 181$ |̧~©’ï~õ {‰’÷»$ö}¥¯41
‘ëÙô: 00960533-620 Ø~àº: 78770533-620

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ îù̄ÿ šëýë÷ò̄

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$…~è|‘³ }́ ¬ îÉù³ÿ$à÷¡ú ¥ïý̄$ ¬ ̧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
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à~ö¿ ‘̄…ý³ È÷»

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 ¥¹ýô À~‚†þ

‘ù³}õ - …μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ò³̧ý̄û …ú ̧ýï÷õ …÷êý÷}²$¬
È~êÝ~òþ)}ò’ù~ÿ Üëþ ́}®û($ ò†¾ à÷¡ú òùð )¼ùý̄ Äý~üþ($‰éã 04 È†Ýú

øïáÚ  ‘ëÙáº: 73120844-98500844

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ýô Øé|¥þ

‘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 }öä÷̧“ îëâ à³ñ

‘ù³}õ-¬ Ø’¦þ ¼Ý~Üþ$¬ …ý¹’÷õ$à÷¡ú 1/2$‰é|ã94
à̄‰¹’þ:3194461341‘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

²üýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ ò~À³ ²ØýÑþ }̧á÷üþ

‘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- ¬ š³®õ$…~è‘³ }́ ¡ù~² ²}û }̧Ùó̄ü~²$ à÷¡ú }ü³Ÿ$ ‰éã04$
¸~©’ï~õ ©~ö² îý~òú$È†Ýú2$ö}¥¯42  ‘ëÙô:20829262-70829262 -

50729262   Ø~àº:63729262

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ ©ý³}ò̄ü¾

‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ …ë÷}² ®²ü~$¬ À³}Øù~ÿ ¼ï~êþ$ ò†¾ ¬71 ¼³Üþ$
‰éã1$ È†Ýú ̧÷ñ   ‘ëÙô:37005322-81775322 Ø~àº: 82105322

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

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ }êï~» öò̄ÿ

    ‘ù³}õ- ‘›³ü¾$òý~ö²}õ$|à÷¡ú î†~²´üô$¬ ¼ùý̄ îÁÉÙþ îÝ̄¸þ$
‰éã 87$ ̧~©’ï~õ ²̧~  à̄ ‰¹’þ:1195381791  ‘ëÙô:53800417

Ø~àº:84775722

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ÀÙ~üþ

‘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

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 ¥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

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 î³‘Åþ ò÷² Ðëý„þ

‘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

î̄ü³ Ð~îì: {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- î¦ëú }îý³üú$ ¬ ¼ùý̄ ¥¹ô ©Å~‚ëþ)‘Ý÷üú32($©Å~‚ëþ6$
È†Ýú }öí$ ö}¥¯1   à̄‰¹’þ:8409737819  øï³}û:25720155190

  ri.ribdathsovak.www
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}•³îù³{́}õ ‰~ǖ}²

{²î~õ ̧~́û ̧óå~õ

´ü³̧~©“ ä¹’³
Ü~‚ð

à~òþ à~ö}õ ¼³ß

 ‰÷üó̄û òÝ¾

îýμ}õ ä¹’³ }²ç

}²à~õ ÐÁ³ ¼ï~í

…ùýô È³̈ ²öî~ã

‘³®® ²}û ø÷¼ïó̄

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ î¹Ñ÷® ‘ý³û à~²

‘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

î̄ü³Ð~îì: ©~òð Ø~Èïú  }²à÷}́ÿ

‘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 ¥¹ýô ‰³̧’¾

‘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: {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  ri.notebcinilc.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 à~î†ýμ îÑÍïþ

‘ù³}õ-àýë÷î’³ 02š~®û ®î~öò̄$‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ ‰³®üº$ò÷{ö²ÿ4$
¼ï~²û 2/84  à̄‰¹’þ:0580214561 ‘ëÙô:21905267

Ø~àº:42905267

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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ šëýì }…³ü½ïþ

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
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‘¦ëýì ©~ã ö ‰þ
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{‘÷õ ‰~²”

È³̈ {Ø³üó~õ øμ}²û }îý̄

È³̈ {Ø³üó~õ {î~Ÿ

î̄ü³ü“ îùó̄¸þ ö
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î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ
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©~ã ̧óæ ö ̧~́û

À~®ß à~ö}õ

 ‰~²» ̧’÷õ

 ‰~®ü³î~ò~

¸~²}ÿ ̧~́û ̧~ö}èõ

{²äï~õ È³̈

 …ó~ …³Ÿ

‰~²‘~ã ò÷òå³

¸’³ç }…óýú š~öǖ)̧~Ÿ (

‰̄ǖû È³̈ ö Øô

äý’~² ²øóï÷õ

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ø÷¼ïó̄

…ó̄²Ð†~»- …ë÷}² }î~ñ ©ïýóþ$îÝ~…ì ́îýô ö²¼́þ ¼~øýô$̧~©’ï~õ
à†ý³$ ö}¥¯01$ à̄‰¹’þ:9014475197 ‘ëÙáº:95614333-670  

 øï³}û:32251677190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ́}ø¯ }îý³ ÿ

 ̧óó̄Ÿ- àï³…ó̄ÿ …ù½“ î¦ïÿ̄$ö²ö®ÿ {̧~öêú$ îÝ~…ì à~²©~òú }ü¹’â$
šó‡ î÷´}üýâ ̧~́ÿ$‰éã7$ È†Ýú }öí ‘ëÙáº:7-65967133-780

øï³}û:63757788190-62752910190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ } îý̄ ®è²}ñ|

‘ù³}õ- ¬ ä~ò̄ÿ šó÷…þ$à÷¡ú12$‰é|ã4$

 ‘ëÙô:32369788-06057888  Ø~àº:58569788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄ È~ø³ÿ

Üð-…ë÷}² }î~ñ ²Ä~$î›’ïÒ }®}²ÿ ö ‘›~²ÿ Ø³®ö»$È†Ýú øïáÚ$
ö}¥¯881   à̄‰¹’þ:5058693173   ri.ec-soonba.www

‘ëÙáº: 57630283-520 øï³}û:17302552190

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-òý~ö²}õ$ ¬ ¼ùý̄ …~øó³$¼ùý̄ îÝ̄¸þ)î·®û($ ‰éã87$
¸~©’ï~õ ²̧~   ‘ëÙáº:36244418-88315722

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- ‘ù³}õ-…μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$à÷ÿ òÁ³$}…’̄}ÿ Ø³ö´}òÙ³$
‰éã 1$ È†Ýú2Ô³…þ$ö}¥¯4  à̄‰¹’þ:8113176441

  ‘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 ò~®² öàýëþ

‘ù³}õ- ¬ {́}®ÿ$ …Ñ̄ }́ ©÷¿ ¼ï~êþ$ ¬ ¼ùý̄ ¥ïý̄ òï~üó̄äþ$ ‰éã 2
¸~©’ï~õ ‰~²» 1$ È†Ýú2$ ö}¥¯ 01$ à̄‰¹’þ:4664997541

‘ëÙô:19664966‘ëÙáº:59476566  ‘ëå³}ñ: 04387350990

   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 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²Ä~ øó³ö² }̧éîýú

´}ø¯}õ- ¬ …ù½’þ$ …ù½’þ 31$ ̧ï“ ¡‹$ }öêýô ̧~©’ï~õ$ Ë
øïáÚ          à̄‰¹’þ :1477573189‘ëÙô: 22851233- 450

Ø~àº:20738798-120   ri.nuotossrap.www 

   î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö´…ú Øý³öÿ́

‘ù³}õ- ‘›³ü¾$¬ ¼ù³®}²ÿ$ ‰éã412|$‰~̧~¶011$ Ë 6$ö}¥¯126$
à̄‰¹’þ: 3894463691‘ëÙô:50154   Ø~àº:20990722

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ ¼Ñ~Ðþ Ø³

‘†³üμ- ¬ Ðéîú È†~È†~üþ ) ¡~üáó~² ($ …ú È³Û {…³̧~õ$ …~è‘³ }́ …ýïú ‘~îýô
}š’ï~Ðþ$ ̧~©’ï~õ î’ýô$ ö}¥¯ 8  à̄‰¹’þ:1757794515

‘ëÙô:47545233-140  |Ø~àº:97045233-140
moc.hezasyaras@iofn

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö̈ }êú Ø’§ }êëùþ

‘ù³}õ- ‰÷òâ$…ë÷}² ¼ùý̄ Øé¨ ́}®û$®ü÷}² ¼ùý̄ }ö²ã$¬5$ ‰éã5$
‘ëÙô: 81703164-2753164     ‘ëÙáº:45513444

 moc.oohay@hratnamugra 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦¹ýô À~®Üþ ‰÷²

}ø÷}́- …ë÷}² ‰~̧¯}²}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼ï~²û 1$ ̧~©’ï~õ Øóþ ö
îùó̄¸þ$ Ë4    ‘ëÙô: 4-15443443-160   Ø~àº:65443443-160

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ®øÝ~òþ

}ÀÙù~õ-  Ø³®ö̧þ$¬ îó÷¡ù³ÿ$ ¬ î›ï³$ šó‡ î¹›¯ }è‚ïú$
‰éã18$ Ë2   ‘ëÙáº: 14442123-130  

 moc.liamg@katrap.ofnI 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ Ð†~̧þ

‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ îÉù³ÿ$ ¬ Ø›³$ à÷¡ú ¼ùý̄ òÍ³ÿ$ ¼ï~²û83$
ö}¥¯8  ‘ëÙáº: 47511888  ri.ecjas@ofni 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ¥¹ýô ́}®û

‘ù³}õ- à÷ÿ òÁ³$ ¬ Ø~Äì ¼ï~êþ$ ò†¾ ¬ Ø³¥μ}®ÿ$ ‰éã 2$
à̄‰¹’þ: 1943567441 ‘ëÙô: 7-68554288 Ø~àº:88587288

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥¹ýô ÔÙ~²ÿ

‘ù³}õ- …μ²ä³}û šéí {í }¥ï¯$ ò³̧ý̄û …ú }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ ‰éã 944$
È†Ýú 5$ ö}¥¯21$ à̄‰¹’þ:9836461641

‘ëÙáº: 41286244-51286244     ri.oc.hrg.www 
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

‰÷ü~ È³̈ ø÷î~õ

²}üïó̄ }…óýú à÷ü³

à÷‘÷}í

î÷̧¹ú ò~šþ ̧~́}õ }îýô

 …ó~ ̧~́}õ Ø³ò~ñ

Ø³}äý’þ }ò̄ü½~õ Øé”

}ò̄}́ü~² È³̈ ‰~²̧÷}

²}û ‰÷ü~õ Ø³´}òú

}²öò̄ ²ø~̂

È³̈ ö î¦~̧†~” ̧~́û ò÷  

¥Á~² ̧~́û òýï³ö´

²}û ä¹’³}ò̄ü½~õ

 ®òý~ ä¹’³}õ {òμ}õ

 ‰³®üº ̧~́û îó½÷² ø½’ð

 ‰þ {̂ øóå~ñ

‘÷̧Ñú }òù~² {²ü~ò~

îùó̄þ̧ ‘¦ÝýÝ~” ö
 ‘÷̧Ñú îý³}ä³ ‘›ùýμ

…³ò~ }êá’³öòýâ

²‚ýº øý~” î̄ü³û:  {Ü~ÿ Ð~²Û ¼ï¹~üþ

}ø÷}́- ́ü’÷õ à~²ä³ÿ$ ¬ ¥›“ }Àëþ$ ‰éã 611$ È†Ýú2
‘ëÙáº: 160-15716223 moc.oohay@namuoh.hratayuoP 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î›’†þ ¼›~Ðþ …~Ôýóþ

à³î~õ- …ë÷}² šïù÷²ÿ$ …Ñ̄ }́ …ë÷}² ²Ä÷}õ …ú ̧ï“ Ø³ö®ä~û$̧ï“
²}̧“$̧~©’ï~õ îýé®$È†Ýú4$ ö}¥¯ 513

‘ëÙô: 08871823-430 øï³}û: 50287923190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~‰÷² Øª³ÿ ö}üÝ~õ

‘ù³}õ- ¬ ¼³üÑ’þ$ …~è‘³ }́ ‰ì ²öîþ$ à÷¡ú ̧ýó~$ ‰éã 3$ È†Ýú 3$
ö}¥¯ 13$ à̄‰¹’þ: 8813183391  ‘ëÙô: 23211222

Ø~àº:10751222   moc.llawtook.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ À~®ß ²ö}õ …̄

‘ù³}õ- …ë÷}² î³´®}²}õ$ ¼ù³ã {́î~ü¾$ ®²̂ ¼ï~êþ ¼ù³ã$ î›’ïÒ
¥áï“$ …ë÷ã }îý̄$ È†Ýú ®øð ‘ëÙô: 68321068-52321068

Øáº: 87421068 moc.oohay@nazasijannima
ri.nazasijan.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ǖ}êú îó~š~‘þ

‘ù³}õ- À~®Üýú$ {ü“ }... à~¼~òþ$ …ýô ©ý~…~õ {…~°² ö îù³}õ$ ‰éã17$
È†Ýú3$ ö}¥¯11 ‘ëÙô: 7-65696944  Ø~àº:93416944

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ }îý³ÿ

üμ®-ÀÙ~‚ýú$…ë÷}² ¼ùý̄ Üó̄ÿ$¬ îÑ³}Ÿ$îÑ³}Ÿ5$‰éã11$

‘ëÙáº:38273383 -530à̄‰¹’þ:79488861918
moc.itigaraf.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }Ø½ýô äó›þ

¸óó̄Ÿ- ©ý~…~õ î†~²ã {…~®$ à÷¡ú …ù½“1$ ‰éã01$

 à̄‰¹’þ: 4154679166  ‘ëÙáº:92916533-780
moc.awsraptA.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ý̄² ²}®à~òþ

‘ù³}õ- ¬ îÉù³ÿ$ ¬ à÷û ò÷²$ à÷¡ú ̧÷ñ$ ‰éã 31$ ö}¥¯7

‘ëÙô:  7-62524588   oc.liamg@0111.nayophar 

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ¼ùé {Ü~ Ø³Ÿ }êú

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ò†¾ 41 Ô³…þ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ …³Ÿ$ È†Ýú 5$
ö}¥¯2 ‘ëÙáº: 81238333160    moc.liamg@ne.ocdnavA 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼~® ²ü¦~òþ Ø³®

‘ù³}õ- ¬ îéÀ¯²}$ ¬ ¼ùý̄ ¼ý³}́ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ́}üó̄û ²ö® Ô³…þ$
‰éã 61$ ö}¥¯1$ à̄‰¹’þ: 1583161991ri.oc.ssm.www

 ‘ëÙô: 7-69361688     Ø~àº: 85961688

 î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ }îý̄ î½³Øþ

}ø÷}́ àý~òŠ~²»$ ¬ 31 ¼³Üþ$ ¬ îùμü~²¼³Üþ$ ‰éã 23
à̄‰¹’þ:8573795516  ‘ëÙáº: 37452933-160

ri.wenezaS.WWW 

î̄ü³Ð~îì  {Ü~ÿ ̧ý̄ îù³}õ îÁ†~̈    

´}ø¯}õ  ¬ …ù½’þ$ ò†¾ …ù½’þ 31$ ̧ï“ ¡‹ }öêýô ̧~©’ï~õ$ Ë
øïáÚ   à̄‰¹’þ: 1477573189

‘ëÙô: 22851233-450     Øáº: 08488798-120

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥¹~õ ò÷²ÿ    

‘ù³}õ - …ë÷}² à½~ö²´$ ¬ 61 {°²$ ̧~©’ï~õ …Ñ“̀$ ‰éã 63$ Ë }öí|$
ö}¥¯ üâ šó÷…þ ‘ëÙô:29519466   Ø~àº:22075966

à̄‰¹’þ:5944597141

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ ò÷²öÿ́ î¦ïÿ̄

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ¬ öø~…þ ò†¾ 71 àý~õ {…~®$ î›’ïÒ î¦ï¯$ È†Ýú 2
¼ï~êþ$  ö}¥¯3      ‘ëÙô :31658333160   øï³}û: 42090166190 -

76283706190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ²Ä~ î¹Ñ÷®ÿ

î½ù̄-…ë÷}² ®̧’Õý‡$ ¬ …ý¹’÷õ$ ò†¾ …ý¹’÷õ1$ ‰éã63$ È†Ýú4$
ö}¥¯8$ à̄‰¹’þ:9675185819  ‘ëÙô:19498673-150

Ø~àº:16835673-150    moc.ezassidrap.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ́}²Ó

¼ý³}́- ¡ù~²²}û ²ü½ïâ$ ̧~©’ï~õ }îý³à†ý³$ ö}¥¯302 }®}²ÿ

‘ëÙô:4- 36488383-170    à̄‰¹’þ:7843159717  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ ¥¹ýô Ü³…~òŠ÷² Ø½’ïþ

‘ù³}õ-šó“ {…~® î³àμÿ$ ‰~üýô ‘³ }́ 53 î’³ÿ äë¹’~õ$ ò†¾ }Ü~Üý~$ ‰éã
242$ î›’ïÒ à÷²ö¿$ Ë ®öñ$ ö}¥¯91 ö02 à̄‰¹’þ:7795784741   

 ‘ëÙô: 9-82674064  Ø~àº:43674064     moc.baiep.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î÷̧þ Ü~̧ïþ îùï~ò̄ö̧“

¸ý¹’~õ ö …ë÷¡¹’~õ- ́}…ì$ ¬ Ø³®ö̧þ$ à÷¡ú ¼ùý̄ ‰ùë÷}õ$ ‰éã47$
à̄‰¹’þ: 3575471689  Ø~àº:08488798-120  øï³}û:

07456102190  -25682855090

²‚ýº øý~” î̄ü³û: ©~òð îù¹~ ¥¹ýóþ

‘ù³}õ- îý̄}õ Ø~Èïþ ) šù~® ($ ¬ …ý¹’÷õ$ ò†¾ 1/2$ ‰éã26$ ö}¥¯8
à̄‰¹’þ: 9633561341    ‘ëÙô: 17937988

Ø~àº:27937988   ku.oc.oohay@ragarim 

î̄ü³Ð~îì: }Ü~ÿ î¦¹ô òÁ³ÿ
‘ù³}õ- ¬ ¼ùý̄ ²š~‚þ$ …~è‘³ }́ …ýï~²̧’~õ 7 ‘ý³$ ¼ï~²û 181$

à̄‰¹’þ: 1185184481     moc.oc-anrob.www 

‘ëÙô: 4-00044555$ 6-58083088  Ø~àº: 00234555      
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‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ

 ‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

 ̧ýó̄¶ }ü³}òý~õ

‰~ü~ ̧~́û ‰~̧~²ä~®

È³̈ ö ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² øÙ“ }Üëýð

‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ(

…’ô ü~²

}ü÷}õ ̧³}ÿ …ù³}́

 ̧ýï~õ à³î~õ

¸ýï~õ ©~¿

 ̧ýï~õ ‘ù³}õ

 Àó~üÒ ̧ýï~õ ¼ù³à³®

¸ýï~õ }ÀÙù~õ

¸ýï~õ ̧Š~ø~õ

¸ýï~õ }²®̧’~õ

¸ýï~õ îï’~́}õ à³î~õ

î̄ü³|Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ©÷²¼~øý~õ

‘ù³}õ-| ¬ öêýÑÁ³$¬ ́²‘½“ Ô³…þ$…Ñ̄ }́ …ýï~²̧’~õ îù³$‰éã28
à̄‰¹’þ:0593865141  ‘ëÙô:86729388-68729388-

15729388 -15629388  Ø~àº:94679988  ri.narsan.www

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: {Ü~ÿ ¥ïý̄ ²Ä~ îÑï~²ü~õ

‘ù³}õ-¸’~²©~õ$ ¬ ‰~‘³üº ê÷î÷î†~$ ¬ à³üïþ$‰é|ã91

‘ëÙô :00737566  Ø~àº:36882466

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ •~Ü‡ ©~òþ ¼ý³à÷øþ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$ ÄëÒ šó÷…þ ‘ª’þ$ ¬ ¼ùý̄ ¥¹ýóþ$
‰éã431$ Ë ®öñ$ ö}¥¯4$ à̄‰¹’þ: 9144486751

‘ëÙáº: 55193588-75193588  øï³}û: 69395632190

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 ¥ïý̄îù³}òþ Ø³š~®

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$…ë÷}² Ðé|îú Èé|È†~üþ$ò†¾ 82Ô³…þ$ ‰é|ã08$
È†Ýú }öí$ö}¥¯4  ‘ëÙáº:60272168-63272168

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» šÑÙ³ÿ ò¹‡      

üμ®- ¬ îÉù³ÿ$ ‰~²ã Ðëð ö Øó~ö²ÿ }Ü†~í$ ö}¥¯  12C 

‘ëÙáº: 60441483-530  ‘ëÙô: 40441483- 530
øï³}û:60734533190

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 3

‘ëÙô: 4-12497888 Ø~àº: 20248788à~²©~òú:11801923-430

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ®}ö® …ª’ý~²ÿ

‘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 ̧ý̄ Ð†~» ¥¹ýóþ

‘ù³}õ - ¬ Ø³®ö̧þ$ ¬ à÷¼â$ à÷¡ú }²…~̂ šï½ý̄ ¼ï~êþ$ ¼ï~²û301

‘ëÙô: 20990766-2-19380766 Ø~àº:96570766 -83710766-
96570766‘ëÙô à~²©~òú:13212433-00212433-Ø~àº:05212433

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  Ð†~̧Ñëþ îÑýóý~õ

‘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 }¥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  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
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©¯î~” à~²¼ó~̧þ …’ô

à~²©~òú ø~ÿ ̧ýï~õ

î½~ö²û$}š³} ö ²}û }ò̄}́ÿ ö}¥¯ø~ÿ ÀóÑ’þ

È³̈ ö ̧~©“î̄ü³ü“ ø÷¼ïó̄ …’ô$ ‘›ùýμ}” ö î~¼ýô {è”



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

¸ýï~õ òù~öò̄

¸ýï~õ }²öîýú

¸ýï~õ ̧Ùý̄ …ó÷ǖ

¸ýï~õ î~́ò̄²}õ

¸ýï~õ Ðï³}õ }ò~²ã

¸ýï~õ {²‘~ }²®…ýì

¸ýï~õ ̧†μö}²

¸ýï~õ òýμ}² Üð

¸ýï~õ ®}²}̂

¸ýï~õ ò~‚ýô

¸ýï~õ ̧~î~õ Ô³̂

 

Àó~üÒ ̧ýï~õ ́}…ì

¸ýï~õ {…ýâ
  

Àó~üÒ ̧~©’ï~òþ‰÷́öè|õ

…’ô ‰é|̧“

 }‘Á~è” îá~òýáþ¸ùó̄

 ́²ê÷

{̧~õ ̧~́}õ ‰é“̧

   

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: {Ü~ÿ Ð†̄}ê¦ïý̄ òýáó~ñ

‘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 øï~ü÷õ øï~îþ

‘ù³}õ- …ë÷}² î~ò̄è){Ø³üÝ~($¬ ̧ëÉ~òþ)̧~üú($ ò†¾ à÷¡ú ̧÷´}õ$
‰éã1$ à̄‰¹’þ: 3789577691‘ëÙô:62961022- 17171022

Ø~àº:18181022

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ }Àì ²ö̧’~

‘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 Ðý¹þ ¥¹ô ́}®
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