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2. î¹„÷êý“ î’ô {äùþ ø~ …ú Ðù¯û }²}‚ú ®øó̄ä~õ {äùþø~ }̧“.

3. ò½³üú ®² ¥â ö}Àé|̈  ö  öü³}ü¾ îÉ~ê‡ ²̧ý̄û {́}® }̧“. îÝ~è|” ö ‘³šïú ø~ÿ ©÷® ²}

©÷}ò~ ö ¥’þ|}èîá~õ ¥³öØ¢ýóþ ¼¯û }²̧~í òï~üý̄.

4.îÝ~è|” }²̧~í ¼¯û …~́ä³®}ò̄û òïþ|¼÷®.

5. òÝì îÉë‡ …~ °à³ î~©± {́}® }̧“.

6 .ØÁëó~îú }ò›ïô …’ô }ü³}õ $ ò½³üú ®}©ëþ }üô }ò›ïô …÷®û ö Ôý³ Ü~…ì Ø³ö¿ }̧“.

‰ý~ñ øý~” î¯ü³û

}©†~² }ò›ïõ

…~òý~õ ©~òú }ò›ïô

‰³̧¾ ö‰~̧«

2

3

8

11

}ÐÅ~ÿ ¥ÝýÝþ

}ÐÅ~ÿ ¥Ý÷Üþ

Ø³ñ ÐÅ÷ü“ }ò›ïô Ðëïþ …’ô

Ø³ñ ÐÅ÷ü“ }ò›ïô …’ô }ü³}õ

‘~́û ø~

ò½³üú ®}©ëþ }ò›ïô …’ô }ü³}õ$̧~í …ý¹“ ö®ö$¼ï~²û28$‘~…¹’~õ0041

îÑ³Øþ }ÐÅ~–

îÝ~è|” Ðëïþ

-îÑ³Øþ }šï~êþ }ò÷}Ó …’ô|ø~ )Ü¹ï“ }öí(

 -…³²̧þ }•³}” î¦ýÊ - ́ü¹’þ …’ô ö ²ö¿|ø~ÿ àó’³í {õ|ø~

-{̂ …ó̄ÿ …’ô ®² ̧~́û ø~ÿ Ø³{üó̄ÿ ‘ÁÙýú ©~òú ø~ÿ {̂
  )…~ òå³¼þ …³ îùó̧̄þ }²¿́ }ò›~ñ ¼¯û ®² ‘ÁÙýú ©~òú ¼½ð {̂ ‘ù³}õ(

-îÉ~êÑú {́î~ü½å~øþ ‘~•ý³ îÝ~®ü³ }êý~Û î~à³ö̧ó’’ýâ …³ ‰ý÷̧’åþ îýëå³®ø~ÿ

à~îŠ÷´ü“ ‰ëýï³ÿ ö …’ô ̧†â     

ri.ici.www

îé|¥Í~”

12

63

94

56



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ
2

…ú ò~ñ ©¯}öò̄ ø¹’þ …ª¾
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ö ‘~îýô }Ð’†~² à~Øþ$ }üô îùð ²} …ú ̧³}ò›~ñ ²̧~ò̄.



ØÁëó~îú

}ò›ïô …’ô }ü³}õ
3

øý~” î¯ü³û }ò›ïô …’ô }ü³}õ …ú ©~È³ š~…›~üþ …ú î¦ì

¸~©’ï~õ }Àëþ ö{î~®û ò†÷®õ ØÅ~ÿ îó~̧‡ šù“ …³äμ}²ÿ

šë¹~”$®² ØÁì ‘~…¹’~õ $ ®²‘~²ü«  32 /4/0041  üâ šë¹ú

²̧ïþ …³äμ}² òï÷®. ®² }üô šë¹~” Äïô ̧~́î~õ ®øþ }î÷²

}ò›ïô$ îÁ÷…~” ö ‘Áïýï~” îÝ’Åþ ®² ²}̧’~ÿ }ø¯}Û

}ò›ïô }‘ª~° ¼¯ àú …ú ¼³̈ °üì îþ…~¼¯ .

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

 2(-‰±ü³¿ }ÐÅ~–:®² Èþ }üô î”̄ …ú ‰ý½óù~® àïý’ú ‰±ü³¿

ö ‘Á÷ü‡ øý~” î¯ü³û ‘Ñ¯}®ÿ …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 ®öñ ̧~í 0041
‘Ñ̄}® }ÐÅ~ÿ ¥ÝýÝþ š¯ǖ:92$‘Ñ̄}® àì:1455
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 انجمن بتن ایران  
   یمصرف مانیس پیت:  موضوع

 در 5پیف ت مانیسف  میف تول عفم   توجفه  بفا  زیف تبرنزدیف    فاضفب   خانفه  هیتصف   پروژه مانکاریپ شرکت، نیا 
 رییففتغ بففه اقففما  کارخانجفا   ریسففا از 5پیففت مانیسف  نیتففام مشففکب  و زیف تبر انیصففوف مانیسفف کارخانفه 

 بففا طففر  محتففر  مشففاور نظففر طبفف ( ژهیففو)یپففوزو ن پرتلنففم نففو  ایفف و 2پیففت بففه 5پیففت از مانیسفف نففو 
 از اسففت اده امکففان خصففو  در مییفففرما دسففتور اسففت خواهشففمنم. اسففت نمففوده ریففز شففر  بففه لیففد 
 بففه تیففعنا بففا فففو  پففروژه ینففمیفرا یهففا سففازه در( ژهیففو)یپففوزو ن پرتلنففم نففو  ایفف و 2پیففت مانیسفف

 .نمیفرما نظر اعب  ریز شر  به یفن مشخصا 
 درصففم اسففکو، فاضففب  خانففه هیتصفف   یففژئوتکن گففزار  ییایمیشفف شففا یآزما جینتففا اسففتناد بففه -1

 ایفف و)درصففم 1/7 تففا درصففم 70/7 نیبفف محففموده در غالبففا پففروژه تیسففا خففا  در( SO3)موجففود سففول ا 
 نیففیآ اسففا  بففر میففمب یطففیمح طیشففرا بففه توجففه بففا لفف ا. باشففم یمفف( ppm 300 از کمتففر آ  سففول ا 

 (2و1وستیپ. )نمود است اده 2 پیت مانیس از توان یم آبا نامه
 و 8-1پ-9 جففمو  مطففاب  و 1فیففرد در شففمه اشففاره ییایمیشفف یشففهاهیآزما جینتففا اسففتناد بففه -2

 طیشففرا لیففدل بففه تففوان یمفف سففاختمان یملفف مقففررا  9مبحفف  17-4-1پ-9 و 9-4-1پ-9 یبنففمها
 (4و3وستیپ. )نمود است اده 2 پیت مانیس از متوسط ای کم یسول ات یطیمح
 سففازه عنففوان تحففت کشففور بودجففه و برنامففه سففازمان 157 شففماره هینشففر از 2-1-3 بنففم اسففتناد بففه -3

( C3A) نففا یآلوم میکلسفف یتففر مقففمار  ACI 350R-89 ترجمففه سففتیز طیمحفف یمهنمسفف یبتنفف یهففا
 تففا 157 سففول اتها میففمب خطففر معففر  در کففه یبتنفف نففو  چیهفف در میففنبا یمانیسفف مصففال  در موجففود
 (6و5وستیپ. )شود شتریب درصم 8 از ردیگ یم قرار( ppm 1777-157) ونیلیم در قسمت 1777

 یتففر مقففمار انیصففوف مانیسفف کارخانففه 2پیففت مانیسفف ییایمیشفف شیآزمففا جینتففا تیشفف طبفف  -3-1
 (0وستیپ. )باشم یم درصم 8 از کمتر که است درصم 5/7  (C3A) نا یآلوم میکلس
 فاضفب   خانفه  هیتصف   فاضفب   در موجفود ( SO4) سفول ا   مقفمار  یطراحف  هیف اول ا یفرضف  اسفتناد  به -4

  و 123 هینشففر 4-2جففمو   بففه تیففعنا بففا نیهمچنفف. باشففم یمفف تففریل بففر گففر  یلففیم 477تففا277 فففو 
 (9و8وستیپ. )نمود است اده 2 پیت مانیس از توان یم 2 و 1 یبنمها در ال کر فو  موارد براسا 

 پرتلنففم یهففا مانیسفف سففاختمان، یملف  مقففررا  9مبحفف  الففف3-3-3-6 جففمو  سیرنفو یز اسففتناد بففه -5
 آنکففه بففر مشففرو  دانسففت 5پیففت مانیسفف نیهزیجففا تففوانیم را پففوزو ن درصففم 25 از کمتففر بففا یپففوزو ن
. نکنففففم تجففففاوز( خففففا  در درصففففم 5/7ایفففف و)آ  در ونیففففلیم در قسففففمت 1277 از SO3 مقففففمار

 (11و17وستیپ)

 یآب یها سازه شرکت 
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 یآب یها سازه محترم شرکت

 مانیسف  یبجفا  ژهیف و یپفوزو ن  پرتلنفم  ایف  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  مفرتبط  پرسفش  بفا  ارتبا  در
 .رسم یم استحضار به ریزموارد  5 نو  پرتلنم

 نظفر  مجفاور  خفا   و آ  در موجفود  سفول ا   بفه  توجفه  بفا  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  ارتبا  در. 1
 .باشم ینم 5 نو  پرتلنم مانیس به یازین و باشم یم  یصح شما
 بففه یازیففن زیففن باشففم شففمه ذکففر حففمود در خانففه هیتصفف  نیففا فاضففب  در موجففود سففول ا  چنانچففه. 2
 .ستین 5 نو  پرتلنم مانیس
 و موجفود  مراجف   اسفا   بفر  را خفود  نظفر  میف با نظفار   دسفتهاه  و محتفر   مشفاور  رابطه، نیا در بهرحا . 3

 .کننم تقبل زین آنرا تیمسئول و نمینما اعب  پروژه بر حاکم طیشرا
 یمف  باشفم،  تفر یل بفر  گفر   یلف یم 1577 حفم  تفا  فاضفب   ایف  آ  در SO4 سفول ا   ونیف  مقفمار  چنانچه. 4

 کففرد اسففت اده یا سففرباره پرتلنففم مانیسفف ایفف ژهیففو یپففوزو ن مانیسفف ایفف 2 نففو  پرتلنففم مانیسفف از تففوان
 مهاپاسففکا  31 از بففتن رده و نباشففم شففتریب  42/7 از یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت نکففهیا بففر مشففرو 

 (ACI350-06 طب ) نهردد کمتر
 کففه باشففنم داشففته C3A درصففم 8 از کمتففر میففبا رانیففا اسففتانمارد طبفف  2 نففو  پرتلنففم یمانهایسفف. 5

 .گردد یم تیرعا معمو ً
 مففورد رده و فففو  یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت تیففرعا( ACI350-06) طبفف  ینففمیفرآ یهففا سففازه در. 6

 رده و4/7 مانیسفف بففه آ  نسففبت حففماک ر از اسففت اده بففرای دوا  بیشففتر چنففم هففر اسففت یضففرور نظففر
C35 قابل توجیه است. 

 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
  چابهار منطقه در یزیر بتن یبرا  ز  یها هیتوص و رهنمود درخواست:  موضو 

 یانبارهففا سففاخت و  یففالمپ یورزشفف دهکففمه او  فففاز احففما  یهففا پففروژه اکنففون هففم شففرکت نیففا
 قابففل بخففش و دارد اجففرا دسففت در چابهففار یصففنعت یتجففار آزاد منطقففه در را C و A تففرا  مهیسرپوشفف

 یسففکو سففقف، اسففکلت، هففا، ونیفونماسفف شففامل هففا پففروژه نیففا یففیاجرا ا یففعمل از یا مبحظففه
. باشفم  یمف  یبتنف ... و یسفطح  یآبهفا  یآور جمف   یهفا  کانفا   هفا،  سفوله  یک سفاز  آ ، مخازن ان،یتماشاچ

 دهکففمه)عمففان یایففدر بففه هففا پففروژه نیففا یکففینزد و چابهففار منطقففه ییهففوا و آ  طیشففرا بففه توجففه بففا
 خواهشففمنم ،(ایففدر از متففر 577 از کمتففر فاصففله در انبارهففا و یلففومتریک 2 از کمتففر فاصففله در یورزشفف
 عمففل بففه را  ز  یهففا رهنمففود ،یمصففرف یهففا بففتن دوا  شیافففزا و تیفف یک بففردن بففا  منظففور بففه اسففت
 تیمحففمود و زانیففم و هففا بففتن نیففا در سیلیکروسففیم مصففر  خصففو  در دارد تقاضففا نیهمچنفف. میففآور
 در یجنابعففال نظففر اعففب  و محبففت و لطففف از شیشففاپیپ. مییفففرما ارائففه را  ز  یهففا هیتوصفف آن یهففا
 میسپاسهزار ها پروژه در لیدخ افراد دانش و بتن ی یک یارتقا یراستا

 خورشاهیان محمدرضا
 ایران بتن انجمن عضو

 

 انیخورشاه محمدرضا مهندس یآقا جناب
 انجمن یحقوق محترم  عضو
 .رسمیم استحضار به ریز موارد یجنابعال پرسش مورد در
 و سففقف و یبتنفف اسففکلت در ژهیبففو و چابهففار یبنففمر منطقففه در شففما پففروژه یریففقرارگ طیشففرا در -1

 مسففل  یهففا بففتن در آ  یآور جمفف  یکانالهففا و هففا سففوله یسففاز کففف آ ، مخففازن تماشففاگران، یسففکو
 هففوا بففا یتماسفف کففه مففمفون قطعففا  و ونیفونماسفف در امففا دارد، وجففود سیلیکروسففیم مصففر  بففه ازیففن

 .شود ینم احسا  سیلیکروسیم مصر  به ازین "معمو  هستنم، شور آ  در مغرو  ای نمارنم
 باشففم یمفف بففتن یکففیالکتر مقاومففت شیافففزا و میففکلر ونیفف ن ففوذ کففاهش س،یلیکروسففیم مصففر  علففت-2
 زانیف م بفه  را یخفوردگ  شفم   امفا  افتفم  یمف  ریتفاخ  بفه  یحفمود  تفا  یخفوردگ  شفرو   دو، نیا جهینت در که
 .است او  جهینت از ارزشمنمتر بمراتب دو  جهینت که دهم یم کاهش یتوجه قابل
 جوابهففو سیلیکروسففیم از کفم  مقففمار هفر  کففه دهففم یمف  نشففان ا یف تجرب ج،ینتففا نیففا بفه  حصففو  یبفرا -3
 کففه اسففت جالففب.باشففم شففتریب درصففم 5 از میففبا سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار "معمففو  بلکففه سففتین

 سیلیکروسففیم اثففر و نففمارد درصففم5 نصففف زانیففم بففه یم بتفف جففهینت س،یلیکروسففیم درصففم 5/2مصففر 
 .ستین درصم 5 تا ص ر از یجیتمر بصور 

 و دارد اشففاره موضففو  نیففابففه  اسففت بففتن در سیلیکروسففیم مصففر  بففه مربففو  کففه ACI234R در-4
 .شود یم مت کر دوا  به یابیدست یبرا را سیلیکروسیم درصم 5 حماقل

 جیخلف  هیحاشف  منفاط   در بفتن  ییایف پا یشفنهاد یپ نامفه  نیآئف  یعنف ی رانیف ا در مرجف   نیتفر  یمیقم در-5
 کففرده هیتوصفف را مانیسفف نیهزیجففا سیلیکروسففیم درصففم 8 تففا 6 محففموده زیففن عمففان یایففدر و فففار 
 .است

 دوا  بفه  یابیدسفت  یبفرا  درصفم  5 حفماقل  ،(سینفو  شیپف -سفو   نظفر  میف تجم)رانیف ا بفتن  نامفه  نیآئ در-6
 .است کرده مشخص را خورنمه مناط  در
 نففو  مان،یسفف بففه آ  نسففبت هففا، سففرباره و پوزو نهففا ریسففا ایفف سیلیکروسففیم مصففر  کنففار در اصففو ً-0
 در سیلیکروسففیم مصففر  جففهینت بهرحففا . اسففت برخففوردار تیففاهم از هففرید ضففوابط یبرخفف و مانیسفف
 .مینما برآورده را یعملکرد ضوابط میبا موارد، ریسا و مانیس به آ  نسبت کنار
 هففر یبففرا دوا  بففه مربففو  وسففتیپ در 1399 سففا ( نهففم مبحفف )یملفف مقففررا  در یعملکففرد ضففوابط-8

 .است بوده رانیا بتن میجم نامه نیآئ از برگرفته که است شمه ارائه یریقرارگ طیشرا نو 
 مصففر  صففور  در اسففت یهیبففم. اسففت مطففر  سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار مففوارد همففه در-9

 تیففاهم آن در موجففود سیلیکروسففیم مقففمار ،( کننففمه روان فففو  بففمون ایفف بففا) سیلیکروسففیم دوغففا 
 از یمت فففاوت یدرصفففمها یحفففاو سیلیکروسفففیم ژ  ایففف دوغفففا . باشفففم یمففف آ  آن، هیفففبق و دارد
 ژ  یفا  دوغفا   ینیهزیجفا  درصفم  بفا  را سیلیکروسف یم ینیهزیجفا  درصفم  تفوان  ینمف  و اسفت  سیلیکروسیم
 .دانست کسانی سیلیکروسیم
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 یآب یها سازه محترم شرکت

 مانیسف  یبجفا  ژهیف و یپفوزو ن  پرتلنفم  ایف  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  مفرتبط  پرسفش  بفا  ارتبا  در
 .رسم یم استحضار به ریزموارد  5 نو  پرتلنم

 نظفر  مجفاور  خفا   و آ  در موجفود  سفول ا   بفه  توجفه  بفا  2 نفو   پرتلنفم  مانیسف  مصفر   بفا  ارتبا  در. 1
 .باشم ینم 5 نو  پرتلنم مانیس به یازین و باشم یم  یصح شما
 بففه یازیففن زیففن باشففم شففمه ذکففر حففمود در خانففه هیتصفف  نیففا فاضففب  در موجففود سففول ا  چنانچففه. 2
 .ستین 5 نو  پرتلنم مانیس
 و موجفود  مراجف   اسفا   بفر  را خفود  نظفر  میف با نظفار   دسفتهاه  و محتفر   مشفاور  رابطه، نیا در بهرحا . 3

 .کننم تقبل زین آنرا تیمسئول و نمینما اعب  پروژه بر حاکم طیشرا
 یمف  باشفم،  تفر یل بفر  گفر   یلف یم 1577 حفم  تفا  فاضفب   ایف  آ  در SO4 سفول ا   ونیف  مقفمار  چنانچه. 4

 کففرد اسففت اده یا سففرباره پرتلنففم مانیسفف ایفف ژهیففو یپففوزو ن مانیسفف ایفف 2 نففو  پرتلنففم مانیسفف از تففوان
 مهاپاسففکا  31 از بففتن رده و نباشففم شففتریب  42/7 از یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت نکففهیا بففر مشففرو 

 (ACI350-06 طب ) نهردد کمتر
 کففه باشففنم داشففته C3A درصففم 8 از کمتففر میففبا رانیففا اسففتانمارد طبفف  2 نففو  پرتلنففم یمانهایسفف. 5

 .گردد یم تیرعا معمو ً
 مففورد رده و فففو  یمانیسفف مففواد بففه آ  نسففبت تیففرعا( ACI350-06) طبفف  ینففمیفرآ یهففا سففازه در. 6

 رده و4/7 مانیسفف بففه آ  نسففبت حففماک ر از اسففت اده بففرای دوا  بیشففتر چنففم هففر اسففت یضففرور نظففر
C35 قابل توجیه است. 

 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
  چابهار منطقه در یزیر بتن یبرا  ز  یها هیتوص و رهنمود درخواست:  موضو 

 یانبارهففا سففاخت و  یففالمپ یورزشفف دهکففمه او  فففاز احففما  یهففا پففروژه اکنففون هففم شففرکت نیففا
 قابففل بخففش و دارد اجففرا دسففت در چابهففار یصففنعت یتجففار آزاد منطقففه در را C و A تففرا  مهیسرپوشفف

 یسففکو سففقف، اسففکلت، هففا، ونیفونماسفف شففامل هففا پففروژه نیففا یففیاجرا ا یففعمل از یا مبحظففه
. باشفم  یمف  یبتنف ... و یسفطح  یآبهفا  یآور جمف   یهفا  کانفا   هفا،  سفوله  یک سفاز  آ ، مخازن ان،یتماشاچ

 دهکففمه)عمففان یایففدر بففه هففا پففروژه نیففا یکففینزد و چابهففار منطقففه ییهففوا و آ  طیشففرا بففه توجففه بففا
 خواهشففمنم ،(ایففدر از متففر 577 از کمتففر فاصففله در انبارهففا و یلففومتریک 2 از کمتففر فاصففله در یورزشفف
 عمففل بففه را  ز  یهففا رهنمففود ،یمصففرف یهففا بففتن دوا  شیافففزا و تیفف یک بففردن بففا  منظففور بففه اسففت
 تیمحففمود و زانیففم و هففا بففتن نیففا در سیلیکروسففیم مصففر  خصففو  در دارد تقاضففا نیهمچنفف. میففآور
 در یجنابعففال نظففر اعففب  و محبففت و لطففف از شیشففاپیپ. مییفففرما ارائففه را  ز  یهففا هیتوصفف آن یهففا
 میسپاسهزار ها پروژه در لیدخ افراد دانش و بتن ی یک یارتقا یراستا

 خورشاهیان محمدرضا
 ایران بتن انجمن عضو

 

 انیخورشاه محمدرضا مهندس یآقا جناب
 انجمن یحقوق محترم  عضو
 .رسمیم استحضار به ریز موارد یجنابعال پرسش مورد در
 و سففقف و یبتنفف اسففکلت در ژهیبففو و چابهففار یبنففمر منطقففه در شففما پففروژه یریففقرارگ طیشففرا در -1

 مسففل  یهففا بففتن در آ  یآور جمفف  یکانالهففا و هففا سففوله یسففاز کففف آ ، مخففازن تماشففاگران، یسففکو
 هففوا بففا یتماسفف کففه مففمفون قطعففا  و ونیفونماسفف در امففا دارد، وجففود سیلیکروسففیم مصففر  بففه ازیففن

 .شود ینم احسا  سیلیکروسیم مصر  به ازین "معمو  هستنم، شور آ  در مغرو  ای نمارنم
 باشففم یمفف بففتن یکففیالکتر مقاومففت شیافففزا و میففکلر ونیفف ن ففوذ کففاهش س،یلیکروسففیم مصففر  علففت-2
 زانیف م بفه  را یخفوردگ  شفم   امفا  افتفم  یمف  ریتفاخ  بفه  یحفمود  تفا  یخفوردگ  شفرو   دو، نیا جهینت در که
 .است او  جهینت از ارزشمنمتر بمراتب دو  جهینت که دهم یم کاهش یتوجه قابل
 جوابهففو سیلیکروسففیم از کفم  مقففمار هفر  کففه دهففم یمف  نشففان ا یف تجرب ج،ینتففا نیففا بفه  حصففو  یبفرا -3
 کففه اسففت جالففب.باشففم شففتریب درصففم 5 از میففبا سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار "معمففو  بلکففه سففتین

 سیلیکروسففیم اثففر و نففمارد درصففم5 نصففف زانیففم بففه یم بتفف جففهینت س،یلیکروسففیم درصففم 5/2مصففر 
 .ستین درصم 5 تا ص ر از یجیتمر بصور 

 و دارد اشففاره موضففو  نیففابففه  اسففت بففتن در سیلیکروسففیم مصففر  بففه مربففو  کففه ACI234R در-4
 .شود یم مت کر دوا  به یابیدست یبرا را سیلیکروسیم درصم 5 حماقل

 جیخلف  هیحاشف  منفاط   در بفتن  ییایف پا یشفنهاد یپ نامفه  نیآئف  یعنف ی رانیف ا در مرجف   نیتفر  یمیقم در-5
 کففرده هیتوصفف را مانیسفف نیهزیجففا سیلیکروسففیم درصففم 8 تففا 6 محففموده زیففن عمففان یایففدر و فففار 
 .است

 دوا  بفه  یابیدسفت  یبفرا  درصفم  5 حفماقل  ،(سینفو  شیپف -سفو   نظفر  میف تجم)رانیف ا بفتن  نامفه  نیآئ در-6
 .است کرده مشخص را خورنمه مناط  در
 نففو  مان،یسفف بففه آ  نسففبت هففا، سففرباره و پوزو نهففا ریسففا ایفف سیلیکروسففیم مصففر  کنففار در اصففو ً-0
 در سیلیکروسففیم مصففر  جففهینت بهرحففا . اسففت برخففوردار تیففاهم از هففرید ضففوابط یبرخفف و مانیسفف
 .مینما برآورده را یعملکرد ضوابط میبا موارد، ریسا و مانیس به آ  نسبت کنار
 هففر یبففرا دوا  بففه مربففو  وسففتیپ در 1399 سففا ( نهففم مبحفف )یملفف مقففررا  در یعملکففرد ضففوابط-8

 .است بوده رانیا بتن میجم نامه نیآئ از برگرفته که است شمه ارائه یریقرارگ طیشرا نو 
 مصففر  صففور  در اسففت یهیبففم. اسففت مطففر  سیلیکروسففیم ینیهزیجففا مقففمار مففوارد همففه در-9

 تیففاهم آن در موجففود سیلیکروسففیم مقففمار ،( کننففمه روان فففو  بففمون ایفف بففا) سیلیکروسففیم دوغففا 
 از یمت فففاوت یدرصفففمها یحفففاو سیلیکروسفففیم ژ  ایففف دوغفففا . باشفففم یمففف آ  آن، هیفففبق و دارد
 ژ  یفا  دوغفا   ینیهزیجفا  درصفم  بفا  را سیلیکروسف یم ینیهزیجفا  درصفم  تفوان  ینمف  و اسفت  سیلیکروسیم
 .دانست کسانی سیلیکروسیم
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 نکففهیا بففا شففود، یمفف و اسففت شففمه رانیففا در یبزرگفف یخطاهففا منشففا قبففل، بنففم بففه توجففه عففم  -17
 فروشففنمگان یبرخفف تففا اسففت شففمه باعفف  امففر نیففا نیهمچنفف. اسففت افتففاده پففا شیپفف و سففاده یموضففوع
 دوا  نیتففام ریمسفف در و نففمینما سوءاسففت اده ،یذهنفف یخطففا نیففا از س،یلیکروسففیم ژ  یففا دوغففا 

 .نمینما اخب  خورنمه مناط  در مسل  یبتن یها سازه
 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
 جفاد ی،ا پرمقاومفت  یهفا  بفتن  از اسفت اده  بفه  ازیف ن و سفاختمانها  ارت فا   شیاففزا  میمستحضفر  کفه  همانهونه

 یکلف  طفور  بفه  حاضفر  حفا   در و بفوده  یضفرور  بفا   یمقفاومت  یردهفا  بفا  بفتن  میف تول یبفرا  مناسب طیشرا
 وC50 ، یهففا رده بففا یهففا بففتن و داشففته یتففوجه قابففل شیافففزا یمصففرف یهففا بففتن یهففا رده  نیانهیففم

 .   باشم یم است اده حا  در یا گسترده سط  با تردر
 ایففثان و تیفف یک بففا و مناسففب مانیسفف او  سففتیبا یمفف مرغففو  آمففاده بففتن میففتول یبففرا اسففت یهیبففم

 اخففتب  یهففا طففر  بتففوان ثال ففا و باشففم دسففتر  در زیففن یملفف اسففتانمارد بففا مناسففب یهففا سففنهمانه
 .نمود هیته ها یافزودن از است اده با مصر  مورد مواد به توجه با مناسب

 یمف  ازیف ن مفورد  یمقفاومت  یهفا  رده بفه  بفتن  کننفمه  میف تول یهفا  واحفم  یابیدست مان  حاضر حا  در آنچه 
 . باشم یم کنواختی و مطلو  تی یک با مانیس نیتام گردد،

 دچففار هففرید موضففوعا  ایفف و بففر  یقطعفف لیففدل بففه مانیسفف کارخانجففا  کففه گ شففته مففاه چنففم یطفف 
 یاصففل مففان  بففه لیتبففم یلیتحففو یهففا مانیسفف تیفف یک انم،موضففو  مهیففگرد مانیسفف میففتول در یمشففکبت

 .است شمه آماده بتن ازین مورد یمقاومت یها رده به یابیدست یبرا
 و مانیسف  ی ف یک مشفکب   بفه  توجفه  بفا  ایف آ: کفه  اسفت  مطفر   پرسفش  نیف ا ففو   مطالب به تیعنا با حا 

 یابیدسفت  امکفان  انبفوه  میف تول در(مانیسف  مفب   مقاومفت  مبحظفه  قابفل  کفاهش  م فا   طور به) آن نوسان
 بفا  صفرفا  بفا   بفه  متوسفط  یهفا  مقاومفت  و مانیسف  اریف ع شیاففزا  از اسفت اده  با متوسط تا یها مقاومت به

 موضففوعا  بففه توجففه بففا تواننففم یمفف بففتن کننففمگان میففتول چهونففه دارد؟و وجففود هففا یافزودنفف از اسففت اده
 .  منینما نیتضم را خود یها بتن تی یک فو 
 .میفرمائ یاری را ما لط ا

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن یکارفرما یصنف انجمن
 

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن دکنندگانیتول انیکارفرما یصنف انجمن
 مصففر  از یناشفف مشففکب  مففورد در انجمففن آن 0/6/1477 مففور  0041/342شففماره نامففه بففه بازگشففت

 .شود یم اشاره ینکات به ریز در موارد، نیا میتائ ضمن ،یسالجار مرداد و ریت یماهها در مانیس
 را یمشففکبت زیففن بففور  در مانیسفف عرضففه بففر ، کمبففود و یقطعفف از یناشفف مشففکب  یهمزمففان ظففاهراً. 1
 کارشناسفان  از یبرخف . اسفت  آورده بوجفود  یبتنف  قطعفا   مکننفمگان یتول و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  یبرا

 کففه یحففال در دهففم یمفف خاتمففه هففایباز د   بففه و دارد ییایففمزا بففور  در مانیسفف عرضففه کففه معتقمنففم
 یگرانفف موجففب صففرفاً و گففردد ینمفف حاصففل امففر نیففا در یجففم رییففتغ کففه باورنففم نیففا بففر هففرید یبرخفف

 

 و هففا کارخانففه( نففمگانینما) کننففمگان  یففتوز  یففطر از مانیسفف کففه یزمففان تففا رایففز شففم خواهففم مانیسفف
 حففل یا مسففئله نیچنفف نرسففم، کننففمه مصففر  دسففت بففه یبتنفف قطعففا  و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 بفه  را قضفاو   و میباشف  مانیسف  شفمن  یبورسف  عواقفب  منتظفر  میف با رسفم  یمف  بنظفر  حا  بهر. شم نخواهم
 .  میکن موکو  نمهیآ
 و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  مانیسف  ثابفت،  و مطمفئن  بصفور   نتواننفم  مانیسف  یهفا  کارخانفه  چنانچه. 2
 ایف  و شفود  حفم  از شیبف  نوسفانا   دسفتخو   آنهفا  تیف  یک و کننفم  نیتفام  را یبتنف  قطعفا   مکننمگانیتول
 چنمکارخانففه مانیسفف از اسففت اده بففه مجبففور یبتنفف قطعففا  مکننففمگانیتول و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 شفتر یب را مخلفو   طفر   هفم   مقاومفت  تفا  شفم  خواهنفم  مجبفور  یبتنف  مخلفو   طراحفان  گردنفم،  مختلف
 مقفمار  ایف  میف با جفه ینت در. بفود  خواهفم  مانیسف  بفه  آ  نسفبت  کفاهش  امفر،  نیف ا جفه ینت و رنفم یبه نظفر  در
 بففتن، یروانفف ح فف  یبففرا دو ، حالففت م هففو  کففه دهنففم کففاهش را آ  مقففمار ایفف و شیافففزا را مانیسفف

 .ستین دو نیا از یزیگر و شم خواهم کننمه روان فو  ای کننمه روان مصر 
 را خفود  مانیسف  نتواننفم  یدائمف  کننفمگان  مصفر   نیف ا ممکنسفت  زیف ن مانیسف  شمن یبورس صور  در. 3
 یمیف تول مانیسف  نفو    یف  یبفرا  مخلفو   طفر   چنفم  میف با لف ا  و کننفم  نیتفام  واحفم  کننفمه  میتول  ی از

 مسفلماً  نکفار یا. داشفت  خواهفم  را یمت فاوت  یمقفاومت  اریف مع انحفرا   کفه  کننفم  هیف ته مختلفف  یها کارخانه
 . آورد یم بوجود یبتن قطعا  و آماده بتن مکننمگانیتول یبرا را یمشکبت

 میففتول در ماریففپا تیوضففع  یفف و بففرود نیبفف از نففمهیآ یروزهففا در بففر  یقطعفف کففه رود یمفف میففام. 4
 مانیسفف منبفف  نبففودن واحففم و بففور  از مانیسفف نیتففام مشففکل امففا. میففآ بوجففود مانیسفف یهففا کارخانففه
 .داشت خواهم وجود کماکان احتما ً

 هیففتوج یمففال نظففر از را کننففمه روان فففو  و کننففمه روان مصففر  نففمه،یآ در مانیسفف یاحتمففال یگرانفف. 5
 یشفرط  بفه  کفرد  ییجفو  صفرفه  ترفنفم  نیف ا بفا  مانیسف  مصفر   در کشفورها  ریسا م ل است  ز  و کنم یم
 .نشونم گران مانیس یپا به پا مواد نیا که

  نیتد محسن
                          نیتد دکتر یآقا جناب

 ها شنیپارت یبرخ در ترک و ساختمان بام در صدا وجود خصوص در یفن سوال: موضوع
 قففا  یا سففازه سففتمیس بففا سففقف هشففت یدارا یمسففکون یکففاربر بففا یسففاختمان نففاظر و طففرا  نجانففبیا

 یففیاجرا تیفف یک یدارا سففاختمان نیففا. باشففم یمفف سففا  5 عمففر بففا ژهیففو یبرشفف واریففد و یخمشفف دوگانففه
 بفا  قبفل  سفا   دو از. اسفت  مهیرسف  یمهنمسف  نظفا   یفنف  دفتفر  مییف تا بفه  زیف ن آن محاسفبا   و بوده مطلو 
 شفود  یمف  مهیشفن  آخفر  طبقفه  یوارهفا ید در یگفاه  و سفقف  در عمفمتا  تف   تف   یها صما گرما فصل شرو 

 شفب  ففرد  کفه  اسفت  بلنفم  آنقفمر  یگفاه  هفا  صفما  نیف ا. شفود  یمف  کمتر یلیخ ها صما نیا سرما فصل در و
( یمتففر 0) بلنففم یهففا دهانففه یهففا شففنیپارت در زیففن ییترکهففا حففا  نیعفف در.  شففود یمفف ماریففب خففوا  از
 نظفر  بفه  و سفت ین سفاختمان  در نشسفت  دهنفمه  نشفان  کفه  اسفت  یا گونفه  بفه  ترکهفا  نفو  . شفود  یم مهید

 بفه  امفا  اسفت  شفمه  تیف رعا  فت یدر کنتفر   ضفوابط  اگرچفه  رهفا یت یطراحف  در. اسفت  ها ریت زیخ به مربو 
 آسف الت  سفاختمان  بفا   و اسفت  نفاز   نسفبتا  رهفا یت مقطف   اسفت  یبرشف  واریف د یدارا ساختمان آنکه لیدل
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 فروشففنمگان یبرخفف تففا اسففت شففمه باعفف  امففر نیففا نیهمچنفف. اسففت افتففاده پففا شیپفف و سففاده یموضففوع
 دوا  نیتففام ریمسفف در و نففمینما سوءاسففت اده ،یذهنفف یخطففا نیففا از س،یلیکروسففیم ژ  یففا دوغففا 

 .نمینما اخب  خورنمه مناط  در مسل  یبتن یها سازه
 نیتد محسن

 نیتد دکتر یآقا جناب
 جفاد ی،ا پرمقاومفت  یهفا  بفتن  از اسفت اده  بفه  ازیف ن و سفاختمانها  ارت فا   شیاففزا  میمستحضفر  کفه  همانهونه

 یکلف  طفور  بفه  حاضفر  حفا   در و بفوده  یضفرور  بفا   یمقفاومت  یردهفا  بفا  بفتن  میف تول یبفرا  مناسب طیشرا
 وC50 ، یهففا رده بففا یهففا بففتن و داشففته یتففوجه قابففل شیافففزا یمصففرف یهففا بففتن یهففا رده  نیانهیففم

 .   باشم یم است اده حا  در یا گسترده سط  با تردر
 ایففثان و تیفف یک بففا و مناسففب مانیسفف او  سففتیبا یمفف مرغففو  آمففاده بففتن میففتول یبففرا اسففت یهیبففم

 اخففتب  یهففا طففر  بتففوان ثال ففا و باشففم دسففتر  در زیففن یملفف اسففتانمارد بففا مناسففب یهففا سففنهمانه
 .نمود هیته ها یافزودن از است اده با مصر  مورد مواد به توجه با مناسب

 یمف  ازیف ن مفورد  یمقفاومت  یهفا  رده بفه  بفتن  کننفمه  میف تول یهفا  واحفم  یابیدست مان  حاضر حا  در آنچه 
 . باشم یم کنواختی و مطلو  تی یک با مانیس نیتام گردد،

 دچففار هففرید موضففوعا  ایفف و بففر  یقطعفف لیففدل بففه مانیسفف کارخانجففا  کففه گ شففته مففاه چنففم یطفف 
 یاصففل مففان  بففه لیتبففم یلیتحففو یهففا مانیسفف تیفف یک انم،موضففو  مهیففگرد مانیسفف میففتول در یمشففکبت

 .است شمه آماده بتن ازین مورد یمقاومت یها رده به یابیدست یبرا
 و مانیسف  ی ف یک مشفکب   بفه  توجفه  بفا  ایف آ: کفه  اسفت  مطفر   پرسفش  نیف ا ففو   مطالب به تیعنا با حا 

 یابیدسفت  امکفان  انبفوه  میف تول در(مانیسف  مفب   مقاومفت  مبحظفه  قابفل  کفاهش  م فا   طور به) آن نوسان
 بفا  صفرفا  بفا   بفه  متوسفط  یهفا  مقاومفت  و مانیسف  اریف ع شیاففزا  از اسفت اده  با متوسط تا یها مقاومت به

 موضففوعا  بففه توجففه بففا تواننففم یمفف بففتن کننففمگان میففتول چهونففه دارد؟و وجففود هففا یافزودنفف از اسففت اده
 .  منینما نیتضم را خود یها بتن تی یک فو 
 .میفرمائ یاری را ما لط ا

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن یکارفرما یصنف انجمن
 

 یرضو خراسان یبتن قطعات و بتن دکنندگانیتول انیکارفرما یصنف انجمن
 مصففر  از یناشفف مشففکب  مففورد در انجمففن آن 0/6/1477 مففور  0041/342شففماره نامففه بففه بازگشففت

 .شود یم اشاره ینکات به ریز در موارد، نیا میتائ ضمن ،یسالجار مرداد و ریت یماهها در مانیس
 را یمشففکبت زیففن بففور  در مانیسفف عرضففه بففر ، کمبففود و یقطعفف از یناشفف مشففکب  یهمزمففان ظففاهراً. 1
 کارشناسفان  از یبرخف . اسفت  آورده بوجفود  یبتنف  قطعفا   مکننفمگان یتول و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  یبرا

 کففه یحففال در دهففم یمفف خاتمففه هففایباز د   بففه و دارد ییایففمزا بففور  در مانیسفف عرضففه کففه معتقمنففم
 یگرانفف موجففب صففرفاً و گففردد ینمفف حاصففل امففر نیففا در یجففم رییففتغ کففه باورنففم نیففا بففر هففرید یبرخفف

 

 و هففا کارخانففه( نففمگانینما) کننففمگان  یففتوز  یففطر از مانیسفف کففه یزمففان تففا رایففز شففم خواهففم مانیسفف
 حففل یا مسففئله نیچنفف نرسففم، کننففمه مصففر  دسففت بففه یبتنفف قطعففا  و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 بفه  را قضفاو   و میباشف  مانیسف  شفمن  یبورسف  عواقفب  منتظفر  میف با رسفم  یمف  بنظفر  حا  بهر. شم نخواهم
 .  میکن موکو  نمهیآ
 و آمفاده  بفتن  یهفا  کارخانفه  مانیسف  ثابفت،  و مطمفئن  بصفور   نتواننفم  مانیسف  یهفا  کارخانفه  چنانچه. 2
 ایف  و شفود  حفم  از شیبف  نوسفانا   دسفتخو   آنهفا  تیف  یک و کننفم  نیتفام  را یبتنف  قطعفا   مکننمگانیتول
 چنمکارخانففه مانیسفف از اسففت اده بففه مجبففور یبتنفف قطعففا  مکننففمگانیتول و آمففاده بففتن مکننففمگانیتول

 شفتر یب را مخلفو   طفر   هفم   مقاومفت  تفا  شفم  خواهنفم  مجبفور  یبتنف  مخلفو   طراحفان  گردنفم،  مختلف
 مقفمار  ایف  میف با جفه ینت در. بفود  خواهفم  مانیسف  بفه  آ  نسفبت  کفاهش  امفر،  نیف ا جفه ینت و رنفم یبه نظفر  در
 بففتن، یروانفف ح فف  یبففرا دو ، حالففت م هففو  کففه دهنففم کففاهش را آ  مقففمار ایفف و شیافففزا را مانیسفف

 .ستین دو نیا از یزیگر و شم خواهم کننمه روان فو  ای کننمه روان مصر 
 را خفود  مانیسف  نتواننفم  یدائمف  کننفمگان  مصفر   نیف ا ممکنسفت  زیف ن مانیسف  شمن یبورس صور  در. 3
 یمیف تول مانیسف  نفو    یف  یبفرا  مخلفو   طفر   چنفم  میف با لف ا  و کننفم  نیتفام  واحفم  کننفمه  میتول  ی از

 مسفلماً  نکفار یا. داشفت  خواهفم  را یمت فاوت  یمقفاومت  اریف مع انحفرا   کفه  کننفم  هیف ته مختلفف  یها کارخانه
 . آورد یم بوجود یبتن قطعا  و آماده بتن مکننمگانیتول یبرا را یمشکبت

 میففتول در ماریففپا تیوضففع  یفف و بففرود نیبفف از نففمهیآ یروزهففا در بففر  یقطعفف کففه رود یمفف میففام. 4
 مانیسفف منبفف  نبففودن واحففم و بففور  از مانیسفف نیتففام مشففکل امففا. میففآ بوجففود مانیسفف یهففا کارخانففه
 .داشت خواهم وجود کماکان احتما ً

 هیففتوج یمففال نظففر از را کننففمه روان فففو  و کننففمه روان مصففر  نففمه،یآ در مانیسفف یاحتمففال یگرانفف. 5
 یشفرط  بفه  کفرد  ییجفو  صفرفه  ترفنفم  نیف ا بفا  مانیسف  مصفر   در کشفورها  ریسا م ل است  ز  و کنم یم
 .نشونم گران مانیس یپا به پا مواد نیا که

  نیتد محسن
                          نیتد دکتر یآقا جناب

 ها شنیپارت یبرخ در ترک و ساختمان بام در صدا وجود خصوص در یفن سوال: موضوع
 قففا  یا سففازه سففتمیس بففا سففقف هشففت یدارا یمسففکون یکففاربر بففا یسففاختمان نففاظر و طففرا  نجانففبیا

 یففیاجرا تیفف یک یدارا سففاختمان نیففا. باشففم یمفف سففا  5 عمففر بففا ژهیففو یبرشفف واریففد و یخمشفف دوگانففه
 بفا  قبفل  سفا   دو از. اسفت  مهیرسف  یمهنمسف  نظفا   یفنف  دفتفر  مییف تا بفه  زیف ن آن محاسفبا   و بوده مطلو 
 شفود  یمف  مهیشفن  آخفر  طبقفه  یوارهفا ید در یگفاه  و سفقف  در عمفمتا  تف   تف   یها صما گرما فصل شرو 

 شفب  ففرد  کفه  اسفت  بلنفم  آنقفمر  یگفاه  هفا  صفما  نیف ا. شفود  یمف  کمتر یلیخ ها صما نیا سرما فصل در و
( یمتففر 0) بلنففم یهففا دهانففه یهففا شففنیپارت در زیففن ییترکهففا حففا  نیعفف در.  شففود یمفف ماریففب خففوا  از
 نظفر  بفه  و سفت ین سفاختمان  در نشسفت  دهنفمه  نشفان  کفه  اسفت  یا گونفه  بفه  ترکهفا  نفو  . شفود  یم مهید

 بفه  امفا  اسفت  شفمه  تیف رعا  فت یدر کنتفر   ضفوابط  اگرچفه  رهفا یت یطراحف  در. اسفت  ها ریت زیخ به مربو 
 آسف الت  سفاختمان  بفا   و اسفت  نفاز   نسفبتا  رهفا یت مقطف   اسفت  یبرشف  واریف د یدارا ساختمان آنکه لیدل
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 ففو   پبسفتو  یهفا  بلفو   بفا  تیف کرم نفو   از سفقف  ضفمنا . دارد ییبفا   تفابش  جف    تیظرف ل ا. باشم یم
 شفمه  اسفت اده  کننفمه  روان ففو   از بفتن  تیف  یک بفردن  بفا   جهفت  سفاخت  زمفان  در. باشفم  یم( تیونولی)

 در هفا  تفر   و شفود  متوقفف  بفتن  خفز   از یناشف  زیف خ داشفتم  انتظفار  سفاخت  از سفا   5 گ شت با. است
 .  هستنم فعا  ترکها اما،ابمین توسعه شنهایپارت

 و انبسفا   از یناشف  یهفا  تفنش  صفماها  نیف ا علفت  نیتفر  محتمفل  کفه  دهفم  یمف  نشفان  نجانفب یا مطالعا 
 هفا  صفما  نیف ا ایف آ مییف تا صفور   در باشفم؟  یمف  یجنابعفال  مییف تا مفورد  نظفر  نیف ا ایآ. است یحرارت انقبا 

 نیف ا ایف آ سفقف  تفر   مییف تا صفور   در ؟ دارد یهفر ید منشف   ایف  اسفت  سفقف  بفتن  خفوردن  تفر   از یناش
 اسفت؟  شفمه  هفا  شفن یپارت بفه  بیآسف  و  فت یدر شیاففزا  و رهفا یت انفا یاح و دا  یسفخت  کفاهش  موجب امر
 و شففود یمفف متوقففف تففاینها ایفف ردیففگ صففور  یماتیففتمه اسففت  ز  و اسففت دار ادامففه مهیففپم نیففا ایففآ

                                                      ست؟ین خطرنا 
 ایران بتن انجمن عضو -یدهقان یمهد

 یدهقان یمهد مهندس یآقا جناب
 :رسمیم باستحضار ریز موارد آن اعضاء یبرخ و ساختمان تر  و صما وجود مورد در
 یمفف برجففا برسففازه را یآثففار گرمففا، و سففرما فصففو  ایفف و شففب و روز طففو  در دمففا را ییففتغ همففواره -1

 و کشففورها اک ففر از شیبفف دمففا را ییف تغ نیففا مففا کشففور در. باشففم شفمه  مهیففد میففبا یطراحفف در کففه گف ارد 
 صفور   در) اطفرا   یوارهفا ید ایف  آخفر  سفقف  در ژهیبفو  توانفم  یمف  جفه ینت در. باشفم  یمف  ایدن هرید مناط 
 سفرو  کمبفود  لیبفمل ) هفا  شفب  در ژهیبفو  کفه  شفود  سروصفما  جفاد یا باعف  ( وجوه نیا در آفتا  تابش وجود
 .گردد ینهران و یناراحت موجب و شود مهیشن یبخوب توانم یم( اطرا  طیمح یصما
 و یالحففاق یاعضففا در بففویژه ایفف سففازه یاعضففا بففر توانففم یمفف هففا شففکل رییففتغ نیففا اسففت یهیبففم -2
 ممکففن زیففن سففاختمان یداخلفف یانففمودها یحتفف. گففردد زیففن تففر  موجففب و گفف ارد اثففر زیففن یا رسففازهیغ

 .شونم مهید خورده تر  است
 بوجفود  زمفان  طفو   در هفا  تفر   اسفت  ممکفن  امفا  رونفم  ینمف  نیبف  از زمان طو  در سروصماها معمو ً -3
 خففز  از یناشفف یشففکلها رییففتغ بهرحففا . میففدرآ رفعففا یغ بصففور  توانففم یمفف یمففمت از پففس و نففمیآ
 .باشنم دارتر ادامه توانم یم
 نیففا در ییترکهففا هسففتنم AAC1 یبلوکهففا نففو  از هففا شیپففارت ایفف وارهففاید کففه ییسففاختمانها در -4
 نففو  نیف ا بففا شفن یپارت و واریف د سففاخت ضفوابط  تیففرعا صفور   در. میف مففی آ بوجفود  آنهففا انفمود و  وارهفا ید

 ایف  AC یبلوکهفا  از اسفت اده  صفور   در متاسف انه . گرففت  را هفا  تفر   نیف ا جفاد یا یجلفو  تفوان  یم بلوکها
 تفر   انفمودها،  بفا  یسفازگار  عفم   و یشفمگ  جمف   از یناشف  میشفم  یشفکلها  رییف تغ لیبمل NAAC یبعبارت
 .نمارد وجود آنها از یزیگر معمو ً و میآ بوجود توانم یم یمیشم یها یخوردگ

  نیتد محسن
 

                                                      
1 Auto Claved Aerated Concrete  بتن هوادار شمه اتو کبوی 

 

 
 

 ایران بتن انجمن
 تدین محسن دکتر یآقا جناب

 منظفور  بفه  و گفر   فصفل  یبفرا  یبتنف  یهفا  آزمونفه  یآور عمفل  یاسفتخرها  آ  در خیف  قالب از است اده ایآ
 است؟ زیجا استانمارد یدما کاهش

 یبازار کفاش اکبر یعل  
 ایران بتن انجمن عضو

 یبازار کفاش اکبر یعل مهندس یآقا جناب
 ریففز پاسففخ گففر ، فصففل در یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه در خیفف از اسففت اده نحففوه مففورد در
 .شود یم میتقم
 در یکنترلفف یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه یدمففا اسففت  ز  تابسففتان، و زمسففتان در. 1

 .باشم استانمارد محموده
 .باشم کسانی مختلف مناط  در حمامکان تا میبا حوضچه آ  یدما حا  بهر. 2
 اسففت اده آ  یدمففا کففاهش یبففرا یپففودر یففا شففمه خففرد خیفف از قالففب، از اسففت اده یبجففا اسففت بهتففر. 3

 یهففا بخففش در آ  یدمففا تففا ردیففگ صففور  دمففا کففاهش نیففا خنفف ، آ  کففردن اضففافه بففا ایفف و گففردد
 .  باشم کسانی ا مکان یحت مختلف

  نیتد محسن
 بزرگمهرنیا سعید دکترجناب آقای  سواالت به پاسخ

 دارد؟ وجود یانبساط یها گروت یبرا یمل یاستانداردها ایآ -1
 یهفا  مفب   روان. هسفتنم  هفا  مفب   روان عنفوان  بفه  رانیف ا یملف  یاسفتانماردها  در معمفو ً  ها گرو  با بله،

 .دارنم وجود یمل یاستانماردها در زین یانبساط
 ASTM C806 از اقتبففا  بففا یانبسففاط مانیسفف مففب  میففمق انبسففا  نیففیتع یبففرا 10010اسففتانمارد

 .است شمه نیتمو و هیته
 ASTM C از اقتبفا   بفا  یمانیسف ( مفب   روان) گفرو   استوانه ارت ا  رییتغ نییتع یبرا 16718 استانمارد

 .است شمه نیتمو 1090
 مففورد ASTM C1019 از اقتبففا  بففا هففا مففب  روان شیآزمففا و یبففردار نمونففه 18884 اسففتانمارد در

 .است گرفته قرار بح 
 از اقتبففا  بففا را( خشفف  یبنففم بسففته) یشففمگ جمفف  بففمون مففب  روان مشخصففا  18644 اسففتانمارد

ASTM C1107  کنم یم مطر. 
 اسففا  بففر را شففمه سففخت مانیسفف ریففخم و مففب  بففتن، طففو  رییففتغ نیففیتع رو  10742 اسففتانمارد

ASTM C490 کنم یم ارائه. 
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 ففو   پبسفتو  یهفا  بلفو   بفا  تیف کرم نفو   از سفقف  ضفمنا . دارد ییبفا   تفابش  جف    تیظرف ل ا. باشم یم
 شفمه  اسفت اده  کننفمه  روان ففو   از بفتن  تیف  یک بفردن  بفا   جهفت  سفاخت  زمفان  در. باشفم  یم( تیونولی)

 در هفا  تفر   و شفود  متوقفف  بفتن  خفز   از یناشف  زیف خ داشفتم  انتظفار  سفاخت  از سفا   5 گ شت با. است
 .  هستنم فعا  ترکها اما،ابمین توسعه شنهایپارت

 و انبسفا   از یناشف  یهفا  تفنش  صفماها  نیف ا علفت  نیتفر  محتمفل  کفه  دهفم  یمف  نشفان  نجانفب یا مطالعا 
 هفا  صفما  نیف ا ایف آ مییف تا صفور   در باشفم؟  یمف  یجنابعفال  مییف تا مفورد  نظفر  نیف ا ایآ. است یحرارت انقبا 

 نیف ا ایف آ سفقف  تفر   مییف تا صفور   در ؟ دارد یهفر ید منشف   ایف  اسفت  سفقف  بفتن  خفوردن  تفر   از یناش
 اسفت؟  شفمه  هفا  شفن یپارت بفه  بیآسف  و  فت یدر شیاففزا  و رهفا یت انفا یاح و دا  یسفخت  کفاهش  موجب امر
 و شففود یمفف متوقففف تففاینها ایفف ردیففگ صففور  یماتیففتمه اسففت  ز  و اسففت دار ادامففه مهیففپم نیففا ایففآ

                                                      ست؟ین خطرنا 
 ایران بتن انجمن عضو -یدهقان یمهد

 یدهقان یمهد مهندس یآقا جناب
 :رسمیم باستحضار ریز موارد آن اعضاء یبرخ و ساختمان تر  و صما وجود مورد در
 یمفف برجففا برسففازه را یآثففار گرمففا، و سففرما فصففو  ایفف و شففب و روز طففو  در دمففا را ییففتغ همففواره -1

 و کشففورها اک ففر از شیبفف دمففا را ییف تغ نیففا مففا کشففور در. باشففم شفمه  مهیففد میففبا یطراحفف در کففه گف ارد 
 صفور   در) اطفرا   یوارهفا ید ایف  آخفر  سفقف  در ژهیبفو  توانفم  یمف  جفه ینت در. باشفم  یمف  ایدن هرید مناط 
 سفرو  کمبفود  لیبفمل ) هفا  شفب  در ژهیبفو  کفه  شفود  سروصفما  جفاد یا باعف  ( وجوه نیا در آفتا  تابش وجود
 .گردد ینهران و یناراحت موجب و شود مهیشن یبخوب توانم یم( اطرا  طیمح یصما
 و یالحففاق یاعضففا در بففویژه ایفف سففازه یاعضففا بففر توانففم یمفف هففا شففکل رییففتغ نیففا اسففت یهیبففم -2
 ممکففن زیففن سففاختمان یداخلفف یانففمودها یحتفف. گففردد زیففن تففر  موجففب و گفف ارد اثففر زیففن یا رسففازهیغ

 .شونم مهید خورده تر  است
 بوجفود  زمفان  طفو   در هفا  تفر   اسفت  ممکفن  امفا  رونفم  ینمف  نیبف  از زمان طو  در سروصماها معمو ً -3
 خففز  از یناشفف یشففکلها رییففتغ بهرحففا . میففدرآ رفعففا یغ بصففور  توانففم یمفف یمففمت از پففس و نففمیآ
 .باشنم دارتر ادامه توانم یم
 نیففا در ییترکهففا هسففتنم AAC1 یبلوکهففا نففو  از هففا شیپففارت ایفف وارهففاید کففه ییسففاختمانها در -4
 نففو  نیف ا بففا شفن یپارت و واریف د سففاخت ضفوابط  تیففرعا صفور   در. میف مففی آ بوجفود  آنهففا انفمود و  وارهفا ید

 ایف  AC یبلوکهفا  از اسفت اده  صفور   در متاسف انه . گرففت  را هفا  تفر   نیف ا جفاد یا یجلفو  تفوان  یم بلوکها
 تفر   انفمودها،  بفا  یسفازگار  عفم   و یشفمگ  جمف   از یناشف  میشفم  یشفکلها  رییف تغ لیبمل NAAC یبعبارت
 .نمارد وجود آنها از یزیگر معمو ً و میآ بوجود توانم یم یمیشم یها یخوردگ

  نیتد محسن
 

                                                      
1 Auto Claved Aerated Concrete  بتن هوادار شمه اتو کبوی 

 

 
 

 ایران بتن انجمن
 تدین محسن دکتر یآقا جناب

 منظفور  بفه  و گفر   فصفل  یبفرا  یبتنف  یهفا  آزمونفه  یآور عمفل  یاسفتخرها  آ  در خیف  قالب از است اده ایآ
 است؟ زیجا استانمارد یدما کاهش

 یبازار کفاش اکبر یعل  
 ایران بتن انجمن عضو

 یبازار کفاش اکبر یعل مهندس یآقا جناب
 ریففز پاسففخ گففر ، فصففل در یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه در خیفف از اسففت اده نحففوه مففورد در
 .شود یم میتقم
 در یکنترلفف یبتنفف یهففا آزمونففه یآور عمففل حوضففچه یدمففا اسففت  ز  تابسففتان، و زمسففتان در. 1

 .باشم استانمارد محموده
 .باشم کسانی مختلف مناط  در حمامکان تا میبا حوضچه آ  یدما حا  بهر. 2
 اسففت اده آ  یدمففا کففاهش یبففرا یپففودر یففا شففمه خففرد خیفف از قالففب، از اسففت اده یبجففا اسففت بهتففر. 3

 یهففا بخففش در آ  یدمففا تففا ردیففگ صففور  دمففا کففاهش نیففا خنفف ، آ  کففردن اضففافه بففا ایفف و گففردد
 .  باشم کسانی ا مکان یحت مختلف

  نیتد محسن
 بزرگمهرنیا سعید دکترجناب آقای  سواالت به پاسخ

 دارد؟ وجود یانبساط یها گروت یبرا یمل یاستانداردها ایآ -1
 یهفا  مفب   روان. هسفتنم  هفا  مفب   روان عنفوان  بفه  رانیف ا یملف  یاسفتانماردها  در معمفو ً  ها گرو  با بله،

 .دارنم وجود یمل یاستانماردها در زین یانبساط
 ASTM C806 از اقتبففا  بففا یانبسففاط مانیسفف مففب  میففمق انبسففا  نیففیتع یبففرا 10010اسففتانمارد

 .است شمه نیتمو و هیته
 ASTM C از اقتبفا   بفا  یمانیسف ( مفب   روان) گفرو   استوانه ارت ا  رییتغ نییتع یبرا 16718 استانمارد

 .است شمه نیتمو 1090
 مففورد ASTM C1019 از اقتبففا  بففا هففا مففب  روان شیآزمففا و یبففردار نمونففه 18884 اسففتانمارد در

 .است گرفته قرار بح 
 از اقتبففا  بففا را( خشفف  یبنففم بسففته) یشففمگ جمفف  بففمون مففب  روان مشخصففا  18644 اسففتانمارد

ASTM C1107  کنم یم مطر. 
 اسففا  بففر را شففمه سففخت مانیسفف ریففخم و مففب  بففتن، طففو  رییففتغ نیففیتع رو  10742 اسففتانمارد

ASTM C490 کنم یم ارائه. 



فصلنامه
18 انجمن بتن ایران

 

 اسففا  بففر بیففترت بففه 10704 ،10517،10066 یاسففتانماردها آکنففمه شیپفف مففب  روان مففورد در
ASTM C938، ASTM C939، ASTM C940 و انبسففا  بففه مربففو  آنهففا نیآخففر کففه انففم شففمه هیففته 

 .ستین مبتها روان نیا انماختن آ 
 03 ت ا  22 ح دود  ب ه  اس تاندارد  طیش را  در مانهایس   یبرخ   در نرمال غلظت آب مقدار چرا -2

 درص د  22 ت ا  22 ح دود  گذش ته  در مانهایس   از یاریبس   م ورد  در کهیحال در ؟رسدیم درصد
 است؟ بوده

 یمفف اسففت اده اسففت ASTM C187 اسففتانمارد از برگرفتففه کففه 392 یملفف اسففتانمارد از یوقتفف معمففو ً
 درصفم  26تفا  22 نیبف  پرتلنفم  یمانهایسف  یبفرا ( متعفار  ) نرمفا   غلظفت  بفا  مانیسف  ریخم آ  مقمار شود،
 بفه  گفردد  اسفت اده  اسفت  EN196-3 اسفتانمارد  از برگرفتفه  کفه  11895 اسفتانمارد  از اگفر . میف آ یمف  بمست

 ریففخم آ  مقففمار آن انجففا  نحففوه در مختصففر ت ففاو  و نرمففا  مانیسفف ریففخم فیففتعر در ت ففاو  لیففدل
 بففه یجنابعففال حففا  بهففر. میففآ یمفف بمسففت درصففم 32 تففا 26 بففتن متعففار  غلظففت بففا پرتلنففم مانیسفف

 روشفن  آمفمه  بمسفت  آ  مقفمار  بفودن  بفا   لیف دل تفا  میف ا ن رمفوده  یا اشفاره  اسفت اده  مفورد  یمل استانمارد
 مفواد  یبرخف  شیاففزا  ،یاصفل  یفازهفا  یبرخف  رییف تغ و C3S مقفمار  شیاففزا  مانها،یسف  یزیف ر شیاففزا . گردد
 پوزو نهففا یبرخفف. اسففت اثرگفف ار نرمففا  مانیسفف ریففخم آ  مقففمار بففر زیففن پودرسففن  ایفف پوزو نهففا ماننففم
 مانیسفف ریففخم در متعففار  یروانفف جففادیا یبففرا آ  بففه ازیففن پوزو نهففا از یاریبسفف و جففاجرود تففرا  ماننففم
 یهففا کارخانففه یبرخفف و شففما  مانیسفف تهففران، مانیسفف) دهنففم یمفف شیافففزا شففم  بففه را ختففهیآم یهففا
 (بنیگ و مازنمران روزکوه،یف منطقه مانیس
 نرمفا   ریف خم هیف ته یبفرا   ز  آ  یوقتف  صفور   هفر  در و شفود  توجفه  مفوارد  نیف ا بفه  سفت ین بم حا  بهر
 شیافففزا بففه ازیففن و افففتی خواهففم شیافففزا زیففن ثابففت یروانفف بففا بففتن هیففته یبففرا  ز  آ  ابففم،ی شیافففزا
 ژهیبففو سففتین مطلففو  چنففمان کففه دارد یپفف در را مانیسفف بففه آ  نسففبت نههماشففتن ثابففت یبففرا مانیسفف
 .ستین مناسب مانیس اریع بودن ثابت و آماده بتن یبرا
 رهیغ و آب جذب و یفشار مقاومت شی،آزما ASTM C936 استاندارد در ها پوش کف مورد در -0
 بلوک یبرا استاندارد نیا از اقتباس با ،یمل استاندارد در است؟ شده داده ارجاع ASTM C140 به
 ییبنا قطعات و ها پوش کف یبرا بار اعمال سرعت ایآ. آورد یم بوجود اشکال و است یتوخال یها

 است؟ کسانی ها بلوک مانند
 یملفف اسففتانمارد در کففف پوشففش یبلوکهففا شیآزمففا یهففا رو  و مشخصففا  کففه شففود اشففاره اسففت  ز 

 در ASTM C936 از اسففت اده بهرحففا . اسففت شففمه نیتففمو EN1338 توجففه بففا کففه اسففت آمففمه 27185
 .نمارد یکاربرد فعبً رانیا

 ربففاربریغ "معمففو  و( سففب ) یمانیسفف یهففا بلففو  یهففا یژگففیو یبففرا C129 اسففتانمارد ASTM در
 C90 در بفاربر  یمانیسف  یهفا  بلفو   یهفا  یژگف یو. باشفم  یمف  0082 یملف  اسفتانمارد  آن معفاد   کفه  است
 و یریففگ نمونففه یبففرا C140 اسففتانمارد. اسففت بففوده 07-1 یملفف اسففتانمارد در آن معففاد  کففه شففمه داده
 در. باشففم یمفف 07-2 آن یرانففیا معففاد  کففه اسففت( یتوخففال بلففو ) ییبنففا یبتنفف قطعففا  یبففرا شیآزمففا
 زیففن DINوEN  یاسففتانماردها از میففگرد یسففع و شففم داده اسففتانماردها نیففا در یراتففییتغ گ شففته سففا 
 .شود است اده آنها از یبرخ در

 

 آمفمه  مفرتبط  و ییبنفا  یبتنف  قطعفا   ،2727 سفا   در ASTM C140 عنفوان  در کفه  شفود  میف ق اسفت   ز 
 در. شففود یمفف مربففو  زیففن تففوپر قطعففا  بففه و اسففت امففمهین آن عنففوان در یتوخففال یهففا بلففو  و اسففت
 بفه  صفرفاً  و اسفت  گرفتفه  قفرار  بحف   مفورد  یمختل ف  یبتنف  ییبنفا  قطعفا   اسفتانمارد،  نیف ا وسفت یپ هشت
 بلففو  شیآزمففا  یسففر افتنیفف یبففرا بففتن انجمففن میسررسفف در. نففمارد اختصففا  یتوخففال یهففا بلففو 
 بفه  منحصفر  کفه  سفت ین آن یمعنفا  بفه  امفا  اسفت  آمفمه  پرانتفز  درون عبفار   نیا جستجوگر، توسط یتوخال
 بطففور و سففتین C140 معففاد  قففاًیدق رانیففا 07-2 اسففتانمارد کففه کففرد اذعففانبایففم  البتففه. باشففم آن
 نیبنفابرا  اسفت  گرفتفه  مهیف ناد را مفوارد  ریسفا  و پرداختفه  یتوخفال  ییبنفا  یبتنف  بلفو   شیآزمفا  به ینشیگز
 .مینمائ مراجعه C140 یعنی آن یاصل استانمارد به میبا

 نیتد دکتر یآقا جناب
 13 در13 قالب در تازه بتن از یریگ نمونه ضوابط مورد در پرسش:  موضوع
 مقاومففت لیتبففم بیضففرا بففر یمبنفف میقففم نهففم مبحفف  34 صفف حه در 2-5-9 جففمو  نکففهیا بففه باتوجففه
 شففمه حفف   نهففم مبحفف  میففجم شیرایففو در 15 در 15 یهففا نمونففه بففه 17 در 17 یمکعبفف هففای¬نمونففه
 چففه از بففتن یفشففار مقاومففت آزمففون یبففرا 17 در 17 یمکعبفف یهففا نمونففه از اسففت اده صففور  در اسففت،
 در یبففارگزار سففرعت هففا، یریففگ نمونففه تففواتر و تعففماد مففورد در لط ففا کففرد؟ اسففت اده سففتیبایم یضففوابط
 .مییب رما میجم طیشرا در 17 در 17 های نمونه یبرا شکست هنها 

 بتن  انجمن یحقوق عضو -یآشتیان یکاظم پیام

 جناب آقای مهندس پیام کاظمی آشتیانی
 زیر به استحضار می رسم.موارد  477ز-19در نامه شماره  18/70/1477با توجه به پرسش مور  

سففا  اخیففر اجففازه داده اسففت تففا بجففای آزمونففه هففای اسففتوانه ای     27در  ACI318از آنجففا کففه در  -1
اسففت اده شففود و هیچهونففه تبففمیلی بففرای نتففایج مزبففور      17*27از آزمونففه هففای اسففتوانه ای   15*37

 شمه است.پیش بینی نکرده است در آئین نامه جمیم بتن ایران نیز این رویه دنبا  
دقیقففاً یکسففان نیسففتنم و اسففتوانه بففا قطرهففای   17*27و15*37در واقفف  مقاومففت فشففاری اسففتوانه   -2

 کوچ  تر، مقاومت بیشتری را بهمراه تغییرا  بیشتر در آزمونه ها از خود نشان می دهنم.

، اسففت اده از حففماقل سففه آزمونففه   15*37آزمونففه اسففتوانه ای   2بجففای اخفف  حففماقل   ACI318در  -3
 را بری تعیین مقاومت فشاری پیش بینی کرده است. 17*27

مبح  نهم جمیم مشابه آئفین نامفه بفتن جمیفم تنظفیم شفمه اسفت و بفرای اطبعفا  بیشفتر بایفم بفه              -4
 آئین نامه جمیم بتن و ت سیر و توضی  آن مراجعه شود.

سففانتی  15کعففب از م15*37در آئففین نامففه جمیففم بففتن ایففران اجففازه داده شففمه اسففت بجففای اسففتوانه  -5
اسففت اده  17*27سففانتی بجففای اسففتوانه  17اسففت اده شففود. هففم چنففین اجففازه داده شففمه اسففت از مکعففب

 گردد.

سففانتی، تغییففری نخواهففم کففرد امففا   17تففواتر نمونففه بففرداری از بففتن در صففور  اسففت اده از مکعففب    -6
 عمد خواهم بود. 3حماقل تعماد آزمونه های ی  سن برای مقاومت فشاری 

 سانتی ذکر شمه است. 17و  15ایران ضوابط تهیه آزمونه های مکعبی  1678-2استانمارد  در -0
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 اسففا  بففر بیففترت بففه 10704 ،10517،10066 یاسففتانماردها آکنففمه شیپفف مففب  روان مففورد در
ASTM C938، ASTM C939، ASTM C940 و انبسففا  بففه مربففو  آنهففا نیآخففر کففه انففم شففمه هیففته 

 .ستین مبتها روان نیا انماختن آ 
 03 ت ا  22 ح دود  ب ه  اس تاندارد  طیش را  در مانهایس   یبرخ   در نرمال غلظت آب مقدار چرا -2

 درص د  22 ت ا  22 ح دود  گذش ته  در مانهایس   از یاریبس   م ورد  در کهیحال در ؟رسدیم درصد
 است؟ بوده

 یمفف اسففت اده اسففت ASTM C187 اسففتانمارد از برگرفتففه کففه 392 یملفف اسففتانمارد از یوقتفف معمففو ً
 درصفم  26تفا  22 نیبف  پرتلنفم  یمانهایسف  یبفرا ( متعفار  ) نرمفا   غلظفت  بفا  مانیسف  ریخم آ  مقمار شود،
 بفه  گفردد  اسفت اده  اسفت  EN196-3 اسفتانمارد  از برگرفتفه  کفه  11895 اسفتانمارد  از اگفر . میف آ یمف  بمست

 ریففخم آ  مقففمار آن انجففا  نحففوه در مختصففر ت ففاو  و نرمففا  مانیسفف ریففخم فیففتعر در ت ففاو  لیففدل
 بففه یجنابعففال حففا  بهففر. میففآ یمفف بمسففت درصففم 32 تففا 26 بففتن متعففار  غلظففت بففا پرتلنففم مانیسفف

 روشفن  آمفمه  بمسفت  آ  مقفمار  بفودن  بفا   لیف دل تفا  میف ا ن رمفوده  یا اشفاره  اسفت اده  مفورد  یمل استانمارد
 مفواد  یبرخف  شیاففزا  ،یاصفل  یفازهفا  یبرخف  رییف تغ و C3S مقفمار  شیاففزا  مانها،یسف  یزیف ر شیاففزا . گردد
 پوزو نهففا یبرخفف. اسففت اثرگفف ار نرمففا  مانیسفف ریففخم آ  مقففمار بففر زیففن پودرسففن  ایفف پوزو نهففا ماننففم
 مانیسفف ریففخم در متعففار  یروانفف جففادیا یبففرا آ  بففه ازیففن پوزو نهففا از یاریبسفف و جففاجرود تففرا  ماننففم
 یهففا کارخانففه یبرخفف و شففما  مانیسفف تهففران، مانیسفف) دهنففم یمفف شیافففزا شففم  بففه را ختففهیآم یهففا
 (بنیگ و مازنمران روزکوه،یف منطقه مانیس
 نرمفا   ریف خم هیف ته یبفرا   ز  آ  یوقتف  صفور   هفر  در و شفود  توجفه  مفوارد  نیف ا بفه  سفت ین بم حا  بهر
 شیافففزا بففه ازیففن و افففتی خواهففم شیافففزا زیففن ثابففت یروانفف بففا بففتن هیففته یبففرا  ز  آ  ابففم،ی شیافففزا
 ژهیبففو سففتین مطلففو  چنففمان کففه دارد یپفف در را مانیسفف بففه آ  نسففبت نههماشففتن ثابففت یبففرا مانیسفف
 .ستین مناسب مانیس اریع بودن ثابت و آماده بتن یبرا
 رهیغ و آب جذب و یفشار مقاومت شی،آزما ASTM C936 استاندارد در ها پوش کف مورد در -0
 بلوک یبرا استاندارد نیا از اقتباس با ،یمل استاندارد در است؟ شده داده ارجاع ASTM C140 به
 ییبنا قطعات و ها پوش کف یبرا بار اعمال سرعت ایآ. آورد یم بوجود اشکال و است یتوخال یها

 است؟ کسانی ها بلوک مانند
 یملفف اسففتانمارد در کففف پوشففش یبلوکهففا شیآزمففا یهففا رو  و مشخصففا  کففه شففود اشففاره اسففت  ز 

 در ASTM C936 از اسففت اده بهرحففا . اسففت شففمه نیتففمو EN1338 توجففه بففا کففه اسففت آمففمه 27185
 .نمارد یکاربرد فعبً رانیا

 ربففاربریغ "معمففو  و( سففب ) یمانیسفف یهففا بلففو  یهففا یژگففیو یبففرا C129 اسففتانمارد ASTM در
 C90 در بفاربر  یمانیسف  یهفا  بلفو   یهفا  یژگف یو. باشفم  یمف  0082 یملف  اسفتانمارد  آن معفاد   کفه  است
 و یریففگ نمونففه یبففرا C140 اسففتانمارد. اسففت بففوده 07-1 یملفف اسففتانمارد در آن معففاد  کففه شففمه داده
 در. باشففم یمفف 07-2 آن یرانففیا معففاد  کففه اسففت( یتوخففال بلففو ) ییبنففا یبتنفف قطعففا  یبففرا شیآزمففا
 زیففن DINوEN  یاسففتانماردها از میففگرد یسففع و شففم داده اسففتانماردها نیففا در یراتففییتغ گ شففته سففا 
 .شود است اده آنها از یبرخ در

 

 آمفمه  مفرتبط  و ییبنفا  یبتنف  قطعفا   ،2727 سفا   در ASTM C140 عنفوان  در کفه  شفود  میف ق اسفت   ز 
 در. شففود یمفف مربففو  زیففن تففوپر قطعففا  بففه و اسففت امففمهین آن عنففوان در یتوخففال یهففا بلففو  و اسففت
 بفه  صفرفاً  و اسفت  گرفتفه  قفرار  بحف   مفورد  یمختل ف  یبتنف  ییبنفا  قطعفا   اسفتانمارد،  نیف ا وسفت یپ هشت
 بلففو  شیآزمففا  یسففر افتنیفف یبففرا بففتن انجمففن میسررسفف در. نففمارد اختصففا  یتوخففال یهففا بلففو 
 بفه  منحصفر  کفه  سفت ین آن یمعنفا  بفه  امفا  اسفت  آمفمه  پرانتفز  درون عبفار   نیا جستجوگر، توسط یتوخال
 بطففور و سففتین C140 معففاد  قففاًیدق رانیففا 07-2 اسففتانمارد کففه کففرد اذعففانبایففم  البتففه. باشففم آن
 نیبنفابرا  اسفت  گرفتفه  مهیف ناد را مفوارد  ریسفا  و پرداختفه  یتوخفال  ییبنفا  یبتنف  بلفو   شیآزمفا  به ینشیگز
 .مینمائ مراجعه C140 یعنی آن یاصل استانمارد به میبا

 نیتد دکتر یآقا جناب
 13 در13 قالب در تازه بتن از یریگ نمونه ضوابط مورد در پرسش:  موضوع
 مقاومففت لیتبففم بیضففرا بففر یمبنفف میقففم نهففم مبحفف  34 صفف حه در 2-5-9 جففمو  نکففهیا بففه باتوجففه
 شففمه حفف   نهففم مبحفف  میففجم شیرایففو در 15 در 15 یهففا نمونففه بففه 17 در 17 یمکعبفف هففای¬نمونففه
 چففه از بففتن یفشففار مقاومففت آزمففون یبففرا 17 در 17 یمکعبفف یهففا نمونففه از اسففت اده صففور  در اسففت،
 در یبففارگزار سففرعت هففا، یریففگ نمونففه تففواتر و تعففماد مففورد در لط ففا کففرد؟ اسففت اده سففتیبایم یضففوابط
 .مییب رما میجم طیشرا در 17 در 17 های نمونه یبرا شکست هنها 

 بتن  انجمن یحقوق عضو -یآشتیان یکاظم پیام

 جناب آقای مهندس پیام کاظمی آشتیانی
 زیر به استحضار می رسم.موارد  477ز-19در نامه شماره  18/70/1477با توجه به پرسش مور  

سففا  اخیففر اجففازه داده اسففت تففا بجففای آزمونففه هففای اسففتوانه ای     27در  ACI318از آنجففا کففه در  -1
اسففت اده شففود و هیچهونففه تبففمیلی بففرای نتففایج مزبففور      17*27از آزمونففه هففای اسففتوانه ای   15*37

 شمه است.پیش بینی نکرده است در آئین نامه جمیم بتن ایران نیز این رویه دنبا  
دقیقففاً یکسففان نیسففتنم و اسففتوانه بففا قطرهففای   17*27و15*37در واقفف  مقاومففت فشففاری اسففتوانه   -2

 کوچ  تر، مقاومت بیشتری را بهمراه تغییرا  بیشتر در آزمونه ها از خود نشان می دهنم.

، اسففت اده از حففماقل سففه آزمونففه   15*37آزمونففه اسففتوانه ای   2بجففای اخفف  حففماقل   ACI318در  -3
 را بری تعیین مقاومت فشاری پیش بینی کرده است. 17*27

مبح  نهم جمیم مشابه آئفین نامفه بفتن جمیفم تنظفیم شفمه اسفت و بفرای اطبعفا  بیشفتر بایفم بفه              -4
 آئین نامه جمیم بتن و ت سیر و توضی  آن مراجعه شود.

سففانتی  15کعففب از م15*37در آئففین نامففه جمیففم بففتن ایففران اجففازه داده شففمه اسففت بجففای اسففتوانه  -5
اسففت اده  17*27سففانتی بجففای اسففتوانه  17اسففت اده شففود. هففم چنففین اجففازه داده شففمه اسففت از مکعففب

 گردد.

سففانتی، تغییففری نخواهففم کففرد امففا   17تففواتر نمونففه بففرداری از بففتن در صففور  اسففت اده از مکعففب    -6
 عمد خواهم بود. 3حماقل تعماد آزمونه های ی  سن برای مقاومت فشاری 

 سانتی ذکر شمه است. 17و  15ایران ضوابط تهیه آزمونه های مکعبی  1678-2استانمارد  در -0
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عففمد مففی باشففم و بففرای تففراکم بایففم از  1سففانتی برابففر  17تعففماد  یففه هففا بففرای تففراکم در قالففب مکعبففی 
ت ضفربه بفرای  یفه اسفت اده شفود و بکفارگیری ضفربا  بیشفتر نیفز ببمفان  اسف            25کوبه )رامر( به تعفماد  

تا تفراکم کفافی انجفا  شفود. ضفربه بفا چکفش  سفتیکی بفه بمنفه قالفب ببمفان  اسفت از میفز ویبفره نیفز                 
 توان برای تراکم است اده کرد. می

ایففران ضففوابط بارگفف اری روی آزمونففه هففا ماننففم سففرعت بارگفف اری مشففخص     1678-3در اسففتانمارد  -8
نیففه مففی باشففم کففه بففا توجففه بففه سففط  مهاپاسففکا  در ثا 8/7تففا  4/7شففمه اسففت ایففن سففرعت بارگفف اری 

نیرو در هر ثانیفه یفا دقیقفه تعیفین مفی شفود )بفرای بفتن هفای پرمقاومفت میتفوان             بارگ اری آزمونه مقمار
 از سرعت های بیشتر نیز است اده کرد.(

 EN12390-3و  EN12390-2بففففر اسففففا  اسففففتانماردهای  1678-3و  1678-2اسففففتانماردهای  -9
 می باشم. ISO1920-4و  ISO1920-3مشابه استانماردهای تهیه شمه است که تقریباً 

سففانتی اسففت اده کففرد کففه   17 ز  بففه ذکففر اسففت در صففورتی مففی تففوان از آزمونففه هففای مکعبففی    -17
میلففی متففر بزرگتففر نباشففم )در اسففتانمارد اروپففا      25حففماک ر انففمازه اسففمی سففنهمانه هففای بففتن از     

 میلی متر( 32حمود

( مراجعففه گففردد تففا اطبعففا  بیشففتری 8و 5جمیففم بففتن ایففران )فصففو  توصففیه مففی شففود بففه آئففین نامففه 
 کسب شود.

 محسن تدین 

 انجمن بتن ایران

در بحفف  تففاثیر نففو  سففیمان و سففن بففتن بففر روی مقاومففت فشففاری نسففبی بففتن طبفف  مقففررا  ملففی      
روزه مشخصففه نمففوده  97و 28، 0درصففمهایی را بففر اسففا  نففو  سففیمان و زمانهففای   9سففاختمان مبحفف  

 روزه حسا  می کننم. 42وژه ای که اینجانب مشغو  هستم مقاومت مشخصه را بر اسا  در پر
 روزه هم ضریبی هست؟ 42می خواستنم بمانم آیا برای زمان 

 عضو حقوقی انجمن بتن -علی حقیقت بین
 جناب آقای مهندس علی حقیقت بتن

 در ارتبا  با سن تعیین مقاومت بتن، پاسخ  زیر به استحضار میرسم: 

 . مقاومت مشخصه می توانم برای سنین مختلف در پروژه ها مطر  گردد.1
، تبففمیل مقاومففت مشخصففه را بففرای انففوا  سففیمان پرتلنففم در    92. مبحفف  نهففم مقففررا  ملففی سففا    2

، ایففن تبففمیل حفف   شففمه اسففت و چنففین    1399سففنین مختلففف مطففر ، نمففوده بففود کففه در سففا      
 ف نماریم.هایی برای انوا  سیمان در سنین مختل تبمیل

روز مشففخص شففمه اسففت  ز  اسففت در همففان سففن اقففما  بففه       42. چنانچففه در پففروژه شففما سففن   3
شکستن بتن ها و تعیین مقاومفت فشفاری نمائیفم و بفا مقاومفت مشخصفه ارائفه شفمه طبف  آئفین نامفه یفا             

 مقررا  ملی مقایسه نمائیم و انطبا  بارده را دنبا  کنیم.
 محسن تدین 
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 )قسمت اول( ها معرفی اجمالی انواع بتن
 

 
 
 

 
 
  
 

 دهیچک
هتا    بتتن  ستنادان    انتواع  مقالت   نیت در ا رو نیت کارشناسان استت  ا  ا  دیجذاب و مورد تاک یهمواره شناخت تنوع در هر صنعت

 افیو ال ها یها  افزودن ا  چسبانندهه سنادان  یبند گفت طبق  توان یم ی  بطور کلشوند یم یمعرف ها افیو ال ها یها  افزودن چسباننده
 متورد شناخت  شده  کاربرد   یها   در ادام  انواع بتنباشند یم یرآلیغ یعیو طب یآل یعیطب  یرآلیغ ی  مصنوعیآل یشامل مصنوع

و  حیبت  همتراه تو ت    نیو التت  یفارس نیمناسب  عناو یآشنائ ی  براگردند یم یآن بطور مختصر معرف دیتولروش مصرف  اجزا و 
نتوع فادتد   7شده  فقط  ینوع بتن معرف 061ا   شیب انیآنست ک  ا  م  شده است  ا  نکات مورد توج یهر نوع بتن گردآور ریتصو
  باشد یم مانیس

 سنادان   الیاف  مان ی: بتن  سیدیکل واژگان

 

 مقدم -0
های  خیراپ شرفاپتک ولوژیاژت  بایا بچاریی  فا  رپ         طی دهه

های  دیدای دیر ای باپ خداا خد ای        ابژده خساک   هواژی خااژخت بای    
بیشی. غییبای بلاییررپ  بایا دی ماژخید م ی اث بی اد رپددای         می

رااپدد   دی اویدااک  وااپ واای مف تاایی تواای مژیدارااین    ی شااا 
موجااپ بااه اااژت دیداای  خن باایا شااژد. دی خدااا م ییااه باار  خن   

بااه نباای  ساایده بااه   اا     اااژت باایا بااه طااژی م یتااپ   061
یه خسااک   بااپخ  وبراارا   معپتاای شاا  [1-01]مواایدم م ی ااث  

 بویپ،  وی وتژدپ خن    خیخئه رپددی.

 آن اجزایبتن و -2
دی داا  وعپدااث   اای باایا بااه هااپ مج ژ ااه هاایهپخ دل یی ااه   

هاای  م ی ااث    چااه   راایهی   رااپدد  ااه خن دخاااه خطاا م ماای
 3دی وژیرای    خسایدیده شایه خساک. اای  بایا       2  خیریف 1ختز دای
ی د. دی  ی بااه  اایی ماای   خدااا مو ااژخهاای  خی شاایدی بااپ  دی نباای 

 خساک  میاوای   ساو     سا ک  بچاریی  دچا ی وعپددی دد پ بیا 

                                                      
 

1 Admixture (for concrete) or Addetive (for cement) 
2 Fiber 
3 Beton or Concrete 

   ی خ بپ  دیش بینخی 

  یئرس مپ ز وح رق   وژسعه سر ی  ووپخ 
  ضژ ح ر ی خاج ا بیا خدپخ 

 

 محچا ویدا
 یئرس هرئک میدپه خاج ا بیا خدپخ 
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 خحی اایا    ب ، چاابیاویه ،دخاااه معرواای م اایددپ وپ رااه خن  ااه
 شاایم  باایا دد ااپ یبااه براایا.  داای ماای بیسااک ختز دااای مااژخد

 ی    چاابیاویه د غاایب  ااه هاای دخاااه خن خسااک بواای  خساای ژخ 
وژخاای خن   مای  4های  خداا دخااه  .  چابیای  مای  ها   به   شژشیایه یخ وی ا

داای  7  ه چواارا  یاای  6داای متااوژ ی  5مااژخد م ی ااث طبرعاای 
های  میدای ی    وفالر  شایه بیشای   اراز دخیخ    اییی      8غرپ یی

شاژد   خن یر ی سب  وی یر ی ساو را بیشای. بوایبپخدا ددایه مای     
واژخ  اای  باپده شاژد. خن خبیایخ دی خداپخ  باه         هی اژت دخاه مای   ه ده

ا بااه غ ااگ سااو یخاه داای متاایی  سااو ی هاای  باای خدااا اااژت دخاااه
های   های  ساو ی دلای خن ده    ردیه شیه خساک. باه هاپ حاین دخااه     

های هچایوی   ساو ی باژد  شاپر یپخیرراپ  دی        اژت خن خدا دخااه 
وژخااای خن اااژت  ارااز ماای 9مج ژ ااه سااو یخاه ارچااک.  چااه باایا

طبرعی دای متاوژ ی   ه چوارا خن ااژت  یای دای غرپ یای بیشای.         
یژخهای دخشاک. ماژخد ختز داای   خیرایف اراز       بویبپخدا  ویی دسایه  

 یاای داای  وژخاواای طبرعاای داای متااوژ ی   ه چواارا هااپ  اایخ  ماای
غرپ یاای بیشااوی   ووااژت ندااید  یژخهواای دخشااک. وپ رااه خاااژخت   

وژخااای هاایهی  سااو یخاه،  چااه اساار ی و، ختز دااای   خیراایف ماای
اژت بیا بیساک دهای. خن طپتای  داژد هایهپ م ی اث، وواژت دی        

هاای   م اایددپ ارااز   هاای   راایه اچاابک  خ  باایای ش وژیراای   خدااپ
  ید. بایدا وپوراه ددایه مای شاژد       خاژخ ی خن بیا یخ بژداژد مای  

 ووای. هپ وای سار ی      های د اژه مای    ش یی  خن بایا   ه خاژخت بی
دی معوی    ی به معوای  چاه خساک  اه دلای خن  اوای سار ی         

بیشی، خمای دی خدبرایی تییسای، خغ اه خ یایی م تاژد خن        شپو وی می
های   مر یاه خساک.     ی ، ه ای  سار ی  شپو وای دای سار ی      سار  

های  بایا مع اژیی   یخدام، ی راپ       دی  خیم  یم   چبیای  دخااه 
بیشای  اه م  اژر  ب   خداا ااژت       سر ی  شپو وی دی  مر یاه مای  

باه خااژخت خدازخ  بایا معپتای شایه        0هی خسک. دی دای ن  سر ی 
                                                      

 
4 Aggregate 
5 Natural 
6 Synthetic or Artificial 
7 Organic 
8 Inorganic (Mineral) 
9 Cement ید  Adhesive 

ید. را   خن ا اپ مای   2شاژد   وتای دپ  اوای دی دای ن     شپدخییه می
هاای دی خاااژخت م ی داای وژیراای    بیداای خفاایته ا ااژد  ااه ختز دااای  

ت اگ باه  واژخ  ا ژااه   یده شایه       2شژای   وتای دپ دای ن   می
 خسک.

 ها بتن انواع-3
هاای  خیخئااه شاایه دی ب اا  یب اای دداایه    بواای  مطاایبق دساایه

هاای ب لااه هاایهی اااژت باای  شااژد  ااه باای وپ رااه خدااا مااژخد، ده ماای
ی باای وعپدااث یخداام ارااز شااژد. حیاا وعپداث داایمم    حیهاا  ماای 

وااژخ  سااییک. باایا یخ خن ا ااپ ساابلی داای     هاایهی باایا یخ ماای 
هاای  م ی ااث   وااژخ  دی دساایه  سااو روی ا ن  م تااژیو ماای 

بوای    های و چار    یپخیدخد  دی  دخد. خن ا پ احاژه خداپخ اراز بایا    
های  وپماای،   های  خداپخ میاواای ید ایا بای یژیاه      شاژای. شارژه   مای 

هاای خن د  ااه باایا  ژه  واایری   سایدپ شاار  ش ا،، شیشااری ، شاار  
هاای    پیراایه داای باایا باای خ  ااین یاا    غرااپه خن ا ژاااه شاارژه 

بواای   هاای خن ا ااپ طپخحاای و چاار   خدپخداای هچاایوی. راایه باایا 
وورایه   شژای. بیا غرپمچا   اسایدهو، بایا مچا  ، بایا شار        می

ساییی ی   خاای. شار     فاریهو خن خداا د  اه     فریه دی شاس  اشر 
راپدد.   پ  محچاژب مای  بوای  دد ا   دی دیدی ید ایا اراز و چار    

بوااایبپخدا بیدااای خر ااای   اااپد  اااه خن مو پهااای  م ی اااث،     
واژخ  بپشا پد  اه     بوای    خااژخت م ی دای خن بایا یخ مای      و چر 

هاای  شااویییه  خاااژخت باایا 3دی داای نیااب  بااه    خشااییه شاای. 
 خای.   شیه رپد  ی  شیه

 ها معرفی انواع اجزای  بتن -0جدول
 های بتن افزودنی

 نواعا بندی کلی طبق 

 Water سینهی ی خ  0
reducer 

 وویه  دی ی خ   ب  یهویه هی  ختز دای 0
 هیو مع ژیی  ایر وژسژیدژایی

Water reducer Ad. (WRA) 
Plasticizer (P) 

2 

 و وویه ی خ  تژما یژ   ب  یهویه
هی، ش ی  اش ی  پبژ چر ی

هی، مژخد شیده ادیییرا دی  تچدژایی
 م مراو

Super Plasticizer (SP) 
High range Water reducer Ad. 

(HRWRA) 

2 

مژخد مژثپ 
بپ نمی  
ررپش   
س ک 
 شی 

Materials 
affecting 
on setting 

and 
hardening 

time 

 .Accelerated, Rapid setting Ad ررپش  وویه وچپدم 3

 .Rapid hardening Ad شیری س ک  وویه وچپدم 4
 .Set controlling, Retarding Ad ررپش  ویررپ وویه 5
 .Water reducer & Retarding Ad ررپش  ویررپ وویه  ب  یهویه 6
 Super Plasticizer & Retarding ررپش  ویررپ وویه  وویه ی خ  تژم 7

Ad. 
 .Water reducer & Accelerated Ad ررپش  وویه وچپدم  ب  یهویه 8

3 

مژخد مژثپ 
بپ 
  ی ،     
   غرپهد خ  

Materials 
affecting 
curing, 

durability, 
etc. 

 Water retaining Ad  ب هی  ا ویخیایه 1
 Air entrained Ad هی سین حبیب 01
 .Water prear & dapping Ad هی بوی وویه   ا  هی  وویه بوی  ب 00

  خاژخت   وویه شیدیخی ختز دای مژخد 02
 Viscosity Modifying Ad. (VMA) هویهود ررپایه رپخ اپ   ایزدک

 .Anti washout Ad شچی ی مژخد فی ب 03

 Gas Forming Ad ریننخهی 04

 .Foaming Ad نخهی  ث 05
 .Defoamer Ad مژخد فیحبیب    ث 06
 .Pumping Ad     ش ،   وزیدق ختز دای مژخد 07

 Pozzolans & Slags هی   سپبییه  هی شژن ا  08

،  ویپن  وویه هی  وویه موبچگ 01
 خا بیض

Expanding Ad. 
Shirinkage compose control Ad. 

 … ,Algae   غرپه ، یییچ د ب  فیمژخد  21
 .Corrosion Inhibiting Ad مژخد بیندخیایه یژیدری 20
 Pigments هی یا یخاه 22
 .Bonding Ad مژخد شرژاینخ 23

 Latexes هی اولس 24
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 خحی اایا    ب ، چاابیاویه ،دخاااه معرواای م اایددپ وپ رااه خن  ااه
 شاایم  باایا دد ااپ یبااه براایا.  داای ماای بیسااک ختز دااای مااژخد

 ی    چاابیاویه د غاایب  ااه هاای دخاااه خن خسااک بواای  خساای ژخ 
وژخاای خن   مای  4های  خداا دخااه  .  چابیای  مای  ها   به   شژشیایه یخ وی ا

داای  7  ه چواارا  یاای  6داای متااوژ ی  5مااژخد م ی ااث طبرعاای 
های  میدای ی    وفالر  شایه بیشای   اراز دخیخ    اییی      8غرپ یی

شاژد   خن یر ی سب  وی یر ی ساو را بیشای. بوایبپخدا ددایه مای     
واژخ  اای  باپده شاژد. خن خبیایخ دی خداپخ  باه         هی اژت دخاه مای   ه ده

ا بااه غ ااگ سااو یخاه داای متاایی  سااو ی هاای  باای خدااا اااژت دخاااه
های   های  ساو ی دلای خن ده    ردیه شیه خساک. باه هاپ حاین دخااه     

های هچایوی   ساو ی باژد  شاپر یپخیرراپ  دی        اژت خن خدا دخااه 
وژخااای خن اااژت  ارااز ماای 9مج ژ ااه سااو یخاه ارچااک.  چااه باایا

طبرعی دای متاوژ ی   ه چوارا خن ااژت  یای دای غرپ یای بیشای.         
یژخهای دخشاک. ماژخد ختز داای   خیرایف اراز       بویبپخدا  ویی دسایه  

 یاای داای  وژخاواای طبرعاای داای متااوژ ی   ه چواارا هااپ  اایخ  ماای
غرپ یاای بیشااوی   ووااژت ندااید  یژخهواای دخشااک. وپ رااه خاااژخت   

وژخااای هاایهی  سااو یخاه،  چااه اساار ی و، ختز دااای   خیراایف ماای
اژت بیا بیساک دهای. خن طپتای  داژد هایهپ م ی اث، وواژت دی        

هاای   م اایددپ ارااز   هاای   راایه اچاابک  خ  باایای ش وژیراای   خدااپ
  ید. بایدا وپوراه ددایه مای شاژد       خاژخ ی خن بیا یخ بژداژد مای  

 ووای. هپ وای سار ی      های د اژه مای    ش یی  خن بایا   ه خاژخت بی
دی معوی    ی به معوای  چاه خساک  اه دلای خن  اوای سار ی         

بیشی، خمای دی خدبرایی تییسای، خغ اه خ یایی م تاژد خن        شپو وی می
های   مر یاه خساک.     ی ، ه ای  سار ی  شپو وای دای سار ی      سار  

های  بایا مع اژیی   یخدام، ی راپ       دی  خیم  یم   چبیای  دخااه 
بیشای  اه م  اژر  ب   خداا ااژت       سر ی  شپو وی دی  مر یاه مای  

باه خااژخت خدازخ  بایا معپتای شایه        0هی خسک. دی دای ن  سر ی 
                                                      

 
4 Aggregate 
5 Natural 
6 Synthetic or Artificial 
7 Organic 
8 Inorganic (Mineral) 
9 Cement ید  Adhesive 

ید. را   خن ا اپ مای   2شاژد   وتای دپ  اوای دی دای ن     شپدخییه می
هاای دی خاااژخت م ی داای وژیراای    بیداای خفاایته ا ااژد  ااه ختز دااای  

ت اگ باه  واژخ  ا ژااه   یده شایه       2شژای   وتای دپ دای ن   می
 خسک.

 ها بتن انواع-3
هاای  خیخئااه شاایه دی ب اا  یب اای دداایه    بواای  مطاایبق دساایه

هاای ب لااه هاایهی اااژت باای  شااژد  ااه باای وپ رااه خدااا مااژخد، ده ماای
ی باای وعپدااث یخداام ارااز شااژد. حیاا وعپداث داایمم    حیهاا  ماای 

وااژخ  سااییک. باایا یخ خن ا ااپ ساابلی داای     هاایهی باایا یخ ماای 
هاای  م ی ااث   وااژخ  دی دساایه  سااو روی ا ن  م تااژیو ماای 

بوای    های و چار    یپخیدخد  دی  دخد. خن ا پ احاژه خداپخ اراز بایا    
های  وپماای،   های  خداپخ میاواای ید ایا بای یژیاه      شاژای. شارژه   مای 

هاای خن د  ااه باایا  ژه  واایری   سایدپ شاار  ش ا،، شیشااری ، شاار  
هاای    پیراایه داای باایا باای خ  ااین یاا    غرااپه خن ا ژاااه شاارژه 

بواای   هاای خن ا ااپ طپخحاای و چاار   خدپخداای هچاایوی. راایه باایا 
وورایه   شژای. بیا غرپمچا   اسایدهو، بایا مچا  ، بایا شار        می

ساییی ی   خاای. شار     فاریهو خن خداا د  اه     فریه دی شاس  اشر 
راپدد.   پ  محچاژب مای  بوای  دد ا   دی دیدی ید ایا اراز و چار    

بوااایبپخدا بیدااای خر ااای   اااپد  اااه خن مو پهااای  م ی اااث،     
واژخ  بپشا پد  اه     بوای    خااژخت م ی دای خن بایا یخ مای      و چر 

هاای  شااویییه  خاااژخت باایا 3دی داای نیااب  بااه    خشااییه شاای. 
 خای.   شیه رپد  ی  شیه

 ها معرفی انواع اجزای  بتن -0جدول
 های بتن افزودنی

 نواعا بندی کلی طبق 

 Water سینهی ی خ  0
reducer 

 وویه  دی ی خ   ب  یهویه هی  ختز دای 0
 هیو مع ژیی  ایر وژسژیدژایی

Water reducer Ad. (WRA) 
Plasticizer (P) 

2 

 و وویه ی خ  تژما یژ   ب  یهویه
هی، ش ی  اش ی  پبژ چر ی

هی، مژخد شیده ادیییرا دی  تچدژایی
 م مراو

Super Plasticizer (SP) 
High range Water reducer Ad. 

(HRWRA) 

2 

مژخد مژثپ 
بپ نمی  
ررپش   
س ک 
 شی 

Materials 
affecting 
on setting 

and 
hardening 

time 

 .Accelerated, Rapid setting Ad ررپش  وویه وچپدم 3

 .Rapid hardening Ad شیری س ک  وویه وچپدم 4
 .Set controlling, Retarding Ad ررپش  ویررپ وویه 5
 .Water reducer & Retarding Ad ررپش  ویررپ وویه  ب  یهویه 6
 Super Plasticizer & Retarding ررپش  ویررپ وویه  وویه ی خ  تژم 7

Ad. 
 .Water reducer & Accelerated Ad ررپش  وویه وچپدم  ب  یهویه 8

3 

مژخد مژثپ 
بپ 
  ی ،     
   غرپهد خ  

Materials 
affecting 
curing, 

durability, 
etc. 

 Water retaining Ad  ب هی  ا ویخیایه 1
 Air entrained Ad هی سین حبیب 01
 .Water prear & dapping Ad هی بوی وویه   ا  هی  وویه بوی  ب 00

  خاژخت   وویه شیدیخی ختز دای مژخد 02
 Viscosity Modifying Ad. (VMA) هویهود ررپایه رپخ اپ   ایزدک

 .Anti washout Ad شچی ی مژخد فی ب 03

 Gas Forming Ad ریننخهی 04

 .Foaming Ad نخهی  ث 05
 .Defoamer Ad مژخد فیحبیب    ث 06
 .Pumping Ad     ش ،   وزیدق ختز دای مژخد 07

 Pozzolans & Slags هی   سپبییه  هی شژن ا  08

،  ویپن  وویه هی  وویه موبچگ 01
 خا بیض

Expanding Ad. 
Shirinkage compose control Ad. 

 … ,Algae   غرپه ، یییچ د ب  فیمژخد  21
 .Corrosion Inhibiting Ad مژخد بیندخیایه یژیدری 20
 Pigments هی یا یخاه 22
 .Bonding Ad مژخد شرژاینخ 23

 Latexes هی اولس 24
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 ها معرفی انواع اجزای  بتن-0دام  جدولا
 انواع الیاف انواع چسباننده های بتن( ها )دان  انواع سنادان  بندی کلی طبق 

0 
 متوژ ی  یی
Organic 

synthetics 

0 
هی  یپده  دخاه

ش سیرلی   
 ش ر پ 

Plastic and 
polymer 
granules 

هی   یندا 0
 متوژ ی

Artificial 
resins 0 شپ شر ا ش ی 

Poly 
Propylene 

(PP) 

هی  ش ر پ   دخاه 2
 خسدوجی میاوی

Sponge 
polymer 
granules 

 Nylone اید ژای Epoxies 2 هی خشژ چی 2

3 
هی  موبچگ  دخاه

شیه ش ی خسییدپ  
EPS 

Expanded 
Polystyrene 

granules 
 Poly  مری  ش ی Bitumen 3 یرپ شیادفی 3

Amide 

 Melamine هی  م مرا یپده 4
particles 4  0یطپخ Tar 4 خسیپ  ش ی Poly Ester 

 Rubber یپده اسیر  5
particles * * * 5 پبوی  Carbon 

fib. 

یپده اسیر   6
 موج ی شیه

Freezed Rubber 
particles * * * 6 یخمری  Aramid 

fib. 

هی   هی  یژیه یپده 7
 ش ی خور وی

Polyethylene 
tube particles * * * 7  ش ی  دور 

Poly 
Vinyl 

Aramid 
(PVA) 

هی   یپده یژیه 8
PVC 

PVC tube 
particles * * * 8 ش ی خور ا Poly 

Ethylene 

2 
 متوژ ی غرپ یی
Inorganic 
synthesis 

 Gypsum paste 1 ی رپ رچ Brick particles 5 یپده  دپ 1
شرفه 
اشف  
 شرفهو

Glass 

یپده سدین،  یشی  01
   سپخمر 

Pottery, 
ceramic tile 

particles 
د غیب  ه   6

   چر ی
Calcium lime 

slurry 
0
1 

سپبییه 
اشف  
 سپبییهو

Slag fib. 

د غیب  ه   Glass particles 7 یپده شرفه 00
   یس

Lime and clay 
slurry 

0
 .Rock fib شف  سو  0

شرفه شژک  02
 اخسدوجیو

Hollow glass 
(Sponge) 8   د غیب  ه

   یی چیپ
Lime and ash 

slurry 
0
 .Steel fib تژاد  2

سر رس شژک  03
 اخسدوجیو

Hollow Silica 
(Sponge) 1 ه  د غیب  

  بی
Aqueous lime 

slurry 
0
3 

ت زهی  
 .Metal fib م ی ث

سپبییه  ژیه ب وی  04
 ریخن   ها

Blast furnace 
slag 

0
1 

ی رپ 
سر ی  

 و ویشپ
Portland 

cement paste 
0
 Graphite رپخترک 4

fib. 

                                                      
 

1  یطپخ ا سو  نغین میاوی یم ی د مژخد خن حیه  ی ی  هی هروپ    هچیوی  چبویک   یهرس ید  خ یوژه میاوی، ه غ مع ژاً  ه شژد یم ردیه  مژخد به ویی ید یطپخ  
.هچیوی وژیب ید یی  ادک ،و ژب یطپخ ا  ژب ،وسو  نغین  

 هی معپتی خاژخت خدزخ   بیا-0دخمه دی نخ
 انواع الیاف انواع چسباننده های بتن( ها )دان  انواع سنادان  بندی کلی طبق 

 

   

سپبییه خسدوجی  05
 اشژکو  ژیه ب وی

Spongy slag 
(hollow) blast 

furnace 

0
0 

ی رپ 
سر ی  
 یه مر 

Blnded 
cement paste 

0
 .Basalt fib بینخیک 5

سپبییه  ژیه  06
 ریخن  مس

Copper melting 
kiln slag 

0
2 

ی رپ 
سر ی    
مژخد تعین 
  وویه

Cement paste 
and activating 

materials 
* * * 

شپیرک موبچگ  07
 0شیه

Expanded 
perlite 

0
3 

د غیب  ه  
 مورزد ی

Magnesium 
lime slurry * * * 

بیا یپد شیه  08
 بیندیتیی

Recycled 
crushed 
concrete 

0
4 

رژرپد م خب 
 شیادفی

Refining 
molten sulfur * * * 

شر  موبچگ شیه  01
 ایریشژیو

Expanded shale 
(Liapor) 

0
5 

سپبییه دی 
شژن ا  به 
ه پخه 
سین  تعین

 اتئژش ر پو

Slag or 
pozzolan with 

activator 
(geopolymer) 

* * * 

سو  یژح موبچگ  21
 شیه ارپخاژیلسو

Expanded slate 
(Granulex), 

Solite 
 * * * * * 

20 
شژ ه یسی موبچگ 
شیه ایرلی دی 
 هیدیدکو

Light weight 
expanded clay 

aggregate 
(Leaca, Hydite, 

Fibo, Argex, 
Laterite, Aglite) 

 * * * * * 

22 
یی چیپ بید  

شیه  دژش ه 
 ایرییتو

Litag (Sintered 
fly ash & fuel 

ash) 
 * * * * * 

یطعیی تژاد     23
  یای دی سپبی

Steel and Cast 
iron or lead 

particles 
 * * * * * 

                                                      
 

1 . پد مو ژی غرپ یی شیه تپ  ی  طبرعی اژت خن یخ سو یخاه خدا بیژخ  شیدی   
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20 
بیا بی سپخمر  یپد 

 شیه
Crushed ceramic 

concrete 

هی   خدا بیا حی   یطعیی یپد شیه سپخمرلی ابیندیتییو خسک. به   ک دتا نبییه
هی  سپخمر   رژدوی. یپده سییی یای به خدا اژت بیا سبز دی د سییخی محرگ ندچک می
بژد   ییخدی بیا یخ  یه   مع ژا دخیخ  د ب  ب ندید  هچیوی   به   ک ورزرژشه

 دهوی. می

21 
ووریه  شر  بیا

 شر ریدی
Chemically-

prestressed concrete 

 وژسگمع ژا   ه  پدد مژخد ید بیا  سین م ی    بپخ خسک یی ش ییرروو  رش
  تفیی  پ را  خیم ید .شژد یم خاجی    پدهیرم ید   بیا م ی مک بی  تژاد  هی یشیه
دی  .درپد یم یروژی بیا م ی مک بی تژاد دی  ف  وژسگ یهروو  رش بیا دی ینرا مژید

 شژد. ووریری به     مژخد شر ریئی خاجی  می بیا م  ژی شر 

22 
 مویسه بپخ بیا 

 هژخ  سپد
Cold weather 

concrete 

   رپدد یم  وی  ب بی سر ی   خ و  سپ ک شژد،    بیا  دمی   سپد هژخ  ویاچه
 خ یره  ی نهی   سی یی دی ی ویخا م ی مک ایرجه دی   شژد یم یطژاا ررپش نمی 
. ی خ بیا هژخ  سپد بی     وغررپخوی دی طپح م  ژر   مژخد ختز دای رپدد یا  حیه 

 .[28   0]شژد  سین   ن دررپ وویهو ووره می ای خ 

 Colloidal concrete بیا   ژئری  23

 افی  یژد خن  یددن ی چبویر   ی  یی ی رپ  خدا بیا، مپح ه ید هرخ ی مدمی دی
  بپخ وپ یطژاا   یی د یه  د وی دهی یم خدینه ری چبوی   س ک یژخ  ادخ. دهی یم

 بیا ری چبوی   ی چبوی  ،یژخ  یطث به .خدجید شژد مح  دی مژثپ طژی به م  ژر
 بیا ادخ ی خ .خسک م ی   ییربچ  ب ی ددپ خن شچیفژ    دتپسی بپخبپ دی ، یر  ژئ
 خسیدیده هی  بپخه خمییخد دی   سیح ی امعپض دپدی   بو محیتظ میده  وژخ  به   یوی

 مویسه هی هدشی    ب پدن  سینهی   سییک  ث  بپخ خایخنه ه ی  به خدا بیا. شژد یم
 خدینه  ده چره به  ه بچیه سییییی بی بیا -0:دخید  دژد  یر  ژئ بیا اژت د . خسک
 محیت ک م تژی   دهی یم یخ  ب ادژر دینهخ  ه بین اژت -2 دهی، یا  یخ  ب ادژر

 .خسک شیه یطپخح یبیال

 Colored concrete بیا یا ی 24

 ی   دی متپفیا  متیی  سدری   ید ییا   ی رس خن  ه بی خسیدیده خسک یبیو
 بپخبپ دی بیا م ی مک بی یسطحمع ژا بیدی  شژد. ی وژیری میمعیا یعرطب  هی یا یخاه
 دیبجی ارسو   د سی   خسک یددن  می   یتک  ه  هی لی م  بپخ  ه دخشیه  دسی

 ، مویسه بیشی.شژد یم

 Concrete Canvas خ  بیا شیی ه 25

د  شیی ه  غفیه به بیا ییب  خاعطیف خسک  ه بی د  بیی هرییخوه ا ژد ، س ک 
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27 
 وپخ خبیا ای

 بی   وپخ ش
Concrete without 

leakage 

هی،  یه  اچبک  بیوی خسک  ه دی طپخحی م  ژر    به      یخد  دیرق سو یخاه
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29 
 ژب -بیا سر ی 
 خ  شوبه

Cork-cement 
Concrete 

   311 حی د شوبه  ژب   ییی. شژد می سیییه شوبه  ژب   سر ی      به یاب خدا
 ایخید،  ویخای خسیحلی . خسک میپملعه بپ  ر ژرپ  411-0511 حی د بیا خدا

   ک به یرلا   م یشیسلینو 5/1-4 ی فی   م یشیسلین 0-26 تفیی  ام ی مک
 .دخید ییهی متییف مویسه دیرب   شیئرا   ییی
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 بندی جمع-4
 ،ی یا  یمتاوژ   ه  وایی ااژت  با  یفرا خی   های  یختز داا  های،   چابیاویه  های،  ساو یخاه های شایم     دی خدا م ییه  ویی دسیه خ ضای  خها ی بایا   

ه چوارا  . شاژد  یما  حیها   های  م ی دای خن بایا   تخااژ خ ، اوای  هرا وپ  بای  و چار  شای  اه    یپ یرغ یعرطب   ی ی یعرطب ،یپ یرغ یمتوژ 
 .هی معپتی شیای    ییبپد خوژخت م ی دی خن بیا یطپخح ،خدپخ احژه ،م تژی  ن  ا پ خن

 تشکر-5
بچاریی میعاید  خسایدیده شایه خساک  اه خملای  ووراه یرچاک  اوای اباژد. بایدا  سار ه خن              های  خداا م ییاه، خن موایبم      دوک ووره  لس

   ره  چیای  ه خن  لس  اوی دی خدا م ییه بوپه رپتیه شیه خسک، شژنش یژخسیه     ین وفلپ یخ دخید .

 مراجع-6
 .058ی -0411 ئرا ایمه بیا خدپخ  ا بیو [0]

 اییژس خایفییخی. "ییی   یددی  هی  ی رس کهویبژ"و. 0314. ان ، خح ی. خ ، ر بویی. ت ا،دوی [2]

 001ش ییه -0318سین -میهویمه بینخی سییی ی    ویسرچیی [3]

 0313سین  مپ ز وح ر یی یخه، مچلا   شوپسین  717افپده  [4]

  درا ایمه بیا خدپخ . [5]

 و0373ا "هی  سر ی  شپو وی بویدی  دژری" -3506خسییایخید م ی خدپخ  ش ییه  [6]

  ی سااین دی یغ یلاا باایا  خدااپخ   یطپخحاا  یخهو اای ، 150 هدافااپ ". د وااژی سدااری  یخهبااپد  اایییا    زداای بپایمااه معی اااک [7]
 و0312ا" فژی.  -  یخهوی

 و0373ا"خ  هی  سر ی  شپو وی سپبییه ژری د" -3507خسییایخید م ی خدپخ  ش ییه  [8]
[9] www.homequicks.com 
[10] www.clinickbeton.com 
[11] www.drbeton.ir 
[12] www.khanebeton.com 
[13] www.betonpasargad.com 
[14] www.wikipedia.com 
[15] www.ASTM.org 
[16] www.barsadic.com 
[17] www.irbeton.ir 
[18] www.sciencedaily.com 
[19] www.jupiterdesign.ir 
[20] ACI523 4R (June 2009)“Guide for Design and Construction with Autoclaved Aerated Concrete Panels”  
[21] ASTM D3141 / D3141M – 2015. “Standard Specification for Asphalt for Undersealing Portland-

Cement Concrete Pavements”. 
[22] ASTM C1693-11(2017) “Standard Specification for Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. 
[23] ACI523.4R-2009 “Guide for Design and Construction with Autoclaved Aerated Concrete Panels” 
[24] ACI303R-2012 “Guide to Cast-in-Place Architectural Concrete Practice”. 
[25] ACI303.1-1997 “Standard Specification for Cast-in-Place Architectural Concrete”. 
[26] ACI 523.3R-14 “Guide for Cellular Concretes above 50 lb/ft3 (800 kg/m3)”. 
[27] ASTM C 869 – 91 (Reapproved 1999). “Standard Specification for Foaming Agents Used in Making 

Preformed Foam for Cellular Concrete”. 
[28] ACI 306R-2016: “Guide to Cold Weather Concreting”. 
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 یپد دپ  بی بیا

 شیه
Crushed brick 

concrete 

م یشیسلینو،  ن  م تژی شیدرا احی د  5/0-1/3 دپ بی م ی مک تفیی  شیدرا احی د 
وژخای  میپ ملعهو   د ب  ب بیا به  وژخ  سو یخاه بیا می رپ  بپ سیایی 5/0-0/0

م خ  خدجید ا یدی. خن محیسا خدا بیا د سییخی محرگ ندچک ابه   ک دت مف تیی ئرژه
 بیشی. فیدعیی بویدیو     ییی شیدرا    می

 Crushed glass بیا بی یپده شرفه 31
concrete 

خدا بیا حی   یطعیی یپد شیه شرفه ایا یو خسک. به   ک دتا خدا مژخد به خدا اژت 
هی، خدا  رژدوی. به   ک ورزرژشه بژد  شرفه بیا سبز دی د سییخی محرگ ندچک می

 دهوی.   مییطعیی  ییخدی بیا یخ  یه

 Cyclopean concrete سو ی بیا ی ژه 32
هی   بویهی  یی ی  ه سو یخاه مویسه دی دسیپس ارچک، مژید  خدا بیا غییبی دی سی

 بیشی. خسیدیده می

 Decorative Concrete بیا وزئروی 33
اژ ی بیا خسک  ه ف ا و ژدک مف تیی ملیارلی، مژید خسیدیده دی خشریء وزئروی 

 بیشی. می

 Dense concrete بیا وژشپ 34
   وژشپ  و بیابوی خسی ژخ ادی  بیتک  ه خسک خ  به رژاه بیا   خداهی سو یخاه  بوی دخاه

 خ    ا یمی  ییبپد دخید.   ییی بیا بیشی. خدا بیا دی هویدم شزشلی، هچیه

35 
بیا  میده یف  

   غرپه خسک.  یی  هی، سپخمر    ندپسین   د ژشخدا بیا بپخ  متییف ییهی ه چژ Dry packed concrete بوی و ابچیه

 Easy Compacted بیا  سی  وپخ   36
Concrete (ECC ) 

دخیخ  ی خای مویسبی خسک  ECCهوعک   پخ  دخید. بیا خ  دی  خدا بیا  ییبپد رچیپده
ش دپ    غرپه یخ دخید. خدا بیا خن   یی ، وپخ  ، ش ، یدز ، شپدخیک  ه سوژیک دی بیا
 هی  بی خس م، ندید   یژدوپخ   یپخی دخید. ای برا بیاا پ ی خ

 اخدخمه دخید ...و

 خای. هی  شویییه شیه رپد  ی  شیه خاژخت بیا 5دی دی ن
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 هاهای کنترل آنزیستی بتن و روشات محیطاثر یبررس
 (آب نامتعارف در صنعت بتن عنوان بهمنابع آب خاکستری استفاده از کید بر أبا ت)

 

 
 
 
 

  
 دهیچک
 -ط یمناابع و ارارام محا    هایتیمحدود گرید یو از طرف طرف کیازوسازها  جهان و به دنبال آن گسترش ساخت تیجمع شیافزا

باه فکار    سات زیطمحای  دوساتداران صنعت ساخت در کنار  نفعان یذتوسعه سبب شده است تا پژوهشگران و  هایطرح یستیز
باه اجازا     یدسترسا  یکا،  آساان   نهیهز لیساخت و استفاده از بتن باشند. امروزه بتن به دل ندیدر جهت بهبود فرا هاییارکراه

از  یکا ی. شاود  یما   در جهاان شاناخته   یمصالح سااختمان  نتری پرمصرف عنوان بهو دوام نسبتاً باال   یریپذ شکل دهنده  لیتشک
از آن  یبتن هایکنخلوطها و م دانه سنگ یساخت بتن و شستشو  یآور بتن آب است که در عمل ی دهنده لیتشک یاصل یها بخش

اکثر استانداردهای جهاان   گر ید ییاست. از سو ازیلیتر آب موردن 051. برای ساخت هر مترمکعب بتن در حدود شودیبهره برده م
در  نیا باشاد. ا  یدنیآب آشام تیفیو در حد ک آور انیعاری از هرگونه ماده ز دیاند که با مشخصام آب اختالط بتن را محدود کرده

شاده اسات.    سات یز طیبه منابع آب و محا  ازحد شیتنش ب لیبتن باعث تحم هیاز آب شرب برای ته یاست که استفاده فعل یحال
و  تیریمنابع آب است  ضروری است مصارف آب ماد   یها کننده مصرف نیتر از بزرگ یکیفوق  در صنعت بتن که  لیالد به باتوجه
( هاا  پساب) رمتعارفیاستفاده از منابع آب غ یسنج پژوهش  امکان نیاز ا دف. هردیدر آن صورم گ یشتریشده و تأمل ب یبازنگر

 نیحماام و ماشا    ییروشاو   ییشاو  از آشپزخانه  ظرف یآب خروج یخاکستر. آب باشد یمدر صنعت بتن  خاکستری آب ازجمله
 و شاود  یما را شاامل   یدرصد فاضاالب خاانگ   01متوسط حدود  به طوررقیق از فاضالب   شکل کی انعنو است که به ییلباسشو
( نسابت باه فاضاالب    زا یماریب یاه یباکتر) ها پاتوژنو  یکیولوژیب یها ندهیآال تر نییپاباال و غلظت  معدنی مواد داشتن به باتوجه

 یساز رهیذخموجب کاهش مصرف و  تواند یمدر صنعت بتن  یخاکستر بعموماً بهتر است. استفاده مجدد از آ زیآن ن تیفیک اه یس
در  ستیز طیمححفظ  جهیورودی به شبکه فاضالب شهر( و درنت یموجب کاهش دب فاضالب )به هیتصف یها نهیهزمنابع آب  کاهش 

 . شود صنعت بتن داریتوسعه پا یراستا
 داریتوسعه پا  یپساب  آب خاکستر ست یز طیبتن سازگار با مح :یدیکل کلمام

 

 مقدمه .0
 منظررب  رر   مصررح   پوكرربروتتوي   تروي  ز  ا  مهر   يكر   هامروز  

 ترزرر   تبحررر  كشررربهرز هرررز  يورنررري  تباحررثاس زررر ه

 تروي   ررن  پومصرو    آب  ا  ررشرث  ر رث  مر   ررن   ايروا،   ا جمل 

 رررن  تاباز بز  يررا ابزت؛  مصرررح  زرررننمره  ررر  شررمرب مرر   

  م لّم  محمّثعل
مهنثز  ابشث   كربشنرز زتاهشجر

 تاهشگره تهوا،  عموا،
 عضر حقیق  اهجم  رن  ايوا، 

 ه ات  محمث شكوچ
عموا،    ازنرت تاهشكثه مهنثز
    فن زهرپوتيس تاهشكثه

 تاهشگره تهوا،
 هیرت مثيوه اهجم  رن  ايوا، بيیس

 

   تززن  عل
باه   قرتیموكز تحق  علمئتیعضر ه

 زمسك  ز شهوزر 
 عضر حقیق  اهجم  رن  ايوا،

 

  فیزربا هظ
عموا،    تاهشكثه مهنثز ربیتاهش

   فن زهرپوتيس تاهشكثه
 تاهشگره تهوا،

 

افررزاي   منظرررب ررر  تحقیقرررت  هرررز ف رحیررت اهجررر  پنرهسرری 
   [1]ازت  يست محیط رر زر گربز

ز ررررن  تب بازرررنرز   مر،یتب صرررن ت زررر   مررریتحرررر  عظ
 ژهيررز ررر    يسررنطیمحرر  تب كررره  آحرررتگ  جهررره مرتیتصررم

ز قررث  روتاشررن  تب بازررنرز   ثیاكسرر زكررور  ت ثیرركررره  ترح
  سرن يرر قرت یصرربت پرريوت  تب حق    سرن يرر  ترز ة پريرثاب  مر  

آ،   سررني طی مررر، رررر ترزرر   صررن ت رررن    ا رروات محرر   هرر 
ا رروات   يرركررره  ا زز باهكربهررر فنرر گوقواب  مررربت روبزرر 

ابائ  شرت  ررر ترجر  رر  ممهرر  ترزر   پريرثاب        زصربت كربروت ر 
 زهرر  تب روآزبت، احنیرجرت امروز  ررثز، فرثاكوت، حقررل هسر      

 سرت ي  طیآينثه  ال   ازرت ترزر   همرواه ررر حمرل اصرر  محر       
ا  منررر  ررشررث تررر عر زه رررو رهنررو شررث،     اصرررح زررروتاب ز رهروه 
آينرثه هیرز رر  حرثاق       زهرر  مخررروات هسر      ف لهس     هثگ
 روزث 
 تررا، ترزر   پريرثاب   هرر مر    هرري  كر  ترزرط آ،   ف رحیت ا جمل 

  يسررت با تب صررن ت رررن  ز زررر گربز ايرر  صررن ت رررر محرریط  
 رررر هررري  زرریمر، ا  ازررنمرته هظیررو مرررابتز ررر  محقررک كرروت

 مصرو   كرره   كمنرو    يسرن  محریط  ز ا روات  اهرویز  مصرو  
 هررر زررورربه هظیررو جررريگزي  مرررات ا  ازررنمرته رررر زرریمر،

 ا  ازررنمرته مصررنرع   ربی ر  ز  هرررزپررر زال، ز نركسرنوهر 
 حجرر   نركسررنو مسررن م   الزررنی  هظیررو رر يرررفن  مرررات
اير    ر یر مربته آب تب جرري   صروف   ز رر يررفن   زهرر  تاهر   زرن  
 ترحیرث  رر   منجرو  هرر اشربه كوت؛ كر  اير  باهكررب    ترا، م صن ت  

 نراهرث  رهینر  شخصررت  م ررر   يسرت  محریط  ررر  زرر گرب  زبز رن 
هررررز كرررره  ا ررروات تب ايررر  معرح ررر  ارنرررثا بز   [1]شرررث

 يسررن  رررن  ررر  صررربت مشرروز  رررر گر      هرررمعلرب محرریط 
مصررو  آب شرررهث ز پررس ا  آ،  باهكرررب مررثيويت ز كررره   مرر 

گیروت  تب اتامر    آشرمیثه  تب صرن ت ررن  مربتترجر  قرواب مر      
تزررنو  آب نركسررنوز ررر  عنرررا، منبرر  آب پريررثاب ز قرررر    

رررواز ترحیررث رررن   م وفرر  شررثه ز رررر ترجرر  ررر  مزايررر  م ريرر    

از ازررنمرته ا  آب نركسررنوز تب هرمرر كیمیررت ز احزامرررت آيرری  
 گوتت    رن   معرح رت پیشی  ابائ  م 

 بتن زیستیمحیط اررام کاهش های روش .2
  يسرن  محریط كرره  آ ررب هررمعلرب     منظررب  ر   ازرز  هرز باه

 ازت:  ذي  شو  ر  رن  صن ت
 مررات  ا  ازرنمرته  ز زریمر،  صرن ت  تب اهرویز  كررباي   رهبررت * 

هررز فسریل  منرثاز :    زررنت  ررواز  جرهشرین   عنررا،  رر    ائرث 
 زرن     غرر   شررم   زریمر،  هررز  كرربه  تب اصرل   هررز  زررنت 
 هسررننث  همررت كرر  ز ربی رر  گررر  همنرر   هرررز زرررنت
 الزرنی    شررم   زریمر،  هررز  كرربه  تب هررز  رهرير    زررنت 
 مرهنرث ضرري رت    يسرن   هررز از جرمرث ز زررنت   ررحر   ضرري رت 

 ؛هسرننث حیراهررت   گرشرت  ز چورر   شرهوز   فرضر ب  حجر   غرا 
 كمنروز  محیعر    يسرت  ا روات  هرر  زررنت  اير   ا  كر  ازرنمرته  

 هررز فسریل   اصرع حر  زررنت   يرر  هررز ازحیر   زررنت  ر  هسبت
 [ 2تابهث]

 زریمر،: امروز ه مررات پرر زاله      جرريگزي   مررات  ا  ازرنمرته * 
مرهنرررث نركسرررنو رررررتز  تزته زررریلیس ،میكوززررریلیس       
نركسررنو پرزررن  ررروها  زررورربه كررربه آهنگررثا ز  ب  كلسررین  

 جرريگزي   عنررا،  رر   تراهنرث مر    پررتب زرن  آهر  كر      ز شثه

   [3]گیوهث قواب مصو  مربت زیمر،

 هرررز محررثزتيت ررر  ررترجرر زررنگ :  مصرررح  جررري  صرروف * 
  يسرن   محریط  مسررئ   ز ربی رت  تب آ، روتاشرت  ز زرنگثاه  
 چنرث   تخويبر   هررز  ررن   ا  رر يررفن   هررز زرنگثاه   كرربروت 

 هلنرث ز  یاپر   هظیرو  جهرر،  كشرربهرز  رونر   تب زرحیسرت كر   
 زررننمره   هررز  هخرحر   ا  ازرنمرته  [  ررر 3]ازرت  گشرن   بايرا 
 با مصررح   ا  زبز رهروه  ررن    تب تاهر   مصررح  تبشرت   عنررا،  رر  
هیررز   جهررر، هقررر  ا  رسرریربز رخشرریث  تب ترررا، رهبرررت مرر 
 مصررح   عنررا،  رر   م رثه   هررز  هخرحر   ز اليوزرر   هررز  مرزر  

 هسننث ازنمرته  قرر  رن  تب بيزتاه 
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 هاهای کنترل آنزیستی بتن و روشات محیطاثر یبررس
 (آب نامتعارف در صنعت بتن عنوان بهمنابع آب خاکستری استفاده از کید بر أبا ت)

 

 
 
 
 

  
 دهیچک
 -ط یمناابع و ارارام محا    هایتیمحدود گرید یو از طرف طرف کیازوسازها  جهان و به دنبال آن گسترش ساخت تیجمع شیافزا

باه فکار    سات زیطمحای  دوساتداران صنعت ساخت در کنار  نفعان یذتوسعه سبب شده است تا پژوهشگران و  هایطرح یستیز
باه اجازا     یدسترسا  یکا،  آساان   نهیهز لیساخت و استفاده از بتن باشند. امروزه بتن به دل ندیدر جهت بهبود فرا هاییارکراه

از  یکا ی. شاود  یما   در جهاان شاناخته   یمصالح سااختمان  نتری پرمصرف عنوان بهو دوام نسبتاً باال   یریپذ شکل دهنده  لیتشک
از آن  یبتن هایکنخلوطها و م دانه سنگ یساخت بتن و شستشو  یآور بتن آب است که در عمل ی دهنده لیتشک یاصل یها بخش

اکثر استانداردهای جهاان   گر ید ییاست. از سو ازیلیتر آب موردن 051. برای ساخت هر مترمکعب بتن در حدود شودیبهره برده م
در  نیا باشاد. ا  یدنیآب آشام تیفیو در حد ک آور انیعاری از هرگونه ماده ز دیاند که با مشخصام آب اختالط بتن را محدود کرده

شاده اسات.    سات یز طیبه منابع آب و محا  ازحد شیتنش ب لیبتن باعث تحم هیاز آب شرب برای ته یاست که استفاده فعل یحال
و  تیریمنابع آب است  ضروری است مصارف آب ماد   یها کننده مصرف نیتر از بزرگ یکیفوق  در صنعت بتن که  لیالد به باتوجه
( هاا  پساب) رمتعارفیاستفاده از منابع آب غ یسنج پژوهش  امکان نیاز ا دف. هردیدر آن صورم گ یشتریشده و تأمل ب یبازنگر

 نیحماام و ماشا    ییروشاو   ییشاو  از آشپزخانه  ظرف یآب خروج یخاکستر. آب باشد یمدر صنعت بتن  خاکستری آب ازجمله
 و شاود  یما را شاامل   یدرصد فاضاالب خاانگ   01متوسط حدود  به طوررقیق از فاضالب   شکل کی انعنو است که به ییلباسشو
( نسابت باه فاضاالب    زا یماریب یاه یباکتر) ها پاتوژنو  یکیولوژیب یها ندهیآال تر نییپاباال و غلظت  معدنی مواد داشتن به باتوجه

 یساز رهیذخموجب کاهش مصرف و  تواند یمدر صنعت بتن  یخاکستر بعموماً بهتر است. استفاده مجدد از آ زیآن ن تیفیک اه یس
در  ستیز طیمححفظ  جهیورودی به شبکه فاضالب شهر( و درنت یموجب کاهش دب فاضالب )به هیتصف یها نهیهزمنابع آب  کاهش 

 . شود صنعت بتن داریتوسعه پا یراستا
 داریتوسعه پا  یپساب  آب خاکستر ست یز طیبتن سازگار با مح :یدیکل کلمام

 

 مقدمه .0
 منظررب  رر   مصررح   پوكرربروتتوي   تروي  ز  ا  مهر   يكر   هامروز  

 ترزرر   تبحررر  كشررربهرز هرررز  يورنررري  تباحررثاس زررر ه

 تروي   ررن  پومصرو    آب  ا  ررشرث  ر رث  مر   ررن   ايروا،   ا جمل 

 رررن  تاباز بز  يررا ابزت؛  مصرررح  زرررننمره  ررر  شررمرب مرر   

  م لّم  محمّثعل
مهنثز  ابشث   كربشنرز زتاهشجر

 تاهشگره تهوا،  عموا،
 عضر حقیق  اهجم  رن  ايوا، 

 ه ات  محمث شكوچ
عموا،    ازنرت تاهشكثه مهنثز
    فن زهرپوتيس تاهشكثه

 تاهشگره تهوا،
 هیرت مثيوه اهجم  رن  ايوا، بيیس

 

   تززن  عل
باه   قرتیموكز تحق  علمئتیعضر ه

 زمسك  ز شهوزر 
 عضر حقیق  اهجم  رن  ايوا،

 

  فیزربا هظ
عموا،    تاهشكثه مهنثز ربیتاهش

   فن زهرپوتيس تاهشكثه
 تاهشگره تهوا،

 

افررزاي   منظرررب ررر  تحقیقرررت  هرررز ف رحیررت اهجررر  پنرهسرری 
   [1]ازت  يست محیط رر زر گربز

ز ررررن  تب بازرررنرز   مر،یتب صرررن ت زررر   مررریتحرررر  عظ
 ژهيررز ررر    يسررنطیمحرر  تب كررره  آحرررتگ  جهررره مرتیتصررم

ز قررث  روتاشررن  تب بازررنرز   ثیاكسرر زكررور  ت ثیرركررره  ترح
  سرن يرر قرت یصرربت پرريوت  تب حق    سرن يرر  ترز ة پريرثاب  مر  

آ،   سررني طی مررر، رررر ترزرر   صررن ت رررن    ا رروات محرر   هرر 
ا رروات   يرركررره  ا زز باهكربهررر فنرر گوقواب  مررربت روبزرر 

ابائ  شرت  ررر ترجر  رر  ممهرر  ترزر   پريرثاب        زصربت كربروت ر 
 زهرر  تب روآزبت، احنیرجرت امروز  ررثز، فرثاكوت، حقررل هسر      

 سرت ي  طیآينثه  ال   ازرت ترزر   همرواه ررر حمرل اصرر  محر       
ا  منررر  ررشررث تررر عر زه رررو رهنررو شررث،     اصرررح زررروتاب ز رهروه 
آينرثه هیرز رر  حرثاق       زهرر  مخررروات هسر      ف لهس     هثگ
 روزث 
 تررا، ترزر   پريرثاب   هرر مر    هرري  كر  ترزرط آ،   ف رحیت ا جمل 

  يسررت با تب صررن ت رررن  ز زررر گربز ايرر  صررن ت رررر محرریط  
 رررر هررري  زرریمر، ا  ازررنمرته هظیررو مرررابتز ررر  محقررک كرروت

 مصرو   كرره   كمنرو    يسرن  محریط  ز ا روات  اهرویز  مصرو  
 هررر زررورربه هظیررو جررريگزي  مرررات ا  ازررنمرته رررر زرریمر،

 ا  ازررنمرته مصررنرع   ربی ر  ز  هرررزپررر زال، ز نركسرنوهر 
 حجرر   نركسررنو مسررن م   الزررنی  هظیررو رر يرررفن  مرررات
اير    ر یر مربته آب تب جرري   صروف   ز رر يررفن   زهرر  تاهر   زرن  
 ترحیرث  رر   منجرو  هرر اشربه كوت؛ كر  اير  باهكررب    ترا، م صن ت  

 نراهرث  رهینر  شخصررت  م ررر   يسرت  محریط  ررر  زرر گرب  زبز رن 
هررررز كرررره  ا ررروات تب ايررر  معرح ررر  ارنرررثا بز   [1]شرررث

 يسررن  رررن  ررر  صررربت مشرروز  رررر گر      هرررمعلرب محرریط 
مصررو  آب شرررهث ز پررس ا  آ،  باهكرررب مررثيويت ز كررره   مرر 

گیروت  تب اتامر    آشرمیثه  تب صرن ت ررن  مربتترجر  قرواب مر      
تزررنو  آب نركسررنوز ررر  عنرررا، منبرر  آب پريررثاب ز قرررر    

رررواز ترحیررث رررن   م وفرر  شررثه ز رررر ترجرر  ررر  مزايررر  م ريرر    

از ازررنمرته ا  آب نركسررنوز تب هرمرر كیمیررت ز احزامرررت آيرری  
 گوتت    رن   معرح رت پیشی  ابائ  م 

 بتن زیستیمحیط اررام کاهش های روش .2
  يسرن  محریط كرره  آ ررب هررمعلرب     منظررب  ر   ازرز  هرز باه

 ازت:  ذي  شو  ر  رن  صن ت
 مررات  ا  ازرنمرته  ز زریمر،  صرن ت  تب اهرویز  كررباي   رهبررت * 

هررز فسریل  منرثاز :    زررنت  ررواز  جرهشرین   عنررا،  رر    ائرث 
 زرن     غرر   شررم   زریمر،  هررز  كرربه  تب اصرل   هررز  زررنت 
 هسررننث  همررت كرر  ز ربی رر  گررر  همنرر   هرررز زرررنت
 الزرنی    شررم   زریمر،  هررز  كرربه  تب هررز  رهرير    زررنت 
 مرهنرث ضرري رت    يسرن   هررز از جرمرث ز زررنت   ررحر   ضرري رت 

 ؛هسرننث حیراهررت   گرشرت  ز چورر   شرهوز   فرضر ب  حجر   غرا 
 كمنروز  محیعر    يسرت  ا روات  هرر  زررنت  اير   ا  كر  ازرنمرته  

 هررز فسریل   اصرع حر  زررنت   يرر  هررز ازحیر   زررنت  ر  هسبت
 [ 2تابهث]

 زریمر،: امروز ه مررات پرر زاله      جرريگزي   مررات  ا  ازرنمرته * 
مرهنرررث نركسرررنو رررررتز  تزته زررریلیس ،میكوززررریلیس       
نركسررنو پرزررن  ررروها  زررورربه كررربه آهنگررثا ز  ب  كلسررین  

 جرريگزي   عنررا،  رر   تراهنرث مر    پررتب زرن  آهر  كر      ز شثه

   [3]گیوهث قواب مصو  مربت زیمر،

 هرررز محررثزتيت ررر  ررترجرر زررنگ :  مصرررح  جررري  صرروف * 
  يسرن   محریط  مسررئ   ز ربی رت  تب آ، روتاشرت  ز زرنگثاه  
 چنرث   تخويبر   هررز  ررن   ا  رر يررفن   هررز زرنگثاه   كرربروت 

 هلنرث ز  یاپر   هظیرو  جهرر،  كشرربهرز  رونر   تب زرحیسرت كر   
 زررننمره   هررز  هخرحر   ا  ازرنمرته  [  ررر 3]ازرت  گشرن   بايرا 
 با مصررح   ا  زبز رهروه  ررن    تب تاهر   مصررح  تبشرت   عنررا،  رر  
هیررز   جهررر، هقررر  ا  رسرریربز رخشرریث  تب ترررا، رهبرررت مرر 
 مصررح   عنررا،  رر   م رثه   هررز  هخرحر   ز اليوزرر   هررز  مرزر  

 هسننث ازنمرته  قرر  رن  تب بيزتاه 
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تزا  رررن  حرررزز  ACI1رررن : ربررک ت ويررف   پريررري  ز تزا * 
زیمر، پوتلنث رر  تراهرري  آ، ررواز مقررلر  ررر عرامر  هررا تگ          
تهرررج  شرریمیري   زررري  رررن  ز يررر هررو فواينررثز كرر  ررر       

هرررز زررر  [  تب4شرررت] اهجرمررث  گمنرر  مرر  تيررثگ  مرر  آزرری 
 تب زيرژه  رر   مسرل   رننر   هررز  زرر ه  تزا  روبزر   ررر  ز انیرو 

 كربهررز  منصرثير، ز  كربشنرزرر،  اكثرو  هظرو  نربهرثه   منرررک 
ررن    مقرزمرت  كر   ازرت  شرثه  جلر   مسرئل   اير   رر   رننر  
 ررن   رر  تزا   موررر   نررا   جرارگررز  تراهرث  همر   ي تنهرر  رر  
 عر زه  مخنلرف  منرررک  ررواز  ررن   رواحر   تب ازت ال   ز ررشث

 رروتابز   رهروه  ررر  مرثت   تب رربهرر  تحمر   ز مقرزمرت  مسئل  رو
 گیوت  قواب مثهظو هیز آ، تزا  ز پريري 

: عملكرروت  رررو ازررر ،رواحرر   هرررز نررر  رررن  ا  ازررنمرته* 
  تراهمنرث ز فررل تراهمنررث   هرررزهررري  هظیرو ررن   ازرنمرته ا  ررن   
ز  هرر  هررهر ررن     اكسریث منمر    تزررن  ررر كرور      رن  نررتتواك  
عملكرروت نرر  نرررت    رر   ررترجر  كرر  هرو يرر    ررن  یئررپلیموز  

 شرهث  يسن  رن  م زب  كره  ا وات محیط

زفررب   جرر رر    همر   برر  يتقو  يویآب: ترركنر، آب شر    يجر * صوف 
تب تزرررنو  رررررته ز ررررواز تمرررر  مقرصرررث تب صرررن ت ررررن  

اجرررواز  زمربتازرررنمرته قرررواب گوفنررر  ازرررت  ازرررنرهثابتهر  
ازررنمرته ا  آب قرررر  شرروب با رررواز زرررنت     ز یررزرررننمر، ه

  رننر  زهرر كر  هرر ز مخلرر    تاهر   زرن   زز شسنشر زآزب عم 
كروته ازرت    وییر تغ طيشروا   ير امروز ه ا   حر اهث  ز كوته  م  یترص
شررت    مر  ترو  ربیر بز  كم بز رر   تیر میررك  يویك  آب شزرربر 

 زهرر  كننرثه  مصرو    يترو  ا  ررزب    كر يكر    زیر تب صن ت رن  ه
 تيويز مرث  ززبآب ازت  ضروزبز ازرت مصرو  آب با ررر رهروه     

 151حررثزت   یهمررواه شرررت  عرر زه رررو مصررو  مسررنق   زرهنررو
هر    زرتير ررن   مقرثاب آب     ثیر رواز هرو منومك ر  ترح   بآ نویح

 رررن  مصررو   ثیررتب رررر  بزهررث ترح   یومسررنقیصررربت غ ررر 

                                                      
 

1 American Concrete Institute 

  ير كر  معرو  ازرت ا     زرااح   یچنر  هر    [1, ][2] ,[5]شرت  م
شرهوز ز   شرثه   یتب زررنت ررن  ا  آب تصرم    ثير ازت ك  چوا رر

 زكرر  تب كشررربهر    قرررت یقرررر  شرروب ازررنمرته كرروت  تحق    
  ازرنمرته ا  آب هرشر   تهرث   مخنلف اهجر  شرثه ازرت هشرر، مر    

عنرررا، آب  ررر   عيتحررت شرروا تراهررث  هررر مررفرضرر ب  یا  تصررم
تب صرررن ت ررررن  مربتازرررنمرته قرررواب  زآزب انرررن   ز عمررر 

 [   6]وتیگ

 منابع آب مورد استفاده در بتن .3
ززرر    جم یرت جهرر، ز گسرنو  شهوهشرین  ز زررنت     افزاي  

هرررز منرررر  ز ا رروات  ا  يرر  رررو  ز ا  روفرر  تيگررو محررثزتيت
 يسن  زرب  شرثه ازرت ترر محققرر، رر  فكرو باهكرربز         محیط

تب جهررت رهبرررت فواينررث زرررنت ز ازررنمرته ا  رررن  ررشررنث       
 تب زرررننمره  مصرررح  ترروي  پومصررو  عنرررا، ررر  رررن  امرروز ه
 رر  اجرزا    تزنوزر   آزرره   كر    هزينر    تشرم   شنرنن  جهر،
 مخلرر    اير   رررالز  هسربنر   تزا  ز پرريوز  شرك   تهنرثه   تشكی 
 يكررر  ا   [2]ازرررت شرررثه آ، بز افرررزز، رررر  ترجررر  ررعررر 
تب صرن ت   ازرت   آب ررن   ز تهنرثه   یتشرك  اصرل   زهرر  رخر  

ز  هرر  تاهر   زرن  ز  زررنت ررن  ز شسنشررز    آزب عم رن  رواز 
 هرو  زررنت  روهرث  ررواز  هررز ررن  ا  آب رهروه مر     كر  مخلرر  

   ا [1]ازرت  ر یر مربته آب حینرو  151 حرثزت  تب ررن   منومك ر  
 آب مشخصررررت جهرررر، ازرررنرهثابتهرز اكثرررو ررررو  تيگرررو 

 مرررته هوگرهرر  ا  عررربز رريررث كرر  اهررث كرروته محررثزت با انررن  
 آب ازررنمرته ف لرر  ا  كرر ازررت    تبحرررحررشررث  ايرر   آزب  يررر،
ا حرث رر  منررر      ررع  تحمیر  ترن  رری     رن  تهی  رواز شوب

 تصرن     رر  همری  تحیر  تب   [3] يست شرثه ازرت   آب ز محیط
 آب ازرت   زهرر  كننرثه  مصرو    يترو  ررزب   ا  يكر   كر   ررن  

آب ررر هگوز شرثه ز تلمر  ریشرنوز تب      مصرو   ازرت  ضروزبز 
  كشرررزب ز ز صررن ت مصرررب  رهثاشررن   [9]آ، صررربت گیرروت

كرر  ازحريررت اصررل  ازررنمرته ا  آب شرروب هسررننث  تب كنرررب      
  ازررنمرته هررر ز كمبرررت منرررر  آب رركیمیررت افررزاي  آحرررتگ  آب

ترجیرر  رررن  صررن ت هررر ،منرررر  آب غیوكربآمررث  با تب  ا  پسرررب
چررر، آب ،هرر  شررهوز شررثه  یتصررمهرررز رب  پسرركنررثمرر 

 شررب هررز حر   صرن ن  ز يرر حنر  آب   هررز  فرض ب  نركسنوز 
ررر اير  شرو     تراهنرث ررواز زررنت ررن  منرزر  ررشرنث        م هیز 
  ررررو نصرصررریرت ررررن  هرررر جهرررت ترررل یو آ، سرررن رري كررر 

 [ 1  با اهجر  تات]هرز موررر آ مري 

 آب خاکستری .4
  ي شرررر ا  آشرررازنره    رررو    آب نوزجررر  زآب نركسرررنو

  رررربكل ازررت كرر  ررر   ي حبرزشررر  یحمررر  ز مرشرر  ي بزشررر
ز رررواز مصرررب    ازررت رهیآ، ررررالتو ا  فرضرر ب زرر   تیررمیك

چررر، آریررربز  گومررري  ز زررومري  ز زیسررن    مخنلمرر  هرر  
[  11] 1،شررك تراهررث مررربت ازررنمرته قوابگیرروت ترهرر  مرر فرر  

ا جملرر   رتزيررآب نركسررنوز ررر  عرامرر     تیررمیز ك تیرركم
،زرر  ز جررنس   بزررر  تیزرررننرب جم    هرز  هررثگتازررنرهثاب

آب   فوازاهرر زا،یررم ضرر ب آب ز فر  يررتر  سرررتیز عرررتات  تلز
مرررربت ازرررنمرته زارسرررن    ي ریمیز هرررر  ز مقرررثاب مررررته شررر 

ز  زنركسرررنو زهررررا  آب رهیآب زررر ز[  جثازرررر 11ازرررت]
 زرتير   تیر گرشرن  محبرر  هررز  تهر   تب هرر رته مجثت ا  آ،ازنم

 زازررنمرته مجررثت ا  آب نركسررنو زريرركسرر  كرروته ازررت  مزا
 زريررزاكررربرو تررر م  رررواز  یمسررنق زريررگسررنوته ازررت  ا  مزا 

ازرنمرته   ر ير حرر  تب كنررب مزا     ير ك  منرر  آب؛ ررر ا  زرزب  روا

منبرر  آب هرمن رررب  ممكرر  ازررت نعرروات ز      يررمجررثت ا  ا
  يررررر  زجرررت آزبت  ا   با ررر  ححرررد رهثاشررن   ي هررر چرررح 
ز   ا زمررب یر زهرر  ز یكوزابگرره یهرر عمرمرر  ا  هظرو زجررت م     چرح 

ز  pH مررث مخنلررف مرهنررث مرررات جر زهررر نررثهينعرروات زجرررت آال
ازررنمرته  زهررر تب رررو  تیررتابهررث  مرفق تیرراهم نثهيمرررات شررر

ا جملرر   زربیررر  عرامرر  رسرر   زیرره زنومجررثت ا  آب نركسرر 
مرهنررث   عرامرر  اجنمرررع  یز همچنرر زز اقنصرررت  فنرر تیرر وف

  تابت  عرمرر  اصررل   مرروت  رسررنگ   عمرررم و يز پررر  آگررره
 رزرن  یمنررر   ابتبرر  پ    ير ا  ا نعرو   ازرنمرته مجرثت ز رر    زروا
منخصصرر،   گررابا،   رزرت یز   یمهنثزر  هم رر،  زذ  یر كل ر،یم

آب نركسرررنوز  [ 12ازرررت] آ، ي رخررر  آب ز كرررربروا، ههرررر
 66 منرزررط ررررب ررر  فرضرر ب  ا  بقیررک شررك  يرر  عنرررا، ررر 

 رر   ترجر   كر  ررر   [13]شررت مر   شررم   با فرض ب نرهگ  تبصث

 آحرررتگ  كرر   مغرررز مرررات ررررال  م ررثه  رربهرررز تاشررن 

فرضرر ب زرریره   ررر  هسرربت پررريی   ازریمررربز هرررز رررركنوز
هیرز ررررالتو ازررت  ازرنمرته مجررثت ا  آب نركسررنوز   آ،  كیمیرت 

-تراهررث مرجرر  كررره  مصررو  ز ذنیرروه تب صررن ت رررن  مرر  

هررررز تصرررمی  فرضررر ب زرررر ز منررررر  آب  كرررره  هزينررر 
شررهو  ز  فرضر ب  شرربك  ررر  زبزتز ترر   مرجرر  كررره  ،رر  

   [11, ][13]شرت يست تبهنیج  زب  حمل محیط
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تزا  رررن  حرررزز  ACI1رررن : ربررک ت ويررف   پريررري  ز تزا * 
زیمر، پوتلنث رر  تراهرري  آ، ررواز مقررلر  ررر عرامر  هررا تگ          
تهرررج  شرریمیري   زررري  رررن  ز يررر هررو فواينررثز كرر  ررر       

هرررز زررر  [  تب4شرررت] اهجرمررث  گمنرر  مرر  تيررثگ  مرر  آزرری 
 تب زيرژه  رر   مسرل   رننر   هررز  زرر ه  تزا  روبزر   ررر  ز انیرو 

 كربهررز  منصرثير، ز  كربشنرزرر،  اكثرو  هظرو  نربهرثه   منرررک 
ررن    مقرزمرت  كر   ازرت  شرثه  جلر   مسرئل   اير   رر   رننر  
 ررن   رر  تزا   موررر   نررا   جرارگررز  تراهرث  همر   ي تنهرر  رر  
 عر زه  مخنلرف  منرررک  ررواز  ررن   رواحر   تب ازت ال   ز ررشث

 رروتابز   رهروه  ررر  مرثت   تب رربهرر  تحمر   ز مقرزمرت  مسئل  رو
 گیوت  قواب مثهظو هیز آ، تزا  ز پريري 

: عملكرروت  رررو ازررر ،رواحرر   هرررز نررر  رررن  ا  ازررنمرته* 
  تراهمنرث ز فررل تراهمنررث   هرررزهررري  هظیرو ررن   ازرنمرته ا  ررن   
ز  هرر  هررهر ررن     اكسریث منمر    تزررن  ررر كرور      رن  نررتتواك  
عملكرروت نرر  نرررت    رر   ررترجر  كرر  هرو يرر    ررن  یئررپلیموز  

 شرهث  يسن  رن  م زب  كره  ا وات محیط

زفررب   جرر رر    همر   برر  يتقو  يویآب: ترركنر، آب شر    يجر * صوف 
تب تزرررنو  رررررته ز ررررواز تمرررر  مقرصرررث تب صرررن ت ررررن  

اجرررواز  زمربتازرررنمرته قرررواب گوفنررر  ازرررت  ازرررنرهثابتهر  
ازررنمرته ا  آب قرررر  شرروب با رررواز زرررنت     ز یررزرررننمر، ه

  رننر  زهرر كر  هرر ز مخلرر    تاهر   زرن   زز شسنشر زآزب عم 
كروته ازرت    وییر تغ طيشروا   ير امروز ه ا   حر اهث  ز كوته  م  یترص
شررت    مر  ترو  ربیر بز  كم بز رر   تیر میررك  يویك  آب شزرربر 

 زهرر  كننرثه  مصرو    يترو  ا  ررزب    كر يكر    زیر تب صن ت رن  ه
 تيويز مرث  ززبآب ازت  ضروزبز ازرت مصرو  آب با ررر رهروه     

 151حررثزت   یهمررواه شرررت  عرر زه رررو مصررو  مسررنق   زرهنررو
هر    زرتير ررن   مقرثاب آب     ثیر رواز هرو منومك ر  ترح   بآ نویح

 رررن  مصررو   ثیررتب رررر  بزهررث ترح   یومسررنقیصررربت غ ررر 

                                                      
 

1 American Concrete Institute 

  ير كر  معرو  ازرت ا     زرااح   یچنر  هر    [1, ][2] ,[5]شرت  م
شرهوز ز   شرثه   یتب زررنت ررن  ا  آب تصرم    ثير ازت ك  چوا رر

 زكرر  تب كشررربهر    قرررت یقرررر  شرروب ازررنمرته كرروت  تحق    
  ازرنمرته ا  آب هرشر   تهرث   مخنلف اهجر  شرثه ازرت هشرر، مر    

عنرررا، آب  ررر   عيتحررت شرروا تراهررث  هررر مررفرضرر ب  یا  تصررم
تب صرررن ت ررررن  مربتازرررنمرته قرررواب  زآزب انرررن   ز عمررر 

 [   6]وتیگ

 منابع آب مورد استفاده در بتن .3
ززرر    جم یرت جهرر، ز گسرنو  شهوهشرین  ز زررنت     افزاي  

هرررز منرررر  ز ا رروات  ا  يرر  رررو  ز ا  روفرر  تيگررو محررثزتيت
 يسن  زرب  شرثه ازرت ترر محققرر، رر  فكرو باهكرربز         محیط

تب جهررت رهبرررت فواينررث زرررنت ز ازررنمرته ا  رررن  ررشررنث       
 تب زرررننمره  مصرررح  ترروي  پومصررو  عنرررا، ررر  رررن  امرروز ه
 رر  اجرزا    تزنوزر   آزرره   كر    هزينر    تشرم   شنرنن  جهر،
 مخلرر    اير   رررالز  هسربنر   تزا  ز پرريوز  شرك   تهنرثه   تشكی 
 يكررر  ا   [2]ازرررت شرررثه آ، بز افرررزز، رررر  ترجررر  ررعررر 
تب صرن ت   ازرت   آب ررن   ز تهنرثه   یتشرك  اصرل   زهرر  رخر  

ز  هرر  تاهر   زرن  ز  زررنت ررن  ز شسنشررز    آزب عم رن  رواز 
 هرو  زررنت  روهرث  ررواز  هررز ررن  ا  آب رهروه مر     كر  مخلرر  

   ا [1]ازرت  ر یر مربته آب حینرو  151 حرثزت  تب ررن   منومك ر  
 آب مشخصررررت جهرررر، ازرررنرهثابتهرز اكثرررو ررررو  تيگرررو 

 مرررته هوگرهرر  ا  عررربز رريررث كرر  اهررث كرروته محررثزت با انررن  
 آب ازررنمرته ف لرر  ا  كرر ازررت    تبحرررحررشررث  ايرر   آزب  يررر،
ا حرث رر  منررر      ررع  تحمیر  ترن  رری     رن  تهی  رواز شوب

 تصرن     رر  همری  تحیر  تب   [3] يست شرثه ازرت   آب ز محیط
 آب ازرت   زهرر  كننرثه  مصرو    يترو  ررزب   ا  يكر   كر   ررن  

آب ررر هگوز شرثه ز تلمر  ریشرنوز تب      مصرو   ازرت  ضروزبز 
  كشرررزب ز ز صررن ت مصرررب  رهثاشررن   [9]آ، صررربت گیرروت

كرر  ازحريررت اصررل  ازررنمرته ا  آب شرروب هسررننث  تب كنرررب      
  ازررنمرته هررر ز كمبرررت منرررر  آب رركیمیررت افررزاي  آحرررتگ  آب

ترجیرر  رررن  صررن ت هررر ،منرررر  آب غیوكربآمررث  با تب  ا  پسرررب
چررر، آب ،هرر  شررهوز شررثه  یتصررمهرررز رب  پسرركنررثمرر 

 شررب هررز حر   صرن ن  ز يرر حنر  آب   هررز  فرض ب  نركسنوز 
ررر اير  شرو     تراهنرث ررواز زررنت ررن  منرزر  ررشرنث        م هیز 
  ررررو نصرصررریرت ررررن  هرررر جهرررت ترررل یو آ، سرررن رري كررر 

 [ 1  با اهجر  تات]هرز موررر آ مري 

 آب خاکستری .4
  ي شرررر ا  آشرررازنره    رررو    آب نوزجررر  زآب نركسرررنو

  رررربكل ازررت كرر  ررر   ي حبرزشررر  یحمررر  ز مرشرر  ي بزشررر
ز رررواز مصرررب    ازررت رهیآ، ررررالتو ا  فرضرر ب زرر   تیررمیك

چررر، آریررربز  گومررري  ز زررومري  ز زیسررن    مخنلمرر  هرر  
[  11] 1،شررك تراهررث مررربت ازررنمرته قوابگیرروت ترهرر  مرر فرر  

ا جملرر   رتزيررآب نركسررنوز ررر  عرامرر     تیررمیز ك تیرركم
،زرر  ز جررنس   بزررر  تیزرررننرب جم    هرز  هررثگتازررنرهثاب

آب   فوازاهرر زا،یررم ضرر ب آب ز فر  يررتر  سرررتیز عرررتات  تلز
مرررربت ازرررنمرته زارسرررن    ي ریمیز هرررر  ز مقرررثاب مررررته شررر 

ز  زنركسرررنو زهررررا  آب رهیآب زررر ز[  جثازرررر 11ازرررت]
 زرتير   تیر گرشرن  محبرر  هررز  تهر   تب هرر رته مجثت ا  آ،ازنم

 زازررنمرته مجررثت ا  آب نركسررنو زريرركسرر  كرروته ازررت  مزا
 زريررزاكررربرو تررر م  رررواز  یمسررنق زريررگسررنوته ازررت  ا  مزا 

ازرنمرته   ر ير حرر  تب كنررب مزا     ير ك  منرر  آب؛ ررر ا  زرزب  روا

منبرر  آب هرمن رررب  ممكرر  ازررت نعرروات ز      يررمجررثت ا  ا
  يررررر  زجرررت آزبت  ا   با ررر  ححرررد رهثاشررن   ي هررر چرررح 
ز   ا زمررب یر زهرر  ز یكوزابگرره یهرر عمرمرر  ا  هظرو زجررت م     چرح 

ز  pH مررث مخنلررف مرهنررث مرررات جر زهررر نررثهينعرروات زجرررت آال
ازررنمرته  زهررر تب رررو  تیررتابهررث  مرفق تیرراهم نثهيمرررات شررر

ا جملرر   زربیررر  عرامرر  رسرر   زیرره زنومجررثت ا  آب نركسرر 
مرهنررث   عرامرر  اجنمرررع  یز همچنرر زز اقنصرررت  فنرر تیرر وف

  تابت  عرمرر  اصررل   مرروت  رسررنگ   عمرررم و يز پررر  آگررره
 رزرن  یمنررر   ابتبرر  پ    ير ا  ا نعرو   ازرنمرته مجرثت ز رر    زروا
منخصصرر،   گررابا،   رزرت یز   یمهنثزر  هم رر،  زذ  یر كل ر،یم

آب نركسرررنوز  [ 12ازرررت] آ، ي رخررر  آب ز كرررربروا، ههرررر
 66 منرزررط ررررب ررر  فرضرر ب  ا  بقیررک شررك  يرر  عنرررا، ررر 

 رر   ترجر   كر  ررر   [13]شررت مر   شررم   با فرض ب نرهگ  تبصث

 آحرررتگ  كرر   مغرررز مرررات ررررال  م ررثه  رربهرررز تاشررن 

فرضرر ب زرریره   ررر  هسرربت پررريی   ازریمررربز هرررز رررركنوز
هیرز ررررالتو ازررت  ازرنمرته مجررثت ا  آب نركسررنوز   آ،  كیمیرت 

-تراهررث مرجرر  كررره  مصررو  ز ذنیرروه تب صررن ت رررن  مرر  

هررررز تصرررمی  فرضررر ب زرررر ز منررررر  آب  كرررره  هزينررر 
شررهو  ز  فرضر ب  شرربك  ررر  زبزتز ترر   مرجرر  كررره  ،رر  

   [11, ][13]شرت يست تبهنیج  زب  حمل محیط

 
 

  (/www.zandxmechanicalinstallations.com مصارف مختلف بازیابی آب خاکستری )برگرفته از -1شکل 

Concrete Gardening Flushing Heating/Cooling 
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در  آب خاکساتری  اساتفاده مجادد از   بایو مع ایامز .5
 صنعت بتن

 تب صرن ت ررن  با  نركسرنوز   ا  آبازرنمرته   رزير مزا  تروي مه 

 :  [14]كوت  م وف ترا، م وير  شو   

 تب صن ت رن  شثه  یتصمازنمرته كمنو ا  آب  -

 فرض ب  یتصم هرزسن یكره  فشرب ر  ز -

 رن    ثیتب مح  ترحآب   یامكر، روتاشت ز تصم -

 اعنمرت قرر ز  ثابيمنب  آب پرتزنوز  ر   -

آزبز آب نركسررنوز تب محرر   زیسررن  جمرر   هصرر  آزررر،  -

 ترحیث رن 

تفر     یر رر  تح  سرت ي  طیز محر   منررر  نررك   آحررتگ   كره  -

 كمنو فرض ب  

آب نركسررنوز  ازررنمرته ا  آب  اهكرررب وقرررر یغ رزيررزجرررت مزا رررر

كرر  ازررنمرته مجررثت ا    تابت ررر  تهبررر نعواترر  با نركسررنوز 

 :[14]زر ت با محثزت م منب  آر  اي 

 آزبزجمر   سررت یتلز جررت يا  كشر  حرحر    یر ازح نر  يهز  یتحم -

 ز يررر اهنقررر  آب نركسررنوز ا  محرر  ترحیررث ررر   آب نركسررنوز

 ترحیث رن  مح  مصو  ،مح  

رررواز ازررنمرته مجررثت ا   ازهرمرر  يرریز آ  هبرررت احزامرررت قرررهره -

 زيژه تب صن ت رن  ،ر  آب نركسنوز

منبرر  ترحیررث آ، ز  ررر  ررترجرر كیمیررت مننررر  آب نركسررنوز  -

 ا وگرابز بزز كیمیت رن  

ت یرری  رررو  انررن   رهینرر  ا  هظررو عیرررب زرریمر، ز هسرربت   -

 آب ر  زیمر، 

هرررز از تب مررربت آ مررري   مررره  ز هزينرر  هرررز محررثزتيت -

 تزا  رن   

مشررك ت   یررآب نركسررنوز ررر  تح ززررر  وهیررذن تيحررثزتم -

  از عرام  ریمربز مرهنث رث رر شث، آ،  سن يطیمح

هرررز مخنلررف تب صررن ت مرروزبز رررو زرررارک ازررنمرته ا  پسرررب

 رن 

 منررر   عنررا،  رر   صرن ن   ز كشررزب ز  شرهوز   زهرر  فرضر ب 

 يرر  ز تصرمی   ررثز،  تراهنرث شررهث كر  مر    يف م ت و رر يرفت آب

مخنلمرر   زهررر زكررربرو تب كیمیررت روحسرر  آ،  ا  پررس

 مصررب   تب هرث ترا  مر  آب منررر     اير  وهرث یقرواب گ  مربتازرنمرته 

 زرربز  زفضررر آریررربز  يو مینرر   زهررر آب تغريرر  كشررزب ز  

هیرز   ز سرت ي  طیمحر  ز شری ت  شروب   تمويحر    زهرر  زكرربرو 

 تاشررن  كررربروت رررن  صررن ت ا جملرر  صررن ن  مصرررب 

  [15]ررشنث

 تب رررن   آب یررتكیم رررو وگرررابیتل  اصررل  پربامنوهرررز

هسرننث    ررن   تزا  ز مقرزمرت  كررباي    ررر  مروتبط  زهرر  شررن  

ز ازررررنرهثابتهرز  ASTM-C1091ازررررنرهثابت  رررررو ازررررر 

كرررره   كررر   تبصرررربت BS 2  ز اهگلسرررنر، ،ACIآمويكرررر ،

تبصرث مقرزمرت    11ا  پسررب كمنرو ا     شرثه   یر تهمقرزمت ررن   

 مربتازررنمرته ا  آب آشرررمیثه  ررشررث  پسرررب  شررثه  یررتهرررن  

زررر مر،   ی[  ترصرر16قبررر  ازررت]  انررن   رررن  قرررر   زررروا

آب رررن   تیررمیك زررروا  EPA يسررت آمويكررر ،حمر ررت محرریط

 تب زیررتب منرررر  مخنلررف ه  زآب نركسررنو زحررثزت تیررمیز ك

  آمثه ازت 1جثز  

                                                      
 

1 American Society for Testing and Materials 
2 British Standards 

 [09]–[00[, ]02] بتندر  مورداستفادهبرای آب  EPA مشخصام پیشنهادی کیفیت آب خاکستری ومقایسه  -0جدول 
 
 pH SO4 Cl COD TDS TSS E. coli 

 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml - واحد

 211111  661-22 1111  521-181 251  211-11 8/6-6 خاکستریکیفیت آب 
برای کیفیت  EPAتوصیه 

 در بتن مورداستفادهآب 
6-8 2111 511 511 2111 2111  211 

 
كر  ررواز آب   احزامررت    ررر  هرر  پسررب  تب معرح رت گرشن  كیمیت

مخنلرف   هررز  هرمر   آيری   ترزرط  ززرر   زررنت  مصوف  تب صن ت
عنرررا، همرهرر  رررررر ز    اهررث؛ ررر  شررثه مقريسرر  شررثه  پیشررنهرت
  قلیريیرت  مررات جرمررث كر  ،شررم  مررات جرمررث      pH  1همكرربا، 

آحرر  ز مرررات جرمررث م ررثه    توكیبرررت زرررحمرت  ز توكیبرررت      
ب تاتهررث ز كلويررثز تب آب انررن   رررن  با مررربت اب يرررر  قرروا  

هررو يرر  ا  ايرر  پربامنوهررر با مشررخ  كوتهررث   هرررز محررثزتيت
آ  ررواز آب انرن     ايرثه  pHرو ازر  اير  معرح ر   محرثزته    

    [21]ازت 6/6تر  2/6حثزت  رن  تب
 ايسررنگره زرر  ا  فرضرر ب زهررر همرهرر  2احجبرروز ز همكررربا، 

 زهرر  همرهر  كوتهرث  اير     زآزب جمر   بامسقط عمرر،   تب كربزا 
 ز شرررثهث مخلرررر  هررر  ررررر شرررثه زآزب جمررر  فرضررر ب

 كر  محلررر   مررات جرمررث   pHا  هظرو   شرریمیري   یر زتحل  ير تجز
،TDS3    رررو بزز  هررر زرررحمرت قلیريیررت ز زررخن   كلوايررث

ز رننر   هرر  همرهر  ررو بزز   هرر   يآ مرر  اهجر  شرث  هنرريا   هر همره 
 توكیبرررتاگوچرر   كرر  تات رررر آب انررن   تهیرر  شررثه  هشررر،  

 آب تب مرجرررت مقرررتيو ا  ررررالتو رسرریرب مرجرررت تب فرضرر ب 
 ASTM ررررت امررر احزامرررت معررو  شررثه تب ازررنرهثابت   شرریوي 
هرررز مخنلررف مقرزمررت فشررربز ز گیررو  رررن  تب حرحررت  رررواز

 آب جرررب   همچنرری  2شررك  ، بعريررت شررث جررريگزين  پسرررب
هثاشرت امررر   چنرثاه  تغییرو   فرضر ب  ا  ازرنمرته  هنگرر   تب ررن  
 هگواهر  تب مرربت كیمیرت ررن      مرجر   مررات  رون  ررالز غلظت

                                                      
 

1 Babu et al. 
2 Al-Jabri et al. 
3 Total Dissolved Solids 

 زهررر زررر ه تب زرررحمرت  حملرر  ز نررربتگ  پنرهسرری  ا  جهررت
-مشررهثه مرر   2ب شررك  همرررهعرب كر  ت   [21]شرث  ررن  مسررل  

تبصررث پسرررب رررر آب آشرررمیثه   ا  هظررو   51شرررت  جررريگزين  
تراهررث رهنرروي  مرر بز ه همرهرر  رررن    28ز  6مقرزمررت فشررربز 

     عملكوت با تاشن  ررشث

 
 

 [21]روزه ساخته شده با پساب  22و  7ی ها نمونهمقاومت فشاری  -2شکل 

ا   پسررررب نوزجررر  زررر  هرررر    4 اته ز همكرررربا،شررركوچ 
با مررربت  ،پررس ا  تصررمی  ازحیرر    رهريرر  ز ههررري    نرهرر  تصررمی 

هرررز تزا  ،جرررب آب ز مقرزمررت   روبزرر  قررواب تاته ز آ مررري  
هرررز رننرر   و زرریمر، ز همرهرر احكنويكرر   با بزز مرر ت  نمیرر 

اهجر  تاتهرث  هنرريا حرصر  حررك  ا  آ، رررت كر   مرر، گیرو          
هرررز  مقرزمررت فشررربز مرر ت زرریمر، ز همرهرر  ز نمیررو زرریمر،

كننررثه ازررت ز همچنرری   رررن  تب هررو زرر  هررر  پسرررب باضرر  
مغررريوت  رررواز ازرر مص ز تبصررث فضرررز نرررح  هسرربت ررر       

                                                      
 

4 Shekarchi et al. 
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در  آب خاکساتری  اساتفاده مجادد از   بایو مع ایامز .5
 صنعت بتن

 تب صرن ت ررن  با  نركسرنوز   ا  آبازرنمرته   رزير مزا  تروي مه 

 :  [14]كوت  م وف ترا، م وير  شو   

 تب صن ت رن  شثه  یتصمازنمرته كمنو ا  آب  -

 فرض ب  یتصم هرزسن یكره  فشرب ر  ز -

 رن    ثیتب مح  ترحآب   یامكر، روتاشت ز تصم -

 اعنمرت قرر ز  ثابيمنب  آب پرتزنوز  ر   -

آزبز آب نركسررنوز تب محرر   زیسررن  جمرر   هصرر  آزررر،  -

 ترحیث رن 

تفر     یر رر  تح  سرت ي  طیز محر   منررر  نررك   آحررتگ   كره  -

 كمنو فرض ب  

آب نركسررنوز  ازررنمرته ا  آب  اهكرررب وقرررر یغ رزيررزجرررت مزا رررر

كرر  ازررنمرته مجررثت ا    تابت ررر  تهبررر نعواترر  با نركسررنوز 

 :[14]زر ت با محثزت م منب  آر  اي 

 آزبزجمر   سررت یتلز جررت يا  كشر  حرحر    یر ازح نر  يهز  یتحم -

 ز يررر اهنقررر  آب نركسررنوز ا  محرر  ترحیررث ررر   آب نركسررنوز

 ترحیث رن  مح  مصو  ،مح  

رررواز ازررنمرته مجررثت ا   ازهرمرر  يرریز آ  هبرررت احزامرررت قرررهره -

 زيژه تب صن ت رن  ،ر  آب نركسنوز

منبرر  ترحیررث آ، ز  ررر  ررترجرر كیمیررت مننررر  آب نركسررنوز  -

 ا وگرابز بزز كیمیت رن  

ت یرری  رررو  انررن   رهینرر  ا  هظررو عیرررب زرریمر، ز هسرربت   -

 آب ر  زیمر، 

هرررز از تب مررربت آ مررري   مررره  ز هزينرر  هرررز محررثزتيت -

 تزا  رن   

مشررك ت   یررآب نركسررنوز ررر  تح ززررر  وهیررذن تيحررثزتم -

  از عرام  ریمربز مرهنث رث رر شث، آ،  سن يطیمح

هرررز مخنلررف تب صررن ت مرروزبز رررو زرررارک ازررنمرته ا  پسرررب

 رن 

 منررر   عنررا،  رر   صرن ن   ز كشررزب ز  شرهوز   زهرر  فرضر ب 

 يرر  ز تصرمی   ررثز،  تراهنرث شررهث كر  مر    يف م ت و رر يرفت آب

مخنلمرر   زهررر زكررربرو تب كیمیررت روحسرر  آ،  ا  پررس

 مصررب   تب هرث ترا  مر  آب منررر     اير  وهرث یقرواب گ  مربتازرنمرته 

 زرربز  زفضررر آریررربز  يو مینرر   زهررر آب تغريرر  كشررزب ز  

هیرز   ز سرت ي  طیمحر  ز شری ت  شروب   تمويحر    زهرر  زكرربرو 

 تاشررن  كررربروت رررن  صررن ت ا جملرر  صررن ن  مصرررب 

  [15]ررشنث

 تب رررن   آب یررتكیم رررو وگرررابیتل  اصررل  پربامنوهرررز

هسرننث    ررن   تزا  ز مقرزمرت  كررباي    ررر  مروتبط  زهرر  شررن  

ز ازررررنرهثابتهرز  ASTM-C1091ازررررنرهثابت  رررررو ازررررر 

كرررره   كررر   تبصرررربت BS 2  ز اهگلسرررنر، ،ACIآمويكرررر ،

تبصرث مقرزمرت    11ا  پسررب كمنرو ا     شرثه   یر تهمقرزمت ررن   

 مربتازررنمرته ا  آب آشرررمیثه  ررشررث  پسرررب  شررثه  یررتهرررن  

زررر مر،   ی[  ترصرر16قبررر  ازررت]  انررن   رررن  قرررر   زررروا

آب رررن   تیررمیك زررروا  EPA يسررت آمويكررر ،حمر ررت محرریط

 تب زیررتب منرررر  مخنلررف ه  زآب نركسررنو زحررثزت تیررمیز ك

  آمثه ازت 1جثز  

                                                      
 

1 American Society for Testing and Materials 
2 British Standards 

 [09]–[00[, ]02] بتندر  مورداستفادهبرای آب  EPA مشخصام پیشنهادی کیفیت آب خاکستری ومقایسه  -0جدول 
 
 pH SO4 Cl COD TDS TSS E. coli 

 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml - واحد

 211111  661-22 1111  521-181 251  211-11 8/6-6 خاکستریکیفیت آب 
برای کیفیت  EPAتوصیه 

 در بتن مورداستفادهآب 
6-8 2111 511 511 2111 2111  211 

 
كر  ررواز آب   احزامررت    ررر  هرر  پسررب  تب معرح رت گرشن  كیمیت

مخنلرف   هررز  هرمر   آيری   ترزرط  ززرر   زررنت  مصوف  تب صن ت
عنرررا، همرهرر  رررررر ز    اهررث؛ ررر  شررثه مقريسرر  شررثه  پیشررنهرت
  قلیريیرت  مررات جرمررث كر  ،شررم  مررات جرمررث      pH  1همكرربا، 

آحرر  ز مرررات جرمررث م ررثه    توكیبرررت زرررحمرت  ز توكیبرررت      
ب تاتهررث ز كلويررثز تب آب انررن   رررن  با مررربت اب يرررر  قرروا  

هررو يرر  ا  ايرر  پربامنوهررر با مشررخ  كوتهررث   هرررز محررثزتيت
آ  ررواز آب انرن     ايرثه  pHرو ازر  اير  معرح ر   محرثزته    

    [21]ازت 6/6تر  2/6حثزت  رن  تب
 ايسررنگره زرر  ا  فرضرر ب زهررر همرهرر  2احجبرروز ز همكررربا، 

 زهرر  همرهر  كوتهرث  اير     زآزب جمر   بامسقط عمرر،   تب كربزا 
 ز شرررثهث مخلرررر  هررر  ررررر شرررثه زآزب جمررر  فرضررر ب

 كر  محلررر   مررات جرمررث   pHا  هظرو   شرریمیري   یر زتحل  ير تجز
،TDS3    رررو بزز  هررر زرررحمرت قلیريیررت ز زررخن   كلوايررث

ز رننر   هرر  همرهر  ررو بزز   هرر   يآ مرر  اهجر  شرث  هنرريا   هر همره 
 توكیبرررتاگوچرر   كرر  تات رررر آب انررن   تهیرر  شررثه  هشررر،  

 آب تب مرجرررت مقرررتيو ا  ررررالتو رسرریرب مرجرررت تب فرضرر ب 
 ASTM ررررت امررر احزامرررت معررو  شررثه تب ازررنرهثابت   شرریوي 
هرررز مخنلررف مقرزمررت فشررربز ز گیررو  رررن  تب حرحررت  رررواز

 آب جرررب   همچنرری  2شررك  ، بعريررت شررث جررريگزين  پسرررب
هثاشرت امررر   چنرثاه  تغییرو   فرضر ب  ا  ازرنمرته  هنگرر   تب ررن  
 هگواهر  تب مرربت كیمیرت ررن      مرجر   مررات  رون  ررالز غلظت

                                                      
 

1 Babu et al. 
2 Al-Jabri et al. 
3 Total Dissolved Solids 

 زهررر زررر ه تب زرررحمرت  حملرر  ز نررربتگ  پنرهسرری  ا  جهررت
-مشررهثه مرر   2ب شررك  همرررهعرب كر  ت   [21]شرث  ررن  مسررل  

تبصررث پسرررب رررر آب آشرررمیثه   ا  هظررو   51شرررت  جررريگزين  
تراهررث رهنرروي  مرر بز ه همرهرر  رررن    28ز  6مقرزمررت فشررربز 

     عملكوت با تاشن  ررشث

 
 

 [21]روزه ساخته شده با پساب  22و  7ی ها نمونهمقاومت فشاری  -2شکل 

ا   پسررررب نوزجررر  زررر  هرررر    4 اته ز همكرررربا،شررركوچ 
با مررربت  ،پررس ا  تصررمی  ازحیرر    رهريرر  ز ههررري    نرهرر  تصررمی 

هرررز تزا  ،جرررب آب ز مقرزمررت   روبزرر  قررواب تاته ز آ مررري  
هرررز رننرر   و زرریمر، ز همرهرر احكنويكرر   با بزز مرر ت  نمیرر 

اهجر  تاتهرث  هنرريا حرصر  حررك  ا  آ، رررت كر   مرر، گیرو          
هرررز  مقرزمررت فشررربز مرر ت زرریمر، ز همرهرر  ز نمیررو زرریمر،

كننررثه ازررت ز همچنرری   رررن  تب هررو زرر  هررر  پسرررب باضرر  
مغررريوت  رررواز ازرر مص ز تبصررث فضرررز نرررح  هسرربت ررر       

                                                      
 

4 Shekarchi et al. 
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جرررب آب ز چنری     هرر هشررثه ازرت ايجررت   ASTMهرمرر   آيری  
عنرررا، پربامنوهرررز تزا  اجررر ه    مقرزمررت احكنويكرر  هرر  ررر    

آزبز ز آب انررن   با  عنرررا، آب عمرر   ازررنمرته ا  پسرررب ررر  
مقرزمررت فشررربز رررن  زرررنن    4ز  3  تب شررك  [8]تاتهررثمرر 

آزبز شررثه رررر پسرررب  هشررر، تاته    شررثه رررر پسرررب ز عمرر    

شرررت  مقرزمررت فشررربز    همرررهعرب كرر  مشرررهثه مرر  هررثا شررثه
شرررت  مرر  كرر  ا  پسرررب تصررمی  شررثه ههررري  ازررنمرته   مررره 

 هرررزریشررنوي  مقررثاب با تابت  اگررو چرر  زررريو مقرزمررت فشررربز 
 رررواز ازررنمرته پسرررب تب رررن  ACIاحزامرررت  هیررز رثزررت آمررثه

 نث نكابضر م  با

 
 [8] های مختلف در طول زمانپساب با شده ساخته ی بتنها نمونه یفشار مقاومتتغییرام  -3 شکل

 
 [8] های مختلف در طول زمانپساب آوری باآب آشامیدنی و عمل با شده ساخته ی بتنها نمونه یفشار مقاومتتغییرام  -4 شکل

 
 ررر  شرثه  زررنن   ررن   هررز همرهر   مقريسر   ر  1آهگلكرب ز احوعثازز
 نرررا  ازررر  رررو  يو مینرر   آب ز نركسررنوز آب ا  ازررنمرته

 هرررث   ايررر  ررررواز  پوتانننرررث هررررهمرهررر  مكررررهیك  ز تزا 
 صرربت  نمشر   مقرزمرت  ز فشرربز  مقرزمرت  مرهنرث  هرري   آ مر،

                                                      
 

1 Alradhawi and Angalekar 

 مشررر   ررن   مخنلرف  هررز همرهر   بزز هرر آ مرري   هنرريا   گوفت
 تب نركسررنوز آب ازررنمرته ا  ررررت، منرزرر  ا  هشررر، ز ررررت
  [6]تاتم رن  
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 سن بتن )روز(

 سن بتن )روز(

 پساب خروجی اولیه
 پساب خروجی رانویه
 پساب خروجی نهایی

 آب آشامیدنی )شاهد( 

 پساب خروجی اولیه
 پساب خروجی رانویه
 پساب خروجی نهایی

 آب آشامیدنی )شاهد( 

رررر مشخصرررت كرر   ز باهرررا  آب نركسررنو  ا1پچرر  ز همكررربا،
  تب رررن  ثهررمخنلررف معررقررت تاب هرررز هرمرر  آيرری تب  ذكوشررثه

 آبازررنمرته كوتهررث ز زرراس ررر  ايرر  هنیجرر  بزرریثهث كرر       
امرر   تهرث  مر  با كرره    ي ز ههرر   یر ازح گیرو   مرر،   زنركسنو

هنگررر   تبچنرری   هرر  رزررت هزت ازررنرهثابتحررثتب كررره    يررا
 28ز  6ز مقرزمررت فشرررب   يافررزا زازررنمرته ا  آب نركسررنو 

 يیررتریقل  یررممكرر  ازررت ررر  تحكرر   مشرررهثه شررث بز ه رررن 
تب   [22]ررشررث  ثهیآب آشرررم هسرربت ررر  آب نركسررنوز ررررالتو

 شرثه  مخلرر   معرح   تيگروز هیرز هشرر، تاته شرث كر  زریمر،      
 ررر  هسرربت ریشررنوز فشررربز مقرزمررت تاباز نركسررنوز آب رررر

-آ، مرر  تحیرر ازررت؛ كرر   شرروب آب رررر شررثه مخلررر  زرریمر،

 نركسرررنوز آب تب م رررثه  مخنلرررف  مررررات زجررررتتراهرررث 
    [23]ررشث

زرخت   ز تب تز حرحرت ترر ه   رننر   هررز همرهر   2احغر  ز همكرربا، 
 آب هررر  اصررل   منغیررو هررركوتهررث كرر  تب آ،  با تهیرر  شررثه

كرر   رررربز ررر  ؛ررررت آزبزز عمرر  انررن   رررواز مربتازررنمرته
هرر  تب   Potable،چهرررب حرحررت مخنلررف شرررم  آب شرروب     

هرر    Greywater،آزبز  آب نركسررنوز انررن   ز هرر  عمرر  
آزبز  آب شررروب تب انرررن   ز آب تب انرررن   ز هررر  عمررر 

آزبز ز آب نركسررنوز تب انررن   ز آب  نركسررنوز تب عمرر  
 معرح رر  ايرر   اب گوفررتآزبز مررربت آ مررري  قرروشرروب تب عمرر 

  مرررر، تب مرررثت آب نركسرررنوز ا  ازرررنمرته كررر  تات هشرررر،
ررن    نررا   زرريو  كر   تبحررح   ترل یو هررچیزز تابت    رن  گیو 
 چررر، مقرزمررت فشررربز تب حررث ازررنرهثابت ررررته ازررت ررر   هرر 

 تب شررثه اعمررر  هرررز محررثزتيت كرر  آب نركسررنوز رررر شررور 
  5  رررر ترجرر  ررر  شررك  [24]معررقررت تاشررن  ررشررث ازررنرهثابتهر

ازررنمرته ا  آب شرروب رررواز انررن   ز آب نركسررنوز رررواز     

                                                      
 

1 Peche et al. 
2 Alqam et al. 

آزبز  ریشرنوي  مقرثاب مقرزمرت فشرربز با تب ررر   مرر،       عم 
 هنیج  نراهث تات 

  

 
های آبی شده با آور عملمقاومت فشاری بتن ساخته شده و  -5شکل 

 [22]های مختلف مختلف و در زمان

 كر   كوتهرث  گیروز  هنیجر   3عبرثاحو ال ز ررررر  از تيگرو   تب معرح  
 شررثهتصررمی  نركسررنوز آب ا  ازررنمرته رررر رررن  مسررل  كرررباي 
 ا  ازرنمرته هرر ریرر، كوتهرث كر      آ،چنری    يرررث؛ هر   مر   كره 

 يرروا تب  ازررت  منرزرر  ازغیوزررر ه رررن  رررواز آب نركسررنوز
 غیوآحر   ز آحر   هررز هرنرحصر   علرت  رر   ازرت  ممك  مسل رن  

هنررريا   [25]فرضرر ب  نررربتگ  میلگرروت ب  تهررث   تب مرجرررت
ز  14  6رثزررت آمررثه ا  ايرر  تحقیررک  رررواز مقرزمررت فشررربز   

  آمرثه ازرت  ررر ترجر     2مخنلرف تب جرثز    هررز  بز ه رر آب 28
ریشررنوي   ايرر  هنررريا  رررن  زرررنن  شررثه رررر آب آشرررمیثه     

مقرزمت فشرربز با تابازرت زحر  اير  مقرزمرت فشرربز كرره         
 محسرز  ر  هنگر  ازنمرته ا  آب نركسنوز هثابت  

طول های مختلف در مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پساب -2جدول 
 [25] زمان

 0مقاومت فشاری 
 (MPAروزه )

مقاومت فشاری 
 (MPA) روزه 04

 28مقاومت فشاری 
 (MPA) روزه

مقاومت فشاری 
 (MPAروزه ) 0

 32,3 30,2 24,5 بتن با آب آشامیدنی
خاکستری  بتن با آب

 تصفیه اولیه پس از
20,3 31,3 30,4 

خاکستری  آببتن با 
 تصفیه رانویه پس از

23,3 31,8 30,3 

                                                      
 

3 Abdul Razak and Babu 
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جرررب آب ز چنری     هرر هشررثه ازرت ايجررت   ASTMهرمرر   آيری  
عنرررا، پربامنوهرررز تزا  اجررر ه    مقرزمررت احكنويكرر  هرر  ررر    

آزبز ز آب انررن   با  عنرررا، آب عمرر   ازررنمرته ا  پسرررب ررر  
مقرزمررت فشررربز رررن  زرررنن    4ز  3  تب شررك  [8]تاتهررثمرر 

آزبز شررثه رررر پسرررب  هشررر، تاته    شررثه رررر پسرررب ز عمرر    

شرررت  مقرزمررت فشررربز    همرررهعرب كرر  مشرررهثه مرر  هررثا شررثه
شرررت  مرر  كرر  ا  پسرررب تصررمی  شررثه ههررري  ازررنمرته   مررره 

 هرررزریشررنوي  مقررثاب با تابت  اگررو چرر  زررريو مقرزمررت فشررربز 
 رررواز ازررنمرته پسرررب تب رررن  ACIاحزامرررت  هیررز رثزررت آمررثه

 نث نكابضر م  با

 
 [8] های مختلف در طول زمانپساب با شده ساخته ی بتنها نمونه یفشار مقاومتتغییرام  -3 شکل

 
 [8] های مختلف در طول زمانپساب آوری باآب آشامیدنی و عمل با شده ساخته ی بتنها نمونه یفشار مقاومتتغییرام  -4 شکل

 
 ررر  شرثه  زررنن   ررن   هررز همرهر   مقريسر   ر  1آهگلكرب ز احوعثازز
 نرررا  ازررر  رررو  يو مینرر   آب ز نركسررنوز آب ا  ازررنمرته

 هرررث   ايررر  ررررواز  پوتانننرررث هررررهمرهررر  مكررررهیك  ز تزا 
 صرربت  نمشر   مقرزمرت  ز فشرربز  مقرزمرت  مرهنرث  هرري   آ مر،

                                                      
 

1 Alradhawi and Angalekar 

 مشررر   ررن   مخنلرف  هررز همرهر   بزز هرر آ مرري   هنرريا   گوفت
 تب نركسررنوز آب ازررنمرته ا  ررررت، منرزرر  ا  هشررر، ز ررررت
  [6]تاتم رن  
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 سن بتن )روز(

 پساب خروجی اولیه
 پساب خروجی رانویه
 پساب خروجی نهایی

 آب آشامیدنی )شاهد( 

 پساب خروجی اولیه
 پساب خروجی رانویه
 پساب خروجی نهایی

 آب آشامیدنی )شاهد( 

رررر مشخصرررت كرر   ز باهرررا  آب نركسررنو  ا1پچرر  ز همكررربا،
  تب رررن  ثهررمخنلررف معررقررت تاب هرررز هرمرر  آيرری تب  ذكوشررثه

 آبازررنمرته كوتهررث ز زرراس ررر  ايرر  هنیجرر  بزرریثهث كرر       
امرر   تهرث  مر  با كرره    ي ز ههرر   یر ازح گیرو   مرر،   زنركسنو

هنگررر   تبچنرری   هرر  رزررت هزت ازررنرهثابتحررثتب كررره    يررا
 28ز  6ز مقرزمررت فشرررب   يافررزا زازررنمرته ا  آب نركسررنو 

 يیررتریقل  یررممكرر  ازررت ررر  تحكرر   مشرررهثه شررث بز ه رررن 
تب   [22]ررشررث  ثهیآب آشرررم هسرربت ررر  آب نركسررنوز ررررالتو

 شرثه  مخلرر   معرح   تيگروز هیرز هشرر، تاته شرث كر  زریمر،      
 ررر  هسرربت ریشررنوز فشررربز مقرزمررت تاباز نركسررنوز آب رررر

-آ، مرر  تحیرر ازررت؛ كرر   شرروب آب رررر شررثه مخلررر  زرریمر،

 نركسرررنوز آب تب م رررثه  مخنلرررف  مررررات زجررررتتراهرررث 
    [23]ررشث

زرخت   ز تب تز حرحرت ترر ه   رننر   هررز همرهر   2احغر  ز همكرربا، 
 آب هررر  اصررل   منغیررو هررركوتهررث كرر  تب آ،  با تهیرر  شررثه

كرر   رررربز ررر  ؛ررررت آزبزز عمرر  انررن   رررواز مربتازررنمرته
هرر  تب   Potable،چهرررب حرحررت مخنلررف شرررم  آب شرروب     

هرر    Greywater،آزبز  آب نركسررنوز انررن   ز هرر  عمرر  
آزبز  آب شررروب تب انرررن   ز آب تب انرررن   ز هررر  عمررر 

آزبز ز آب نركسررنوز تب انررن   ز آب  نركسررنوز تب عمرر  
 معرح رر  ايرر   اب گوفررتآزبز مررربت آ مررري  قرروشرروب تب عمرر 

  مرررر، تب مرررثت آب نركسرررنوز ا  ازرررنمرته كررر  تات هشرررر،
ررن    نررا   زرريو  كر   تبحررح   ترل یو هررچیزز تابت    رن  گیو 
 چررر، مقرزمررت فشررربز تب حررث ازررنرهثابت ررررته ازررت ررر   هرر 

 تب شررثه اعمررر  هرررز محررثزتيت كرر  آب نركسررنوز رررر شررور 
  5  رررر ترجرر  ررر  شررك  [24]معررقررت تاشررن  ررشررث ازررنرهثابتهر

ازررنمرته ا  آب شرروب رررواز انررن   ز آب نركسررنوز رررواز     

                                                      
 

1 Peche et al. 
2 Alqam et al. 

آزبز  ریشرنوي  مقرثاب مقرزمرت فشرربز با تب ررر   مرر،       عم 
 هنیج  نراهث تات 

  

 
های آبی شده با آور عملمقاومت فشاری بتن ساخته شده و  -5شکل 

 [22]های مختلف مختلف و در زمان

 كر   كوتهرث  گیروز  هنیجر   3عبرثاحو ال ز ررررر  از تيگرو   تب معرح  
 شررثهتصررمی  نركسررنوز آب ا  ازررنمرته رررر رررن  مسررل  كرررباي 
 ا  ازرنمرته هرر ریرر، كوتهرث كر      آ،چنری    يرررث؛ هر   مر   كره 

 يرروا تب  ازررت  منرزرر  ازغیوزررر ه رررن  رررواز آب نركسررنوز
 غیوآحر   ز آحر   هررز هرنرحصر   علرت  رر   ازرت  ممك  مسل رن  

هنررريا   [25]فرضرر ب  نررربتگ  میلگرروت ب  تهررث   تب مرجرررت
ز  14  6رثزررت آمررثه ا  ايرر  تحقیررک  رررواز مقرزمررت فشررربز   

  آمرثه ازرت  ررر ترجر     2مخنلرف تب جرثز    هررز  بز ه رر آب 28
ریشررنوي   ايرر  هنررريا  رررن  زرررنن  شررثه رررر آب آشرررمیثه     

مقرزمت فشرربز با تابازرت زحر  اير  مقرزمرت فشرربز كرره         
 محسرز  ر  هنگر  ازنمرته ا  آب نركسنوز هثابت  

طول های مختلف در مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پساب -2جدول 
 [25] زمان

 0مقاومت فشاری 
 (MPAروزه )

مقاومت فشاری 
 (MPA) روزه 04

 28مقاومت فشاری 
 (MPA) روزه

مقاومت فشاری 
 (MPAروزه ) 0

 32,3 30,2 24,5 بتن با آب آشامیدنی
خاکستری  بتن با آب

 تصفیه اولیه پس از
20,3 31,3 30,4 

خاکستری  آببتن با 
 تصفیه رانویه پس از

23,3 31,8 30,3 

                                                      
 

3 Abdul Razak and Babu 
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  ز 2TGWشرررثه ، آب نركسرررنوز تصرررمی  1قويرررو ز همكرررربا،
جرررز آب شرروب    با ررر RGW3آب نركسررنوز تصررمی  هشررثه ،

هرررز رننرر  مررربت ازررنمرته قوابتاتهررث  هنررريا حرصرر   تب مخلررر 
هشر، تات ك   مر، گیو  ازحیر  ررن   يررت زحر  مقرثاب ازر مص       

  ازررنمرته ا  آب نركسررنوز 6آ، كرر  شررث  رررر ترجرر  ررر  شررك   
 تهررثمرر بز ه رررن  با افررزاي   6شررثه مقرزمررت فشررربز  تصررمی 
ثه ا رروات منمرر  اهررثك  كرر  آب نركسررنوز تصررمی  هشرر تبحرررح 

كر    هرمر   تابت  ن  ،احبنر  تب محرثزته آيری    رو مقرزمت فشربز رر 
تب آب  هررررزجررررت میكوزابگررررهیز تب ايررر  پرررژزه  علرررت آ، 
  [18]ه ازتشث عنرا، نركسنوز

 
مقاومت فشاری بتن ساخته شده با آب خاکستری تصفیه تغییرات  -6شکل 

 [12] طول زمانشده و نشده در 

 
مقرزمرت فشرربز نمیرو زریمر، زررنن        هیرز  6شرك    ر  ررترج 

كررره  اهررثك  تابت؛  هشررثه تصررمی شررثه رررر آب نركسررنوز   
شرثه ررر آب   مقرزمرت فشرربز نمیرو زریمر، زررنن       ك   تبحرح

شررثه  تقويبررر  هنررريا يكسررره  رررر آب شرروب   نركسررنوز تصررمی 
 نراهث تاشت    

                                                      
 

1 Ghrair et al. 
2 Treated Greywater 
3 Raw Greywater 

 
مقاومت فشاری خمیر ساخته شده با آب خاکستری تصفیه تغییرات  -7شکل 

 [12] زماندر طول شده و آب خاکستری تصفیه نشده 

 TDSز ررر  تحیرر   8شررك   ررر  ررترجرر ازرر مص رررن  تررر ه هیررز 
ررررالتو آب نركسررنوز  تب رررن  زرررنن  شررثه رررر آب نركسررنوز  

روارررو ز كمنررو ا  ازرر مص  بررر يتقوتصررمی  شررثه ز تصررمی  هشررثه  
 ررشث همره  شرهث رر آب شوب م 

 
اسالمپ بتن تازه ساخته شده با آب خاکستری تصفیه شده و نشده  -2شکل 

[12] 
هرررز  منظرررب ازررنمرته ا  پسرررب  میسررم  ز همكررربا،  رلررر  ررر 

هشررین   رننرر  با رررر ازررنمرته ا  پسرررب نوزجرر  زاحررثهرز ترر   
نرهرر  فرضرر ب شررهو  غرروب تهرروا،    رهريرر  ز تكمیلرر  تصررمی 

چنرری    ه ز هرر بز 28ز  6  3تهیرر  ز تب اتامرر  مقرزمررت فشررربز 
مقريسرر   شرثه ا  آب شروب   ررر ررن  تهیر    با هرر   افرت ازر مص آ،  

  تبههريررت مشرررهثه شررث كرر  ازررنمرته ا  پسرررب ررعرر    همرتهررث
گروتت امرر اير  افرت تب حررث     افرت مقرزمرت فشرربز تب ررن  مرر     

چنرری  افررت ازرر مص      هرر ازررت ASTMمجررر  ازررنرهثابت  
ه هرررز شرررهث  مشرررهثه هشررث   چشررمگیوز هسرربت ررر  همرهرر   

  [26]تاز
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 سن بتن )روز(

 نوع آب مورد استفاده در ساخت بتن

 سن بتن )روز(

هشرین  ازحیر      هررز زر  هرر  پسررب نوزجر  ا  زاحرث تر         همره 
نرهرر  شررهو   شررثه فرضرر ب شررهوز ا  تصررمی   رهريرر  ز تصررمی 

واز زررنت ررن    قث  تهروا،  ترزرط مهروتاتز ز همكرربا،  رر     
آزبز شررث ز تب آ مريشررگره مررربت تحلیرر  قررواب گوفررت  رررو  جمرر 

هررز مرجررت تب آب      هرنرحصر  9ازر  هنرريا حرصر  تب شرك     
 مررر، گیررو     آ رررب منمرررزت  بزز BOD1انررن   رررن  مرهنررث 

؛ امررر تب شرروايط نررر   گرررابتمقرزمررت رررن  ز  رررهو آ، مرر   
  آزبز منرزررر   امكرررر، افرررزاي هگهرررثابز ز محررریط عمررر  

رررر آب هرررز شرررهث هرر هسرربت ررر  همرهر    مقرزمرت فشررربز همرهرر  
    [16]شوب هیز تزب ا  اهنظرب هیست

 
در آب  BOD5روزه بتن با افزایش  22روند کاهش مقاومت فشاری  -9شکل 

 [16]اختالط بتن 
رررر شررثه   مقرزمررت فشررربز رررن  زرررنن   11شررك   ررر  ررترجرر 

نرهرر   هنررريا تقويبررر  منرزررب  هسرربت پسرررب نوزجرر  ا  تصررمی 
جررريگزي  آب انررن   رررن   عنرررا، ررر ررر  همرهرر  كننررو  تابت ز 

   وتیقواب گتراهث مربت ازنمرته م 

 

 
بتن ساخته شده با آب  روزه 28 و 0ی فشار مقاومت -01شکل 

  [03]های مختلف آشامیدنی و پساب

هرر ز  همكربا، تب تحقیق  تيگرو  رر  ازرنمرته ا  پسررب    زرعثز ز 
جريگزين  رواز آب آشرمیثه  تب  عنرا، ر شثه هرز تصمی فرض ب

اهث  تب ههريت مشخ  شث ك  رن  زرنن  شثه رر آب  رن  پوتانن 
ررته ز نراصر  مشررر  ررن  زررنن  شرثه ررر آب        ررتزا رر يرفن   

آزبز ررن   رب جهت عمر  چنی  ازنمرته ا  پس آشرمیثه  تابت  ه 
شررت رلكر  افرزاي     تنهر ررع  كره  مقرزمت فشربز رن  همر   ه 

  [21]مقرزمت فشربز با هیز ر  تهبر  نراهث تاشت
 شرثه  می تصر  پسرب ا  ازنمرته زنج  امكر، بشنري  ز همكربا، 

با آرررت  نرو   شهو فرض ب هرز نره  تصمی  تب كلو ه  زاحث ا  قب 
 ز آزبز عمر   جهرت  ر یر مربته آب ررن    انرن    آب عنررا،  رر  

 اير   مرربت روبزر  قرواب تاتهرث  هنرريا       زنگ  مصرح  شسنشرز

 تب تصمی  شثه فرض ب ا  ازنمرته صربت تب ك  تات هشر، تحقیک

 ايروا،   ررن   هرمر   آيری   ضررارط  بعريت رر رن  آزبزعم  ز زرنت
 رر ز شرتم حرص  ه هرهمره  فشربز مقرزمت تب محسرز  كره 
  يررتز  میرزا،  ر  پسرب  ا  ازنمرته رر رنن  هرزهمره  آزبز عم 

 كر   آ، ررثز،  كرشریث  آب ف لر   محرثزت  منرر  حمل تب ترا،م 

  [21]گوتت ايجرت رن  كیمیت تب نلل 
 انن   آب هر  ز  ازر  رنن  رو هرز كرررز  ز همكربا،  همره 

 توكیبر   آب ز نركسرنوز  آب شررهث   همرهر   شروب ،  آب شررم  
 تر ز زرنننث روارو هسبت ر  نركسنوز ز شوب آب انن   حرص 
 همر، آر  ك  رن  رر آ، زرنن  شثه كم   ر بز ه 28 ز 6 زنی 
 تات كر   هشر، هرتحقیک آ، كوتهث  هنريا آزبز عم هر با همره   ررت

 كرره   ررعر   تنهرر  هر   توكیبر   آب ز نركسرنوز  آب ا  ازرنمرته 
 ت  رلك  افرزاي  شرم همره  شرهث ه ر  هسبت رن  فشربز مقرزمت

 با رر  آ، هسبت ر  آ مره  شرهث ،زرنن  شثه رر آب شوب شهوز  
 بز ه 28مقرزمرت فشرربز     11رر ترج  ر  شرك     [21]تهبر  تابت

 51تبصرث آب نركسرنوز ز    51توكیبر  ، رن  زرنن  شثه رر آب
 روارو مقرزمت فشربز همره  رن  ررر آب  2تبصث آب شوب   حثزتا  

   گیوز شثاهثا هشوب 
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  ز 2TGWشرررثه ، آب نركسرررنوز تصرررمی  1قويرررو ز همكرررربا،
جرررز آب شرروب    با ررر RGW3آب نركسررنوز تصررمی  هشررثه ،

هرررز رننرر  مررربت ازررنمرته قوابتاتهررث  هنررريا حرصرر   تب مخلررر 
هشر، تات ك   مر، گیو  ازحیر  ررن   يررت زحر  مقرثاب ازر مص       

  ازررنمرته ا  آب نركسررنوز 6آ، كرر  شررث  رررر ترجرر  ررر  شررك   
 تهررثمرر بز ه رررن  با افررزاي   6شررثه مقرزمررت فشررربز  تصررمی 
ثه ا رروات منمرر  اهررثك  كرر  آب نركسررنوز تصررمی  هشرر تبحرررح 

كر    هرمر   تابت  ن  ،احبنر  تب محرثزته آيری    رو مقرزمت فشربز رر 
تب آب  هررررزجررررت میكوزابگررررهیز تب ايررر  پرررژزه  علرررت آ، 
  [18]ه ازتشث عنرا، نركسنوز

 
مقاومت فشاری بتن ساخته شده با آب خاکستری تصفیه تغییرات  -6شکل 

 [12] طول زمانشده و نشده در 

 
مقرزمرت فشرربز نمیرو زریمر، زررنن        هیرز  6شرك    ر  ررترج 

كررره  اهررثك  تابت؛  هشررثه تصررمی شررثه رررر آب نركسررنوز   
شرثه ررر آب   مقرزمرت فشرربز نمیرو زریمر، زررنن       ك   تبحرح

شررثه  تقويبررر  هنررريا يكسررره  رررر آب شرروب   نركسررنوز تصررمی 
 نراهث تاشت    

                                                      
 

1 Ghrair et al. 
2 Treated Greywater 
3 Raw Greywater 

 
مقاومت فشاری خمیر ساخته شده با آب خاکستری تصفیه تغییرات  -7شکل 

 [12] زماندر طول شده و آب خاکستری تصفیه نشده 

 TDSز ررر  تحیرر   8شررك   ررر  ررترجرر ازرر مص رررن  تررر ه هیررز 
ررررالتو آب نركسررنوز  تب رررن  زرررنن  شررثه رررر آب نركسررنوز  

روارررو ز كمنررو ا  ازرر مص  بررر يتقوتصررمی  شررثه ز تصررمی  هشررثه  
 ررشث همره  شرهث رر آب شوب م 

 
اسالمپ بتن تازه ساخته شده با آب خاکستری تصفیه شده و نشده  -2شکل 

[12] 
هرررز  منظرررب ازررنمرته ا  پسرررب  میسررم  ز همكررربا،  رلررر  ررر 

هشررین   رننرر  با رررر ازررنمرته ا  پسرررب نوزجرر  زاحررثهرز ترر   
نرهرر  فرضرر ب شررهو  غرروب تهرروا،    رهريرر  ز تكمیلرر  تصررمی 

چنرری    ه ز هرر بز 28ز  6  3تهیرر  ز تب اتامرر  مقرزمررت فشررربز 
مقريسرر   شرثه ا  آب شروب   ررر ررن  تهیر    با هرر   افرت ازر مص آ،  

  تبههريررت مشرررهثه شررث كرر  ازررنمرته ا  پسرررب ررعرر    همرتهررث
گروتت امرر اير  افرت تب حررث     افرت مقرزمرت فشرربز تب ررن  مرر     

چنرری  افررت ازرر مص      هرر ازررت ASTMمجررر  ازررنرهثابت  
ه هرررز شرررهث  مشرررهثه هشررث   چشررمگیوز هسرربت ررر  همرهرر   

  [26]تاز
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 سن بتن )روز(

 نوع آب مورد استفاده در ساخت بتن

 سن بتن )روز(

هشرین  ازحیر      هررز زر  هرر  پسررب نوزجر  ا  زاحرث تر         همره 
نرهرر  شررهو   شررثه فرضرر ب شررهوز ا  تصررمی   رهريرر  ز تصررمی 

واز زررنت ررن    قث  تهروا،  ترزرط مهروتاتز ز همكرربا،  رر     
آزبز شررث ز تب آ مريشررگره مررربت تحلیرر  قررواب گوفررت  رررو  جمرر 

هررز مرجررت تب آب      هرنرحصر  9ازر  هنرريا حرصر  تب شرك     
 مررر، گیررو     آ رررب منمرررزت  بزز BOD1انررن   رررن  مرهنررث 

؛ امررر تب شرروايط نررر   گرررابتمقرزمررت رررن  ز  رررهو آ، مرر   
  آزبز منرزررر   امكرررر، افرررزاي هگهرررثابز ز محررریط عمررر  

رررر آب هرررز شرررهث هرر هسرربت ررر  همرهر    مقرزمرت فشررربز همرهرر  
    [16]شوب هیز تزب ا  اهنظرب هیست

 
در آب  BOD5روزه بتن با افزایش  22روند کاهش مقاومت فشاری  -9شکل 

 [16]اختالط بتن 
رررر شررثه   مقرزمررت فشررربز رررن  زرررنن   11شررك   ررر  ررترجرر 

نرهرر   هنررريا تقويبررر  منرزررب  هسرربت پسرررب نوزجرر  ا  تصررمی 
جررريگزي  آب انررن   رررن   عنرررا، ررر ررر  همرهرر  كننررو  تابت ز 

   وتیقواب گتراهث مربت ازنمرته م 

 

 
بتن ساخته شده با آب  روزه 28 و 0ی فشار مقاومت -01شکل 

  [03]های مختلف آشامیدنی و پساب

هرر ز  همكربا، تب تحقیق  تيگرو  رر  ازرنمرته ا  پسررب    زرعثز ز 
جريگزين  رواز آب آشرمیثه  تب  عنرا، ر شثه هرز تصمی فرض ب

اهث  تب ههريت مشخ  شث ك  رن  زرنن  شثه رر آب  رن  پوتانن 
ررته ز نراصر  مشررر  ررن  زررنن  شرثه ررر آب        ررتزا رر يرفن   

آزبز ررن   رب جهت عمر  چنی  ازنمرته ا  پس آشرمیثه  تابت  ه 
شررت رلكر  افرزاي     تنهر ررع  كره  مقرزمت فشربز رن  همر   ه 

  [21]مقرزمت فشربز با هیز ر  تهبر  نراهث تاشت
 شرثه  می تصر  پسرب ا  ازنمرته زنج  امكر، بشنري  ز همكربا، 

با آرررت  نرو   شهو فرض ب هرز نره  تصمی  تب كلو ه  زاحث ا  قب 
 ز آزبز عمر   جهرت  ر یر مربته آب ررن    انرن    آب عنررا،  رر  

 اير   مرربت روبزر  قرواب تاتهرث  هنرريا       زنگ  مصرح  شسنشرز

 تب تصمی  شثه فرض ب ا  ازنمرته صربت تب ك  تات هشر، تحقیک

 ايروا،   ررن   هرمر   آيری   ضررارط  بعريت رر رن  آزبزعم  ز زرنت
 رر ز شرتم حرص  ه هرهمره  فشربز مقرزمت تب محسرز  كره 
  يررتز  میرزا،  ر  پسرب  ا  ازنمرته رر رنن  هرزهمره  آزبز عم 

 كر   آ، ررثز،  كرشریث  آب ف لر   محرثزت  منرر  حمل تب ترا،م 

  [21]گوتت ايجرت رن  كیمیت تب نلل 
 انن   آب هر  ز  ازر  رنن  رو هرز كرررز  ز همكربا،  همره 

 توكیبر   آب ز نركسرنوز  آب شررهث   همرهر   شروب ،  آب شررم  
 تر ز زرنننث روارو هسبت ر  نركسنوز ز شوب آب انن   حرص 
 همر، آر  ك  رن  رر آ، زرنن  شثه كم   ر بز ه 28 ز 6 زنی 
 تات كر   هشر، هرتحقیک آ، كوتهث  هنريا آزبز عم هر با همره   ررت

 كرره   ررعر   تنهرر  هر   توكیبر   آب ز نركسرنوز  آب ا  ازرنمرته 
 ت  رلك  افرزاي  شرم همره  شرهث ه ر  هسبت رن  فشربز مقرزمت

 با رر  آ، هسبت ر  آ مره  شرهث ،زرنن  شثه رر آب شوب شهوز  
 بز ه 28مقرزمرت فشرربز     11رر ترج  ر  شرك     [21]تهبر  تابت

 51تبصرث آب نركسرنوز ز    51توكیبر  ، رن  زرنن  شثه رر آب
 روارو مقرزمت فشربز همره  رن  ررر آب  2تبصث آب شوب   حثزتا  

   گیوز شثاهثا هشوب 
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 [20]خاکستری و ترکیبی 

های احتماالی اساتفاده از آب خاکساتری در    ریسک .3
 صنعت بتن 

بيسرر  ازررنمرته ا  آب نركسررنوز تب رررن  هسرربت ررر  زررريو     
نراهررث   ا رروات جرررهب  كمنرروز  آب نركسررنوزمرررابت مصررو  

رینرر  ز پرری زرررتگ  قرررر    ررر ايرر  ا رروات هرر   كرر   تاشررت
هرررز حرر ازررت  عرامرر  نعوآفرروي   ا رروات ز باه زررر زورررو ر

 صررربت ررر  3ازررنمرته ا  آب نركسررنوز تب رررن  تب جررثز     
  اهثابائ  شثهن ص  

 [31], [25] - [23]ی استفاده از آب خاکستری در بتن ها حل راهعوامل  اررام و  -3جدول 
 ح باه ا وات ،بيس   عرام 

پريی  ررت، كیمیت ریرحریيك  ،ت ثات ررالز 
 تصمی  مرهنث گنث تاي  پی  -1 ر  نعو افنرت، ز مت افوات هر میكوزابگرهیز 

 زرنن هرز پی ازنمرته تب رن  -2

پريی  ررت، كیمیت شیمیري  ،زرحمرت  منیزي   
 آه  ز     

 نربتگ  آبمرتربهر ز تو  تب رن 
 ،مخرروات فیزيك  ز شیمیري  

 ازنمرته تب رن  غیومسل  -1
 ازنمرته ا  مرات ضثنربتگ  بزز میلگوتهر -2
تصمی  آب نركسنوز مرهنث ازنمرته ا   پی -3

 هرجرذب

تل یو منم  تب گیو   از مص ز هسبت آب  ررال  TDSكیمیت فیزيك  ،پريی  ررت، 
 ر  زیمر، رن 

 تصمی  مرهنث فیلنوازیر، پی  -1
كننثه مرهنث هرز اص  ازنمرته ا  افززته  -2

 هركننثهفرل بزا،
 

 گیرینتیجه .0
گسررنوته ترزررط ررررب  كرر  ررر  هسررننث مصرررحح  تز رررن  ز آب
ررن  رر     ررواز  تقرضرر  امروز ه   گیوهرث  مر   قرواب  مربت ازنمرته رشو

 جهرر،  زوازرو  تب ازز ترزر     يورنرري   تحررالت  تحی  افرزاي  
كرر  منرررر  آب ررر  تحیرر  شرروايط   بز ررر  افررزاي  ازررت تبحرررح 

هررز آررر    تب كنررب ترن    اقلیمر  ز افرزاي  تقرضررز آب شرروب   
آب  منرررر  آب هرمن رررب  همچررر،    ازررنمرته ا محررثزت هسررننث

تب صررن ت رررن    ررر  عنرررا، جررريگزي  آب شرروب   نركسررنوز 
آزبز  تصرمی  فرضر ب   هررز هرشر  ا  جمر    ضم  كره  هزينر  

 مینر  ترزر   پريرثاب ز حمرل منررر       ز ترحیث ررن  تب تبا مرثت    
  همچنرری  ا رروات منمرر    كنررثبا فررواه  مرر   ربی رر  كشرررب 

تب رررن   نرررر  آررر  چنرری  م،بيسرر   احنمرررح  ازررنمرته ا    
رررب كر     همرر،   ررشرث یوز مر  گرین  ز پیشر باحن  قرر  پی  ر 

تررا، هنیجر  گوفرت كر      شرث  مر   تب موزب معرح رت گرشن  تيثه
آب نركسرنوز يررر پسررب تب مقريسرر  ررر آب شررهوز      ازرنمرته ا  

تنهررر هرر  هرررز رننرر  آزبز ز انررن   همرهرر  ررر  منظرررب عمرر  
نصرصرریرت رررن  ،ا    تغییرروات م نرررتابز تب محررثزته مرجرر  
-رلكر  تب رسریربز ا  همرهر      شررت   همر  زفشررب  مقرزمرت جمل  

آزبز منرزر   ا روات مثبرت افرزاي  مقرزمرت      هرر ز تحرت عمر    
تب ریشرررنو كررر  چنررری  ا  آهجرررري هیرررز ب  نراهرررث تات  هررر 

احمللرر  تنهررر  زررع  ررری   ايرروا، ز تب شررثه اهجررر تحقیقرررت 
گیررو  ز مرهنررث مقرزمررت فشررربز   ،مررثت نصرصرریرت كرتررره 

رررثز، ترجرر  ررر  منبرر  ز كیمیررت آب   رررن  تررر ه   تب ازرر مص
 شررت ترر  پیشرنهرت مر   اهرث   نركسنوز  مربت اب يرر  قرواب گوفنر   

هرررز فیزيكرر  ز شرریمیري  عرر زه رررو زيژگرر  تب معرح رررت آترر  
-زررختنصرصرریرت رلنثمررثت مورررر  ررر  تزا  رررن  رررن  تررر ه  

فواينررث تب كنرررب كیمیررت آب نركسررنوز ازررنمرته شررثه تب شررثه 
تررر ا رروات كیمیررت آب  ثهررمررربت روبزرر  قررواب گیوزرررنت رررن   

نركسررنوز مررربت ازررنمرته رررو كیمیررت رررن  ترحیثشررثه بزشرر   
  گوتت
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 [20]خاکستری و ترکیبی 

های احتماالی اساتفاده از آب خاکساتری در    ریسک .3
 صنعت بتن 

بيسرر  ازررنمرته ا  آب نركسررنوز تب رررن  هسرربت ررر  زررريو     
نراهررث   ا رروات جرررهب  كمنرروز  آب نركسررنوزمرررابت مصررو  

رینرر  ز پرری زرررتگ  قرررر    ررر ايرر  ا رروات هرر   كرر   تاشررت
هرررز حرر ازررت  عرامرر  نعوآفرروي   ا رروات ز باه زررر زورررو ر

 صررربت ررر  3ازررنمرته ا  آب نركسررنوز تب رررن  تب جررثز     
  اهثابائ  شثهن ص  

 [31], [25] - [23]ی استفاده از آب خاکستری در بتن ها حل راهعوامل  اررام و  -3جدول 
 ح باه ا وات ،بيس   عرام 

پريی  ررت، كیمیت ریرحریيك  ،ت ثات ررالز 
 تصمی  مرهنث گنث تاي  پی  -1 ر  نعو افنرت، ز مت افوات هر میكوزابگرهیز 

 زرنن هرز پی ازنمرته تب رن  -2

پريی  ررت، كیمیت شیمیري  ،زرحمرت  منیزي   
 آه  ز     

 نربتگ  آبمرتربهر ز تو  تب رن 
 ،مخرروات فیزيك  ز شیمیري  

 ازنمرته تب رن  غیومسل  -1
 ازنمرته ا  مرات ضثنربتگ  بزز میلگوتهر -2
تصمی  آب نركسنوز مرهنث ازنمرته ا   پی -3

 هرجرذب

تل یو منم  تب گیو   از مص ز هسبت آب  ررال  TDSكیمیت فیزيك  ،پريی  ررت، 
 ر  زیمر، رن 

 تصمی  مرهنث فیلنوازیر، پی  -1
كننثه مرهنث هرز اص  ازنمرته ا  افززته  -2

 هركننثهفرل بزا،
 

 گیرینتیجه .0
گسررنوته ترزررط ررررب  كرر  ررر  هسررننث مصرررحح  تز رررن  ز آب
ررن  رر     ررواز  تقرضرر  امروز ه   گیوهرث  مر   قرواب  مربت ازنمرته رشو

 جهرر،  زوازرو  تب ازز ترزر     يورنرري   تحررالت  تحی  افرزاي  
كرر  منرررر  آب ررر  تحیرر  شرروايط   بز ررر  افررزاي  ازررت تبحرررح 

هررز آررر    تب كنررب ترن    اقلیمر  ز افرزاي  تقرضررز آب شرروب   
آب  منرررر  آب هرمن رررب  همچررر،    ازررنمرته ا محررثزت هسررننث

تب صررن ت رررن    ررر  عنرررا، جررريگزي  آب شرروب   نركسررنوز 
آزبز  تصرمی  فرضر ب   هررز هرشر  ا  جمر    ضم  كره  هزينر  

 مینر  ترزر   پريرثاب ز حمرل منررر       ز ترحیث ررن  تب تبا مرثت    
  همچنرری  ا رروات منمرر    كنررثبا فررواه  مرر   ربی رر  كشرررب 

تب رررن   نرررر  آررر  چنرری  م،بيسرر   احنمرررح  ازررنمرته ا    
رررب كر     همرر،   ررشرث یوز مر  گرین  ز پیشر باحن  قرر  پی  ر 

تررا، هنیجر  گوفرت كر      شرث  مر   تب موزب معرح رت گرشن  تيثه
آب نركسرنوز يررر پسررب تب مقريسرر  ررر آب شررهوز      ازرنمرته ا  

تنهررر هرر  هرررز رننرر  آزبز ز انررن   همرهرر  ررر  منظرررب عمرر  
نصرصرریرت رررن  ،ا    تغییرروات م نرررتابز تب محررثزته مرجرر  
-رلكر  تب رسریربز ا  همرهر      شررت   همر  زفشررب  مقرزمرت جمل  

آزبز منرزر   ا روات مثبرت افرزاي  مقرزمرت      هرر ز تحرت عمر    
تب ریشرررنو كررر  چنررری  ا  آهجرررري هیرررز ب  نراهرررث تات  هررر 

احمللرر  تنهررر  زررع  ررری   ايرروا، ز تب شررثه اهجررر تحقیقرررت 
گیررو  ز مرهنررث مقرزمررت فشررربز   ،مررثت نصرصرریرت كرتررره 

رررثز، ترجرر  ررر  منبرر  ز كیمیررت آب   رررن  تررر ه   تب ازرر مص
 شررت ترر  پیشرنهرت مر   اهرث   نركسنوز  مربت اب يرر  قرواب گوفنر   

هرررز فیزيكرر  ز شرریمیري  عرر زه رررو زيژگرر  تب معرح رررت آترر  
-زررختنصرصرریرت رلنثمررثت مورررر  ررر  تزا  رررن  رررن  تررر ه  

فواينررث تب كنرررب كیمیررت آب نركسررنوز ازررنمرته شررثه تب شررثه 
تررر ا رروات كیمیررت آب  ثهررمررربت روبزرر  قررواب گیوزرررنت رررن   

نركسررنوز مررربت ازررنمرته رررو كیمیررت رررن  ترحیثشررثه بزشرر   
  گوتت

 مراجع .8

عموا،  ررر     مهنثز  كنگوه مل  یهشنم وا، يرن  تب ا  عیمح ستيكره  ا وات   هرزبز    اته      روبز     شكوچ ر، يزتي [1]
 1393 ار     وزاهیهرش  تاهشگره صن ن - وا،يا
  1414تب   كنمواهس آمر   مهنثز ست ي طیرر هگو  ر  مح مر،یرن  ز ز  آمر   مهنثز نثهي    آ  ي و ای    ز م   اته شكوچ [2]

 1388تهوا،  تاهشگره تهوا،  فوهنگسنر، علر   
  آمر   عرح مازس گومسرب   ست ي  طیزر گرب رر مح زهر رن   مل نربیزم ست ي  طیزر گرب رر مح هرز    رن   رهاربیبمضره [3]

 1395   ع  احثزح  زمنره
[4]  ACI Committee 201, "Guide to Durable Concrete” (ACI 201), American Concrete Institute, 

Farmington, Hills, Mich., pp41, 2001  
[5]  Hawken, P.; Lovins, E.; and Levins, H., “Natural Capitalism–Creating the Next Industrial 

Revolution”, Little Brown and Co., 1999  
[6]  Neville. A, “Water-Cinderella Ingredient of Concrete”, Concrete International, September 2000  
[6]  H. Alradhawi and S. S. Angalekar, “Study the Feasibility of Use of Grey Water in Concrete”, vol. 

5, no. 6, pp. 493–498, 2016  
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 آب  یخانه ها هیتصف یندیفرآ یبتن در سازه ها یبند آب

 خانه ششم آب تهران هیارزش انجام شده در تصف یبر مهندس ینگرش با

 
 
 
 
  

 دهیچک
آن  یآب به همراه حفظ دوام ساازه در وا د دوره بهاره باردار     داریو پا حیصح یساز رهینخست ذخ یآب یسازه ها یاصل فهیوظ
رود باا اساتفاده از    یگمان م یآب یمختلف پروژه ها یبخشها یدهنده بتن و روش اجرا لیمصالح تشک تیفی. با ت جه به کباشدیم

نرماد  یمخل ط ها یو با استفاده از ض ابط استاندارد وراح ییو اجرا یانبساو یدر محل ژوئن ها pvcآببند )واتر استاپ(  ین ارها
عماران نشاان داد.    نیتص ر را به مهندسا  نیمتعدد خالف ا یدر پروژه ها در برخی م ارد افتیدو خ استه دست نیبت ان به ا یبتن

 یژوئان هاا   یامر اصالح روش آببند در سندهین  ییاجراو  یساله نظر 3مطالعات  جهیقرار دادن نت اریهدف از مقاله حاضر در اخت
 .باشدیآب م یخانه ها هیتصف ژهیب  یآب یدر سازه ها ییاجرا
متاداود   یارائه شده است. در بخش دوم روشاها  خیدر گستره تار یآب یو ت سعه سازه ها یریمقاله حاضر نخست روند شکل گ در

هر روش  بیو معا ایشده و در ادامه به مزا انیآن ب ییمعم د اجرا یمطروحه و روش ها یبا ذکر استانداردها یبتن یسازه ها یآببند
آب مشاهده شده پرداخته شاده و   یخانه ها هیاز تصف یبرخ یکه در آببند یابتدا به مشکالت زین یانیاشاره شده است. در بخش پا

آن پروژه از  ییاجرا یژوئن ها یآببند ستمیس رییتغ اتیخانه ششم آب تهران جزئ هیپروژه تصف یاجمال یآن ضمن معرف امدیدر پ
و بهب د  نهیکاهش هز ت،یفیارزش جهت اصالح ک یدر قالب مهندس یمریاورتان به استفاده از روکش آببند پل یپل کیماست یاجرا

 پرداخته شده است. باشدیزمان اجرا م
 یدرز انبساو ،ییخانه، درز اجرا هیتصف ،یآب یسازه ها ،ی: آببندیدیکل کلمات

 مقدمه -1

آب حیاتی ترین  تیییرش مریییانی طب عتیبرد  ر طش     ری طب       
تیرراط عرر ر تررابنو  یدارر ب اطاوررو حیرراا   ت  رربو   اورر       
مرریین ایانودرری ه یرریش  ررانن آ   رر طش   ینررد   رری ییرری    
ا رراآ آررراب ویدرر تی ان ترر د اانررا  طب ه یرریش  ررانن         

ان یرریش  ررایی و رراییش وی رر ط     یرریاند آب طب  رران  رر  
ییچرر    رردوب ورر ب    رر ار    نان ورر اط ویررخرران  آب ا  و

ور بط رترد مریش ا ری اطش ان وخران         یا  ر  مریای   یور   ا یو
  گرریطط ی یورر حیونرر  طیان ورر شیآب  ررو  ررو یررلاب  ررار  رر  
طب  تیرریای)دی ش   ررورریطط تیرری  طبّ نااتابیررا   وخرران  آب  رریا

نتررا ان  ١۰٣٣تررا  ٠٣٣٣تصرری  یاررل طب مررتو نررابش یدرری  یررو ان 
  ابنمرریدی   یابآورری  رر ط   ابی نرر] ١[( نرریدینن یورر  طیورر

عتیبررد  ح رری   رری با  اطاب  ررو  ررا د  ررانش یررانی  یررد   
ه یرریش  ررانن آب طب ا برراط  نرریاب  لبگیرری ان وخرران  نرراط مرریش 
ا   ای ط   ذا  ا ت  رو  رو ت  ر گیامی ودراعد ناریگی   ریب  دریی       

 ییا  را اار او   ا براط وخیبرس  ی رد ت ااران   ری ویدی ری           
با  رری   ایرر  رری طا   نترری ییننرری  بنابینرر  ررا یو مرریای    

طب « یبرر ا » ی درر ب مررین نبرر ویییی ١۱ انرر  طب « ا ک رریش»
 ق  ط  ۰۵۰٣   ۰۵۰٣ نیررا  ررار  یطاادرریب یررو  رر   یوصرری ورر 

 ١۰ویرری   ابت رراو   ١١۰ ررا عرر ر    ]۰.٠[ ررار نتررا(   ۰٣٣٣)
ی ب ط اارو ی ر   نب  یتیری   دنر  ری طاب    را یو مریش ا رد   ویی 
 انرریا  نورری   ررینررینیی تررین   ب ررار ۰۰٣٣شیتیرری  رر  ررا

وررو  نرریاب نورراای یررو آ یرران ه یرریش   ]4[ط گرریط یوحنرر ب ورر
مرریش طب وخرران  )  نررا ان ب ط ااررو یرران  ررابن( ویتاننررد      
 یرررد وصررریق  رررو ار رررو ان ط ب ان وحرررا تررراوی  ودیررررا 

  ن ی  یحن
 ییمیید  ا  دی ییدییر ی ینوی
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مرریش طب وخرران  )  نررا ان ب ط ااررو یرران  ررابن( ویتاننررد      
 یرررد وصررریق  رررو ار رررو ان ط ب ان وحرررا تررراوی  ودیررررا 

  ن ی  یحن
 ییمیید  ا  دی ییدییر ی ینوی
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ط  رو احریاس  رانش یران   ناارو      وی یای   ین   تش   ی انریا 
مرردا یو مرریشب   نیررا یااررار  نترری ییننرری اایرررار آب ایرر ط  

ان  شی رار  ر   4٣٣٣ینریدی یرو    نابیر آ  نیرا  یا   یاارار  ندات
انرریا   ا رریا  طب مرریق ییولگررا  یدرر ای  ب طا  ا یررطب و  طیورر

  ری وی کریب  را تزییرل  ر ط  رو  ر   طاارش         ااری     ا یو میش
و مررد  ررو  اینررانن آ یرران  ررابن   ه یرریش مرریش ایرر ط   ررا    
 ررا د تصرر یو  ااررو یرران آبب  ررایی با یررو ان آب گیمیررو  رر ط 

 ررانش   ن  ویییرری  نترری ییننرری ررو آ   یگیطاارری    "وزرریطا
 ررو ارراط  ررار  ٠۰۰٣ ررا نرریویی  رریش ان  یررا   یآ رر یخنترراب
  طب یدررراب  یی یرررا  مرر د طب م ایرر ااررو وزانات ویتصرر 

 درر ب  نبرر ویییی 4۰طب  ایرروزانات   ررا یو مرری  گررر باتنن
 یخنان ویرراب  ررانش ترراب   یکررن   طامرریومرر د نرریاب   یمررین

طب نوررا  ا ایرراد گررار  یخنوزی تررو ترراب  نرری رر بوا  ا ررد  ا
 ق  ط  ١۰4٣تررا  ١۰۵۰ ن ررار یررا   ی رر بااررویو  طنررمرراش ا

ترررا اگیدررری  امررری  ررری تررراب  ویدی ررری آب   رررا یو مررریش
 ]۰[  یا 

 ررا ان  ی رریمد یرران  یرریش یددرریش ویدی رری آب    ررانش     
ابتراء یی یرد ناریگی اانرا  طب یدراب ت  ربو ب نامرل     اور         
  ین اگید  و تراوی  آب  را ت تزییری یریط   رو تریبن  ح ر         
  اگیرریابن ان آب  ررا ت ترراوی  مرریشب طب باآ ط ی ررو یرران     

ببررری آب نررریاب گیمرررد   ا ررریاایابطیا        اوررر   ررری  ا ی 
ط رری با بیا یرران  نرریابن طب نویدررو ترراوی ب اایرررار    ررا ت   
 انن آب  بد ا  ضری بت ا  یرو احریاس  ری اش یران آ ری نریاب        
گیمد  نکی ان اصربی ترین   رانش یران آ ری تصر یو  اارو یران         
آب ویتامرری  طب انرر   ررانش اورری  رر ود آب طب تیرراوی عرر ر    

حررا ل ایییررد  رر طش   ت  ررو ط ودرریا  با میآندرری تصرر یو  نرریاب 
طب انرر  اورری عبررش ورری ایانرری  ا گرر ن اصرربی تبیرری  ی انررد    

 رررانوا  ورررینیند     ١۰٠ا رررینو  ۰-۵آ تدرررین طب  خرررش  
 ررو ت صرریا  یررا  مرریش ا ررد  طب انرر   ]۱[ یااوررو بنررلن ی رر ب 

ط رری با بیا وبیرراب  ررذنید آ تدررین )  رر ب  نرر ش وخرران  آب(  
نوررا  و خصرری ویتامرری  یدیرریر ویررلا  ترریا د آب طب ورریت  

 ین   تش ا ریاایابط نراط مریش نریبن تریا د آب با یری ودری        
یت طب  رانش یران آ ری ه یریش آب وری  رذنیط    ری طب تصر یو         
 ااررو یرران آب  خ رریانی   رر ط طابط یررو طب صرر بت ییگ اررو   
ترریا د ان نررو تمرر  اوکررا   رریاند آب تصرر یو ا رریش  ررو      

ش یررو وزرریان تترر ب نررا ه یرریش آب تصرر یو مرریش وحییررا  رر ط 
 ررتش آ رر طش مرری  آب  ررا ت ویگرریطط   ررین   ررتش طب تصرر یو 
 ااررو یرریا تیا مرری ان اتمرران  یدرری نا ررا  ررذنید اترر طش      

ویتاننررد  رریش ان آ گیررین ان آ تدررین یاوررا آ  اعییدررا       
 حاصا م ط 

 رانوا  ورینیند    یااورو     ١۰٠ییااگ او یرو هیری مری ا رینو     
 رانش آ ری   ا ریاایابط  راو  عیاحری   ا ریان       ]۱[بنلن ی  ب 

) رر ن ش وخرران  آب( ویتامرری    ل یررات  نرریاب وییرری با طب     
 ص ص آ تدری ایر ط   رانش یران آ ری هیری یریطش   ری امرابش          
ان  ی اح ش ا ریان ا  ر  یرا اکریطش    رین   حرات  ر ء تکریاب         
مرر ایش ان طب عیاحرری   ا رریان طبنش یرران ا یانرری طب انرر      

  انش یا و اییش وی  ط 
 روه عمده قرار میگیرند:آب بندی سازه ها در دو گ

آ تدین اتمان  یدری  رانش یرانی یرو طب وبریر م راب و ترد        -
آب نرریاب طابارری  واادرری آ تدررین  خررش طا برری طنرر ابش نررو      
وخررل  آب   نررا نررو یااررار اایرررار آب  )آ تدررین ان  خررش      

 طا بی وخل  نا یااار(
آ تدین اتمان  یدری  رانش یرانی یرو طب وبریر م راب ود ری        -

واادرری آ تدررین  خررش  رراب ی طنرر ابش نررو    آب نرریاب طابارری   
وخررل  آب )آ تدررین  خررش  رراب ی وخررل (   نررا آ تدررین      
  ح طا بری یندیدرو ت ارا  یرد  ویاابرد ان تریا د آ یران        

  ی  میش طب   د یندیدو ت اا  و طا ا آ  
طب ورا ررو حاضرری آ تدررین  ررانش یررا طب  یا رری م رراب و تررد آب    

ب مررریان  ط ططب  خررش  ورر بط گ یگرر  نرریاب گیمیررو ا ررد       
  ب د  انش یرران  یدرری  ررا هیرری ا رریاایابطیاویرریا ر آ تدررین  رر

یرران وبیرر ر ا یانرری آ   یررا  مرریش   طب اطاوررو  ررو ولانررا       
وبانش یری ب د امرابش مریش ا رد  طب  خرش  ر ط ایرل ضری          
 یا  و ک تی یرو طب آ تدرین  ی ری ان تصر یو  اارو یران آب       

یا  وبیمری  ری اش تصر یو  اارو م رت آب تیر       رو  و اییش مریش  
 یطا یرررو   طب  یاوررری آ   ل یرررات تزییررری  ینررریت آ تدرررین 

 برری ا بتررا   ا رریان وا ررییو"یرران ا یانرری آ   رری اش ان  ا  رر 
طب  "ب یررش آ تدرری  بییررین" ررو ا رری اطش ان  "طب طا ررا طبنیررا

 نا ش ویدی ی ابند  یطا یو میش ا د 

 روش های آببندی سازه ها )در برابر فشار مثبت آب( -2
آ رری )طب  یا رری م رراب و تررد آب( طب ط    آ تدررین  ررانش یرران   

  خش اصبی نا ا  یب ی   اتیار ویتامدی:
 آ تدین  یاو اصبی اتماء  یدی -

 آ تدین طبنیان ااتناعی   ا یانی -

 
 

 آببندی جسم بتن: 2-1
 ی   بدر ا  وراطش اصربی ت رکیا طیدریش اتمراء  رانش آ ریب  رو          

ا  ررا  رر طن  رر ط آ گررذب  رر طش یررو وییرر ا  ویررلا  آ گررذبن آارری
    DIN 1048-5ا ررری اطش ان ا ررریاایابطیان اب  رررانی واادررری 

BS EN 12390-8  ]8   ۵[   صرر بت تبیرری  تیررد ا رر ه آب 
طب م ررراب و خصررری ان آب  ابط مررریش  ررری  ررر ح  ررری    نرررا 

 USBR 4913   نررا  CRD-C48ا رریاایابطیان آوینکررانی  
 صرر بت تبیرری  ضررینش ترریا د )گیاطنررا  ترریا د(     ]۵   ١٣[

 طب  احی نوا  اایانش گیین ای ط  ی حنش  ییی 
ویییرررین   اباویییررران یایدررریش ا  ه رررذنین  ررری ب یرررایش  
انررتد آب  ررو  ررییا    ییچدرری  امررلانش بنلطااررو یرران       
طا برری  رری  )  رر ب ترراط  ررییا (  یدارر ب ونرری ط ایرر ط      
یا ی بیرران  رر حی آ  ویتامرری  طب طنرراگیاط ا رراایاطش مرریش    

طب  - اط  ررییاای ترراریی امررلانش بنررل طااررو  رری  )ورر  ١طب مررکا 

انرر  ورا ررو  ررییا ( طب ویررلا  ا رر ه  ررذنین  رری  اصرربی        
یرران میآندررین  رری اش تصرر یو  ااررو م ررت آب تیرریا  یررو   رانش 

طب  ]EN 12390-8 ]۵و ررررا د  ررررا ا رررریاایابط مرررریابش   
آنوان گاش اانرییی  وصرا ح طاا رگاش تیریا   را ا ری اطش ان عری         

مریش طب  ا ی ا اصربی  ری  آ   ری اش  را انرتد ا ری ا هیری        
   (TR-145-2-C)ا یا گیطنیش ا اایاطش میش ا د   ١ ی ر

طب تحرید اازراط مریش  را را رد اگییامری  ویرلا  آب وخبر اب        
ییبرر گیط  4۱٣تررا  ٠8٣ویررلا   ررییا  ورر بط ا رری اطش طب  ررانش  

 ری ویری وکبررش  را ح رر  ویرلا  آب وصرریمی اایخراب گیطنرری  )      
(  TR-145-2-C  انررتد  ررو تیرراب عرری  اصرربی  ±%١٣ "ترینتررا

) ضرربید  طااررو  دررین   آنوان ررات یی ییرری وصررا ح  رردگی    
ورر بط ا رری اطش ایررل یررو طب آنوان ررگاش یابگرراش   آنوان ررگاییان  

   ۰   ریا ر   ۰ی  ا  یرا     را  آنورا اازراط مریش طب مرکا       
 طاطش میش ا د(  ا ا  ٠

 و سیمان در میزان نف ذپذیری بتن W/Cبتن های آزمایش شده در بررسی تاثیر  مشخصات ورح اختالط -1جدود 

 
 

 
 

 
 EN 12390-8تاثیر کاهش نسبت آب به سیمان در میزان عمق نف ذ آب در بتن مطابق استاندارد  -1 شکل

 

هواسازشنماسه

kg/m3lit./m3
نسبت ماسه به 
(%)(%)نوعkg/m3kg/m3kg/m3کل سنگدانه

145-2-A3801500.3950.5001,7568788780.70.05
145-2-B4001500.3750.5041,7348748600.70.05
145-2-C4201500.3570.5101,7158758400.70.05
145-2-D4401500.3410.5161,6968758210.70.05
145-2E4601500.3260.5221,6748748000.70.05

پلی 
کربوکسیالت

ماده افزودنیسنگدانهآب
فوق کاهنده آب مقدار کل سنگدانه نسبت آب 

به سیمان
شماره طرح

سیمان
)تیپ 2- آبیک(

زمان
0 دقیقه

زمان
15 دقیقه

زمان
30 دقیقه

BS EN 12390-9ASTM C1202اجراآزمایشگاه

145-2-A0.5001,756878878352-293346
145-2-B0.5041,734874860363-223105
145-2-C0.5101,715875840385429183092
145-2-D0.5161,696875821398-132910
145-2E0.5221,674874800411-92732

مقدار نفوذ آب
)mm(

نفوذ یون کلر
)colomb(

کارآیی
(اسالمپ  -  سانتیمتر)

هوای محبوس 
در بتن

)%(

مقاومت فشاری 28 روزه مکعبی
)kg/cm2( شماره طرح
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ط  رو احریاس  رانش یران   ناارو      وی یای   ین   تش   ی انریا 
مرردا یو مرریشب   نیررا یااررار  نترری ییننرری اایرررار آب ایرر ط  

ان  شی رار  ر   4٣٣٣ینریدی یرو    نابیر آ  نیرا  یا   یاارار  ندات
انرریا   ا رریا  طب مرریق ییولگررا  یدرر ای  ب طا  ا یررطب و  طیورر

  ری وی کریب  را تزییرل  ر ط  رو  ر   طاارش         ااری     ا یو میش
و مررد  ررو  اینررانن آ یرران  ررابن   ه یرریش مرریش ایرر ط   ررا    
 ررا د تصرر یو  ااررو یرران آبب  ررایی با یررو ان آب گیمیررو  رر ط 

 ررانش   ن  ویییرری  نترری ییننرری ررو آ   یگیطاارری    "وزرریطا
 ررو ارراط  ررار  ٠۰۰٣ ررا نرریویی  رریش ان  یررا   یآ رر یخنترراب
  طب یدررراب  یی یرررا  مرر د طب م ایرر ااررو وزانات ویتصرر 

 درر ب  نبرر ویییی 4۰طب  ایرروزانات   ررا یو مرری  گررر باتنن
 یخنان ویرراب  ررانش ترراب   یکررن   طامرریومرر د نرریاب   یمررین

طب نوررا  ا ایرراد گررار  یخنوزی تررو ترراب  نرری رر بوا  ا ررد  ا
 ق  ط  ١۰4٣تررا  ١۰۵۰ ن ررار یررا   ی رر بااررویو  طنررمرراش ا

ترررا اگیدررری  امررری  ررری تررراب  ویدی ررری آب   رررا یو مررریش
 ]۰[  یا 

 ررا ان  ی رریمد یرران  یرریش یددرریش ویدی رری آب    ررانش     
ابتراء یی یرد ناریگی اانرا  طب یدراب ت  ربو ب نامرل     اور         
  ین اگید  و تراوی  آب  را ت تزییری یریط   رو تریبن  ح ر         
  اگیرریابن ان آب  ررا ت ترراوی  مرریشب طب باآ ط ی ررو یرران     

ببررری آب نررریاب گیمرررد   ا ررریاایابطیا        اوررر   ررری  ا ی 
ط رری با بیا یرران  نرریابن طب نویدررو ترراوی ب اایرررار    ررا ت   
 انن آب  بد ا  ضری بت ا  یرو احریاس  ری اش یران آ ری نریاب        
گیمد  نکی ان اصربی ترین   رانش یران آ ری تصر یو  اارو یران         
آب ویتامرری  طب انرر   ررانش اورری  رر ود آب طب تیرراوی عرر ر    

حررا ل ایییررد  رر طش   ت  ررو ط ودرریا  با میآندرری تصرر یو  نرریاب 
طب انرر  اورری عبررش ورری ایانرری  ا گرر ن اصرربی تبیرری  ی انررد    

 رررانوا  ورررینیند     ١۰٠ا رررینو  ۰-۵آ تدرررین طب  خرررش  
 ررو ت صرریا  یررا  مرریش ا ررد  طب انرر   ]۱[ یااوررو بنررلن ی رر ب 

ط رری با بیا وبیرراب  ررذنید آ تدررین )  رر ب  نرر ش وخرران  آب(  
نوررا  و خصرری ویتامرری  یدیرریر ویررلا  ترریا د آب طب ورریت  

 ین   تش ا ریاایابط نراط مریش نریبن تریا د آب با یری ودری        
یت طب  رانش یران آ ری ه یریش آب وری  رذنیط    ری طب تصر یو         
 ااررو یرران آب  خ رریانی   رر ط طابط یررو طب صرر بت ییگ اررو   
ترریا د ان نررو تمرر  اوکررا   رریاند آب تصرر یو ا رریش  ررو      

ش یررو وزرریان تترر ب نررا ه یرریش آب تصرر یو مرریش وحییررا  رر ط 
 ررتش آ رر طش مرری  آب  ررا ت ویگرریطط   ررین   ررتش طب تصرر یو 
 ااررو یرریا تیا مرری ان اتمرران  یدرری نا ررا  ررذنید اترر طش      

ویتاننررد  رریش ان آ گیررین ان آ تدررین یاوررا آ  اعییدررا       
 حاصا م ط 

 رانوا  ورینیند    یااورو     ١۰٠ییااگ او یرو هیری مری ا رینو     
 رانش آ ری   ا ریاایابط  راو  عیاحری   ا ریان       ]۱[بنلن ی  ب 

) رر ن ش وخرران  آب( ویتامرری    ل یررات  نرریاب وییرری با طب     
 ص ص آ تدری ایر ط   رانش یران آ ری هیری یریطش   ری امرابش          
ان  ی اح ش ا ریان ا  ر  یرا اکریطش    رین   حرات  ر ء تکریاب         
مرر ایش ان طب عیاحرری   ا رریان طبنش یرران ا یانرری طب انرر      

  انش یا و اییش وی  ط 
 روه عمده قرار میگیرند:آب بندی سازه ها در دو گ

آ تدین اتمان  یدری  رانش یرانی یرو طب وبریر م راب و ترد        -
آب نرریاب طابارری  واادرری آ تدررین  خررش طا برری طنرر ابش نررو      
وخررل  آب   نررا نررو یااررار اایرررار آب  )آ تدررین ان  خررش      

 طا بی وخل  نا یااار(
آ تدین اتمان  یدری  رانش یرانی یرو طب وبریر م راب ود ری        -

واادرری آ تدررین  خررش  رراب ی طنرر ابش نررو    آب نرریاب طابارری   
وخررل  آب )آ تدررین  خررش  رراب ی وخررل (   نررا آ تدررین      
  ح طا بری یندیدرو ت ارا  یرد  ویاابرد ان تریا د آ یران        

  ی  میش طب   د یندیدو ت اا  و طا ا آ  
طب ورا ررو حاضرری آ تدررین  ررانش یررا طب  یا رری م رراب و تررد آب    

ب مررریان  ط ططب  خررش  ورر بط گ یگرر  نرریاب گیمیررو ا ررد       
  ب د  انش یرران  یدرری  ررا هیرری ا رریاایابطیاویرریا ر آ تدررین  رر

یرران وبیرر ر ا یانرری آ   یررا  مرریش   طب اطاوررو  ررو ولانررا       
وبانش یری ب د امرابش مریش ا رد  طب  خرش  ر ط ایرل ضری          
 یا  و ک تی یرو طب آ تدرین  ی ری ان تصر یو  اارو یران آب       

یا  وبیمری  ری اش تصر یو  اارو م رت آب تیر       رو  و اییش مریش  
 یطا یرررو   طب  یاوررری آ   ل یرررات تزییررری  ینررریت آ تدرررین 

 برری ا بتررا   ا رریان وا ررییو"یرران ا یانرری آ   رری اش ان  ا  رر 
طب  "ب یررش آ تدرری  بییررین" ررو ا رری اطش ان  "طب طا ررا طبنیررا

 نا ش ویدی ی ابند  یطا یو میش ا د 

 روش های آببندی سازه ها )در برابر فشار مثبت آب( -2
آ رری )طب  یا رری م رراب و تررد آب( طب ط    آ تدررین  ررانش یرران   

  خش اصبی نا ا  یب ی   اتیار ویتامدی:
 آ تدین  یاو اصبی اتماء  یدی -

 آ تدین طبنیان ااتناعی   ا یانی -

 
 

 آببندی جسم بتن: 2-1
 ی   بدر ا  وراطش اصربی ت رکیا طیدریش اتمراء  رانش آ ریب  رو          

ا  ررا  رر طن  رر ط آ گررذب  رر طش یررو وییرر ا  ویررلا  آ گررذبن آارری
    DIN 1048-5ا ررری اطش ان ا ررریاایابطیان اب  رررانی واادررری 

BS EN 12390-8  ]8   ۵[   صرر بت تبیرری  تیررد ا رر ه آب 
طب م ررراب و خصررری ان آب  ابط مررریش  ررری  ررر ح  ررری    نرررا 

 USBR 4913   نررا  CRD-C48ا رریاایابطیان آوینکررانی  
 صرر بت تبیرری  ضررینش ترریا د )گیاطنررا  ترریا د(     ]۵   ١٣[

 طب  احی نوا  اایانش گیین ای ط  ی حنش  ییی 
ویییرررین   اباویییررران یایدررریش ا  ه رررذنین  ررری ب یرررایش  
انررتد آب  ررو  ررییا    ییچدرری  امررلانش بنلطااررو یرران       
طا برری  رری  )  رر ب ترراط  ررییا (  یدارر ب ونرری ط ایرر ط      
یا ی بیرران  رر حی آ  ویتامرری  طب طنرراگیاط ا رراایاطش مرریش    

طب  - اط  ررییاای ترراریی امررلانش بنررل طااررو  رری  )ورر  ١طب مررکا 

انرر  ورا ررو  ررییا ( طب ویررلا  ا رر ه  ررذنین  رری  اصرربی        
یرران میآندررین  رری اش تصرر یو  ااررو م ررت آب تیرریا  یررو   رانش 

طب  ]EN 12390-8 ]۵و ررررا د  ررررا ا رررریاایابط مرررریابش   
آنوان گاش اانرییی  وصرا ح طاا رگاش تیریا   را ا ری اطش ان عری         

مریش طب  ا ی ا اصربی  ری  آ   ری اش  را انرتد ا ری ا هیری        
   (TR-145-2-C)ا یا گیطنیش ا اایاطش میش ا د   ١ ی ر

طب تحرید اازراط مریش  را را رد اگییامری  ویرلا  آب وخبر اب        
ییبرر گیط  4۱٣تررا  ٠8٣ویررلا   ررییا  ورر بط ا رری اطش طب  ررانش  

 ری ویری وکبررش  را ح رر  ویرلا  آب وصرریمی اایخراب گیطنرری  )      
(  TR-145-2-C  انررتد  ررو تیرراب عرری  اصرربی  ±%١٣ "ترینتررا

) ضرربید  طااررو  دررین   آنوان ررات یی ییرری وصررا ح  رردگی    
ورر بط ا رری اطش ایررل یررو طب آنوان ررگاش یابگرراش   آنوان ررگاییان  

   ۰   ریا ر   ۰ی  ا  یرا     را  آنورا اازراط مریش طب مرکا       
 طاطش میش ا د(  ا ا  ٠

 و سیمان در میزان نف ذپذیری بتن W/Cبتن های آزمایش شده در بررسی تاثیر  مشخصات ورح اختالط -1جدود 

 
 

 
 

 
 EN 12390-8تاثیر کاهش نسبت آب به سیمان در میزان عمق نف ذ آب در بتن مطابق استاندارد  -1 شکل

 

هواسازشنماسه

kg/m3lit./m3
نسبت ماسه به 
(%)(%)نوعkg/m3kg/m3kg/m3کل سنگدانه

145-2-A3801500.3950.5001,7568788780.70.05
145-2-B4001500.3750.5041,7348748600.70.05
145-2-C4201500.3570.5101,7158758400.70.05
145-2-D4401500.3410.5161,6968758210.70.05
145-2E4601500.3260.5221,6748748000.70.05

پلی 
کربوکسیالت

ماده افزودنیسنگدانهآب
فوق کاهنده آب مقدار کل سنگدانه نسبت آب 

به سیمان
شماره طرح

سیمان
)تیپ 2- آبیک(

زمان
0 دقیقه

زمان
15 دقیقه

زمان
30 دقیقه

BS EN 12390-9ASTM C1202اجراآزمایشگاه

145-2-A0.5001,756878878352-293346
145-2-B0.5041,734874860363-223105
145-2-C0.5101,715875840385429183092
145-2-D0.5161,696875821398-132910
145-2E0.5221,674874800411-92732

مقدار نفوذ آب
)mm(

نفوذ یون کلر
)colomb(

کارآیی
(اسالمپ  -  سانتیمتر)

هوای محبوس 
در بتن

)%(

مقاومت فشاری 28 روزه مکعبی
)kg/cm2( شماره طرح
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 آنالیز شیمیایی و فیزیکی ماسه مصرفی در بتن -2 جدود

 
 

 مصرفی در بتن آنالیز شیمیایی و فیزیکی شن -3 جدود

 
 

 
 

 ی ا اآ تحریرد  بیرا آوریش و حارو مری  را امرلانش ویرلا          
بنلطااررو طب  رری  وصرریمی  ررانش وییرر ا  ویررلا  آ گررذبن آ  با   
یررایش طاط  انرر  ویررت با وییرر ا   ررا امررل ط   رر طب  رردو ) ررو  

 ررو مرریا طامرری   انررو آیکرری   ترریط   رر ط  رریبیا طب آ    
 حررات ترریط  رری ن  ایرردش نبیررانی  رریبیکاتی طب  رری (  بدرر ا   
 خ رری ان ورر اط بنلطااررو  رردگی   نررا ویکی  رریبیا   ییچدرری  

 بدر ا   خ ری ان ور اط  رییاای  ری  تراوی        ایرل   اینیی  اطن 
 ای ط(   

اوی نش  را ا ری اطش ان ور اط امل طاری آ تدری یددریش یرو طب نورا          
 ر ه  رذنین  ری  یرایش     ا ی ا  و  ری  ترانش امرل طش وی ر ط ا    

ا برری طاطش وی رر ط  انرر  ورر اط  ررا ونرری ط ایرر ط  یا ی بیرران ط
با یررایش طاطش   طباییزررو   ررو یررت ورریتت   رری  تبرریاط ودامررذ 

تراریی   ٠ا  ه  ذنین  ی   رو مریت یرایش وری نا ری  طب مرکا       
)یرو   ر ب آنوان ری طب آنوان رگاش یابگراش      ا ی اطش ان انر  ور اط   

میآندررین  رری اش تصرر یو  ااررو م ررت  طب  رری  اازرراط  ررذنیمد( 
تیرریا  ا رراایاطش مرریش ا ررد   ل یررات عرری  یرران ا رری ا     

مررانا  هیرری  ابا ررو مرریش ا ررد  4آنوررانش مرریش ایررل طب  رری ر 
ا ررد  رری یا صررب  د ا رریاء انرر  ب د طب یررایش ا  ه ررذنین  

 آب  ی اش تص یو  ااو م ت تییا  ا یا ا ی 

 تاثیر م اد مضاف آببند کننده در میزان نف ذپذیری بتن:  3کلش

 
 

  آب تهران جزئیات تاثیر م اد آببند کننده در میزان نف ذ پذیری آب در بتن فرآیندی پروژه تصفیه خانه ششم:  4جدود 

سولفات )%(کلراید )%(ذرات ریزتر از 75 میکرون )%(ذرات سبک )%(کلوخه رسی )%(ساندنس )%(مصالحشماره نمونه
0.4>0.04>7>0.5>-10>ماسهحد پذیرش

G17قابل صرفنظر کردن0.980.30.0843.50.004ریزتر از 4.75 میلیمتر

سولفات )%(کلراید )%(ذرات ریزتر از 75 میکرون )%(ذرات سبک )%(کلوخه رسی )%(سایش - لس آنجلس )%(ساندنس )%(مصالحشماره نمونه
0.4>0.04>1>0.5>5>50>12>شنحد پذیرش

G18قابل صرفنظر کردن4.751.715.80.910.0210.740.005 الی 19 میلیمتر

      
                                                         - ]  [ 

 
 
 آببندی درزه های بتن: 2-2
 )کاهش گرادیان هیدرولیکی(ن ار آببند  2-2-1

 یدا ب  بر گیین ان منریو   آ ی   انش یانا    یان ا یانی طب 
 را  می  بنلطااو یان  ی  )طب اری تیا د آب ان طا ا طبن(ب عریا   

ا ی اطش ان ا ابیان آ تدی تخد گیاطنا  حیید آب با ان طا ا  ی  
یایش ویییی  طب ا    یان ااتناعی ایل یرو طب وبریر تریا د    

یاب طابای ان ا ابیان آ تدیحتا یاب ا ی اطش وی  ط ترا گیاطنرا    آب ن
 "تیا د آب    ب نا ا ت  یی یایش نا ی  ا ابیان ناطمیش تی وا

  ا ابیرران ونرری ورر بط ا رری اطش نرریاب  pvcطب ط  ارر و ا ابیرران 
طم ابن  ا یً pvc(  ار و ضبس  اتی ا یاپ یان 4ویگییط )مکا  

 را ب د   حرا ا ریا  ر طش )تی ورا    اتصار ن بات  اتی ا ریاپ طب و 
گیوانش   نا  ا ا ی اطش ان ونرش یران اتصرار  ر طش یرو  ری یا       
صب  د ا یا   احییار تیط اتصار یاوا  اتیا یا یا طب وحا  صبو 

(   گیطط ویاتصار   تش ا د آب ان  انش طب وحا ویی اای  و یت
تیط اگییابن ودا ش  اتیا یاپ طب یر ان آناط   طب وبریر    راایاٌ

ا ش امبو آمیاب   ط  آ  وی ت اای  تش تنین  میاب ور اط ب ا   ت

ان  نرت  اتری ا ریاپ مریش   طب اییزرو       (volatile loss)یددیش 
 اتث یایش ااب اق  رذنین   یرش آوریگی آ  طب عر ر نورا       
گیطط  طب ییی  با یا  ی یا م اب  ی  تانش طب یدگراط  ری  بنرلن    

ا   ر ط طامریو     احییار حیید  اتی ا یاپ  نیو مریش طب وحر  
ویی اای  اتی ا ریاپ با ان   ر  ور ر   رو نکنر   ا زرا یریطش          

 آ تدین ور   با  ا و کا و ا و  انط 
 اتی ا ریاپ یران نراط مریش  یدار ب اانریاط یاورا طبن اتر طش           

و  ش یایش گیاطنرا  آب ویگریطط   یدار ب     ا ی اطش ان آ  صیماً
 اتی ا ریاپ یران    آ تدی ییط  یاوا طبن  ص بت تئ بن ویی ا  ان

(   اتی ا یاپ یان ناط میش  ا ۰یییب میبی ا ی اطش ای ط )مکا 
 یا ری حزرت    ۰تا  ۰ان تیاآ  ا آب  و میت املانش حزت طامیو )

ا  یو(   طب ص بت نیابگیین طب ممان  نیو  ا انزاط م اب  رای  رو   
 نرریی  یدرری  رر ط ان حییررد آب ان وحررا اتصررار  رر ط  ررا  رری   

طب ص بت صحد تیبیرات ا ریا ویی ااری   ر ب      ب گیین ای طش   
یاوا وحا طبن ا یانی با آ تدی ایانی ) ار رو ضربس انر  گلندرو     

 یلندو  این تاوی  آ  ا د( 

  

                                       
 واتر استاپ مسی( -4-3در محل درز اجرایی(      )شکل  pvcواتراستاپ  -4-2در محل درز انبساوی(  )شکل  pvcواتراستاپ  -4-1)شکل 

                                                    
 هیدروفیلی اجرای واتر استاپ -5-2انبساط حجم در واتراستاپ هیدروفیلی                 شکل  -5-1شکل                       

 

هواسازشنماسه
kg/m3lit./m3kg/m3kg/m3نوع(%)(%)(%)kg/m3BS EN 12390-9

145-2-C-18750018
145-2-C-287114.217
145-2-C-38691.56.315
145-2-C-486728.412
145-2-C-58652.510.58
145-2-C-6862312.65

مقدار نفوذ آب
)mm(

افزودنی آببند کننده

840

مصالح سنگی

پلی 
کربوکسیالت

0.70.05 420150

شماره طرح
سیمان

)تیپ 2- آبیک(
ماده افزودنیآب

فوق کاهنده آب
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 آنالیز شیمیایی و فیزیکی ماسه مصرفی در بتن -2 جدود

 
 

 مصرفی در بتن آنالیز شیمیایی و فیزیکی شن -3 جدود

 
 

 
 

 ی ا اآ تحریرد  بیرا آوریش و حارو مری  را امرلانش ویرلا          
بنلطااررو طب  رری  وصرریمی  ررانش وییرر ا  ویررلا  آ گررذبن آ  با   
یررایش طاط  انرر  ویررت با وییرر ا   ررا امررل ط   رر طب  رردو ) ررو  

 ررو مرریا طامرری   انررو آیکرری   ترریط   رر ط  رریبیا طب آ    
 حررات ترریط  رری ن  ایرردش نبیررانی  رریبیکاتی طب  رری (  بدرر ا   
 خ رری ان ورر اط بنلطااررو  رردگی   نررا ویکی  رریبیا   ییچدرری  

 بدر ا   خ ری ان ور اط  رییاای  ری  تراوی        ایرل   اینیی  اطن 
 ای ط(   

اوی نش  را ا ری اطش ان ور اط امل طاری آ تدری یددریش یرو طب نورا          
 ر ه  رذنین  ری  یرایش     ا ی ا  و  ری  ترانش امرل طش وی ر ط ا    

ا برری طاطش وی رر ط  انرر  ورر اط  ررا ونرری ط ایرر ط  یا ی بیرران ط
با یررایش طاطش   طباییزررو   ررو یررت ورریتت   رری  تبرریاط ودامررذ 

تراریی   ٠ا  ه  ذنین  ی   رو مریت یرایش وری نا ری  طب مرکا       
)یرو   ر ب آنوان ری طب آنوان رگاش یابگراش      ا ی اطش ان انر  ور اط   

میآندررین  رری اش تصرر یو  ااررو م ررت  طب  رری  اازرراط  ررذنیمد( 
تیرریا  ا رراایاطش مرریش ا ررد   ل یررات عرری  یرران ا رری ا     

مررانا  هیرری  ابا ررو مرریش ا ررد  4آنوررانش مرریش ایررل طب  رری ر 
ا ررد  رری یا صررب  د ا رریاء انرر  ب د طب یررایش ا  ه ررذنین  

 آب  ی اش تص یو  ااو م ت تییا  ا یا ا ی 

 تاثیر م اد مضاف آببند کننده در میزان نف ذپذیری بتن:  3کلش

 
 

  آب تهران جزئیات تاثیر م اد آببند کننده در میزان نف ذ پذیری آب در بتن فرآیندی پروژه تصفیه خانه ششم:  4جدود 

سولفات )%(کلراید )%(ذرات ریزتر از 75 میکرون )%(ذرات سبک )%(کلوخه رسی )%(ساندنس )%(مصالحشماره نمونه
0.4>0.04>7>0.5>-10>ماسهحد پذیرش

G17قابل صرفنظر کردن0.980.30.0843.50.004ریزتر از 4.75 میلیمتر

سولفات )%(کلراید )%(ذرات ریزتر از 75 میکرون )%(ذرات سبک )%(کلوخه رسی )%(سایش - لس آنجلس )%(ساندنس )%(مصالحشماره نمونه
0.4>0.04>1>0.5>5>50>12>شنحد پذیرش

G18قابل صرفنظر کردن4.751.715.80.910.0210.740.005 الی 19 میلیمتر

      
                                                         - ]  [ 

 
 
 آببندی درزه های بتن: 2-2
 )کاهش گرادیان هیدرولیکی(ن ار آببند  2-2-1

 یدا ب  بر گیین ان منریو   آ ی   انش یانا    یان ا یانی طب 
 را  می  بنلطااو یان  ی  )طب اری تیا د آب ان طا ا طبن(ب عریا   

ا ی اطش ان ا ابیان آ تدی تخد گیاطنا  حیید آب با ان طا ا  ی  
یایش ویییی  طب ا    یان ااتناعی ایل یرو طب وبریر تریا د    

یاب طابای ان ا ابیان آ تدیحتا یاب ا ی اطش وی  ط ترا گیاطنرا    آب ن
 "تیا د آب    ب نا ا ت  یی یایش نا ی  ا ابیان ناطمیش تی وا

  ا ابیرران ونرری ورر بط ا رری اطش نرریاب  pvcطب ط  ارر و ا ابیرران 
طم ابن  ا یً pvc(  ار و ضبس  اتی ا یاپ یان 4ویگییط )مکا  

 را ب د   حرا ا ریا  ر طش )تی ورا    اتصار ن بات  اتی ا ریاپ طب و 
گیوانش   نا  ا ا ی اطش ان ونرش یران اتصرار  ر طش یرو  ری یا       
صب  د ا یا   احییار تیط اتصار یاوا  اتیا یا یا طب وحا  صبو 

(   گیطط ویاتصار   تش ا د آب ان  انش طب وحا ویی اای  و یت
تیط اگییابن ودا ش  اتیا یاپ طب یر ان آناط   طب وبریر    راایاٌ

ا ش امبو آمیاب   ط  آ  وی ت اای  تش تنین  میاب ور اط ب ا   ت

ان  نرت  اتری ا ریاپ مریش   طب اییزرو       (volatile loss)یددیش 
 اتث یایش ااب اق  رذنین   یرش آوریگی آ  طب عر ر نورا       
گیطط  طب ییی  با یا  ی یا م اب  ی  تانش طب یدگراط  ری  بنرلن    

ا   ر ط طامریو     احییار حیید  اتی ا یاپ  نیو مریش طب وحر  
ویی اای  اتی ا ریاپ با ان   ر  ور ر   رو نکنر   ا زرا یریطش          

 آ تدین ور   با  ا و کا و ا و  انط 
 اتی ا ریاپ یران نراط مریش  یدار ب اانریاط یاورا طبن اتر طش           

و  ش یایش گیاطنرا  آب ویگریطط   یدار ب     ا ی اطش ان آ  صیماً
 اتی ا ریاپ یران    آ تدی ییط  یاوا طبن  ص بت تئ بن ویی ا  ان

(   اتی ا یاپ یان ناط میش  ا ۰یییب میبی ا ی اطش ای ط )مکا 
 یا ری حزرت    ۰تا  ۰ان تیاآ  ا آب  و میت املانش حزت طامیو )

ا  یو(   طب ص بت نیابگیین طب ممان  نیو  ا انزاط م اب  رای  رو   
 نرریی  یدرری  رر ط ان حییررد آب ان وحررا اتصررار  رر ط  ررا  رری   

طب ص بت صحد تیبیرات ا ریا ویی ااری   ر ب      ب گیین ای طش   
یاوا وحا طبن ا یانی با آ تدی ایانی ) ار رو ضربس انر  گلندرو     

 یلندو  این تاوی  آ  ا د( 

  

                                       
 واتر استاپ مسی( -4-3در محل درز اجرایی(      )شکل  pvcواتراستاپ  -4-2در محل درز انبساوی(  )شکل  pvcواتراستاپ  -4-1)شکل 

                                                    
 هیدروفیلی اجرای واتر استاپ -5-2انبساط حجم در واتراستاپ هیدروفیلی                 شکل  -5-1شکل                       

 

هواسازشنماسه
kg/m3lit./m3kg/m3kg/m3نوع(%)(%)(%)kg/m3BS EN 12390-9

145-2-C-18750018
145-2-C-287114.217
145-2-C-38691.56.315
145-2-C-486728.412
145-2-C-58652.510.58
145-2-C-6862312.65

مقدار نفوذ آب
)mm(

افزودنی آببند کننده

840

مصالح سنگی

پلی 
کربوکسیالت

0.70.05 420150

شماره طرح
سیمان

)تیپ 2- آبیک(
ماده افزودنیآب

فوق کاهنده آب
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 ژوئن های انبساوی )حرارتی(:  2-2-2
   ط طبنش یان  ری  طب نرو  رانش  یدری ا یدراب اا رذنی  ر طش        
   ررذا آ تدررین آ  ایررل ویی اارری نکرری ان اصرربی تررین  وتاحررث    
آ تدررین  ررانش یرران  یدرری اگییابارریش   نررا ودیرررا یددرریش آب   

ان اررراا  یکررن  ررانش یرران آ رریطب   ررا ییاای امرری  طبنش یرران 
 ررو  نرردنتای ررتش و  نضرربس  ررانش یررا  ررو مرریاب آورریش    رری 

 ررانش طب ط با   نتیبکرریط  رروی ررو    دنررودا ررش  ررا تدا ب د
طب  ایرل یرو   اارو   وی  تصر  یاری یور بط اصر   نیابگ   ن ییش  ریطاب 

اورری ونرری دا   نررامیرری ان ا یآ  اایرررار   ااتررابد آب ات رراق ورر 
مرریش  اطنرر نا  دیررا نینط  رریا ن ررتش طبن درری  ناترر طش    رری

تیرریش تررین  ب د آ تدررین طبنش     یطنصرر بت  ررذ  نرردنتایو
وا ررییو  بری ا بتررا   یران نراط مرریش  ری ایرر ط  وحرا طبن  را      

ت  رر  ویدی رری  عرریا  طب ار ررو یرران     "یررو تیرریتا   رر طش
  وی گیططعیاحی ودا ب    ید ا یا  و  ییااکاب ا  غ 

  ییددرریش ررا ا رری اطش ان  بتنرراعیطبن  دررین ا  دیرران اا  یدارر ب
 رسا   ری یریطش      ۱طا را طبن با و را و مرکا     ا یریا  ا  دزی

ا رریا ورری ایاندرری      PU خررش ب نرری طبن با  ررا وا ررییو    
ویییررین  تاوررا ترراوی  طبن دررین یاوررا   صررحیح ترر  ش  رری    
اایخرراب ودا ررش وا ررییو  رری یددرریشب نرریبت ونررتدیگی       

 ررین   ررتش وا ررییو  ررو  رری  ط   ررید  رریابش طبن ویتامرری  
اازرراط آنوررانش ونررتدیگی  ررو  رر ح  رریان انرر  ورراطش حررا ل    

(  ]١٠[ ASTM C1583ایییرررد ا رررد )و رررا د ا ررریاایابط 
ترر  ش  رری آ   رری ا رراآ ویررلا  ترریر ا  رر  ااتنرراعیب ویررلا   

 طبصی یش آویگی وا ییو ایل  نیاب حا ل اییید ویتامی   
 

 
 درز بندی عم می ژوئن های حرارتی )انبساوی(:  6شکل 

 ژوئن های اجرایی:  2-2-3  
  یان طبن  دین ا    یان ا یانی

(Contraction / Construction joints) 
 ۵ویدی ی  عیا  ان  ل یراتی و را و آاچرو طب مرکا      اٌایل تی و 

طاطش میش  ید طبن  دین ا    ا ی اطش وی ایاندی  طب انر    ا ا 
 تا ٠۰ویبیییی   تید  ۰۰تا  ١۰عیا  انزاط مکامی  و تیر ویر 
ویبیییی با طب ط ی ب یاب  ی اش نیاب وی طیی   ید ا یان ان   4۰

عی  ویتانند  ا ب د یان ا یانی ودا ش ا ییا میابن  رو ا براط   
ناط میش انزاط    ا ان  اینانن یاوا وحا انرتد  رو  ییریط     

ن  رانایش ان وا رییو  بری    طا ا میاب  ا ت  و  و ب د  ی دیاط
 ا بتا  ا ی اطش ای ط 

 
  رز      عمو   ژوئ  ه    ج     -7    

انزرراط مرریاب نرراط مرریش  نرریابن ان  ییااکررابا   ررا       یدارر ب 
ا رری اطش ان وکررش تخینررش انرریاط  ررو انزرراط مررکاق ویدیاندرری   

 نری ا یا نتریر   تیرد مرکاق ا  ر  یرا     ان  طب حا یند یرو  
 وی ا نرریو  رو حرریانا تریر نبررت   ار و وا رری    تی  ر ب ونریر  

 شنر ااری  رو حریانا تریر نبرت تخی       تامری یطب عری  و  یوصیم
 ی(ب حرریانا ترریر  انمرریگ ۰) رری ر  نضرری و ا نوکررش یررا
) ررا ترریر  شنرروکررش تخی  ن ررتکیی ن رریا ابیمرر نا ررا ا رریا
 ررری   یییچدررر  تامرررییو ییرررییبیو ٠۰( ییرررییبیو ۰۱ رررینبت 

ب  ل ری  بری ا بترا    یران ترو    ویوا ری  یا اآ و خصات مدر 
 یدارر ب انزرراط مرریان  یی بندررو آ  ) اصرر      ررو مرری   

 ۰تررا  ١.۰ نیرراب ویوا رری ررو تیررد  وا ررییو( انررتد ترریر
ویتاننررد بتانررد گرریطط   رری انرر  ا رراآ یرر وکیین   ( )تیرریتاً

ا برراط مرریاب نا ررا ا رریا  ررا ا رری اطش ان وکررش ی   رری ترریر    
 نرردنتایا یرریا و  ررذاویبیییرری ویتامرری   ٠٣  تیررد  ٠۰حرریانا 
   ییررییبیو ٠۰ ررو ترریر  یمرریش  صرر بت مررکام اطنرر نطبنش یررا

 رررا   TE-YPMت  ررر  نبرررت تخرررد  ییرررییبیو ٠٣طب تیرررد 
)نررا وبرراطر  ات  ١١٣٣ ررا ترر ا   نیبرر یی ۱ا رری اطش ان وکررش 

یاوررا وحررا  ررا ا رری اطش ان  نلیررابی رران مرریش    ررا ان تیآ ( 
  ی م ای     بتا ا ی ب ویوا ی

 

 فوم اسفنجی پرکننده

 ماستیک پلی اورتان

 کنترد شده بتن بیتخر یقلم ها یمشخصات فن -5جدود 

 
 یی   رر شنررتخی ن ررا ا رری اطش ان وکررش یررا ابیمرر زرراطناب د 

طابان ولنّررد تیرریش  رریتد  رراین ا رریا با  ررو ییرریاش  رر ط     
طامرریو یررو ورر بط ت نررو  نرریابن ان ویدی رری  ا رریا طب  رری اش  
یرران تییاارری ویتامرری    رری انرر  ب د طابان اررر  تیرریش      
یی ییی  ریان  رانش یران میآندرین طب وخران  آب   نرا تصر یو        
 ااو یان آب   ماضر ب ویتامری  ا گر ن یبری ارر  نراط مریش        

ا رراایاطش مرریش ا ررد  ییااگ اررو یررو و رراییش       8ا طب مررک
 رری یا  puوی رر ط تبیرری ت اانرریاط وحررا طبن  ررا وا ررییو     

  رر ط ویکرری  ترری  یرران انزرراط مرریش طب وزررا بت طنب آب      
ویی اارری ان عینررد ترری  یررا  ررو   ررد وحررا وا ررییو یررابن   

حییررد یرریطش   ان   ررد وا ررییو  ابط طبنش ا یانرری مرریش      
ث آب  درری مرری  وحررا طبن   اایارراب  رری اش با ان حیرر   "تیرر 

 رریآ بطش ایرری ایانرری  )و ررا و آاچررو طب نکرری ان  رری اش یرران     
یررا  تصرر یو  ااررو  بد طاطش    ررتش تزییرری  ینرریت آ تدررین طبنش

مرری(  )ب مرری یررو طب اطاوررو  ررو آ  امررابش   ایرری مرری(  مررانا  
  نرا تریا د آیرو     auto healingهیی ا رد  ری ا راآ  ینریش     

یییرا اوکرا  اانریاط  ر ط     طا بی  ی   رو طا را وزریان ور ن ت    
 و  ر طن  ی ری ان تیییران ور بط  حرث   ر ط طامریو یرو ترا          

 حین ویی اای ان ویلا  تیا د اا  ا یو م ق  کایی 

 
 ب چ ش تخ           ه  ر  ح   رز  ر  ث  ض   ت   ج      ف      ر  ج ورت   ح و  شت  ب ت ک ج     -8    

 
طب انرر  با رریا  یدارر ب یررایش ضررانبات حاصررا ان تخینررش      
ی   رری نرراط مرریش ورری ترر ا   ررا ا رری اطش ان ط رریگاش مرریاب ن   
 ی  ط  مریاب  رو ویرلا  تریر   ا ریو مریش طب ط  عریق طبن        

ویبیییرری انزرراط یرریطش    ررسا انرریاط  ررو   ۰٣تررا  ١٣ ررو تیررد 
ی   رری  ط  مرریاب  ررا وکررش یرران ی   رری ایرر ط     تخینررش  رر
(  انرر  تیررا  ررتش  برر گیین ان گنرریید ورر ن      ۵)مررکا 

تیییرران اامرری ان ضرری ات ی   رری مرریش   ترریر مرریاب با  ررو   
ویلا    ا یو مریش عریا  الطنکیری وری یدری  ب د هیری مریش        
ان حیرررث یی یرررد ودا رررش تررری ان ب د انزررراط مررریاب  ررری   

ی امررکار تیرریش آ   ا رری اطش ان  ررید ط  عرریق طبن  رر طش   رر  
صررب  د مررینی ا یانرری   نوررا   رری  رر ط  آ  ا ررد یررو  رراتت   

 و کا انطناط یلندو با طب  یاوی   ط   ایی طامد 
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 ژوئن های انبساوی )حرارتی(:  2-2-2
   ط طبنش یان  ری  طب نرو  رانش  یدری ا یدراب اا رذنی  ر طش        
   ررذا آ تدررین آ  ایررل ویی اارری نکرری ان اصرربی تررین  وتاحررث    
آ تدررین  ررانش یرران  یدرری اگییابارریش   نررا ودیرررا یددرریش آب   

ان اررراا  یکررن  ررانش یرران آ رریطب   ررا ییاای امرری  طبنش یرران 
 ررو  نرردنتای ررتش و  نضرربس  ررانش یررا  ررو مرریاب آورریش    رری 

 ررانش طب ط با   نتیبکرریط  رروی ررو    دنررودا ررش  ررا تدا ب د
طب  ایرل یرو   اارو   وی  تصر  یاری یور بط اصر   نیابگ   ن ییش  ریطاب 

اورری ونرری دا   نررامیرری ان ا یآ  اایرررار   ااتررابد آب ات رراق ورر 
مرریش  اطنرر نا  دیررا نینط  رریا ن ررتش طبن درری  ناترر طش    رری

تیرریش تررین  ب د آ تدررین طبنش     یطنصرر بت  ررذ  نرردنتایو
وا ررییو  بری ا بتررا   یران نراط مرریش  ری ایرر ط  وحرا طبن  را      

ت  رر  ویدی رری  عرریا  طب ار ررو یرران     "یررو تیرریتا   رر طش
  وی گیططعیاحی ودا ب    ید ا یا  و  ییااکاب ا  غ 

  ییددرریش ررا ا رری اطش ان  بتنرراعیطبن  دررین ا  دیرران اا  یدارر ب
 رسا   ری یریطش      ۱طا را طبن با و را و مرکا     ا یریا  ا  دزی

ا رریا ورری ایاندرری      PU خررش ب نرری طبن با  ررا وا ررییو    
ویییررین  تاوررا ترراوی  طبن دررین یاوررا   صررحیح ترر  ش  رری    
اایخرراب ودا ررش وا ررییو  رری یددرریشب نرریبت ونررتدیگی       

 ررین   ررتش وا ررییو  ررو  رری  ط   ررید  رریابش طبن ویتامرری  
اازرراط آنوررانش ونررتدیگی  ررو  رر ح  رریان انرر  ورراطش حررا ل    

(  ]١٠[ ASTM C1583ایییرررد ا رررد )و رررا د ا ررریاایابط 
ترر  ش  رری آ   رری ا رراآ ویررلا  ترریر ا  رر  ااتنرراعیب ویررلا   

 طبصی یش آویگی وا ییو ایل  نیاب حا ل اییید ویتامی   
 

 
 درز بندی عم می ژوئن های حرارتی )انبساوی(:  6شکل 

 ژوئن های اجرایی:  2-2-3  
  یان طبن  دین ا    یان ا یانی

(Contraction / Construction joints) 
 ۵ویدی ی  عیا  ان  ل یراتی و را و آاچرو طب مرکا      اٌایل تی و 

طاطش میش  ید طبن  دین ا    ا ی اطش وی ایاندی  طب انر    ا ا 
 تا ٠۰ویبیییی   تید  ۰۰تا  ١۰عیا  انزاط مکامی  و تیر ویر 
ویبیییی با طب ط ی ب یاب  ی اش نیاب وی طیی   ید ا یان ان   4۰

عی  ویتانند  ا ب د یان ا یانی ودا ش ا ییا میابن  رو ا براط   
ناط میش انزاط    ا ان  اینانن یاوا وحا انرتد  رو  ییریط     

ن  رانایش ان وا رییو  بری    طا ا میاب  ا ت  و  و ب د  ی دیاط
 ا بتا  ا ی اطش ای ط 

 
  رز      عمو   ژوئ  ه    ج     -7    

انزرراط مرریاب نرراط مرریش  نرریابن ان  ییااکررابا   ررا       یدارر ب 
ا رری اطش ان وکررش تخینررش انرریاط  ررو انزرراط مررکاق ویدیاندرری   

 نری ا یا نتریر   تیرد مرکاق ا  ر  یرا     ان  طب حا یند یرو  
 وی ا نرریو  رو حرریانا تریر نبررت   ار و وا رری    تی  ر ب ونریر  

 شنر ااری  رو حریانا تریر نبرت تخی       تامری یطب عری  و  یوصیم
 ی(ب حرریانا ترریر  انمرریگ ۰) رری ر  نضرری و ا نوکررش یررا
) ررا ترریر  شنرروکررش تخی  ن ررتکیی ن رریا ابیمرر نا ررا ا رریا
 ررری   یییچدررر  تامرررییو ییرررییبیو ٠۰( ییرررییبیو ۰۱ رررینبت 

ب  ل ری  بری ا بترا    یران ترو    ویوا ری  یا اآ و خصات مدر 
 یدارر ب انزرراط مرریان  یی بندررو آ  ) اصرر      ررو مرری   

 ۰تررا  ١.۰ نیرراب ویوا رری ررو تیررد  وا ررییو( انررتد ترریر
ویتاننررد بتانررد گرریطط   رری انرر  ا رراآ یرر وکیین   ( )تیرریتاً

ا برراط مرریاب نا ررا ا رریا  ررا ا رری اطش ان وکررش ی   رری ترریر    
 نرردنتایا یرریا و  ررذاویبیییرری ویتامرری   ٠٣  تیررد  ٠۰حرریانا 
   ییررییبیو ٠۰ ررو ترریر  یمرریش  صرر بت مررکام اطنرر نطبنش یررا

 رررا   TE-YPMت  ررر  نبرررت تخرررد  ییرررییبیو ٠٣طب تیرررد 
)نررا وبرراطر  ات  ١١٣٣ ررا ترر ا   نیبرر یی ۱ا رری اطش ان وکررش 

یاوررا وحررا  ررا ا رری اطش ان  نلیررابی رران مرریش    ررا ان تیآ ( 
  ی م ای     بتا ا ی ب ویوا ی

 

 فوم اسفنجی پرکننده

 ماستیک پلی اورتان

 کنترد شده بتن بیتخر یقلم ها یمشخصات فن -5جدود 

 
 یی   رر شنررتخی ن ررا ا رری اطش ان وکررش یررا ابیمرر زرراطناب د 

طابان ولنّررد تیرریش  رریتد  رراین ا رریا با  ررو ییرریاش  رر ط     
طامرریو یررو ورر بط ت نررو  نرریابن ان ویدی رری  ا رریا طب  رری اش  
یرران تییاارری ویتامرری    رری انرر  ب د طابان اررر  تیرریش      
یی ییی  ریان  رانش یران میآندرین طب وخران  آب   نرا تصر یو        
 ااو یان آب   ماضر ب ویتامری  ا گر ن یبری ارر  نراط مریش        

ا رراایاطش مرریش ا ررد  ییااگ اررو یررو و رراییش       8ا طب مررک
 رری یا  puوی رر ط تبیرری ت اانرریاط وحررا طبن  ررا وا ررییو     

  رر ط ویکرری  ترری  یرران انزرراط مرریش طب وزررا بت طنب آب      
ویی اارری ان عینررد ترری  یررا  ررو   ررد وحررا وا ررییو یررابن   

حییررد یرریطش   ان   ررد وا ررییو  ابط طبنش ا یانرری مرریش      
ث آب  درری مرری  وحررا طبن   اایارراب  رری اش با ان حیرر   "تیرر 

 رریآ بطش ایرری ایانرری  )و ررا و آاچررو طب نکرری ان  رری اش یرران     
یررا  تصرر یو  ااررو  بد طاطش    ررتش تزییرری  ینرریت آ تدررین طبنش

مرری(  )ب مرری یررو طب اطاوررو  ررو آ  امررابش   ایرری مرری(  مررانا  
  نرا تریا د آیرو     auto healingهیی ا رد  ری ا راآ  ینریش     

یییرا اوکرا  اانریاط  ر ط     طا بی  ی   رو طا را وزریان ور ن ت    
 و  ر طن  ی ری ان تیییران ور بط  حرث   ر ط طامریو یرو ترا          

 حین ویی اای ان ویلا  تیا د اا  ا یو م ق  کایی 

 
 ب چ ش تخ           ه  ر  ح   رز  ر  ث  ض   ت   ج      ف      ر  ج ورت   ح و  شت  ب ت ک ج     -8    

 
طب انرر  با رریا  یدارر ب یررایش ضررانبات حاصررا ان تخینررش      
ی   رری نرراط مرریش ورری ترر ا   ررا ا رری اطش ان ط رریگاش مرریاب ن   
 ی  ط  مریاب  رو ویرلا  تریر   ا ریو مریش طب ط  عریق طبن        

ویبیییرری انزرراط یرریطش    ررسا انرریاط  ررو   ۰٣تررا  ١٣ ررو تیررد 
ی   رری  ط  مرریاب  ررا وکررش یرران ی   رری ایرر ط     تخینررش  رر
(  انرر  تیررا  ررتش  برر گیین ان گنرریید ورر ن      ۵)مررکا 

تیییرران اامرری ان ضرری ات ی   رری مرریش   ترریر مرریاب با  ررو   
ویلا    ا یو مریش عریا  الطنکیری وری یدری  ب د هیری مریش        
ان حیرررث یی یرررد ودا رررش تررری ان ب د انزررراط مررریاب  ررری   

ی امررکار تیرریش آ   ا رری اطش ان  ررید ط  عرریق طبن  رر طش   رر  
صررب  د مررینی ا یانرری   نوررا   رری  رر ط  آ  ا ررد یررو  رراتت   

 و کا انطناط یلندو با طب  یاوی   ط   ایی طامد 
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 ایجاد برش و لی در دو سمت شیار سبب کاهش گسترش ترک های ناشی از ضربات چکش تخریب میگردد -9 شکل

 
 

 آببندی تصفیه خانه ششم آب تهران -3
 معرفی پروژه   3-1

ویرری وکبررش  رری  ١۰تصرر یو  ااررو م ررت آب تیرریا   ررا  یمیررد 
 یتررنیکیرراب  ررو ا برراط تری   ۰١ ررو   رربد   یدرریطب نوراایررو 
مرریی  یویرری طب ود رررو یرر ب  انرر  طب مرریار  ی رر   4۰٣×۰١٣

 دررش طاا ررگاش ایرری ن     لبگرریاش ییررد  مرریارتیرریا    طب 
(  یابمیورررا ١٣اایاررراوی طب ط رررد احررریاس ویتامررری )مرررکا 

مررریید  ررریاوی آب ود ررررو ان تیررریا ب ایاندررریش یابمیورررا  
مرریید و رراایی   عرریا     ییااکرراب عرری  طب ا یرریا و ررابید    
مررییییان  ررا یی   تیرریاب  رر طش یررو طب ط   ررار  انرراای  رری اش 

نرری یررا  رری اش با  رری   مرریید  ررا یی تیبیررات عیاحرری   ا یا 
طب ط ن بررو  آب  ررو تصرر یو  ااررو  ت اررا اایرررارتیرریش طامررد  

 ری  آب ور بط ایران  ری اش با ان     بر ویی یی ۰۵.۰ و عر ر   وزی تاً
انرر   رری اش طب ط    ایرر ط یورر )یرری ( ترراوی  ییررییتیاو ییرریتدا
ویی وکبتی  را ا ری اطش ان صرامی یران ط ینرو  را تبریاط         ۵.۰مان 

ت ب    ررا ط  وخررل   ینرراای ترراوی  میبیرری    ررو    نررا ۰4یررا 
آب ورر بط ایرران  خررش  ی رری مرریی تیرریا  با  رری تیرریش طابط      

ویبیرر   ویرری   ٠.۰ویررلا  وصرریق آب مرریب تیرریا   ررا    رری    
وکبش طب مرتااو ب ن  ر طش   تصر یو  اارو م رت تیریا  طب یری        

% ان وصرریق یررا  ١8.۰نررو ان ط  مرران ا یانرری  رر ط ویی اارری   
یرات ا یانری وری ر ا ر  ری اش     میی تیریا  با تراوی  ایانری  تیب   

آ رران   طب نوررا  اگررابد ورا ررو  ررا  ی رریمد      ١٠8۵ان  ررار 
% طب  خررش تزییلاترری  ۵۰% طب  خررش تییاارری    ۵۵میلنکرری 

 ب  ی  ویتامی 
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 یندیفرآ یسازه ها یدرز بند هیورح اول 3-2
 ژوئن های انبساوی:   3-2-1

 رری اش  ندررینمیآ ن ررانش یررا طبنش یرران ااتنرراعی  رری  طب   
 ۰   ٠ ررا ترریر  گرری ش ط  طب تیرریا   آب  ااررو م ررت  ویتصرر 

انررر  طبنش یرررا  رررا ا ررری اطش ان  ییددررریش   رررااییییی ویتامررری 
 رریان طبنش   رر ح  رراب ی ررااییییین  ١.۰ا رر دزی طب تیررد 
 ررااییییی  رریان ا  رر   ۰.۰ ررااییییی   تیررد  ٠یرران  ررا ترریر 

 ررااییییی    ررسا  ررا ا رری اطش ان وا ررییو  برری    ۰ ررا ترریر 
 ررااییییی  رری مرریای     ۰.۰   ١.۰ ررو تیررد   ییتیررش ا بتررا  

 (۱)واادی مکا 
 های اجرایی:  ژوئن  3-2-2

 حررث اصرربی انرر   خررش طب  صرر ص احرر ش آ تدررین ا  دیرران   
ویدریآ  طب  ری اش تصر یو  اارو م رت تیریا       ا یانی ویتامری   

 4ترریر   طب  ررااییییی  ۰عرریا ب ا برراط مررکاق وحررا طبن با   

 ررااییییی طب تیررد طباارری گیمیررو یررو ویتاننررد  ررا وا ررییو   
  بی ا بتا  ودا ش  ی وی میای   

و حارو مری و رک ت حرا ل اییییری طب       طب  یب ی یان ا  یرو 
 طبن    ر ط   ایری آوری    آب  درین   رو  حرات    تیبکیط ان  عی 

ا  ی  ویحبو  یب ری یران نراط مریش  انطنرین  ر ط یرو نکنرار         
طب نکرری ان  رری اش یرران آ رری  بیررا آورریش  رر ط     رریش ان آ  ان 

و حاررو گیطنرری یررو نرراط مرریش نوررا  آ گیررین ا یرریانی  رری اش  
اتنرراعی   ا یانرری آ تدرری اترر طش   اوکررا   خ رری ان طبنش یرران ا

 را ان   وییرا اتر ط   آ گیین  ی ری ان  خ ریان میآندرین  ری اش     
 یب رری یرران مرریا ا  و حاررو مررییو طب  صرر ص آ تدررین     

 ررا وا ررییو  برری ا بتررا ب آورراطش  ررانن  ا  رر  یرران ااتنرراعی 
 رر     رری  طب ط    ررو یدررابن ا  رر   ررو طب رریی اازرراط       

  ونریحکت  ری  وا رییو    ری      اسذنیمیو    رذا اتصرار  انریاب    
ااودا رش  رر طش    را ان آ گیررین  یاحیری ان وحررا  ر ط  رراب      
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 یندیفرآ یسازه ها یدرز بند هیورح اول 3-2
 ژوئن های انبساوی:   3-2-1

 رری اش  ندررینمیآ ن ررانش یررا طبنش یرران ااتنرراعی  رری  طب   
 ۰   ٠ ررا ترریر  گرری ش ط  طب تیرریا   آب  ااررو م ررت  ویتصرر 

انررر  طبنش یرررا  رررا ا ررری اطش ان  ییددررریش   رررااییییی ویتامررری 
 رریان طبنش   رر ح  رراب ی ررااییییین  ١.۰ا رر دزی طب تیررد 
 ررااییییی  رریان ا  رر   ۰.۰ ررااییییی   تیررد  ٠یرران  ررا ترریر 

 ررااییییی    ررسا  ررا ا رری اطش ان وا ررییو  برری    ۰ ررا ترریر 
 ررااییییی  رری مرریای     ۰.۰   ١.۰ ررو تیررد   ییتیررش ا بتررا  

 (۱)واادی مکا 
 های اجرایی:  ژوئن  3-2-2

 حررث اصرربی انرر   خررش طب  صرر ص احرر ش آ تدررین ا  دیرران   
ویدریآ  طب  ری اش تصر یو  اارو م رت تیریا       ا یانی ویتامری   

 4ترریر   طب  ررااییییی  ۰عرریا ب ا برراط مررکاق وحررا طبن با   

 ررااییییی طب تیررد طباارری گیمیررو یررو ویتاننررد  ررا وا ررییو   
  بی ا بتا  ودا ش  ی وی میای   

و حارو مری و رک ت حرا ل اییییری طب       طب  یب ی یان ا  یرو 
 طبن    ر ط   ایری آوری    آب  درین   رو  حرات    تیبکیط ان  عی 

ا  ی  ویحبو  یب ری یران نراط مریش  انطنرین  ر ط یرو نکنرار         
طب نکرری ان  رری اش یرران آ رری  بیررا آورریش  رر ط     رریش ان آ  ان 

و حاررو گیطنرری یررو نرراط مرریش نوررا  آ گیررین ا یرریانی  رری اش  
اتنرراعی   ا یانرری آ تدرری اترر طش   اوکررا   خ رری ان طبنش یرران ا

 را ان   وییرا اتر ط   آ گیین  ی ری ان  خ ریان میآندرین  ری اش     
 یب رری یرران مرریا ا  و حاررو مررییو طب  صرر ص آ تدررین     

 ررا وا ررییو  برری ا بتررا ب آورراطش  ررانن  ا  رر  یرران ااتنرراعی 
 رر     رری  طب ط    ررو یدررابن ا  رر   ررو طب رریی اازرراط       

  ونریحکت  ری  وا رییو    ری      اسذنیمیو    رذا اتصرار  انریاب    
ااودا رش  رر طش    را ان آ گیررین  یاحیری ان وحررا  ر ط  رراب      
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میش    رذا طبن  را تریا د آب و ا رو گیطنری   ضربید و را یی        
طب  صرر ص ترریا د آب ان وحررا طبن ا یانرری و حاررو گیطنرری   
 گ اررو ان یررو آب ان  رری  اعرریاق مرریاب  یمرریش  ررا وا ررییوب    

یطش    رو  رید طنگری تمر       یا ا  ری  وزرا ب ا  ر   ا ر ه یر     
ترریا د ورری ایرر ط  )مررانا  هیرری ا ررد اصرر حیات ینط طب آ    
 ی اش  بیا آوریش    را ان تبر نا وا رییو یران ا ریا مریش        
طب ا  رر  یرران ااتنرراعی   تزییرری ب د ا رریان ا  رر  یرران      

 ا یانی آ گیین تکییا گیطنی( 
انرر  ط  و ضرر و  ررتش مرری ب د ا رریان آ تدررین طب تصرر یو    

یرریا  ورر بط  رران یدی نرریاب گیمیررو    ررا ان    ااررو م ررت آب ت
نکنررار و ا برروب ویدی رری ابند ب د طبن  دررین   آ تدررین    
اتمرران  یدرری  ررانش یرران میآندررین انرر   رری اش تییررو   ورر بط   
تانیرری عرریا    طب  یاورری آ   ررو تصرر نش یابمیوررا ب ررییش    ررو  

 و بط ا یا نیاب گیمد 
 یسااازه هااا ی و آببناادیدرز بنااد مهندساای ارزش 3-3

 ی تصفیه خانه ششم آب تهرانندیفرآ
اخنرریی  ورر بطن یررو طب  ی  ررو تزییرری ب د ا رریان آ تدررین   
طبنش یررا ویتاننررد ورر بط تحریررد نرریاب ویگیمررد ط یررا تیررا   
اکرریط  )آ تدرری اکرریط ( ب د ابا ررو مرریش عرریا   صرر بت انزرراط 

 ررااییییی(  4  تیررد  ۰ ررااییییین )ترریر   4طب  ۰مررکاق 

ا وا ررییو  برری طب وحررا طبن    ررسا  رری یرریط  طا ررا آ   رر 
ا بتررا   رر ط  طب ا یرریا تیرراوی طبن یرران ا یانرری یررا  رری اش طب   
وحا  رانش یران میآندرین  ریند ور بط  ران یدی  نریاب گیمرد          
 ا ان  ییرانش  بیرا آوریش و حارو مری  ری  یران ییزر اب         
طبنش یرران ا یانرری )حرریانا طب نررو  ررید طبن( طابان ترریایت   

 یا  ینریت  یاوا اییتامی  مرانا  هیری ا رد انر  و ضر و  ری      
عریهش ان طنرر ابش یرا ترراریین طب تیبکریط  ررانش ان تمر  ایامرریو     
  رری  ررو  حررات آ تدررین ویی اانررد طب نوررا  آ گیررین  رری اش با  

  ا و کا و ا و ایانی 
 یب رری یرران  ی ررییب ب د ا رریان  رری  طب وحررا ا  رر  یرران   

ا یانرری با ورر بط ت  ررو نرریابطاط  طن ابیررا   طار یرران  رری اش     
 ررا  –)حنررش ورر بط  ویررین ۵نررا  ۱  نررا  4 ررو  ابتیرران  "تی وررا

ت  و  و ار و ا یانری وصر ب( ترنریت ویگیطنری   ریان ا ریان       
یی  خش  ا ت  و  رو تتر ب آبورات ب ان وحرا طبن ا یانری اوکرا        
نا ررش  دررین یاوررا  ررا اانرریاط ضررخاود ور رر   یدرری ) بدرر ا   
و ررار  رری دین  ررا ا رری اطش ان ورر ب   نررا نا ررش مبررلن(   رر ط  

 یررد ایامرریو    ای ترراب ان با یرریا  بدرر ا  نا ررش و نررد     
 ١١ رری دین ضررخاود تمرر   یدرری ا رری اطش گیطنرری  مررکا      

ا ی اطش ای ارو ان ان با یریا با  بدر ا  نا رش و نرد وحرا طبن       
 ا یانی م ایا ی   ا ا  طاطش ا د 

 

    
 داسی ناستفاده از رابیتس بعن ان قالب م قت در محل درز های اجرایی ف ن -11 شکل

 

طب نوا   ی  بنرلن  ری یا مریاب ط  راب  ری  ان ی ر ن و ریو        
یان  ران با یریا اوکرا   نتیا ری   یاورا  ری  طب انر  ور ر          
   ط ایابط  مانا  هیری ا رد ااری  رو  رای  ر ط  ویرلا  ب ااری         

( C-2-145عرری  مرریابش  – ١ رری  )ا رر وج( ) رری ر مرریابش  
 ررا وب ررا اگررو طامرری  ترریا  ویکنرری  رری  طب  رران یرراب  ررا     

طنیررو ان نورا   را د     ٠٣گذمد نورا  ا ر وج  ری   را ان     
 ررااییییی یررایش نامررد    ررین   ررتش  یاانرریا   ١۰ ررو  ١۵ان 

مرریاب ط  رراب  رری   ررو حرریانا ب رریی   رری  رران یررت اوکررا       

 نتیا رری   یاوررا طب وزررا بت طبن   رر ط ایامررد   ررا ان      
گیرید ا  یرو آ  با یریا و  ر ط طب وحرا      اتیاط  ری  بنرلن     

طبن یدیش میش    را ان نا رش  درین  رابت  برین تمر   یدریب        
 ی  بنلن انر  ور ر  ایرل ا ریا    ری یا  نریو  ر ط  ور ر  ان         
نرو  رید طبن ) ری یا  ری  بنرلن  رابت نتبری   تریط اوکررا          
مرریاب  رری  ان انرر  وحررا(  نتیا رری    رری  طب  ررابت ط ط طب      

(  ییااگ اررو ١۰ ررا اازرراط  رر ط  )مررکا  وزررا بت طبن  خرر  ی نا
یو و حاو وی ر ط  ری  نرو  رید طبن  خر  ی ویریایت مریش        

  اوکا  ا  ه آب  یا ا آ   رو حریانا ویکر  وری ب ریی   ری       
 ی   رید طنگری طبن یرو طب  ری  بنرلن  رابت ا ر تمر   یدری         
 رری    نتیا رری   )نررا  ررا حرریانا  نتیا رری  ( ا رریا مرریش  رر ط  

طش  گ اررو ان یررو  دارری ویی رریی آب طابان آ گررذبن  ی رریین  رر 
 ی اای مرکاق  یمریش  را وا رییو با ط ب نطش    رو  رید طنگری        

طنرر اب حرری  ایانرری   ررذا عرری  آ تدررین ا  یررو ویتاننررد تزییرری 
نامیررو  گ اررو ان یررو گلندررو  ررانگلن   ی اارری ضرری  ترراوی      
میان   یریش  ریطابن  را انزراط   مرش  ری ب ن  ری  ان تریا د         

 آب  ب گیین ایانی 

             
 تراوش آب در اثر دور زدن ماستیک در محل درز اجرایی  -12-2بتن نیمه تراکم یافته در محل درز اجرایی       شکل  -12-1 شکل                

 
 ویژگی های م رد نیازگزینه جایگزین و  3-3-1

 ا ت  و  و یبیو  یب ری یران  بیرا آوریش  ریان آ تدرین وحرا        
طبن    یدیرران وزررا ب آ  ان گلندررو ب یررش آ تدرری  بییررین  انررو 

 انررر طب  ررییاای اصرر   مرریش  ررا یتکررا ا رری اطش مرری         
 ررانگلن  ویتاننررد  ن گرری یرران ورر بط ایرران  ررا ت  ررو  ررو      

  ورری مرریگیمیررو وبیابیرران تیبکرریطن گلندررو ا یرریانی طب اارری 
 ین   تش ا ییا  ن گری یران ور بط ایران عری   یب ری مریش          

یرو گلندرو  رانگلن  مریان  ور بط ایران        گیطنری  سا  یب ری  
 با انداو ایانی 

 تامین انعطاف پذیری الزم 3-3-1-1
مرری طبنش یرران و  رر ط طب  رری اش  ررو ط     هیرریییااگ اررو یررو  

   (Expansion Joint) خرررش تیررریش طبنش یررران ااتنررراعی 
 Construction / Contraction)طبنش یررران ا یانررری   

Joint)  ترنرریت مرریش ا ررد  اارری  ررو آاکررو حییییرران ااتنرراعی
  اارتاضی  انش طب وحرا طبنش یران ااتنراعی تیییرل وری نا ری       
 ذا وصرا ح ور بط ا ری اطش  یرد  ییریط  طبنش یران نراط مریش         

طب  ررری اش ویتاننرررد طابان ااب ررراق  رررذنین  ررراینی  ررر طش ) 
%(  گ اررو ان یررو ییچگ اررو ۰٣٣% ا رری ۱٣تصرر یو  ااررو م ررت 

ادیانرری    رری نورررا ویی طب اورری حییررد  ررانش طب وحررا طبن    
ی نرراای   ررا ررین   حررات ا رری اطش ان وا ررییو  برری ا بتررا     

طب ط رری ب یرراب نرریاب    % ٠٣٣% تررا ۰٣٣ رراین نا ررا تحیررا   
    گیمد

وررات ب ان  رری یا تترر ب آب ا یانرری ا  رر  یرران طب ان عرریق ورا ررا
 ل ری ان  یارو اصربی  رانش  ر طش    رذا       وصرا ح طبن  وحا ا   ب 

ویررلا  یرریاش  رری  طب وحررا طبن  ررو ییررا  ویررلا  یرریاش     
%(    رذا  ٣.۰% ا ری  ٣.٠ی )نر گیط وحری ط وری   ری  آبورو   اتمان 

ورراطش ان واادرری وا ررییو  برری ا بتررا  ضرری بتی  ررو ا رری اطش ان 
ا طبنیرران  رریان ا رری اطش طب وحرر ی نرراای  ررای یررو تیاورراً  ررا 

ااتنرراعی عیاحرری    ررا یو وی رر ای   طابان یلندررو ننرراطب      
 ا ررریا ینررریدی صرررب  د ا ررریا   حنا رررید  ررراین یی یرررد

) رری  رر ق عیحرری یررو تیرریش عیاحررا   رریان طبن    اییتامرری  
  دین ا    یان ا یانی ابا و وی یددی(   

 ین   تش  زران وا رییو  بری ا بترا  ان ور اط  انرو  رییاای        
  انرو  بییین )اصر   مریش  را یتکرا( یرو ییاادری  ری  طابان        

 ررییاای  رر طش   ت ررا د  ررا یابن  ررا  نرریی  یدرری وحررا طبن    
طامرریو   ییچدرری  طابان  ن گرری  نرریاب ویررت آ تدررین ورری ا  

طش با ایررل طابا ویتامرری ا رری ا   رری  یرران وزررا ب آ   ب طن طبن 
    می
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میش    رذا طبن  را تریا د آب و ا رو گیطنری   ضربید و را یی        
طب  صرر ص ترریا د آب ان وحررا طبن ا یانرری و حاررو گیطنرری   
 گ اررو ان یررو آب ان  رری  اعرریاق مرریاب  یمرریش  ررا وا ررییوب    

یطش    رو  رید طنگری تمر       یا ا  ری  وزرا ب ا  ر   ا ر ه یر     
ترریا د ورری ایرر ط  )مررانا  هیرری ا ررد اصرر حیات ینط طب آ    
 ی اش  بیا آوریش    را ان تبر نا وا رییو یران ا ریا مریش        
طب ا  رر  یرران ااتنرراعی   تزییرری ب د ا رریان ا  رر  یرران      

 ا یانی آ گیین تکییا گیطنی( 
انرر  ط  و ضرر و  ررتش مرری ب د ا رریان آ تدررین طب تصرر یو    

یرریا  ورر بط  رران یدی نرریاب گیمیررو    ررا ان    ااررو م ررت آب ت
نکنررار و ا برروب ویدی رری ابند ب د طبن  دررین   آ تدررین    
اتمرران  یدرری  ررانش یرران میآندررین انرر   رری اش تییررو   ورر بط   
تانیرری عرریا    طب  یاورری آ   ررو تصرر نش یابمیوررا ب ررییش    ررو  

 و بط ا یا نیاب گیمد 
 یسااازه هااا ی و آببناادیدرز بنااد مهندساای ارزش 3-3

 ی تصفیه خانه ششم آب تهرانندیفرآ
اخنرریی  ورر بطن یررو طب  ی  ررو تزییرری ب د ا رریان آ تدررین   
طبنش یررا ویتاننررد ورر بط تحریررد نرریاب ویگیمررد ط یررا تیررا   
اکرریط  )آ تدرری اکرریط ( ب د ابا ررو مرریش عرریا   صرر بت انزرراط 

 ررااییییی(  4  تیررد  ۰ ررااییییین )ترریر   4طب  ۰مررکاق 

ا وا ررییو  برری طب وحررا طبن    ررسا  رری یرریط  طا ررا آ   رر 
ا بتررا   رر ط  طب ا یرریا تیرراوی طبن یرران ا یانرری یررا  رری اش طب   
وحا  رانش یران میآندرین  ریند ور بط  ران یدی  نریاب گیمرد          
 ا ان  ییرانش  بیرا آوریش و حارو مری  ری  یران ییزر اب         
طبنش یرران ا یانرری )حرریانا طب نررو  ررید طبن( طابان ترریایت   

 یا  ینریت  یاوا اییتامی  مرانا  هیری ا رد انر  و ضر و  ری      
عریهش ان طنرر ابش یرا ترراریین طب تیبکریط  ررانش ان تمر  ایامرریو     
  رری  ررو  حررات آ تدررین ویی اانررد طب نوررا  آ گیررین  رری اش با  

  ا و کا و ا و ایانی 
 یب رری یرران  ی ررییب ب د ا رریان  رری  طب وحررا ا  رر  یرران   

ا یانرری با ورر بط ت  ررو نرریابطاط  طن ابیررا   طار یرران  رری اش     
 ررا  –)حنررش ورر بط  ویررین ۵نررا  ۱  نررا  4 ررو  ابتیرران  "تی وررا

ت  و  و ار و ا یانری وصر ب( ترنریت ویگیطنری   ریان ا ریان       
یی  خش  ا ت  و  رو تتر ب آبورات ب ان وحرا طبن ا یانری اوکرا        
نا ررش  دررین یاوررا  ررا اانرریاط ضررخاود ور رر   یدرری ) بدرر ا   
و ررار  رری دین  ررا ا رری اطش ان ورر ب   نررا نا ررش مبررلن(   رر ط  

 یررد ایامرریو    ای ترراب ان با یرریا  بدرر ا  نا ررش و نررد     
 ١١ رری دین ضررخاود تمرر   یدرری ا رری اطش گیطنرری  مررکا      

ا ی اطش ای ارو ان ان با یریا با  بدر ا  نا رش و نرد وحرا طبن       
 ا یانی م ایا ی   ا ا  طاطش ا د 
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طب نوا   ی  بنرلن  ری یا مریاب ط  راب  ری  ان ی ر ن و ریو        
یان  ران با یریا اوکرا   نتیا ری   یاورا  ری  طب انر  ور ر          
   ط ایابط  مانا  هیری ا رد ااری  رو  رای  ر ط  ویرلا  ب ااری         

( C-2-145عرری  مرریابش  – ١ رری  )ا رر وج( ) رری ر مرریابش  
 ررا وب ررا اگررو طامرری  ترریا  ویکنرری  رری  طب  رران یرراب  ررا     

طنیررو ان نورا   را د     ٠٣گذمد نورا  ا ر وج  ری   را ان     
 ررااییییی یررایش نامررد    ررین   ررتش  یاانرریا   ١۰ ررو  ١۵ان 

مرریاب ط  رراب  رری   ررو حرریانا ب رریی   رری  رران یررت اوکررا       

 نتیا رری   یاوررا طب وزررا بت طبن   رر ط ایامررد   ررا ان      
گیرید ا  یرو آ  با یریا و  ر ط طب وحرا      اتیاط  ری  بنرلن     

طبن یدیش میش    را ان نا رش  درین  رابت  برین تمر   یدریب        
 ی  بنلن انر  ور ر  ایرل ا ریا    ری یا  نریو  ر ط  ور ر  ان         
نرو  رید طبن ) ری یا  ری  بنرلن  رابت نتبری   تریط اوکررا          
مرریاب  رری  ان انرر  وحررا(  نتیا رری    رری  طب  ررابت ط ط طب      

(  ییااگ اررو ١۰ ررا اازرراط  رر ط  )مررکا  وزررا بت طبن  خرر  ی نا
یو و حاو وی ر ط  ری  نرو  رید طبن  خر  ی ویریایت مریش        

  اوکا  ا  ه آب  یا ا آ   رو حریانا ویکر  وری ب ریی   ری       
 ی   رید طنگری طبن یرو طب  ری  بنرلن  رابت ا ر تمر   یدری         
 رری    نتیا رری   )نررا  ررا حرریانا  نتیا رری  ( ا رریا مرریش  رر ط  

طش  گ اررو ان یررو  دارری ویی رریی آب طابان آ گررذبن  ی رریین  رر 
 ی اای مرکاق  یمریش  را وا رییو با ط ب نطش    رو  رید طنگری        

طنرر اب حرری  ایانرری   ررذا عرری  آ تدررین ا  یررو ویتاننررد تزییرری 
نامیررو  گ اررو ان یررو گلندررو  ررانگلن   ی اارری ضرری  ترراوی      
میان   یریش  ریطابن  را انزراط   مرش  ری ب ن  ری  ان تریا د         

 آب  ب گیین ایانی 

             
 تراوش آب در اثر دور زدن ماستیک در محل درز اجرایی  -12-2بتن نیمه تراکم یافته در محل درز اجرایی       شکل  -12-1 شکل                

 
 ویژگی های م رد نیازگزینه جایگزین و  3-3-1

 ا ت  و  و یبیو  یب ری یران  بیرا آوریش  ریان آ تدرین وحرا        
طبن    یدیرران وزررا ب آ  ان گلندررو ب یررش آ تدرری  بییررین  انررو 

 انررر طب  ررییاای اصرر   مرریش  ررا یتکررا ا رری اطش مرری         
 ررانگلن  ویتاننررد  ن گرری یرران ورر بط ایرران  ررا ت  ررو  ررو      

  ورری مرریگیمیررو وبیابیرران تیبکرریطن گلندررو ا یرریانی طب اارری 
 ین   تش ا ییا  ن گری یران ور بط ایران عری   یب ری مریش          

یرو گلندرو  رانگلن  مریان  ور بط ایران        گیطنری  سا  یب ری  
 با انداو ایانی 

 تامین انعطاف پذیری الزم 3-3-1-1
مرری طبنش یرران و  رر ط طب  رری اش  ررو ط     هیرریییااگ اررو یررو  

   (Expansion Joint) خرررش تیررریش طبنش یررران ااتنررراعی 
 Construction / Contraction)طبنش یررران ا یانررری   

Joint)  ترنرریت مرریش ا ررد  اارری  ررو آاکررو حییییرران ااتنرراعی
  اارتاضی  انش طب وحرا طبنش یران ااتنراعی تیییرل وری نا ری       
 ذا وصرا ح ور بط ا ری اطش  یرد  ییریط  طبنش یران نراط مریش         

طب  ررری اش ویتاننرررد طابان ااب ررراق  رررذنین  ررراینی  ررر طش ) 
%(  گ اررو ان یررو ییچگ اررو ۰٣٣% ا رری ۱٣تصرر یو  ااررو م ررت 

ادیانرری    رری نورررا ویی طب اورری حییررد  ررانش طب وحررا طبن    
ی نرراای   ررا ررین   حررات ا رری اطش ان وا ررییو  برری ا بتررا     

طب ط رری ب یرراب نرریاب    % ٠٣٣% تررا ۰٣٣ رراین نا ررا تحیررا   
    گیمد

وررات ب ان  رری یا تترر ب آب ا یانرری ا  رر  یرران طب ان عرریق ورا ررا
 ل ری ان  یارو اصربی  رانش  ر طش    رذا       وصرا ح طبن  وحا ا   ب 

ویررلا  یرریاش  رری  طب وحررا طبن  ررو ییررا  ویررلا  یرریاش     
%(    رذا  ٣.۰% ا ری  ٣.٠ی )نر گیط وحری ط وری   ری  آبورو   اتمان 

ورراطش ان واادرری وا ررییو  برری ا بتررا  ضرری بتی  ررو ا رری اطش ان 
ا طبنیرران  رریان ا رری اطش طب وحرر ی نرراای  ررای یررو تیاورراً  ررا 

ااتنرراعی عیاحرری    ررا یو وی رر ای   طابان یلندررو ننرراطب      
 ا ررریا ینررریدی صرررب  د ا ررریا   حنا رررید  ررراین یی یرررد

) رری  رر ق عیحرری یررو تیرریش عیاحررا   رریان طبن    اییتامرری  
  دین ا    یان ا یانی ابا و وی یددی(   

 ین   تش  زران وا رییو  بری ا بترا  ان ور اط  انرو  رییاای        
  انرو  بییین )اصر   مریش  را یتکرا( یرو ییاادری  ری  طابان        

 ررییاای  رر طش   ت ررا د  ررا یابن  ررا  نرریی  یدرری وحررا طبن    
طامرریو   ییچدرری  طابان  ن گرری  نرریاب ویررت آ تدررین ورری ا  

طش با ایررل طابا ویتامرری ا رری ا   رری  یرران وزررا ب آ   ب طن طبن 
    می
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تامین چسبندگی کاافی جهات عادم جادایی      3-3-1-2
 از بتن  

ییااگ او یو ویتانند واطش طبن دی ا  یو )وا ییو(  ید تیبکیط 
اصرربی  رر ط  ررو  رر ح  رری   ررو طب رریی ویصررا مرریش   طابان   
ونتدیگی یامی  ید تیط  یانش ان  ر ح  نریی  یدری  ر ط     

یرش آ تدری    رانگلن  )ب   امیب و اط وصیمی طب گلندو طبن درین  
ایل ویتانند طابان ورا ود ونتدیگی یامی  رو  ر ح     بییین( 

ورا ود حریانا نا را    pull off ی    طش  گ او ان یو طب آنوانش 
 و ررا د  رراب ن  ۰8طب  رر  وگا ا ررکار ١)نترر ر ترراوی  گرریطط  

طب   (۵طاطش مرریش طب  رری ر   ررا ا EN1504-2  [41]طا رریاایاب
و اط آ تدری  بییرین  انرو     اییزو آنوانش ونتدین  8 ی ر ایل 

 ییاای  ی ب ن  نریی  یدری یرو ت  ر  اانییی وصرا ح طاا رگاش       
 تییا  اازاط میش ابا و گیطنیش ا د 

 
 معیار کیفیت روکش های محافظ سطح بتنی -7 جدود

 
 سیمانی اصالح شده با التکسنتایج کنترد کیفیت م اد آببند پلیمری پایه  -8 جدود

 

 تامین آببندی3-3-1-3
ت ا ت  نیاب ویرت ط  گلندرو ور بط  حرث تراوی  یاورا آ تدرین        

 رری ب ن  رر     طب گلندررو  ی رردیاطنب انزرراط ب یررش آ تدرری   
ا ر ه آب  ریا ا  نرت اصرربی       تریط اوکررا    ری  ییزر اب طبن  

 ی   ر طش طب حا یکرو گلندرو طبن درین  را وا رییو تدیرا تتر ب         
  ان  ورری ایرر ط ونرریریت آب ان ورری ا  ب طن طبن با ارراویک    

احییررار ط ب نط  آب ان یدرراب   ان   ررد وا ررییو )ان وزرریان   
طندرراویکی  تیییررا   یا ی بیرران انزرراط مرریش طب اررری ضرری ات   

  طب ایانررد باییررا ی  ( 8 مرریابشمررکا  –ارر   نبررت تخینررش  
ویاابررد  بیررا یان طبن طب   ررد مرریاب وا ررییو  آ   ررو وزرر

اخ ایرری آ بط  طب انرر   ضرربید انرر  اوکررا    رر ط طابط یررو آب  
طب عرر ر نوررا ب وحررا ونرری ط مرریش ورری ا  ب طن طبن با ط ب  
نطش    ررو وحررا طبن طب   ررد ااحیررو وا ررییو یررابن مرریش باش  

 یدییر گیطط    نامیو    انش طواب ا یی آب  یی نا ا
    [7] (BS EN 12390-8)آنوانش و ا د  ا ا یاایابط تش   ن ی

یدییر صحد تیبکریط وراطش     اتنآنوا  نان ویییی یکنا  ه آب 

آزمایش نفوذ آب در بتن
)میلیمتر(

pulloff - آزمایش چسبندگی به سطح
kg/cm2

)Mpa(

آزمایش تایید همجواری با 
آب شرب

(BS EN-12390-8) [7](ASTM C1583) [13](BS 6920)  [15]

16.8 الی 024.3
OK)1.68 الی 2.43(

 نیررییت  ر  ورراطش آ تدری  ب   نرردنتایب یرش آ تدری  رر طش یرو و   
 شنآنوررا زررویای ۵طب  رری ر مرریابش گرریطط     یترراو ن ردیاط ی 

یرو   ی نریی  یدر   ن ری ب   ییاای ر  ونسانیییو اط آ تدی  بآ گذبن 
 ا د  یشنطاا گاش تییا  اازاط میش ابا و گیط ی وصا حیت    اانی

ییااگ او یو و اییش وی  ط واطش ب یش آ تدی و بط ا ی اطش مانی 
 ا  ه آب ویتامی 

 روش اجرا 
 ب د ا یاء عی   انگلن   ص بت ننی ننید  دین گیطنی:

وحرا طبن   نی ران نویحبرو  رو ط   خرش ن     نر : انی ران نن -ا س
)مررکا   گرریططیو تیآب ترنرر وزررا ب رر ح  رری    نی ررانن  ن

 (١٠ میابش

             
 محل بتن همج ار آب یآماده ساز -13-2شکل                               U-CUT هیناح جادیا -13-1شکل 

 
 نا ررراایاطش مرررریش  رررریا  ١٠-١ مررررکایررررو طب  ییااگ ارررو 

 وحرررا طبن ا یررریا  ررری  وحرررا ب دیررر   طبن  نآوررراطش  ررران
 شنررر رررا  رررینبت تخی یرررو طابان  ررری   یررری ویررریایت ا رررد 

یدیرریر مرریش   نتیررانتخی ن)یررو  رریا  نییررییبیو ۰۱تخررد 
 ۱ شنرررر(  ررررا ا رررری اطش ان وکررررش تخیگرررریططیا رررری اطش و

 ررا تیررد وی  رر     ییررییبیو 4٣تررا  ٠۰ ن ررو  یدررا  نیبرر یی
مررریش  اطنررر مررریابطا رررا  سا(  انمررریش    رررییرررییبیو ٠٣

یاوررررا آورررراطش  یمرررری   ررررا ورررراطش  ن ررررا ان منی رررر 
 ٠۰ ررررا ورا وررررد   ییاای رررر ونرررر ا ییرررری ییددرررریش تیو
طب اطاوررررو )یررررت یرررر آ  رررری (     گیطنرررریوگا ا ررررکار 

 نی رررانن  ن نلیرررابی ررر ح  ررری  تی بن ررران ینرررن اتیرررتیب
ان  ررر ح آ  نط طش  ن   تررراب دررریشنیش ترررا ییگ ارررو آی مررر

 (   ١٠-۰ مکام ط  )
ویحبرررو   نررروررر اط  ییددررریش طا رررا طبن: طب ا   نا ررریا -ب

ب انرررتد  رررو ابیطا رررا مررر نلیرررابیان تی درررا ی رررا ان اعی
    گیطنیانیاط  ت تبیییاتی  یییط  آ   ا و

 یداررر ب  بررر گیین ان انزررراط یرررد   :  چرررویوای نا ررریا - 
آ تدرری  بییررین    رری ن ورر ن ترری  یرران     نا یررو طب ب یررش  

اامررری ان حییییررران نا نرررو ان ب یرررش طب وحرررا یرررد ب     
ا ررریان واییچرررو طب وحرررا یرررد  طب ط ررری ب یررراب نررریاب     

 رررا ا ررری اطش ان وررر اط  ییددررریش  ١4گیمرررد   و رررا د مرررکا 
مررکا  ررا ترریر    یو ب رر یودا ررش  صرر بت  چکرر   ییرریتیو
 دنرر  ) یدارر ب تر گیطنرری ا رریا چررویوای یییی رراای ۰تررا  ٠

 یرررینان  یا تن رررو  ررر ح  ررری  نررری   چرررویوای یدیگونرررت
طب  صررر ص واییچرررو یررران     گیطنررری(ودا رررش ا ررری اطش  

واییچررو  ت  ررو  ررو الطنکرری   وحررا اتصررار طنرر اب   یررس  ررا   
 ا یانرری  ررانی  طنرر اب   ررا طبن طب وحررا اتصررار یررس  طنرر اب   

 رررو ویتاننرررد واییچرررو   طبن و  ررر ط    ب ا لاوررراً (باوکرررا)
یررو ترر  ش  رری   مرریایصرر بت تب یررری   نکسابوررو ا رریا ورری   

تررریط انزررراط اتصرررار  ررریط طب   و  رررشا ررریحکاط  ی ررریی ب 
واییچررو  رررا    ررذا   گرریطط مصررا و رریی  باوکررا   واییچررو     

ا ررریا  ١4-۰و رررا د مرررکا   رررااییییی  ۰ور ررر    ا بررراط
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تامین چسبندگی کاافی جهات عادم جادایی      3-3-1-2
 از بتن  

ییااگ او یو ویتانند واطش طبن دی ا  یو )وا ییو(  ید تیبکیط 
اصرربی  رر ط  ررو  رر ح  رری   ررو طب رریی ویصررا مرریش   طابان   
ونتدیگی یامی  ید تیط  یانش ان  ر ح  نریی  یدری  ر ط     

یرش آ تدری    رانگلن  )ب   امیب و اط وصیمی طب گلندو طبن درین  
ایل ویتانند طابان ورا ود ونتدیگی یامی  رو  ر ح     بییین( 

ورا ود حریانا نا را    pull off ی    طش  گ او ان یو طب آنوانش 
 و ررا د  رراب ن  ۰8طب  رر  وگا ا ررکار ١)نترر ر ترراوی  گرریطط  

طب   (۵طاطش مرریش طب  رری ر   ررا ا EN1504-2  [41]طا رریاایاب
و اط آ تدری  بییرین  انرو     اییزو آنوانش ونتدین  8 ی ر ایل 

 ییاای  ی ب ن  نریی  یدری یرو ت  ر  اانییی وصرا ح طاا رگاش       
 تییا  اازاط میش ابا و گیطنیش ا د 

 
 معیار کیفیت روکش های محافظ سطح بتنی -7 جدود

 
 سیمانی اصالح شده با التکسنتایج کنترد کیفیت م اد آببند پلیمری پایه  -8 جدود

 

 تامین آببندی3-3-1-3
ت ا ت  نیاب ویرت ط  گلندرو ور بط  حرث تراوی  یاورا آ تدرین        

 رری ب ن  رر     طب گلندررو  ی رردیاطنب انزرراط ب یررش آ تدرری   
ا ر ه آب  ریا ا  نرت اصرربی       تریط اوکررا    ری  ییزر اب طبن  

 ی   ر طش طب حا یکرو گلندرو طبن درین  را وا رییو تدیرا تتر ب         
  ان  ورری ایرر ط ونرریریت آب ان ورری ا  ب طن طبن با ارراویک    

احییررار ط ب نط  آب ان یدرراب   ان   ررد وا ررییو )ان وزرریان   
طندرراویکی  تیییررا   یا ی بیرران انزرراط مرریش طب اررری ضرری ات   

  طب ایانررد باییررا ی  ( 8 مرریابشمررکا  –ارر   نبررت تخینررش  
ویاابررد  بیررا یان طبن طب   ررد مرریاب وا ررییو  آ   ررو وزرر

اخ ایرری آ بط  طب انرر   ضرربید انرر  اوکررا    رر ط طابط یررو آب  
طب عرر ر نوررا ب وحررا ونرری ط مرریش ورری ا  ب طن طبن با ط ب  
نطش    ررو وحررا طبن طب   ررد ااحیررو وا ررییو یررابن مرریش باش  

 یدییر گیطط    نامیو    انش طواب ا یی آب  یی نا ا
    [7] (BS EN 12390-8)آنوانش و ا د  ا ا یاایابط تش   ن ی

یدییر صحد تیبکریط وراطش     اتنآنوا  نان ویییی یکنا  ه آب 

آزمایش نفوذ آب در بتن
)میلیمتر(

pulloff - آزمایش چسبندگی به سطح
kg/cm2

)Mpa(

آزمایش تایید همجواری با 
آب شرب

(BS EN-12390-8) [7](ASTM C1583) [13](BS 6920)  [15]

16.8 الی 024.3
OK)1.68 الی 2.43(

 نیررییت  ر  ورراطش آ تدری  ب   نرردنتایب یرش آ تدری  رر طش یرو و   
 شنآنوررا زررویای ۵طب  رری ر مرریابش گرریطط     یترراو ن ردیاط ی 

یرو   ی نریی  یدر   ن ری ب   ییاای ر  ونسانیییو اط آ تدی  بآ گذبن 
 ا د  یشنطاا گاش تییا  اازاط میش ابا و گیط ی وصا حیت    اانی

ییااگ او یو و اییش وی  ط واطش ب یش آ تدی و بط ا ی اطش مانی 
 ا  ه آب ویتامی 

 روش اجرا 
 ب د ا یاء عی   انگلن   ص بت ننی ننید  دین گیطنی:

وحرا طبن   نی ران نویحبرو  رو ط   خرش ن     نر : انی ران نن -ا س
)مررکا   گرریططیو تیآب ترنرر وزررا ب رر ح  رری    نی ررانن  ن

 (١٠ میابش

             
 محل بتن همج ار آب یآماده ساز -13-2شکل                               U-CUT هیناح جادیا -13-1شکل 

 
 نا ررراایاطش مرررریش  رررریا  ١٠-١ مررررکایررررو طب  ییااگ ارررو 

 وحرررا طبن ا یررریا  ررری  وحرررا ب دیررر   طبن  نآوررراطش  ررران
 شنررر رررا  رررینبت تخی یرررو طابان  ررری   یررری ویررریایت ا رررد 

یدیرریر مرریش   نتیررانتخی ن)یررو  رریا  نییررییبیو ۰۱تخررد 
 ۱ شنرررر(  ررررا ا رررری اطش ان وکررررش تخیگرررریططیا رررری اطش و

 ررا تیررد وی  رر     ییررییبیو 4٣تررا  ٠۰ ن ررو  یدررا  نیبرر یی
مررریش  اطنررر مررریابطا رررا  سا(  انمررریش    رررییرررییبیو ٠٣

یاوررررا آورررراطش  یمرررری   ررررا ورررراطش  ن ررررا ان منی رررر 
 ٠۰ ررررا ورا وررررد   ییاای رررر ونرررر ا ییرررری ییددرررریش تیو
طب اطاوررررو )یررررت یرررر آ  رررری (     گیطنرررریوگا ا ررررکار 

 نی رررانن  ن نلیرررابی ررر ح  ررری  تی بن ررران ینرررن اتیرررتیب
ان  ررر ح آ  نط طش  ن   تررراب دررریشنیش ترررا ییگ ارررو آی مررر

 (   ١٠-۰ مکام ط  )
ویحبرررو   نررروررر اط  ییددررریش طا رررا طبن: طب ا   نا ررریا -ب

ب انرررتد  رررو ابیطا رررا مررر نلیرررابیان تی درررا ی رررا ان اعی
    گیطنیانیاط  ت تبیییاتی  یییط  آ   ا و

 یداررر ب  بررر گیین ان انزررراط یرررد   :  چرررویوای نا ررریا - 
آ تدرری  بییررین    رری ن ورر ن ترری  یرران     نا یررو طب ب یررش  

اامررری ان حییییررران نا نرررو ان ب یرررش طب وحرررا یرررد ب     
ا ررریان واییچرررو طب وحرررا یرررد  طب ط ررری ب یررراب نررریاب     

 رررا ا ررری اطش ان وررر اط  ییددررریش  ١4گیمرررد   و رررا د مرررکا 
مررکا  ررا ترریر    یو ب رر یودا ررش  صرر بت  چکرر   ییرریتیو
 دنرر  ) یدارر ب تر گیطنرری ا رریا چررویوای یییی رراای ۰تررا  ٠

 یرررینان  یا تن رررو  ررر ح  ررری  نررری   چرررویوای یدیگونرررت
طب  صررر ص واییچرررو یررران     گیطنررری(ودا رررش ا ررری اطش  

واییچررو  ت  ررو  ررو الطنکرری   وحررا اتصررار طنرر اب   یررس  ررا   
 ا یانرری  ررانی  طنرر اب   ررا طبن طب وحررا اتصررار یررس  طنرر اب   

 رررو ویتاننرررد واییچرررو   طبن و  ررر ط    ب ا لاوررراً (باوکرررا)
یررو ترر  ش  رری   مرریایصرر بت تب یررری   نکسابوررو ا رریا ورری   

تررریط انزررراط اتصرررار  ررریط طب   و  رررشا ررریحکاط  ی ررریی ب 
واییچررو  رررا    ررذا   گرریطط مصررا و رریی  باوکررا   واییچررو     

ا ررریا  ١4-۰و رررا د مرررکا   رررااییییی  ۰ور ررر    ا بررراط
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 یرررد انزررراط مرررکا ودا رررش واییچرررو ان نرررو   گیطنررری  )
  گیطنررری( انررردا  رررو تدررر ا  مرررا ب   ا ررری اطش      4   رررو 

تبیییاتررری ودا رررش  رررا وررر ت واییچرررو یرررا طب ط  ط رررد   
وگا ا ررکار )و ررا و  رری  میآندررین  رری اش      ٠۰ ررا ورا وررد  
ا رررریا ( عتررررد ط رررری با بیا  ررررانایش C35 ررررا یرررر آ 

    گیطنی

ان  دررررا یورررر اط ب یررررش آ تدرررری:  ررررا ان اعی نا رررریا -ط
 سنرررطبن )ویرررذییش طب بط ابی ییررریط  مررر اتیرررصرررحد تیب

طب یرررد  یرررا      یی ررر چرررویوای حیصرررح ن(   ا ررریا"ب"
 ب رر ح  رری   ن رران ینرر  ن نلیررابیتی ن ررو ا رریا  دنرر ررا تدا

 نیرریی ررا ورراطش آ تدرری  ب  نب یررش آ تدرری ن ررو ا رریا نررتدا
 گیطنی  د تی ط  ییت انیاط طط  حیانا طب 

              
 اجرای ماهیچه در محل اتصاد دی ارهای مجاور آب -14-1شکل 

      
 
 

 
 اجرای ماهیچه در محل اتصاد دی اره مجاور آب به کف -14-2شکل 

 
مقایسااه هزینااه و زمانبناادی گزینااه جااایگزین بااا   3-4

 ورح اولیه
یررری میآندررری ویدی ررری ابند ان  رررو بیررر  اصررربی ابترررراء   

ب یررررایش نوررررا     بمرررر  و ررررک ت یی ییرررری  یی یررررد
تیررراط مررریش تیبیرررات ا یانررری   طب ایانرررد یرررایش یلندرررو 

 یرررد طب مصررر ر نترررا    بیررر  ابترررراء ییوی ررر طت رررکیا 
ت ررینح گیطنرری  طب انرر   خررش   رر ب   صررو وراننررو ان       
ا یررا ی  رری ورریت نوررا    ییچدرری  یلندررو ا رریا  رری  ط        
گلندرررو طبن  درررین ا  ررر  یررران ا یانررری  رررا ا ررری اطش ان     
وا رررییو  بررری ا بترررا    ییچدررری  آ تدرررین  رررانش یررران   
میآندرررین  رررا ا ررری اطش ان ب یرررش آ تدررری  بییرررین اازررراط    

  میش ا د  
 
 مقایسه هزینه انجام عملیات 3-4-1

یلندررو اازرراط تیبیررات ان ط   خرررش یلندررو ترراوی  وررر اط        
وصرررا ح وررر بط ایررران   یلندرررو ا ررریان تیبیرررات ت رررکیا    

  صررو  رریآ بط وراننررو    ۵مرریش ا ررد  طب  رری ر مرریابش    
ییااگ اررو  یلندررو ط  گلندررو ورر بط  حررث ابا ررو مرریش ا ررد     

ا  رر  یررا   نطبن  درری دررونیل لا یررو گرریططییررو و حاررو و 
 ابطیررربیو ١١١.۰ا بترررا   ی بررر وی رررا ا ررری اطش ان وا ررری  

 ررررا ورررر اط آ تدرررری  نطبن  درررری ن رررردیاطی  ب د   ارنررررب
 رررریآ بط مرررریش یررررو    ارنررررب ابطیرررربیو 8۵.١ نیرررریی ب

 ۰4.۰ لا یررر رررو و نانیصررراط نیا رررااییدیش صررریمو  ررر   
 نی% صررررریمو  ررررر  ۰8.١) تامرررررییو ارنرررررب ابطیررررربیو

 ( نانیصاط
 

 مقایسه اقتصادی گزینه های درزبندی ژوئنهای اجرایی -9جدود 

 

شماره 
بهای کل با اعماد ضرایب روششرحگزینه

باالسری
111,525,800,984ا ی اطش ان وا ییو  بی ا بتا عی  ا  یو طبن دین ا  دیان ا یانی1

2
عی  ویدی ی ابند میش طبن دین   

آ تدین ا    یان ا یانی
ا ی اطش ان و اط آ تدی  بییین  انو 
 ییاوی اص   میش  ا یتکا

87,067,879,906

24,457,921,078 مابه التفاوت

 مقایسه مدت زمان اجرای عملیات 3-4-1
  نورراای اازرراط مرریش  رری ب ن اانرریاط    تحبیررا ررا تدانررد  ررو  

طبنیرران ا یانرری طب یرری نررو ان ط  ب د ورر بط  حررثب  آ تدررین 
طب هیرری مرریش    صررو ایرران  باارریوا  یرری نررو ان ط  ب د     

 رریتد ا رریان   رری انرر  ا رراآابا ررو مرریش ا ررد   ١٣ رری ر 
ا  ر  یران ا یانری طب گلندرو ا ری اطش ان ور اط        آ تدینتیبیات 

ب د ا رری اطش ان  ی رریی ان  یا رری  ١.۱۰آ تدرری  بییررین  رریش ان 
ط یررا تیرریش امررلانش ورریت  ا بتررا  ویتامرری    وا ررییو  برری

نوا  ا ریا گلندرو ا ری اطش ان وا رییو  بری ا بترا ب حنا رید        
 رراین یی یررد وا ررییو  رری ب ن احرر ش ا رریا آ  ا ررد   ررین    
 تش  ریتد ا ریان  ییریط  طبن  را وا رییو  نریاب یدری تری         
ان ا رریان ب یررش آ تدرری  بییررین  رری ب ن تیرراط  رر     یدرری  

انر  اوری  رتش یرایش وریت نورا  ا ریا         ییز اب آب  ویتامی 
 رریان گلندررو ا رریان ب یررش آ تدرری    ب ن  ١۵٠ب ن  ررو  ٠١۱ان 

اییررج یررابن   4) ررا  کررابگیین  انررتد  ررو ا رریان وا ررییو   
    طش ا دییلوا ( 
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 ردیف

 متوسط راندمان عملیات اجرایی روش اجرا
 )متر در روز(

 حجم عملیات
 در کل پروژه

در درز و آببندی مدت زمان الزم برای انسداد 
 هدف از عملیات ماده مصرفی )روز( -اکیپ همزمان  4کل پروژه با 

 متر .526،8 5.03 انسداد درز ماستیک پلی اورتان 1
 طول درز

51، 
 195 .3.0 انسداد درز و ببندی سازه ماده آببند پلیمری 8

 

 جمع بندی -4
ویبیرررابط  ١١١.۰یلندرررو طبن درررین  رررا وا رررییو     -ا رررس

  رریآ بط مرریش بنررار  8۵.١بنررار    ررا ورر اط آ تدرری  بییررین     
 بنررررا ی ویبیررررابط ۰4.۰یررررو ا ررررااییدیش صرررریمو  رررر نی 

گلندررررو ویدی رررری ابند مرررریش آ تدررررین  ررررا      %(١.۰8)
 یرررا  ررر     یدررری ییزررر اب آب  آ تدررری  بییرررین ب یرررش

وا رررییو طبن درررین ا  دیررران ا یانررری  رررا    انرررتد  رررو  
 ویتامی 

 ررریتد ا ررریان تیبیرررات گلندرررو ا ررری اطش ان وررر اط       -ب
)وررریت ویررری طبن درررین طب ب ن  ررر طش   ۰٣آ تدررری  بییرررین  

نوررا  ا رریان ننررری  ررانن   ب  ررانن یرررا  رری  ییزررر اب      
آب  ررا ب یررش آ تدرری  بییررین ترنرریت  رری عرر ر یررا طبنش       

طب حا یکرررو بااررریوا  اازررراط تیبیرررات یررران ا یانررری  ررری ( 
)وررریت نورررا    ویررری طب ب ن ٠٣.۰طبن درررین  رررا وا رررییو  

ا ررریان مررریاب   اازررراط وا رررییو  بررری ا بترررا  طب طا رررا   

مررریاب ترنررریت  ررری عررر ر یرررا طبنش یررران ا یانررری  ررری (   
اییرررج  4 ررریان یررری اییرررج ویتامررری  ) رررا  کررراب گیرررین    

 بننررریش ونررریرا ان یرررت وررریت نورررا  ا ررریان گلندرررو       
ب ن  ررر طش طب حا یکرررو انررر  نورررا   ررریان      ٠١۱وا رررییو 

ب ن  ١۵٠یرررررین گلندرررررو ا ررررری اطش ان وررررر اط آ تدررررری  بی
 ویتامی( 

 درررین   ب یرررش یرررابن یرررا  ررر     یدررری  ناازررراط طب - 
 رررا وررر اط آ تدررری  بییرررین )گلندرررو ویدی ررری ابند مررریش(  
اوکررا  ا ررد آب با ان طبنش یررا    ررانش یرران  یدرری  رری اش       

طب حا یکرررو طبن درررین ا  دیررران    ررر ب یبررری ان  ررری   ررریطش
تدیرررا وررری ا ا ررر ه   رررا وا رررییو  بررری ا بترررا   ا یانررری 

ونررری ط یررریطش  با ان وحرررا ا  دیررران ا یانررری ونررریریت آب
  ررری  یاانررریا ا رررد آب ان یدرررابش یررران طبن  رررو مررریت   

 ررانش یرران   رریان آ تدررین    ییچگ اررو تمررییدی    رر طش ررای 
 میآندین طب ان  گلندو    ط اخ ایی طامد 
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 یرررد انزررراط مرررکا ودا رررش واییچرررو ان نرررو   گیطنررری  )
  گیطنررری( انررردا  رررو تدررر ا  مرررا ب   ا ررری اطش      4   رررو 

تبیییاتررری ودا رررش  رررا وررر ت واییچرررو یرررا طب ط  ط رررد   
وگا ا ررکار )و ررا و  رری  میآندررین  رری اش      ٠۰ ررا ورا وررد  
ا رررریا ( عتررررد ط رررری با بیا  ررررانایش C35 ررررا یرررر آ 

    گیطنی

ان  دررررا یورررر اط ب یررررش آ تدرررری:  ررررا ان اعی نا رررریا -ط
 سنرررطبن )ویرررذییش طب بط ابی ییررریط  مررر اتیرررصرررحد تیب

طب یرررد  یرررا      یی ررر چرررویوای حیصرررح ن(   ا ررریا"ب"
 ب رر ح  رری   ن رران ینرر  ن نلیررابیتی ن ررو ا رریا  دنرر ررا تدا

 نیرریی ررا ورراطش آ تدرری  ب  نب یررش آ تدرری ن ررو ا رریا نررتدا
 گیطنی  د تی ط  ییت انیاط طط  حیانا طب 

              
 اجرای ماهیچه در محل اتصاد دی ارهای مجاور آب -14-1شکل 

      
 
 

 
 اجرای ماهیچه در محل اتصاد دی اره مجاور آب به کف -14-2شکل 

 
مقایسااه هزینااه و زمانبناادی گزینااه جااایگزین بااا   3-4

 ورح اولیه
یررری میآندررری ویدی ررری ابند ان  رررو بیررر  اصررربی ابترررراء   

ب یررررایش نوررررا     بمرررر  و ررررک ت یی ییرررری  یی یررررد
تیررراط مررریش تیبیرررات ا یانررری   طب ایانرررد یرررایش یلندرررو 

 یرررد طب مصررر ر نترررا    بیررر  ابترررراء ییوی ررر طت رررکیا 
ت ررینح گیطنرری  طب انرر   خررش   رر ب   صررو وراننررو ان       
ا یررا ی  رری ورریت نوررا    ییچدرری  یلندررو ا رریا  رری  ط        
گلندرررو طبن  درررین ا  ررر  یررران ا یانررری  رررا ا ررری اطش ان     
وا رررییو  بررری ا بترررا    ییچدررری  آ تدرررین  رررانش یررران   
میآندرررین  رررا ا ررری اطش ان ب یرررش آ تدررری  بییرررین اازررراط    

  میش ا د  
 
 مقایسه هزینه انجام عملیات 3-4-1

یلندررو اازرراط تیبیررات ان ط   خرررش یلندررو ترراوی  وررر اط        
وصرررا ح وررر بط ایررران   یلندرررو ا ررریان تیبیرررات ت رررکیا    

  صررو  رریآ بط وراننررو    ۵مرریش ا ررد  طب  رری ر مرریابش    
ییااگ اررو  یلندررو ط  گلندررو ورر بط  حررث ابا ررو مرریش ا ررد     

ا  رر  یررا   نطبن  درری دررونیل لا یررو گرریططییررو و حاررو و 
 ابطیررربیو ١١١.۰ا بترررا   ی بررر وی رررا ا ررری اطش ان وا ررری  

 ررررا ورررر اط آ تدرررری  نطبن  درررری ن رررردیاطی  ب د   ارنررررب
 رررریآ بط مرررریش یررررو    ارنررررب ابطیرررربیو 8۵.١ نیرررریی ب

 ۰4.۰ لا یررر رررو و نانیصررراط نیا رررااییدیش صررریمو  ررر   
 نی% صررررریمو  ررررر  ۰8.١) تامرررررییو ارنرررررب ابطیررررربیو

 ( نانیصاط
 

 مقایسه اقتصادی گزینه های درزبندی ژوئنهای اجرایی -9جدود 

 

شماره 
بهای کل با اعماد ضرایب روششرحگزینه
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111,525,800,984ا ی اطش ان وا ییو  بی ا بتا عی  ا  یو طبن دین ا  دیان ا یانی1

2
عی  ویدی ی ابند میش طبن دین   

آ تدین ا    یان ا یانی
ا ی اطش ان و اط آ تدی  بییین  انو 
 ییاوی اص   میش  ا یتکا

87,067,879,906
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  نورراای اازرراط مرریش  رری ب ن اانرریاط    تحبیررا ررا تدانررد  ررو  

طبنیرران ا یانرری طب یرری نررو ان ط  ب د ورر بط  حررثب  آ تدررین 
طب هیرری مرریش    صررو ایرران  باارریوا  یرری نررو ان ط  ب د     

 رریتد ا رریان   رری انرر  ا رراآابا ررو مرریش ا ررد   ١٣ رری ر 
ا  ر  یران ا یانری طب گلندرو ا ری اطش ان ور اط        آ تدینتیبیات 

ب د ا رری اطش ان  ی رریی ان  یا رری  ١.۱۰آ تدرری  بییررین  رریش ان 
ط یررا تیرریش امررلانش ورریت  ا بتررا  ویتامرری    وا ررییو  برری

نوا  ا ریا گلندرو ا ری اطش ان وا رییو  بری ا بترا ب حنا رید        
 رراین یی یررد وا ررییو  رری ب ن احرر ش ا رریا آ  ا ررد   ررین    
 تش  ریتد ا ریان  ییریط  طبن  را وا رییو  نریاب یدری تری         
ان ا رریان ب یررش آ تدرری  بییررین  رری ب ن تیرراط  رر     یدرری  

انر  اوری  رتش یرایش وریت نورا  ا ریا         ییز اب آب  ویتامی 
 رریان گلندررو ا رریان ب یررش آ تدرری    ب ن  ١۵٠ب ن  ررو  ٠١۱ان 

اییررج یررابن   4) ررا  کررابگیین  انررتد  ررو ا رریان وا ررییو   
    طش ا دییلوا ( 
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 جمع بندی -4
ویبیرررابط  ١١١.۰یلندرررو طبن درررین  رررا وا رررییو     -ا رررس

  رریآ بط مرریش بنررار  8۵.١بنررار    ررا ورر اط آ تدرری  بییررین     
 بنررررا ی ویبیررررابط ۰4.۰یررررو ا ررررااییدیش صرررریمو  رررر نی 

گلندررررو ویدی رررری ابند مرررریش آ تدررررین  ررررا      %(١.۰8)
 یرررا  ررر     یدررری ییزررر اب آب  آ تدررری  بییرررین ب یرررش

وا رررییو طبن درررین ا  دیررران ا یانررری  رررا    انرررتد  رررو  
 ویتامی 

 ررریتد ا ررریان تیبیرررات گلندرررو ا ررری اطش ان وررر اط       -ب
)وررریت ویررری طبن درررین طب ب ن  ررر طش   ۰٣آ تدررری  بییرررین  

نوررا  ا رریان ننررری  ررانن   ب  ررانن یرررا  رری  ییزررر اب      
آب  ررا ب یررش آ تدرری  بییررین ترنرریت  رری عرر ر یررا طبنش       

طب حا یکرررو بااررریوا  اازررراط تیبیرررات یررران ا یانررری  ررری ( 
)وررریت نورررا    ویررری طب ب ن ٠٣.۰طبن درررین  رررا وا رررییو  

ا ررریان مررریاب   اازررراط وا رررییو  بررری ا بترررا  طب طا رررا   

مررریاب ترنررریت  ررری عررر ر یرررا طبنش یررران ا یانررری  ررری (   
اییرررج  4 ررریان یررری اییرررج ویتامررری  ) رررا  کررراب گیرررین    

 بننررریش ونررریرا ان یرررت وررریت نورررا  ا ررریان گلندرررو       
ب ن  ررر طش طب حا یکرررو انررر  نورررا   ررریان      ٠١۱وا رررییو 

ب ن  ١۵٠یرررررین گلندرررررو ا ررررری اطش ان وررررر اط آ تدررررری  بی
 ویتامی( 

 درررین   ب یرررش یرررابن یرررا  ررر     یدررری  ناازررراط طب - 
 رررا وررر اط آ تدررری  بییرررین )گلندرررو ویدی ررری ابند مررریش(  
اوکررا  ا ررد آب با ان طبنش یررا    ررانش یرران  یدرری  رری اش       

طب حا یکرررو طبن درررین ا  دیررران    ررر ب یبررری ان  ررری   ررریطش
تدیرررا وررری ا ا ررر ه   رررا وا رررییو  بررری ا بترررا   ا یانررری 

ونررری ط یررریطش  با ان وحرررا ا  دیررران ا یانررری ونررریریت آب
  ررری  یاانررریا ا رررد آب ان یدرررابش یررران طبن  رررو مررریت   

 ررانش یرران   رریان آ تدررین    ییچگ اررو تمررییدی    رر طش ررای 
 میآندین طب ان  گلندو    ط اخ ایی طامد 

 
 
 



فصلنامه
انجمن بتن ایران

64

 مراجع -5
  ۱۰میابش   "تیی  طبش  دی"(  ١٠۱8)و  ب تییاای ]١[
  ۰٣١8ا ت  ١۱طب  میش یدی ان  بیتی  نیانط ا  ی  طب طاا داوو " ی ا ک یة"]۰[
  ١٠۵8 یطاط  ۰8 ب اند  اط  ت آا ن   "ودحصی  یط تین   ییان  یا  با   دا یی "]٠[
 رری  یویدی رر نمررایکابیا - طبش طب طن  ی ا رریاا ن دررییا "( ١٠۵٠)ویرری ت(   –وررابن    رری  ایکرر ر ب )وبررو ناطشب ط       ]4[

 ا نی مییان ب اای ابات ا ر شنیان   "ا ییخاود  ن ان
 ااررو  ویتصرر   نترری ییننرری انررآ"(  ١٠۵٣ا رر دی  ۰١(ب )تسررو   ی رد  ایررح ا ررد   ویوررد وزانات گرراشن ا یطا برر ینورریب و ب ) درا  ]۰[

  ٠84۵۰یی  تی  -   انگاش یدی ای ن"ا د؟ ای یا  طب وزانات
ب وبا اررد اورر ب مدرریب طمیرری تحریرررات   ١۰٠(  ا ررینو مرریابش ١٠۵4ضرر ا     وبیابیرران عرری    وحا ررتو وخرران  آب نویدرری ) ]۱[

  یااوو بنلنب  انوا  وینیند    یااوو بنلن ی  ب 
[7] EN British standard, "Testing hardened concrete. Depth of penetration of water under 
pressure", EN12390-8, 2019 
[8] DIN, "Testing concrete; testing of hardened concrete", DIN 1048-5, 1991 
[9] USBR, "Procedure for determining water permeability of concrete", United States. Bureau of 
Reclamation, USBR 4913, 1992 
[10] CRD, "Standard Test Method for Water Permeability of Concrete", CRD C48, 1992 
[11] ASTM, "Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist 
Chloride 
Ion Penetration", ASTM C1202, 2005 

ب وبا اررد اورر ب مدرری   ترری ن  وبیابیرراب  ررانوا     ١۰٣  ا ررینو مرریابش  (١4٣٣ط ط)تزینرری اارری   ،آنرری  ااوررو  رری  انرریا    ]١۰[
 وینیند    یااوو بنلن ی  ب 

[١٠] ASTM, "Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond 

Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and OverlayMaterials by Direct Tension (Pull-off 
Method)", ASTM C1583, 2004 
[14] EN French standard, "Products and systems for the protection and repair of concrete 
structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity", table 6– item 
15, NF EN 1504-2, 2005 
[15] BS, "Sutability of non-metalic products for use in contact with water intended for human 
consumption with regard to their effect on the quality of the water" – part 1, Specification, BS 
6920-1, 2000 

 

 

 یلگردهایم یوستگیبر پ کیماکروسنتت افیال ریمقاد ریتاث یشگاهیمطالعه آزما
   و بتن سبک یمریپل تیکامپوز

 

 
 
 

 
 

  
 

 دهیچک
. با توجه   باشد یبتن با آن م یوستگیمقاومت پ نیتام یبرا جیرا یها از روش یکی لگردهایاستفاده از خم در م ای یطول مهار نیتام
طهول   نیتهام  باشد، یم فیضع یمریپل یلگردهایم یب  علت شکل ظاهر یبطور ذات یمریپل یلگردهایبتن با م یوستگیپ نک یب  ا
اثهر بهتن    یب  منظور بررس قیتحق نیمتفاوت و محافظ  کاران  است. در ا یفوالد یلگردهایم یربا طول مها س یآن در مقا یمهار

با  یافیشامل بتن سبک )ب  عنوان شاهد( و بتن سبک ال بینوع بتن ب  ترت 2از  یمریپل یلگردهایم یالزم برا یبر طول مهار یافیال
 میکشش مستق شینمون ، آزما 9طالع  با ساخت م نیدر ا نیاستفاده شد. بنابرا افیمختلف ال ریطرح اختالط متفاوت شامل مقاد 3
 یآن در قفهل و بسهت داخله    یضهعف ذاته   لیه نشان داد استفاده از بتن سبک به  دل  قیتحق نیا جیاز بتن انجام شد. نتا لگردیم

در  نیه ا . عالوه برشود یم یلبا بتن معمو س یدر مقا یوستگیزود هنگام و از دست رفتن مقاومت پ یها ها باعث بروز ترک سنگدان 
 افیه نشهان داد که  وجهود ال    جیبودند، نتها  افیال یدرصد حجم 5/0و  3/0شامل  بیک  ب  ترت یافیبتن سبک ال یها طرح مخلوط

 لگردیم نیب یوستگیمقاومت پ شیامر منجر ب  جبران ضعف بتن سبک و افزا نیها موثر باشد و ا انداختن ترک ریدر ب  تاخ تواند یم
 تیه و متعاقهب آن ظرف  لگردیدر سطح مقطع م یو بتن، تنش کشش لگردیم نیب یوستگیمقاومت پ شیافزا. با شود یسبک م نو بت
 .ابدی یم شیافزا یمقطع بتن یینها

 .کیماکروسنتت افیال ،یمریپل تیکامپوز یلگردهایم ،یوستگیمقاومت پ ،یافی: بتن الیدیکل کلمات

 
 

 مقدم -1
 کیتتتبمنظتتتمس   تتتل  تتتت ا  بتتتد     لگتتت ایاستتتده از ا   

 یلگ اهتتت ی. ا تتت و ز استتتده از ا   ب شتتت  یسوش   ستتتم   تتت

 یبتتت ا لگ اهتتت یا    ی یتتتبتتتن انتتتما    تتت      یمتتت یپل

. اس وا تت   ایتتگ یبتتد   تتمسا استتده از  تت اس  تت   یستت     تتل 

بتتت مق  ق و تتتش اس  ی ق و تتتش ت  تتت  یتتت ظ یی یتتتو تتتما   ا

خمس تتت زق و   ستتتاکق  ق و تتتش اس  یطتتتی ح طیب ابتتت  شتتت ا

[ ب اتتتد شتتت ز استتتش 4-1] خانتتت ا یذوب و  طیب ابتتت  شتتت ا

  ی ن یافضل سیاو
 شیام ا  اا  گ ز ت ب یس  زق اا  ک ز  هن س یاتد 

  یبد  و     گ زیاسش  آ     ی   قییس    یشه  یاب
     یو تمسعن ش تش    م  خ و گ ا مل س قیتحق

 

 یاوسش  حم   ض یال
 ام ا   یاا  ک ز  هن س -اسش   ل لن یت سشن س

 ییس    یشه  یاب شیاا  گ ز ت ب
 اضم حقیقی ا جم  بد  ای ا 
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 مراجع -5
  ۱۰میابش   "تیی  طبش  دی"(  ١٠۱8)و  ب تییاای ]١[
  ۰٣١8ا ت  ١۱طب  میش یدی ان  بیتی  نیانط ا  ی  طب طاا داوو " ی ا ک یة"]۰[
  ١٠۵8 یطاط  ۰8 ب اند  اط  ت آا ن   "ودحصی  یط تین   ییان  یا  با   دا یی "]٠[
 رری  یویدی رر نمررایکابیا - طبش طب طن  ی ا رریاا ن دررییا "( ١٠۵٠)ویرری ت(   –وررابن    رری  ایکرر ر ب )وبررو ناطشب ط       ]4[

 ا نی مییان ب اای ابات ا ر شنیان   "ا ییخاود  ن ان
 ااررو  ویتصرر   نترری ییننرری انررآ"(  ١٠۵٣ا رر دی  ۰١(ب )تسررو   ی رد  ایررح ا ررد   ویوررد وزانات گرراشن ا یطا برر ینورریب و ب ) درا  ]۰[

  ٠84۵۰یی  تی  -   انگاش یدی ای ن"ا د؟ ای یا  طب وزانات
ب وبا اررد اورر ب مدرریب طمیرری تحریرررات   ١۰٠(  ا ررینو مرریابش ١٠۵4ضرر ا     وبیابیرران عرری    وحا ررتو وخرران  آب نویدرری ) ]۱[

  یااوو بنلنب  انوا  وینیند    یااوو بنلن ی  ب 
[7] EN British standard, "Testing hardened concrete. Depth of penetration of water under 
pressure", EN12390-8, 2019 
[8] DIN, "Testing concrete; testing of hardened concrete", DIN 1048-5, 1991 
[9] USBR, "Procedure for determining water permeability of concrete", United States. Bureau of 
Reclamation, USBR 4913, 1992 
[10] CRD, "Standard Test Method for Water Permeability of Concrete", CRD C48, 1992 
[11] ASTM, "Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist 
Chloride 
Ion Penetration", ASTM C1202, 2005 

ب وبا اررد اورر ب مدرری   ترری ن  وبیابیرراب  ررانوا     ١۰٣  ا ررینو مرریابش  (١4٣٣ط ط)تزینرری اارری   ،آنرری  ااوررو  رری  انرریا    ]١۰[
 وینیند    یااوو بنلن ی  ب 

[١٠] ASTM, "Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond 

Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and OverlayMaterials by Direct Tension (Pull-off 
Method)", ASTM C1583, 2004 
[14] EN French standard, "Products and systems for the protection and repair of concrete 
structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity", table 6– item 
15, NF EN 1504-2, 2005 
[15] BS, "Sutability of non-metalic products for use in contact with water intended for human 
consumption with regard to their effect on the quality of the water" – part 1, Specification, BS 
6920-1, 2000 
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 دهیچک
. با توجه   باشد یبتن با آن م یوستگیمقاومت پ نیتام یبرا جیرا یها از روش یکی لگردهایاستفاده از خم در م ای یطول مهار نیتام
طهول   نیتهام  باشد، یم فیضع یمریپل یلگردهایم یب  علت شکل ظاهر یبطور ذات یمریپل یلگردهایبتن با م یوستگیپ نک یب  ا
اثهر بهتن    یب  منظور بررس قیتحق نیمتفاوت و محافظ  کاران  است. در ا یفوالد یلگردهایم یربا طول مها س یآن در مقا یمهار

با  یافیشامل بتن سبک )ب  عنوان شاهد( و بتن سبک ال بینوع بتن ب  ترت 2از  یمریپل یلگردهایم یالزم برا یبر طول مهار یافیال
 میکشش مستق شینمون ، آزما 9طالع  با ساخت م نیدر ا نیاستفاده شد. بنابرا افیمختلف ال ریطرح اختالط متفاوت شامل مقاد 3
 یآن در قفهل و بسهت داخله    یضهعف ذاته   لیه نشان داد استفاده از بتن سبک به  دل  قیتحق نیا جیاز بتن انجام شد. نتا لگردیم

در  نیه ا . عالوه برشود یم یلبا بتن معمو س یدر مقا یوستگیزود هنگام و از دست رفتن مقاومت پ یها ها باعث بروز ترک سنگدان 
 افیه نشهان داد که  وجهود ال    جیبودند، نتها  افیال یدرصد حجم 5/0و  3/0شامل  بیک  ب  ترت یافیبتن سبک ال یها طرح مخلوط

 لگردیم نیب یوستگیمقاومت پ شیامر منجر ب  جبران ضعف بتن سبک و افزا نیها موثر باشد و ا انداختن ترک ریدر ب  تاخ تواند یم
 تیه و متعاقهب آن ظرف  لگردیدر سطح مقطع م یو بتن، تنش کشش لگردیم نیب یوستگیمقاومت پ شیافزا. با شود یسبک م نو بت
 .ابدی یم شیافزا یمقطع بتن یینها

 .کیماکروسنتت افیال ،یمریپل تیکامپوز یلگردهایم ،یوستگیمقاومت پ ،یافی: بتن الیدیکل کلمات

 
 

 مقدم -1
 کیتتتبمنظتتتمس   تتتل  تتتت ا  بتتتد     لگتتت ایاستتتده از ا   

 یلگ اهتتت ی. ا تتت و ز استتتده از ا   ب شتتت  یسوش   ستتتم   تتت

 یبتتت ا لگ اهتتت یا    ی یتتتبتتتن انتتتما    تتت      یمتتت یپل

. اس وا تت   ایتتگ یبتتد   تتمسا استتده از  تت اس  تت   یستت     تتل 

بتتت مق  ق و تتتش اس  ی ق و تتتش ت  تتت  یتتت ظ یی یتتتو تتتما   ا

خمس تتت زق و   ستتتاکق  ق و تتتش اس  یطتتتی ح طیب ابتتت  شتتت ا

[ ب اتتتد شتتت ز استتتش 4-1] خانتتت ا یذوب و  طیب ابتتت  شتتت ا

  ی ن یافضل سیاو
 شیام ا  اا  گ ز ت ب یس  زق اا  ک ز  هن س یاتد 

  یبد  و     گ زیاسش  آ     ی   قییس    یشه  یاب
     یو تمسعن ش تش    م  خ و گ ا مل س قیتحق

 

 یاوسش  حم   ض یال
 ام ا   یاا  ک ز  هن س -اسش   ل لن یت سشن س

 ییس    یشه  یاب شیاا  گ ز ت ب
 اضم حقیقی ا جم  بد  ای ا 
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اس  ی تتتم  فتتتمما  یگ یبتتتن انتتتما   تتت  لگتتت ای تتتم     یتتتا

    تتت ا   طتتت    یطتتتی ح طیبتتت  شتتت ا یستتت خش و ستتت  ه 

  ییپتت   قیو تتما   اشتتد  سفدتت س شتتک  پتت       یتتشتتما. بتت  ا 

تمدتتت   یمستتتدگیو  ق و تتتش پ دنی تتتیبتتتما   تتت ول امسد 

 یلگ اهتت ی  یبتت  بتتد  بتت ا   یفتتمما لگتت ایبتت     تتنیاس  ق 

 بتتت  [.5] شتتتما ی قتتت ع ضتتتعب  ح تتتمب  تتت    یمتتت یپل

شتتتتن خش و  لگ اهتتتت ی تتتتم     یتتتتگ تتتتد ش استتتتده از ا  ا

 گ یکتتت یاو  صتتت ل  اس تنتتت س   یتتتاملکتتت ا ا   یاسک  کتتت  

تمتتتک   یتتت. اتتت وز بتتت  اب شتتت  ی تتت شیتتت تتتمسا اهم  سیب تتت

ا  سفدتتت س بتتتد    تتتل  بتتتن   یحیتتتت  اسک  تتتح تنتتت  ی تتت

ا   یاسستتتتتد  یتخمتتتتت  یو همچنتتتتت یمتتتتت یپل لگتتتتت ای 

 یا  پ سا د هتتتت  یکتتتتیآ  اس استتتتد ش ب شتتتت .   شیتتتتظ ف

  یبتت یمستتدگی تتمسا سفدتت س و  ق و تتش پ    یتتاس ا  گتت اسیت ث

. اس وا تتت  و تتتما  ب شتتت  ی تتت یمتتت یپل لگتتت ایبتتتد  و  

بتتد  و   یبتت  ویتتا  تت  سفدتت س   تتتت و ا دقتت ل      یمستتدگیپ

گتت اس بتت   ق و تتش     یتتت ث ی. ا  ف تدمسهتت ب شتت  ی تت لگتت ای 

 طتتت   تتتتما  ی تتت یمتتت یپل لگتتت ایبتتتد  و    یبتتت یمستتتدگیپ

بتتتد ق  ی ق و تتتش ف تتت س لگتتت اقیطتتتمل  تتت فم    لگتتت اقی 

 یو شتتتتک  ظتتتت ه  لگتتتت ای  ی حصتتتتمس شتتتت گ طیشتتتت ا

[. تتتت  تنتتتم   ط لعتتت     1,6سا اس  ظتتت  گ فتتتش ]  لگتتت ای 

 تتت تمس ا جتتت    یا  پ سا د هتتت  کیتتتهتتت    یتتتت ث یسو ی ایتتت 

ط لعتتن ا جتت   شتت ز تمستتتط     ثتتت ل اس   یشتت ز استتش. بتت ا   

 ی[ ب سستتتتت8]  ی[ و ال ه ا تتتتت7بنمک ا تتتتتن و همکتتتتت سا   ]

و  ق و تتتش  یمتتت یپل لگتتت ایطتتتمل  تتت فم     یاستاتتت ع بتتت

  یتتتا جیآ  بتتت  بتتتد  ا جتتت   شتتت ز استتتش.  دتتت    یمستتتدگیپ

بتتت   یمتتت یپل لگتتت ای  ی ط لعتتت     تتت   اااز استتتش بتتت ا  

طتتمل  تت فم    یاو ب ابتت   شیبتت  افتت ا  مدتت یلی  5/11 طتت  

 یبتتتت ا یمستتتتدگی ق و تتتتش پ مدتتتت یلی  117بتتتتن  5/66ا  

اس تتت   بتتتن  15تتتت   15اس بتتت  ز  یهتتت  ت ه تتت تمتتت    مم تتتن

طتتتمل  شیگهتتتش افتتت ا تتتتما  ی تتت  یااشتتتش. بنتتت ب ا ازهمتتت 

 یبتتت ا یساز حتتت   تتتمث  ییبتتتن تنهتتت  تما تتت  ی متتت ی هتتت س

 یمتتت یپل لگتتت ایبتتتد  بتتت     یمستتتدگی ق و تتتش پ شیافتتت ا

ا جتت   شتت    یتمستتط ال ه ا تت تتتن  یگتت ی ط لعتتن ا اسب شتت . 

اس  ظتتت    یتتتبتتتن انتتتما   د   یمتتت یپل لگتتت ای[  طتتت   9]

ب ابتت   تیتتشتت ز بتتن ت ت  یب سستت یگ فدتتن شتت . بتت  ز  ط هتت   

  یتتتتبما تتتت . اس ا مدتتتت یلی  4/15و  1/19ق 9/15ق 7/11بتتتت  

بتتتما.  مدتتت یلی  117طتتتمل  تتت فم  ث بتتتش و ب ابتتت   قیتتتتحق

 ق و تتتش  لگتتت ای طتتت    شی  تتت   ااا بتتت  افتتت ا   جی دتتت 

 تما تت  یآ   تت  یتتا  ام یکتتی.  بتت ی یتتت هش  تت  یمستتدگیپ

 لگتتت ایاس اطتتت ا    یتتتتنش ب شتتت   یتتتبتتتما  تم   یتتت د 

و  یا جتت   شتت ز تمستتط اشتت ف    قتت  یتحق اسب شتت . یمتت یپل

بتتتت   یبتتتتد   عمتتتتمل ی[  ق و تتتتش ف تتتت س11همکتتتت سا   ]

ا   یکتتتتی گ پ ستتتتک ل بتتتتن انتتتتما    67و  14ق 16  ی قتتتت ا

 یمستتدگی ق و تتش پ  یاس  ظتت  گ فدتتن شتت .  قتت ا     هتت ی د 

ق 66/9ب ابتت  بتت    تیتت ط لعتتن بتتن ت ت   یتتب ستتش آ تت ز اس ا 

 و تتتتش ق  شیافتتتت ا  ی. بنتتتت ب اب شتتتت  ی تتتت 41/11و  58/9

 یمستتتتدگی ق و تتتتش پ شی نجتتتت  بتتتتن افتتتت ا   یف تتتت س

استتش تتتن   ییا  پ سا د هتت  یکتتی تتم  بتتد     یتتت ث.شتتما ی تت

اس سابطتتتن بتتت  آ  ا جتتت   شتتت ز استتتش.    ی ط لعتتت   تمدتتت 

 لگتتتت ای  یمستتتتدگی ق و تتتتش پ[ 11  تتتتمس و همکتتتت سا  ] 

ختتما تتت ات  سا   یو بتتد   عمتتمل  یاس بتتد   عمتتمل  یمتت یپل

  یتتتاس ا یمستتتدگی تتتمسا  ط لعتتتن  تتت اس ااا تتت .  ق و تتتش پ 

 اا  تتت   ا جیتحتتتش خمتتتش ا جتتت   شتتت .  دتتت     شیآ  تتت 

 شیب اتتتد افتتت ا  تما تتت  یاستتتده از ا  بتتتد  ختتتمات ات   تتت  

تتتتن تمستتتط  یگتتت ی ط لعتتتن ا اسشتتتما. یمستتتدگی ق و تتتش پ

  یتتتت ث ی[ ا جتتت   شتتت  بتتتن ب سستتت  11واسو تتت  و همکتتت سا  ] 

 یلگ اهتتتت ی  یمستتتتدگیاس  ق و تتتتش پ یفتتتتمما   یتتتتال

 قتت اس  صتت     قیتتتحق  یتتبتت  بتتد  پ ااختتش. اس ا   یفتتمما

اس هتتت   دتتت   کعتتتت بتتتما و ا      یتتتال لتتتمگ  یت 11   یتتتال

 75/1بتت   طتت    تیتتبتتن ت ت یفتتمما   یتتاو  تتم   دهتت و  ال 

  تتتتتاش  مدتتتتت قیلی  61و  65 طتتتتتمل مدتتتتت قیلی  65/1و 

و  1111 یو  ق و تتتتتتش ت  تتتتتت  7/85و  7/46 یابعتتتتتت ا

  تتتت   ااا  جی گ پ ستتتتک ل استتتتده از شتتتت .  دتتتت     6111

بتتت مت  و  ق و تتتش   یبتتت    تتتاش ابعتتت ا    یتتتاستتتده از ا  ال

اس  یمستتتدگی ق و تتتش پ شیب اتتتد افتتت ا   تتتد یب یت  تتت

اس  ط لعتتتتن   ی. همچنتتتتشتتتتما یاس تتتت   تتتت 91حتتتت وا 

[ ا جتتت   16فتتت  و همکتتت سا   ] یفختتت س تمستتتطتتتتن  یگتتت یا

   یتتتتاستتتتده از ا  ال اهتتتت  یشتتتت ز استتتتش   تتتت    تتتت  

 تما تت  ی تت یاس تت  حجمتت  1تتت   5/1اس بتت  ز  ل یپتت وپ یپلتت

بتتد   یکیختتمام  کتت    شیب اتتد افتت ا  ی یتتبطتتمس م تت  گ 

تم تتتن بتتتن گ تتتد ش   بتتت تندتتت ل تتتت ک شتتتما.   شیتتتو   بل

   نتتتت    یبتتتتد  و استتتتده از ا   صتتتت ل   تتتتم  یتکنملتتتتم 

 ی ق لتتتن ستتتع  یتتتبتتتد  ستتتاک اس ا و یمتتت یپل یلگ اهتتت ی 

 یمتت یپل لگتت ای   یبتت یمستتدگیسفدتت س پ یشتت  تتت  بتتن ب سستت  

 نظتتتمس ابدتتت ا   یتتتا یو بتتتد  ستتتاک پ ااخدتتتن شتتتما. بتتت ا 

اس  ق و تتتتش  ی ق و تتتتش ف تتتت س  یتتتتت ث  یبتتتت یا  تتتتنی ق 

و بتتد  ستتاک ا جتت      ی عمتتمل بتتد بتت   لگتت ای  یمستتدگیپ

 یشتتت . ستتتدس بتتت  اس  ظتتت  گتتت فد  ساز  ق و تتتش ف تتت س   

 لگتتت ای  یمستتتدگی ق و تتتش پ  یبتتت یا  تتتنی ق  ک تتت  ی

و بتتد  ستتاک ا جتت   گ فتتش. اس     یبتت  بتتد   عمتتمل   یمتت یپل

بتتتد   ی اتتت ا  ضتتتعب  ق و تتتش ب شتتت  یبتتت ا  یتتت  شیتتت ه 

آ  بتتت   یمستتتدگیتتتت هش  ق و تتتش پ  جتتتنیستتتاک و اس  د

بتتت  او  قتتت اس  دهتتت و   کیستتتندد  ت و تتت   یتتتا  ال لگتتت اقی 

 اسده از ش .  

 های آزمایشگاهی فعالیت -2

 تتم   دهتت و  بتتد  بتتن ت تیتتت شتت         1قیتتق ا  اس ایتت  تح

بتتد  ستتاک و بتتد  ستتاک الیتت فی بتت ای ب سستتی  ق و تتش        

اس ا تتتما  بتتتد  استتتده از شتتت .   GFRPپیمستتتدگی  یلگتتت ا 

اتت وز بتت  ایتت  بتتن  نظتتمس ب سستتی تتت ثی  الیتت   بتتد  اس  تتم     

 6/1بتتتد  الیتتت فی ا  او طتتت   اختتتد ع  دهتتت و  بتتت   قتتت ای  

 آ تتت از ا  اس تتت  حجمتتتی بتتتد  استتتده از شتتت . پتتتس 5/1و 

 هتتت ی   لتتت  اسو   یلگ اهتتت  ا  یتتک  هتت   هتتت ق   لتتت  ستت  ی 

دیمد  ستتت   15×15×15استتتد   اسا  کعتتتت شتتتک  بتتتن ابعتتت ا  

هتتت ی  یلگتتت ا اس وستتتط   لتتتت  تتت اس   تتت اس گ فدنتتت .  مم تتتن

هتت  بتتن   گ فدنتت  و همچنتتی  وستتط تتتب   لتتت تمتت    مم تتن    

ی  طتتت   یلگتتت ا ستتتمسان شتتت  تتتت  ا دهتتت ی ایگتتت      ا تتت ا ز

 یلگتتت ا بدما تتت  ختتت س  ا    لتتتت  تتت اس گیتتت ا تتتت   یتتت ا     

ل تتت ش آ  اس حتتتی  آ  تتت یش ا تتت ا ز گیتتت ی شتتتما. اس      

  و  تتتمسا آ  تتت یش   مم تتتن بدنتتتی ستتت خدن شتتت   9 ه یتتتش 

بیتتت و  ت تتتی گی   تتتدقی   یلگتتت ا ا  بتتتد   تتت اس گ فتتتش.  

سو   تتتمسا امتتت   18هتتت  پتتتس ا  ستتت خشق   تمتتت  ی  مم تتتن

 61هتتت  پتتتس ا  ستتت    آوسی  تتت اس گ فدنتتت .  ه یدتتت   مم تتتن  

 سو گی  مسا آ   یش   اس گ فدن .
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اس  ی تتتم  فتتتمما  یگ یبتتتن انتتتما   تتت  لگتتت ای تتتم     یتتتا

    تتت ا   طتتت    یطتتتی ح طیبتتت  شتتت ا یستتت خش و ستتت  ه 

  ییپتت   قیو تتما   اشتتد  سفدتت س شتتک  پتت       یتتشتتما. بتت  ا 

تمدتتت   یمستتتدگیو  ق و تتتش پ دنی تتتیبتتتما   تتت ول امسد 

 یلگ اهتت ی  یبتت  بتتد  بتت ا   یفتتمما لگتت ایبتت     تتنیاس  ق 

 بتتت  [.5] شتتتما ی قتتت ع ضتتتعب  ح تتتمب  تتت    یمتتت یپل

شتتتتن خش و  لگ اهتتتت ی تتتتم     یتتتتگ تتتتد ش استتتتده از ا  ا

 گ یکتتت یاو  صتتت ل  اس تنتتت س   یتتتاملکتتت ا ا   یاسک  کتتت  

تمتتتک   یتتت. اتتت وز بتتت  اب شتتت  ی تتت شیتتت تتتمسا اهم  سیب تتت

ا  سفدتتت س بتتتد    تتتل  بتتتن   یحیتتتت  اسک  تتتح تنتتت  ی تتت

ا   یاسستتتتتد  یتخمتتتتت  یو همچنتتتتت یمتتتتت یپل لگتتتتت ای 

 یا  پ سا د هتتتت  یکتتتتیآ  اس استتتتد ش ب شتتتت .   شیتتتتظ ف

  یبتت یمستتدگی تتمسا سفدتت س و  ق و تتش پ    یتتاس ا  گتت اسیت ث

. اس وا تتت  و تتتما  ب شتتت  ی تتت یمتتت یپل لگتتت ایبتتتد  و  

بتتد  و   یبتت  ویتتا  تت  سفدتت س   تتتت و ا دقتت ل      یمستتدگیپ

گتت اس بتت   ق و تتش     یتتت ث ی. ا  ف تدمسهتت ب شتت  ی تت لگتت ای 

 طتتت   تتتتما  ی تتت یمتتت یپل لگتتت ایبتتتد  و    یبتتت یمستتتدگیپ

بتتتد ق  ی ق و تتتش ف تتت س لگتتت اقیطتتتمل  تتت فم    لگتتت اقی 

 یو شتتتتک  ظتتتت ه  لگتتتت ای  ی حصتتتتمس شتتتت گ طیشتتتت ا

[. تتتت  تنتتتم   ط لعتتت     1,6سا اس  ظتتت  گ فتتتش ]  لگتتت ای 

 تتت تمس ا جتتت    یا  پ سا د هتتت  کیتتتهتتت    یتتتت ث یسو ی ایتتت 

ط لعتتن ا جتت   شتت ز تمستتتط     ثتتت ل اس   یشتت ز استتش. بتت ا   

 ی[ ب سستتتتت8]  ی[ و ال ه ا تتتتت7بنمک ا تتتتتن و همکتتتتت سا   ]

و  ق و تتتش  یمتتت یپل لگتتت ایطتتتمل  تتت فم     یاستاتتت ع بتتت

  یتتتا جیآ  بتتت  بتتتد  ا جتتت   شتتت ز استتتش.  دتتت    یمستتتدگیپ

بتتت   یمتتت یپل لگتتت ای  ی ط لعتتت     تتت   اااز استتتش بتتت ا  

طتتمل  تت فم    یاو ب ابتت   شیبتت  افتت ا  مدتت یلی  5/11 طتت  

 یبتتتت ا یمستتتتدگی ق و تتتتش پ مدتتتت یلی  117بتتتتن  5/66ا  

اس تتت   بتتتن  15تتتت   15اس بتتت  ز  یهتتت  ت ه تتت تمتتت    مم تتتن

طتتتمل  شیگهتتتش افتتت ا تتتتما  ی تتت  یااشتتتش. بنتتت ب ا ازهمتتت 

 یبتتت ا یساز حتتت   تتتمث  ییبتتتن تنهتتت  تما تتت  ی متتت ی هتتت س

 یمتتت یپل لگتتت ایبتتتد  بتتت     یمستتتدگی ق و تتتش پ شیافتتت ا

ا جتت   شتت    یتمستتط ال ه ا تت تتتن  یگتت ی ط لعتتن ا اسب شتت . 

اس  ظتتت    یتتتبتتتن انتتتما   د   یمتتت یپل لگتتت ای[  طتتت   9]

ب ابتت   تیتتشتت ز بتتن ت ت  یب سستت یگ فدتتن شتت . بتت  ز  ط هتت   

  یتتتتبما تتتت . اس ا مدتتتت یلی  4/15و  1/19ق 9/15ق 7/11بتتتت  

بتتتما.  مدتتت یلی  117طتتتمل  تتت فم  ث بتتتش و ب ابتتت   قیتتتتحق

 ق و تتتش  لگتتت ای طتتت    شی  تتت   ااا بتتت  افتتت ا   جی دتتت 

 تما تت  یآ   تت  یتتا  ام یکتتی.  بتت ی یتتت هش  تت  یمستتدگیپ

 لگتتت ایاس اطتتت ا    یتتتتنش ب شتتت   یتتتبتتتما  تم   یتتت د 

و  یا جتت   شتت ز تمستتط اشتت ف    قتت  یتحق اسب شتت . یمتت یپل

بتتتت   یبتتتتد   عمتتتتمل ی[  ق و تتتتش ف تتتت س11همکتتتت سا   ]

ا   یکتتتتی گ پ ستتتتک ل بتتتتن انتتتتما    67و  14ق 16  ی قتتتت ا

 یمستتدگی ق و تتش پ  یاس  ظتت  گ فدتتن شتت .  قتت ا     هتت ی د 

ق 66/9ب ابتت  بتت    تیتت ط لعتتن بتتن ت ت   یتتب ستتش آ تت ز اس ا 

 و تتتتش ق  شیافتتتت ا  ی. بنتتتت ب اب شتتتت  ی تتتت 41/11و  58/9

 یمستتتتدگی ق و تتتتش پ شی نجتتتت  بتتتتن افتتتت ا   یف تتتت س

استتش تتتن   ییا  پ سا د هتت  یکتتی تتم  بتتد     یتتت ث.شتتما ی تت

اس سابطتتتن بتتت  آ  ا جتتت   شتتت ز استتتش.    ی ط لعتتت   تمدتتت 

 لگتتتت ای  یمستتتتدگی ق و تتتتش پ[ 11  تتتتمس و همکتتتت سا  ] 

ختتما تتت ات  سا   یو بتتد   عمتتمل  یاس بتتد   عمتتمل  یمتت یپل

  یتتتاس ا یمستتتدگی تتتمسا  ط لعتتتن  تتت اس ااا تتت .  ق و تتتش پ 

 اا  تتت   ا جیتحتتتش خمتتتش ا جتتت   شتتت .  دتتت     شیآ  تتت 

 شیب اتتتد افتتت ا  تما تتت  یاستتتده از ا  بتتتد  ختتتمات ات   تتت  

تتتتن تمستتتط  یگتتت ی ط لعتتتن ا اسشتتتما. یمستتتدگی ق و تتتش پ

  یتتتت ث ی[ ا جتتت   شتتت  بتتتن ب سستتت  11واسو تتت  و همکتتت سا  ] 

 یلگ اهتتتت ی  یمستتتتدگیاس  ق و تتتتش پ یفتتتتمما   یتتتتال

 قتت اس  صتت     قیتتتحق  یتتبتت  بتتد  پ ااختتش. اس ا   یفتتمما

اس هتتت   دتتت   کعتتتت بتتتما و ا      یتتتال لتتتمگ  یت 11   یتتتال

 75/1بتت   طتت    تیتتبتتن ت ت یفتتمما   یتتاو  تتم   دهتت و  ال 

  تتتتتاش  مدتتتتت قیلی  61و  65 طتتتتتمل مدتتتتت قیلی  65/1و 

و  1111 یو  ق و تتتتتتش ت  تتتتتت  7/85و  7/46 یابعتتتتتت ا

  تتتت   ااا  جی گ پ ستتتتک ل استتتتده از شتتتت .  دتتتت     6111

بتتت مت  و  ق و تتتش   یبتتت    تتتاش ابعتتت ا    یتتتاستتتده از ا  ال

اس  یمستتتدگی ق و تتتش پ شیب اتتتد افتتت ا   تتتد یب یت  تتت

اس  ط لعتتتتن   ی. همچنتتتتشتتتتما یاس تتتت   تتتت 91حتتتت وا 

[ ا جتتت   16فتتت  و همکتتت سا   ] یفختتت س تمستتتطتتتتن  یگتتت یا

   یتتتتاستتتتده از ا  ال اهتتتت  یشتتتت ز استتتتش   تتتت    تتتت  

 تما تت  ی تت یاس تت  حجمتت  1تتت   5/1اس بتت  ز  ل یپتت وپ یپلتت

بتتد   یکیختتمام  کتت    شیب اتتد افتت ا  ی یتتبطتتمس م تت  گ 

تم تتتن بتتتن گ تتتد ش   بتتت تندتتت ل تتتت ک شتتتما.   شیتتتو   بل

   نتتتت    یبتتتتد  و استتتتده از ا   صتتتت ل   تتتتم  یتکنملتتتتم 

 ی ق لتتتن ستتتع  یتتتبتتتد  ستتتاک اس ا و یمتتت یپل یلگ اهتتت ی 

 یمتت یپل لگتت ای   یبتت یمستتدگیسفدتت س پ یشتت  تتت  بتتن ب سستت  

 نظتتتمس ابدتتت ا   یتتتا یو بتتتد  ستتتاک پ ااخدتتتن شتتتما. بتتت ا 

اس  ق و تتتتش  ی ق و تتتتش ف تتتت س  یتتتتت ث  یبتتتت یا  تتتتنی ق 

و بتتد  ستتاک ا جتت      ی عمتتمل بتتد بتت   لگتت ای  یمستتدگیپ

 یشتتت . ستتتدس بتتت  اس  ظتتت  گتتت فد  ساز  ق و تتتش ف تتت س   

 لگتتت ای  یمستتتدگی ق و تتتش پ  یبتتت یا  تتتنی ق  ک تتت  ی

و بتتد  ستتاک ا جتت   گ فتتش. اس     یبتت  بتتد   عمتتمل   یمتت یپل

بتتتد   ی اتتت ا  ضتتتعب  ق و تتتش ب شتتت  یبتتت ا  یتتت  شیتتت ه 

آ  بتتت   یمستتتدگیتتتت هش  ق و تتتش پ  جتتتنیستتتاک و اس  د

بتتت  او  قتتت اس  دهتتت و   کیستتتندد  ت و تتت   یتتتا  ال لگتتت اقی 

 اسده از ش .  

 های آزمایشگاهی فعالیت -2

 تتم   دهتت و  بتتد  بتتن ت تیتتت شتت         1قیتتق ا  اس ایتت  تح

بتتد  ستتاک و بتتد  ستتاک الیتت فی بتت ای ب سستتی  ق و تتش        

اس ا تتتما  بتتتد  استتتده از شتتت .   GFRPپیمستتتدگی  یلگتتت ا 

اتت وز بتت  ایتت  بتتن  نظتتمس ب سستتی تتت ثی  الیتت   بتتد  اس  تتم     

 6/1بتتتد  الیتتت فی ا  او طتتت   اختتتد ع  دهتتت و  بتتت   قتتت ای  

 آ تتت از ا  اس تتت  حجمتتتی بتتتد  استتتده از شتتت . پتتتس 5/1و 

 هتتت ی   لتتت  اسو   یلگ اهتتت  ا  یتتک  هتت   هتتت ق   لتتت  ستت  ی 

دیمد  ستتت   15×15×15استتتد   اسا  کعتتتت شتتتک  بتتتن ابعتتت ا  

هتتت ی  یلگتتت ا اس وستتتط   لتتتت  تتت اس   تتت اس گ فدنتتت .  مم تتتن

هتت  بتتن   گ فدنتت  و همچنتتی  وستتط تتتب   لتتت تمتت    مم تتن    

ی  طتتت   یلگتتت ا ستتتمسان شتتت  تتتت  ا دهتتت ی ایگتتت      ا تتت ا ز

 یلگتتت ا بدما تتت  ختتت س  ا    لتتتت  تتت اس گیتتت ا تتتت   یتتت ا     

ل تتت ش آ  اس حتتتی  آ  تتت یش ا تتت ا ز گیتتت ی شتتتما. اس      

  و  تتتمسا آ  تتت یش   مم تتتن بدنتتتی ستتت خدن شتتت   9 ه یتتتش 

بیتتت و  ت تتتی گی   تتتدقی   یلگتتت ا ا  بتتتد   تتت اس گ فتتتش.  

سو   تتتمسا امتتت   18هتتت  پتتتس ا  ستتت خشق   تمتتت  ی  مم تتتن

 61هتتت  پتتتس ا  ستتت    آوسی  تتت اس گ فدنتتت .  ه یدتتت   مم تتتن  

 سو گی  مسا آ   یش   اس گ فدن .
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ها : مشخصات نمون 1جدول   

ت  ط   
 اخد ع

  ق و ش ف  سی  م  بد 
(MPa) 

  ط   یلگ ا  م   یلگ ا
(mm) 

 طمل   فم   یلگ ا

(mm) 

LWC Light-weight concrete 37 GFRP 8 80 
LFRC0.3 Light-weight fiber reinforced 

concrete 
38 GFRP 8 80 

LFRC0.5 Light-weight fiber reinforced 
concrete 

36 GFRP 8 80 

 

 
جزئیات نمون  ها و نحوه قرارگیری میلگرد در بتن: 1شکل   

 
 

 های مصالح ویژگی -2-1
 بتن -2-1-1
 بتت  بتتد  ستتاک و بتتد  ستتاک الیتت فی  تتم  او ا  تحقیتتق ایتت  اس

شتت . ستتیم    تتمسا استتده از ا   الیتت   استتده از  دهتت و   قتت ای 

ستتیم   تهتت ا  بتت    ستت خش ت سخ  تتن   1 تتم  ستتیم   تیتت    

ب شتت . اس  (  تتی1  خصتت   شتتیمی یی اسادتتن شتت ز اس  تت ول   

ط   اخد ع هت  او  تم  بتد  ستاک سی اا تن  تمسا استده از ا         

استده از شت . اسشتش     6ای بت   ت ول    تی      م    ستن سواخ  تن  

اا تتن  تتمسا استتده از اس بتتد  ستتاک و ستتاک الیتت فی ا  لیکتت  بتت   

ه از شتتت . استتتدتیتتتمگ   بتتت   د  کعتتتت 581و    خصتتتمم 

 اس اختتد ع طتت   تتت  هتت   کتت  یکی و فی یکتتی هتت ی ویژگتتی

استتتش. هتتت   ا  ا دختتت ب طتتت      شتتت ز ( اسادتتتن6 تتت ول  

( ایتت  استتش تتتن سابطتتن 6هتت ی اسادتتن شتت ز اس  تت ول    خلتتمع

 ق و تتش پیمستتدگی  یلگتت ا و بتتد  بتت  اس تت   صتت   الیتت      

 ق ی تتن شتتما. بتت ی   نظتتمس ابدتت ا بتت  اس  ظتت  گتت فد   ق و تتش 

و و  LWCشتتت ه    اتتت  یک تتت   بتتتی   مم تتتن   ف تتت سی تق ی

تتت ثی  استتده از ا  الیتت      LWC0.5و  LWC0.3هتت ی   مم تتن

شتتما. بتت  تم تتن بتتن ایتت    اس  ق و تتش پیمستتدگی   تتخ   تتی 

هت ی ستاک   تاش بتن       مضم  تن بطمس تلی  هت  و ب تش بتد    

ب شتت  و ضتتعب بتتد  اس تتت ک    بتتد   عمتتملی ضتتعیب تتت   تتی  

شتما.   دگی  تی خمساگی بتد  ستاک ب اتد ا  بتی  سفتد  پیمست      

ب ای  ات ا  ایت  ضتعب ا  الیت     ت وستنددیک استده از شت .        

ه ی بتد  ستاک الیت فی بت  او اس ت  حجمتی  دهت و  بتن          ط  

ا دختت ب شتت  تتت  تتت ثی   قتت اس الیتت   بتت        5/1و  6/1ت تیتتت 

  ق و ش پیمسدگی اس ی بی شما.

 
سیمان: آنالیز شیمیایی 2جدول   

  م    از
سط    (%)آ  لی  شیمی یی 

  خصمم
(   

  ⁄ ) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O L.O. I 

 200000 2 0.7 0.5 0.2 0.9 1.7 1.1 1.2 91.7  ق اس

 

 
: طرح اختالط بتن3جدول   

LFRC0.5 LFRC0.3 LWC ت  ط   اخد ع 
       ق و ش ف  سی 37 38 36

         ول امسدی یدن 23720 26550 27610

⁄      مگ لی 1820 1830 1826   
     اس   حجمی الی   0 0.3 0.5

⁄      ق اس الی   0 2.7 4.5   
   سن

(900) 

   سن
(900) 

   سن
(900) 

⁄      سی اا ن   

 لیک 
(220) 

 لیک 
(220) 

 لیک 
(220) 

⁄      اسشش اا ن   

⁄      پماس سنگ 225 225 225   

⁄      سیم   390 390 390   

0.4 0.4 0.4   ⁄  

     اس    90 85 75
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ها : مشخصات نمون 1جدول   

ت  ط   
 اخد ع

  ق و ش ف  سی  م  بد 
(MPa) 

  ط   یلگ ا  م   یلگ ا
(mm) 

 طمل   فم   یلگ ا

(mm) 

LWC Light-weight concrete 37 GFRP 8 80 
LFRC0.3 Light-weight fiber reinforced 

concrete 
38 GFRP 8 80 

LFRC0.5 Light-weight fiber reinforced 
concrete 

36 GFRP 8 80 

 

 
جزئیات نمون  ها و نحوه قرارگیری میلگرد در بتن: 1شکل   

 
 

 های مصالح ویژگی -2-1
 بتن -2-1-1
 بتت  بتتد  ستتاک و بتتد  ستتاک الیتت فی  تتم  او ا  تحقیتتق ایتت  اس

شتت . ستتیم    تتمسا استتده از ا   الیتت   استتده از  دهتت و   قتت ای 

ستتیم   تهتت ا  بتت    ستت خش ت سخ  تتن   1 تتم  ستتیم   تیتت    

ب شتت . اس  (  تتی1  خصتت   شتتیمی یی اسادتتن شتت ز اس  تت ول   

ط   اخد ع هت  او  تم  بتد  ستاک سی اا تن  تمسا استده از ا         

استده از شت . اسشتش     6ای بت   ت ول    تی      م    ستن سواخ  تن  

اا تتن  تتمسا استتده از اس بتتد  ستتاک و ستتاک الیتت فی ا  لیکتت  بتت   

ه از شتتت . استتتدتیتتتمگ   بتتت   د  کعتتتت 581و    خصتتتمم 

 اس اختتد ع طتت   تتت  هتت   کتت  یکی و فی یکتتی هتت ی ویژگتتی

استتتش. هتتت   ا  ا دختتت ب طتتت      شتتت ز ( اسادتتتن6 تتت ول  

( ایتت  استتش تتتن سابطتتن 6هتت ی اسادتتن شتت ز اس  تت ول    خلتتمع

 ق و تتش پیمستتدگی  یلگتت ا و بتتد  بتت  اس تت   صتت   الیتت      

 ق ی تتن شتتما. بتت ی   نظتتمس ابدتت ا بتت  اس  ظتت  گتت فد   ق و تتش 

و و  LWCشتتت ه    اتتت  یک تتت   بتتتی   مم تتتن   ف تتت سی تق ی

تتت ثی  استتده از ا  الیتت      LWC0.5و  LWC0.3هتت ی   مم تتن

شتتما. بتت  تم تتن بتتن ایتت    اس  ق و تتش پیمستتدگی   تتخ   تتی 

هت ی ستاک   تاش بتن       مضم  تن بطمس تلی  هت  و ب تش بتد    

ب شتت  و ضتتعب بتتد  اس تتت ک    بتتد   عمتتملی ضتتعیب تتت   تتی  

شتما.   دگی  تی خمساگی بتد  ستاک ب اتد ا  بتی  سفتد  پیمست      

ب ای  ات ا  ایت  ضتعب ا  الیت     ت وستنددیک استده از شت .        

ه ی بتد  ستاک الیت فی بت  او اس ت  حجمتی  دهت و  بتن          ط  

ا دختت ب شتت  تتت  تتت ثی   قتت اس الیتت   بتت        5/1و  6/1ت تیتتت 

  ق و ش پیمسدگی اس ی بی شما.

 
سیمان: آنالیز شیمیایی 2جدول   

  م    از
سط    (%)آ  لی  شیمی یی 

  خصمم
(   

  ⁄ ) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O L.O. I 

 200000 2 0.7 0.5 0.2 0.9 1.7 1.1 1.2 91.7  ق اس

 

 
: طرح اختالط بتن3جدول   

LFRC0.5 LFRC0.3 LWC ت  ط   اخد ع 
       ق و ش ف  سی 37 38 36

         ول امسدی یدن 23720 26550 27610

⁄      مگ لی 1820 1830 1826   
     اس   حجمی الی   0 0.3 0.5

⁄      ق اس الی   0 2.7 4.5   
   سن

(900) 

   سن
(900) 

   سن
(900) 

⁄      سی اا ن   

 لیک 
(220) 

 لیک 
(220) 

 لیک 
(220) 

⁄      اسشش اا ن   

⁄      پماس سنگ 225 225 225   

⁄      سیم   390 390 390   

0.4 0.4 0.4   ⁄  

     اس    90 85 75
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 میلگرد پلیمری 2-1-2
ا   تتم   GFRP  یلگتت ا ا  هتت   مم تتن تمتت  ی اس تحقیتتق ایتت  اس

( 1 یلیمدتت   طتت بق شتتک    8استتمی بتت   طتت   شتت ز پتت ش شتت 
شتت . بتتن  نظتتمس تعیتتی  ختتمام  کتت  یکی  یلگتت ا      استتده از

[ آ  تتت یش ت تتتش 14] ASTM-D7205 طتتت بق استتتد   اسا 
تتت  ش  –(  نحنتی تتنش   6 یلگت ا ا جت   شت ق  متمااس شتک        

اهتت .   یلگ اهتت ی  تتمسا استتده از اس ایتت  تحقیتتق سا   تت    تتی
    طتتت  شتتت  آ   کتتت  یکی   خصتتت   فی یکتتتی و همچنتتتی 

  ق و تتش حتت اتث  امسدی تتیدنق  تت ول استتمیق و    خصتتممق
 شتت ز اسادتتن (4 تت ول   اس گ تتیخدگی آ  تتت  ش و ت  تتی

 .اسش

 
 GFRP: میلگرد 3شکل 

 
 GFRP: منحنی تنش کرنش میلگرد 4شکل 

 
 

 GFRP: مشخصات مکانیکی میلگرد 4جدول 

  ط   م   یلگ ا
     

  ق و ش ت  ی

      
   ول امسدی یدن

       
 ت  ش
    

 مگ لی

       ⁄  
 GFRP 8 1024 50 2.3 2.2 

 
 
 الیاف 3-1-2

( ا  الیتتتتتت   4اس ایتتتتتت  تحقیتتتتتتق  طتتتتتت بق شتتتتتتک   

  ت وستتتنددیک ا اتتت ش تملیتتت  شتتت تش  تتت  م  تتتخ و گ ا تتتمل 

ستتتتی     استتتتده از شتتتت . ایتتتت  الیتتتت   بتتتت ای طتتتت     

و  LFRC0.3ستتتاک الیتتت فی بتتت  تتتت     هتتت ی بتتتد   خلتتتمع

LFRC0.5   اس تتتت  حجمتتتتی  5/1و  6/1بتتتتن ت تیتتتتت بتتتت

(   خصتتت   فی یکتتتی و  5بتتتد  استتتده از شتتت .  تتت ول     

 اه .  سا       ی  ک  یکی الی  
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 مکانیکی الیاف مشخصات: 5جدول 

 قطر
     

 طول
     

 نسبت ابعادی
      

 مقاومت کششی
      

 مدول االستیسیت 
      

 کرنش
    

 چگالی
       ⁄  

0.4 40 100 550 5.6 10 0.91 
 

 
ماکروسنتتیک امباس تولید شرکت نانونخ و گرانول سیرجان: الیاف 4شکل   

 
 
 

 انجام آزمایش -2-2
 و پلیمتت ی   یلگتت ا  پیمستتدگی  شتت ایط ب سستتی   نظتتمس  بتتن

 بتت   طتت بق بتتد  ا   یلگتت ا   تتدقی  ت تتش بتتد  آ  تت یش 

 ا  استتتتتتده از بتتتتتت  [ و15] ASTM-D7913 استتتتتتد   اسا

  تتت ب اس ایتتت  سوش یتتتک. شتتت  ا جتتت   یم یمسستتت ل استتتدگ ز

 اس  مم تتن فتتممای بتت ای  هتت س بتتد  اس  ظتت  گ فدتتن شتت .      

  یلگتتت ا طتتت   یتتتک و گ فتتتش فتتتممای  تتت اس  تتت ب وستتتط

 بتتتن آ  آ اا ا دهتتت ی و گ فتتتش  تتت اس استتتدگ ز فتتتک اسو 

. شتتت   دصتتت  (LVDT)ستتنج    کتتت   ت ییتت   سن تتتمس یتتک 

 سوی بتت  ایگتت  ستتنج  کتت   ت ییتت  استتدگ ز یتتک همچنتتی 

 تت ب  ت ییتت   کتت    حتتمسی   تتت  شتت   صتتت فتتممای  تت ب

ل تتت ش   یتتت ا   ه یدتتت . شتتتما گیتتت ی ا تتت ا ز  یتتت  فتتتممای

 ستتتنج  کتتت   ت ییتتت  ته ضتتت  ا  بتتتد  اسو   یلگتتت ا وا عتتتی

 دصتت  بتتن ا دهتت ی ب سگتت اسی شتت ز ا  ت ییتت   کتت   ستتنج       

آ  تتت یش  .آ تتت  ب ستتتش  دصتتت  بتتتن ا دهتتت ی آ اا  یلگتتت ا 

هتت  بصتتمس  ت ییتت   کتت   تندتت ل و بتت   تت ن ب سگتت ای       مم تتن

 یلیمدتت  بتت  ا یقتتن تتت   تت یی ااا تتن ی فتتش تتتن        1/1ث بتتش 

یکتتتتی ا   تتتتماسا الب(گ تتتتیخدگی  یلگتتتت ا اس ت تتتتشق    

 یلیمدتتت   5ب(گ تتتیخدگی بتتتد  یتتت   (ل  یتتت گی بتتتیش ا   

( 6 یلگتتتت ا بتتتت   یتتتت وی ث بتتتتش اتهتتتت   افدتتتت . شتتتتک     

 ب فتتتممایق ت ییتتت   پیک بنتتت ی آ  تتت یش بتتتن همتتت از  تتت   

 اه . ه  و اسدگ ز یم یمسس ل سا       ی  ک   سنج
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 میلگرد پلیمری 2-1-2
ا   تتم   GFRP  یلگتت ا ا  هتت   مم تتن تمتت  ی اس تحقیتتق ایتت  اس

( 1 یلیمدتت   طتت بق شتتک    8استتمی بتت   طتت   شتت ز پتت ش شتت 
شتت . بتتن  نظتتمس تعیتتی  ختتمام  کتت  یکی  یلگتت ا      استتده از

[ آ  تتت یش ت تتتش 14] ASTM-D7205 طتتت بق استتتد   اسا 
تتت  ش  –(  نحنتی تتنش   6 یلگت ا ا جت   شت ق  متمااس شتک        

اهتت .   یلگ اهتت ی  تتمسا استتده از اس ایتت  تحقیتتق سا   تت    تتی
    طتتت  شتتت  آ   کتتت  یکی   خصتتت   فی یکتتتی و همچنتتتی 

  ق و تتش حتت اتث  امسدی تتیدنق  تت ول استتمیق و    خصتتممق
 شتت ز اسادتتن (4 تت ول   اس گ تتیخدگی آ  تتت  ش و ت  تتی

 .اسش

 
 GFRP: میلگرد 3شکل 

 
 GFRP: منحنی تنش کرنش میلگرد 4شکل 

 
 

 GFRP: مشخصات مکانیکی میلگرد 4جدول 

  ط   م   یلگ ا
     

  ق و ش ت  ی

      
   ول امسدی یدن

       
 ت  ش
    

 مگ لی

       ⁄  
 GFRP 8 1024 50 2.3 2.2 

 
 
 الیاف 3-1-2

( ا  الیتتتتتت   4اس ایتتتتتت  تحقیتتتتتتق  طتتتتتت بق شتتتتتتک   

  ت وستتتنددیک ا اتتت ش تملیتتت  شتتت تش  تتت  م  تتتخ و گ ا تتتمل 

ستتتتی     استتتتده از شتتتت . ایتتتت  الیتتتت   بتتتت ای طتتتت     

و  LFRC0.3ستتتاک الیتتت فی بتتت  تتتت     هتتت ی بتتتد   خلتتتمع

LFRC0.5   اس تتتت  حجمتتتتی  5/1و  6/1بتتتتن ت تیتتتتت بتتتت

(   خصتتت   فی یکتتتی و  5بتتتد  استتتده از شتتت .  تتت ول     

 اه .  سا       ی  ک  یکی الی  

 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

St
re

ss
 (M

Pa
) 

Strain (%) 

 
 مکانیکی الیاف مشخصات: 5جدول 

 قطر
     

 طول
     

 نسبت ابعادی
      

 مقاومت کششی
      

 مدول االستیسیت 
      

 کرنش
    

 چگالی
       ⁄  
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ماکروسنتتیک امباس تولید شرکت نانونخ و گرانول سیرجان: الیاف 4شکل   

 
 
 

 انجام آزمایش -2-2
 و پلیمتت ی   یلگتت ا  پیمستتدگی  شتت ایط ب سستتی   نظتتمس  بتتن

 بتت   طتت بق بتتد  ا   یلگتت ا   تتدقی  ت تتش بتتد  آ  تت یش 

 ا  استتتتتتده از بتتتتتت  [ و15] ASTM-D7913 استتتتتتد   اسا

  تتت ب اس ایتتت  سوش یتتتک. شتتت  ا جتتت   یم یمسستتت ل استتتدگ ز

 اس  مم تتن فتتممای بتت ای  هتت س بتتد  اس  ظتت  گ فدتتن شتت .      

  یلگتتت ا طتتت   یتتتک و گ فتتتش فتتتممای  تتت اس  تتت ب وستتتط

 بتتتن آ  آ اا ا دهتتت ی و گ فتتتش  تتت اس استتتدگ ز فتتتک اسو 

. شتتت   دصتتت  (LVDT)ستتنج    کتتت   ت ییتت   سن تتتمس یتتک 

 سوی بتت  ایگتت  ستتنج  کتت   ت ییتت  استتدگ ز یتتک همچنتتی 

 تت ب  ت ییتت   کتت    حتتمسی   تتت  شتت   صتتت فتتممای  تت ب

ل تتت ش   یتتت ا   ه یدتتت . شتتتما گیتتت ی ا تتت ا ز  یتتت  فتتتممای

 ستتتنج  کتتت   ت ییتتت  ته ضتتت  ا  بتتتد  اسو   یلگتتت ا وا عتتتی

 دصتت  بتتن ا دهتت ی ب سگتت اسی شتت ز ا  ت ییتت   کتت   ستتنج       

آ  تتت یش  .آ تتت  ب ستتتش  دصتتت  بتتتن ا دهتتت ی آ اا  یلگتتت ا 

هتت  بصتتمس  ت ییتت   کتت   تندتت ل و بتت   تت ن ب سگتت ای       مم تتن

 یلیمدتت  بتت  ا یقتتن تتت   تت یی ااا تتن ی فتتش تتتن        1/1ث بتتش 

یکتتتتی ا   تتتتماسا الب(گ تتتتیخدگی  یلگتتتت ا اس ت تتتتشق    

 یلیمدتتت   5ب(گ تتتیخدگی بتتتد  یتتت   (ل  یتتت گی بتتتیش ا   

( 6 یلگتتتت ا بتتتت   یتتتت وی ث بتتتتش اتهتتتت   افدتتتت . شتتتتک     

 ب فتتتممایق ت ییتتت   پیک بنتتت ی آ  تتت یش بتتتن همتتت از  تتت   

 اه . ه  و اسدگ ز یم یمسس ل سا       ی  ک   سنج
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: پیکربندی آزمایش5شکل   

 

 بحث و نتایج -3
پ سا د هتتتت ی ا تتتت ا ز گیتتتت ی شتتتت ز اس آ  تتتت یش ت تتتتش 

تحقیتتق شتت     ق و تتش     تتدقی   یلگتت ا ا  بتتد  اس ایتت     

ق حتتت اتث   یتتت وی     پیمستتتدگی بتتتی  بتتتد  و  یلگتتت ا    

ق حتتتت اتث  تتتتتنش ت  تتتتی       ت  تتتتی اس  یلگتتتت ا 

ق   تتتتاش     ایجتتتت ا شتتتت ز اس ستتتتط   قطتتتت   یلگتتتت ا 

تتتنش ت  تتی ایجتت ا شتت ز بتتن حتت اتث   ق و تتش ت  تتی       

و  تتتتتم                 ستتتتتط   قطتتتتت   یلگتتتتت ا  

 .  تتت ک  ق ی تتتن تمتتت  ی   ب شتتت گ تتتیخدگی  مم تتتن  تتتی 

اس     هتت   ق و تتش پیمستتدگی بتتی  بتتد  و  یلگتت ا        مم تتن

(  ح ستتتتان 1 ظتتتت  گ فدتتتتن شتتتت  تتتتتن  طتتتت بق سابطتتتتن  

( حتتت اتث  6  و (1 شتتما. همچنتتتی  بتتن تمتتتک سوابتتط      تتی 

و   تتتاش      تتتتنش ت  تتتی ستتتط   قطتتت   یلگتتت ا     

تتتنش ت  تتی ایجتت ا شتت ز بتتن حتت اتث   ق و تتش ت  تتی       

شتتتتما. اس   ح ستتتتان  تتتتی                 یلگتتتت ا 

بتتتتن ت تیتتتتتق  طتتتت   یلگتتتت اق   و      ق  ایتتتت  سوابتتتتط 

ستتتتط   قطتتتت   یلگتتتت ا و طتتتتمل پیمستتتتدگی  یلگتتتت ا   

بمنظتتتمس ا تتتش بی تتتد  هتتت  آ  تتت یش ستتتن بتتت س  ب شتتت .  تتتی

تکتتت اس شتتت  و  دیجتتتن هتتت  یتتتک ا  پ سا د هتتت ی  تتت تمس بتتتن 

اسادتتتن شتتت ز   (6همتتت از ا حتتت ا  ا   عیتتت س آ  اس  تتت ول    

 اسش. 

      
       1                                                )  

   
    
    

           1                                        )  

                 
   

               6  )                 
  

                                     
  

 
 

: خالص  نتایج6جدول   

 مقاومت پیوستگی نوع گسیختگی
        

نسبت تنش حداکثر ب  
 گسیختگی
    

 حداکثر تنش میلگرد
      

 بار حداکثر
 کد نمون      

 از بین رفتن پیوستگی
 (شکست بتن)

6.49 
(0.65) 

25 
(3) 

259.75 
(26.06) 

13.05 
(1.31) LWC2 

 از بین رفتن پیوستگی
 (شکست بتن)

8.48 
(0.79) 

33 
(3) 

339.17 
(31.86) 

17.04 
(1.6) LFRC1 

 از بین رفتن پیوستگی
 (شکست بتن)

9.6 
(0.94) 

37 
(4) 

383.96 
(37.61) 

19.54 
(1.57) LFRC2 

 اه  اا اا ااخ  پ ا د   ق اس ا ح ا  ا   عی س سا       ی

 
 منحنی بار تغییر مکان -3-1

ل  یتت گی ا دهتت ی آ اا  -اس ایتت    تتمش  دتت یج  نحنتتی بتت س    

هتتت     یلگتتت ا و  تتتم  گ تتتیخدگی بتتت ای تمتتت  ی  مم تتتن      

ل  یتتت گی  -شتتتم  .  متتتمااس تتتتنش   ق ی تتتن و ب سستتتی  تتتی

هتت ی بتتد  شتت ه  و    ا دهتت ی آ اا  یلگتت ا بتت ای گتت وز  مم تتن   

( اسادتتتن شتتت ز استتتش تتتت  تتتت ثی   قتتت اس  6الیتتت فی اس شتتتک   

  بتتد  و  یلگتت ا ب سستتی   الیتت   بتت   ق و تتش پیمستتدگی بتتی   

شتتما اس ابدتت ای   (   تت ه ز  تتی 6شتتما. اس  متتمااس شتتک     

آ  تتتت یش  نحنتتتتی بصتتتتمس  تتتتت    امتتتتمای ح تتتتتش   

تنتتتت  و  یلگتتتت ا هیچگم تتتتن ل  یتتتت گی اسو  بتتتتد     تتتتی

 تت اساق التتش ایتت  ا تت  و تتما تتتنش م تتان گی بتتی  ستتط      

[. بتتت  ا  بتتتی   16ب شتتت ]  یلگتتت ا و  خلتتتمع ستتتیم    تتتی  

یق  ق و تتتش  کتتت  یکی  سفتتتد  ایتتت  م تتتان گی شتتتیمی ی   

شتتتما تتتتن   شتتتی ا  اسگیتتت ی ستتتط   پیمستتتدگی آ تتت    تتتی

ب شتت . بتت  تم تتن بتتن  دتت یج  ط لعتت         یلگتت ا بتت  بتتد   تتی  

تتتما  اااتت  تتت ا  ق و تتش م تتان گی ابدتت ایی      پی تتی   تتی 

[. و 16ب شتتت ] واب تتتدن بتتتن  ق و تتتش ف تتت سی بتتتد   تتتی     

ه مقتتت س  ق و تتتش ف تتت سی بتتتد  بی تتتد  ب شتتت  شتتتیت      

[. م   بتتت ت  16شتتتما] ی آ تتت    تتتی متتتمااس ا   قطتتتن بتتت مت 

استتش  تتما گ تتیخدگی اس شتت ایط پیمستتدگی بتتی  بتتد  و       

تما تت  یکتتی ا  ایتت  ستتن ح لتتش سا شتت    شتتما        یلگتت ا  تتی 

ا  بتتتی  سفتتتد   ق و تتتش پیمستتتدگیق اس ایتتت  ح لتتتش       -1

 مکتتت  استتتش آ   یلگتتت ا و ستتتط  تمتتت ش آ  بتتت  بتتتد  ا   

 یلگتت ا  تت ا شتتماق تتتن اس ایتت   تتمس  ضتتعب  ق و تتش        

 یلگتت ا بتت  افتت ایش  ق و تتش ف تت سی بتتد  یتت         پیمستتدگی  

ب شتت . همچنتتی  اس ایتت     ت ییتت   تتم  آ    بتت   اتت ا   متتی   

ح لتتتتش  تتتتم  ایگتتتت ی ا  گ تتتتیخدگی   شتتتتی ا  تتتتت ک   

تما تتت  ب اتتتد  هتتت ی اسو  بتتتد  استتتش تتتتن  تتتی  ختتتمساگی

تتت هش ستتخدی و ل تت ش  یلگتت ا اسو  بتتد  شتتما تتتن اس       

ایتتت   تتتمس  افتتت ایش  ق و تتتش ف تتت سی و  تتتم  بتتتد        

    ق اس  ق و ش پیمسدگی  مث  ب ش .  تما   ب  ی

گ تتتیخدگی  یلگتتت اق اس ایتتت  ح لتتتش اس وا تتت   ق و تتتش  -1

پیمستتتدگی بتتتد  تتتت  حتتت ی تتتت  ی  شتتت ز استتتش تتتتن ا      

شتتتما و   حتتت اتث  ظ فیتتتش ت  تتتی  یلگتتت ا استتتده از  تتتی 

گ تتتتیخدگی اس ستتتتط   قطتتتت   یلگتتتت ا تحتتتتش ت تتتتش 

 افد . اته    ی

بتتتن التتتش ضتتتعب  خمساشتتت گی بتتتد ق اس ایتتت  ح لتتتش   -6

 تتتش ف تتت سی بتتتد  و اس  دیجتتتن آ   ق و تتتش ب شتتتیق     ق و
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: پیکربندی آزمایش5شکل   

 

 بحث و نتایج -3
پ سا د هتتتت ی ا تتتت ا ز گیتتتت ی شتتتت ز اس آ  تتتت یش ت تتتتش 

تحقیتتق شتت     ق و تتش     تتدقی   یلگتت ا ا  بتتد  اس ایتت     

ق حتتت اتث   یتتت وی     پیمستتتدگی بتتتی  بتتتد  و  یلگتتت ا    

ق حتتتت اتث  تتتتتنش ت  تتتتی       ت  تتتتی اس  یلگتتتت ا 

ق   تتتتاش     ایجتتتت ا شتتتت ز اس ستتتتط   قطتتتت   یلگتتتت ا 

تتتنش ت  تتی ایجتت ا شتت ز بتتن حتت اتث   ق و تتش ت  تتی       

و  تتتتتم                 ستتتتتط   قطتتتتت   یلگتتتتت ا  

 .  تتت ک  ق ی تتتن تمتتت  ی   ب شتتت گ تتتیخدگی  مم تتتن  تتتی 

اس     هتت   ق و تتش پیمستتدگی بتتی  بتتد  و  یلگتت ا        مم تتن

(  ح ستتتتان 1 ظتتتت  گ فدتتتتن شتتتت  تتتتتن  طتتتت بق سابطتتتتن  

( حتتت اتث  6  و (1 شتتما. همچنتتتی  بتتن تمتتتک سوابتتط      تتی 

و   تتتاش      تتتتنش ت  تتتی ستتتط   قطتتت   یلگتتت ا     

تتتنش ت  تتی ایجتت ا شتت ز بتتن حتت اتث   ق و تتش ت  تتی       

شتتتتما. اس   ح ستتتتان  تتتتی                 یلگتتتت ا 

بتتتتن ت تیتتتتتق  طتتتت   یلگتتتت اق   و      ق  ایتتتت  سوابتتتتط 

ستتتتط   قطتتتت   یلگتتتت ا و طتتتتمل پیمستتتتدگی  یلگتتتت ا   

بمنظتتتمس ا تتتش بی تتتد  هتتت  آ  تتت یش ستتتن بتتت س  ب شتتت .  تتتی

تکتتت اس شتتت  و  دیجتتتن هتتت  یتتتک ا  پ سا د هتتت ی  تتت تمس بتتتن 

اسادتتتن شتتت ز   (6همتتت از ا حتتت ا  ا   عیتتت س آ  اس  تتت ول    

 اسش. 

      
       1                                                )  

   
    
    

           1                                        )  

                 
   

               6  )                 
  

                                     
  

 
 

: خالص  نتایج6جدول   

 مقاومت پیوستگی نوع گسیختگی
        

نسبت تنش حداکثر ب  
 گسیختگی
    

 حداکثر تنش میلگرد
      

 بار حداکثر
 کد نمون      

 از بین رفتن پیوستگی
 (شکست بتن)

6.49 
(0.65) 

25 
(3) 

259.75 
(26.06) 

13.05 
(1.31) LWC2 

 از بین رفتن پیوستگی
 (شکست بتن)

8.48 
(0.79) 

33 
(3) 

339.17 
(31.86) 

17.04 
(1.6) LFRC1 

 از بین رفتن پیوستگی
 (شکست بتن)

9.6 
(0.94) 

37 
(4) 

383.96 
(37.61) 

19.54 
(1.57) LFRC2 

 اه  اا اا ااخ  پ ا د   ق اس ا ح ا  ا   عی س سا       ی

 
 منحنی بار تغییر مکان -3-1

ل  یتت گی ا دهتت ی آ اا  -اس ایتت    تتمش  دتت یج  نحنتتی بتت س    

هتتت     یلگتتت ا و  تتتم  گ تتتیخدگی بتتت ای تمتتت  ی  مم تتتن      

ل  یتتت گی  -شتتتم  .  متتتمااس تتتتنش   ق ی تتتن و ب سستتتی  تتتی

هتت ی بتتد  شتت ه  و    ا دهتت ی آ اا  یلگتت ا بتت ای گتت وز  مم تتن   

( اسادتتتن شتتت ز استتتش تتتت  تتتت ثی   قتتت اس  6الیتتت فی اس شتتتک   

  بتتد  و  یلگتت ا ب سستتی   الیتت   بتت   ق و تتش پیمستتدگی بتتی   

شتتما اس ابدتت ای   (   تت ه ز  تتی 6شتتما. اس  متتمااس شتتک     

آ  تتتت یش  نحنتتتتی بصتتتتمس  تتتتت    امتتتتمای ح تتتتتش   

تنتتتت  و  یلگتتتت ا هیچگم تتتتن ل  یتتتت گی اسو  بتتتتد     تتتتی

 تت اساق التتش ایتت  ا تت  و تتما تتتنش م تتان گی بتتی  ستتط      

[. بتتت  ا  بتتتی   16ب شتتت ]  یلگتتت ا و  خلتتتمع ستتتیم    تتتی  

یق  ق و تتتش  کتتت  یکی  سفتتتد  ایتتت  م تتتان گی شتتتیمی ی   

شتتتما تتتتن   شتتتی ا  اسگیتتت ی ستتتط   پیمستتتدگی آ تتت    تتتی

ب شتت . بتت  تم تتن بتتن  دتت یج  ط لعتت         یلگتت ا بتت  بتتد   تتی  

تتتما  اااتت  تتت ا  ق و تتش م تتان گی ابدتت ایی      پی تتی   تتی 

[. و 16ب شتتت ] واب تتتدن بتتتن  ق و تتتش ف تتت سی بتتتد   تتتی     

ه مقتتت س  ق و تتتش ف تتت سی بتتتد  بی تتتد  ب شتتت  شتتتیت      

[. م   بتتت ت  16شتتتما] ی آ تتت    تتتی متتتمااس ا   قطتتتن بتتت مت 

استتش  تتما گ تتیخدگی اس شتت ایط پیمستتدگی بتتی  بتتد  و       

تما تت  یکتتی ا  ایتت  ستتن ح لتتش سا شتت    شتتما        یلگتت ا  تتی 

ا  بتتتی  سفتتتد   ق و تتتش پیمستتتدگیق اس ایتتت  ح لتتتش       -1

 مکتتت  استتتش آ   یلگتتت ا و ستتتط  تمتتت ش آ  بتتت  بتتتد  ا   

 یلگتت ا  تت ا شتتماق تتتن اس ایتت   تتمس  ضتتعب  ق و تتش        

 یلگتت ا بتت  افتت ایش  ق و تتش ف تت سی بتتد  یتت         پیمستتدگی  

ب شتت . همچنتتی  اس ایتت     ت ییتت   تتم  آ    بتت   اتت ا   متتی   

ح لتتتتش  تتتتم  ایگتتتت ی ا  گ تتتتیخدگی   شتتتتی ا  تتتتت ک   

تما تتت  ب اتتتد  هتتت ی اسو  بتتتد  استتتش تتتتن  تتتی  ختتتمساگی

تتت هش ستتخدی و ل تت ش  یلگتت ا اسو  بتتد  شتتما تتتن اس       

ایتتت   تتتمس  افتتت ایش  ق و تتتش ف تتت سی و  تتتم  بتتتد        

    ق اس  ق و ش پیمسدگی  مث  ب ش .  تما   ب  ی

گ تتتیخدگی  یلگتتت اق اس ایتتت  ح لتتتش اس وا تتت   ق و تتتش  -1

پیمستتتدگی بتتتد  تتتت  حتتت ی تتتت  ی  شتتت ز استتتش تتتتن ا      

شتتتما و   حتتت اتث  ظ فیتتتش ت  تتتی  یلگتتت ا استتتده از  تتتی 

گ تتتتیخدگی اس ستتتتط   قطتتتت   یلگتتتت ا تحتتتتش ت تتتتش 

 افد . اته    ی

بتتتن التتتش ضتتتعب  خمساشتتت گی بتتتد ق اس ایتتت  ح لتتتش   -6

 تتتش ف تتت سی بتتتد  و اس  دیجتتتن آ   ق و تتتش ب شتتتیق     ق و
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شتتما و  هتت ی ایجتت ا شتت ز اس ستتط  بتتد  ظتت ه   تتی      تتت ک

 ق و تتتش پیمستتتدگی بتتتی  بتتتد  و  یلگتتت ا  اتتت  ا  سستتتی   

سوا.   یلگتت ا بتتن حتت اتث   ق و تتش ت  تتی آ  ا  بتتی   تتی      

هتتت ی ایتتت  تحقیتتتق  تتتما گ تتتیخدگی اس  اس تمتتت  ی  مم تتتن

و  هتتت ی اس و بصتتتمس  ظهتتتمس تتتت ک ختتتمساگی    1ح لتتتش 

بتتتد  بتتت  تتتت هش ستتتخدی و ل تتت ش  یلگتتت ا اسو  بتتتد      

هتتت   عیتتت س ا  بتتتی  سفتتتد    اتهتتت   افدتتت ا. اس ایتتت  آ  تتت یش 

 ق و تتتش پیمستتتدگی بتتت  اس  ظتتت  گتتت فد  ل تتت ش  یلگتتت ا   

 یلیمدتت    تتخ  شتت     5اسو  بتتد  تتت  سستتی   بتتن حتت      

[ تتتتن ایتتت   قتتت اس بتتتن انتتتما  حتتت  پتتت ی ش ا  بتتتی    17]

س اس ب شتتت . ایتتت   عیتتت    سفتتتد   ق و تتتش پیمستتتدگی  تتتی   

( بصتتتمس  ختتتط متتتی    تتت   اااز شتتت ز 6 متتتمااس شتتتک   

استتتش. ا تتت  اس تحقیتتتق ح ضتتت  آ  تتت یش بیتتت و  ت تتتی گی  

 یلگتت ا ا  بتتد  تتت  حتت  بتت مت  ا جتت   شتت  تتتن اس  متتمااس اس     

ب شتتت .    حیتتتن پتتتس ا  ختتتط متتتی    بتتت    تتت ه ز  تتتی   

( حتتت اتث   ق و تتتش پیمستتتدگی بتتت ای    7 متتتمااس شتتتک    

  او  مم تتتن بتتتد  اهتتت .  دتتت یج هتتت هتتت  سا   تتت    تتتی  مم تتتن

ستتتاک الیتتت فی اس حتتت وا یتتتک ساز  ق و تتتش ف تتت سی بتتت     

اس تتت  حجمتتتی  دهتتت و  الیتتت     تتت   ااا تتت  استتتده از ا   

تما تتت  بتتتن الیتتت  تندتتت ل تتتت ک و بتتتن تتتت خی    الیتتت    تتتی

ا تتت اخد  آ   ق و تتتش پیمستتتدگی بتتت مت ی سا تتتت  ی  تنتتت .  

هتتت ی الیتتت   اسو   التتتش ایتتت  ا تتت  پختتتش همگتتت  سشتتتدن 

شتتتما     مضتتتم  ب اتتتد  تتتیب شتتت . ایتتت  خلتتتمع بتتتد   تتتی

هتت ی ب شتتی  تت اس   هتت  اس   تتی  تتت ک  تعتت اا  یتت ای ا  الیتت   

بگیتتت ا و ا  ا  بتتتی  سفتتتد   ق و تتتش پیمستتتدگی  لتتتمگی ی   

تنتتت .  ق و تتتش پیمستتتدگی بتتتد  ستتتاک الیتتت فی بتتت ای       

بتتتن ت تیتتتت ب ابتتت     LFRC0.5و  LFRC0.3هتتت ی   مم تتتن

 گ پ ستتتک ل ح  تتت  شتتت . همچنتتتی  م       6/9و  48/8بتتت  

بتتتن  6/1ایش اس تتت  حجمتتتی الیتتت   ا   بتتت ت  استتتش افتتت  

اس تتتت ی  ق و تتتتش پیمستتتتدگی   16ب اتتتتد افتتتت ایش  5/1

 ش .

( بتتن ت تیتتت حتت اتث  تتتنش    9( و شتتک   8 متتمااس شتتک    

ایجتتت ا شتتت ز اس ستتتط   قطتتت   یلگتتت ا و   تتتاش حتتت اتث   

تتتتنش ت  تتتی ایجتتت ا شتتت ز اس  یلگتتت ا بتتتن  ق و تتتش      

اهتتتت . اس وا تتتت   گ تتتتیخدگی  هتتتت یی آ  سا   تتتت    تتتتی 

( حتت اتث  ظ فیتتش   بتت    9مااس شتتک   تتتما  گهتتش  متت    تتی

سا تتتت   اتتت  ا  ا  بتتتی  سفتتتد     GFRPاستتتده از ا   یلگتتت ا  

اهتتت . حتتت اتث  ظ فیتتتش ت  تتتی    پیمستتتدگی   تتت    تتتی 

 66/1ق  67/1  بتتت  استتتده از  یلگتتت ا بتتتن ت تیتتتت ب ابتتت  بتتت  

ق  LFRC1ق  LFRC2هتتتتتتت ی ق  بتتتتتتت ای  مم تتتتتتتن 15/1و 

LWC2 اهتت   ب شتت .  ق ی تتن ایتت   قتت ای    تت    تتی       تتی

تما تت  تتت  حتت    بتت  تتتم هی ظ فیتتش      از ا  الیتت    تتی استتده

سا اس بتتتد  ستتتاک   GFRP  بتتت  استتتده از ا   یلگ اهتتت ی   

افتتت ایش اهتتت . بطتتتمس تلتتتی بتتت  تم تتتن بتتتن  دتتت یج  تتت تمس  

بتتت و   GFRPتتتتما  گهتتتش استتتده از ا   یلگ اهتتت ی     تتتی

اس تتت   51شتتتما تتتت  تمدتتت  ا    هتتت س  ن ستتتت ب اتتتد  تتتی 

مل ظ فیتتتش ت  تتتی آ هتتت  اس ااضتتت ی بدنتتتی   بتتت  و تتت    

ب شتت  تتتن ایتت   مضتتم   نجتت  بتتن تتت هش ظ فیتتش  هتت یی       

هتتت ی ایجتتت ا شتتت ز و   قطتتت  بدنتتتیق افتتت ایش اتتت   تتتت ک

شتتتما. بنتتت ب ای  م   استتتش  گ تتتیخدگی  وا هنگتتت   آ   تتتی

تتت  بتت  تم تتن بتتن ال ا تت   ط احتتی و ستتط  تتتنش  تتمسا  یتت       

اس ستتتط   قطتتت   یلگتتت ا ا   تتتم  بتتتد   ن ستتتت استتتده از  

 شما. 
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شتتما و  هتت ی ایجتت ا شتت ز اس ستتط  بتتد  ظتت ه   تتی      تتت ک

 ق و تتتش پیمستتتدگی بتتتی  بتتتد  و  یلگتتت ا  اتتت  ا  سستتتی   

سوا.   یلگتت ا بتتن حتت اتث   ق و تتش ت  تتی آ  ا  بتتی   تتی      

هتتت ی ایتتت  تحقیتتتق  تتتما گ تتتیخدگی اس  اس تمتتت  ی  مم تتتن

و  هتتت ی اس و بصتتتمس  ظهتتتمس تتتت ک ختتتمساگی    1ح لتتتش 

بتتتد  بتتت  تتتت هش ستتتخدی و ل تتت ش  یلگتتت ا اسو  بتتتد      

هتتت   عیتتت س ا  بتتتی  سفتتتد    اتهتتت   افدتتت ا. اس ایتتت  آ  تتت یش 

 ق و تتتش پیمستتتدگی بتتت  اس  ظتتت  گتتت فد  ل تتت ش  یلگتتت ا   

 یلیمدتت    تتخ  شتت     5اسو  بتتد  تتت  سستتی   بتتن حتت      

[ تتتتن ایتتت   قتتت اس بتتتن انتتتما  حتتت  پتتت ی ش ا  بتتتی    17]

س اس ب شتتت . ایتتت   عیتتت    سفتتتد   ق و تتتش پیمستتتدگی  تتتی   

( بصتتتمس  ختتتط متتتی    تتت   اااز شتتت ز 6 متتتمااس شتتتک   

استتتش. ا تتت  اس تحقیتتتق ح ضتتت  آ  تتت یش بیتتت و  ت تتتی گی  

 یلگتت ا ا  بتتد  تتت  حتت  بتت مت  ا جتت   شتت  تتتن اس  متتمااس اس     

ب شتتت .    حیتتتن پتتتس ا  ختتتط متتتی    بتتت    تتت ه ز  تتتی   

( حتتت اتث   ق و تتتش پیمستتتدگی بتتت ای    7 متتتمااس شتتتک    

  او  مم تتتن بتتتد  اهتتت .  دتتت یج هتتت هتتت  سا   تتت    تتتی  مم تتتن

ستتتاک الیتتت فی اس حتتت وا یتتتک ساز  ق و تتتش ف تتت سی بتتت     

اس تتت  حجمتتتی  دهتتت و  الیتتت     تتت   ااا تتت  استتتده از ا   

تما تتت  بتتتن الیتتت  تندتتت ل تتتت ک و بتتتن تتتت خی    الیتتت    تتتی

ا تتت اخد  آ   ق و تتتش پیمستتتدگی بتتت مت ی سا تتتت  ی  تنتتت .  

هتتت ی الیتتت   اسو   التتتش ایتتت  ا تتت  پختتتش همگتتت  سشتتتدن 

شتتتما     مضتتتم  ب اتتتد  تتتیب شتتت . ایتتت  خلتتتمع بتتتد   تتتی

هتت ی ب شتتی  تت اس   هتت  اس   تتی  تتت ک  تعتت اا  یتت ای ا  الیتت   

بگیتتت ا و ا  ا  بتتتی  سفتتتد   ق و تتتش پیمستتتدگی  لتتتمگی ی   

تنتتت .  ق و تتتش پیمستتتدگی بتتتد  ستتتاک الیتتت فی بتتت ای       

بتتتن ت تیتتتت ب ابتتت     LFRC0.5و  LFRC0.3هتتت ی   مم تتتن

 گ پ ستتتک ل ح  تتت  شتتت . همچنتتتی  م       6/9و  48/8بتتت  

بتتتن  6/1ایش اس تتت  حجمتتتی الیتتت   ا   بتتت ت  استتتش افتتت  

اس تتتت ی  ق و تتتتش پیمستتتتدگی   16ب اتتتتد افتتتت ایش  5/1

 ش .

( بتتن ت تیتتت حتت اتث  تتتنش    9( و شتتک   8 متتمااس شتتک    

ایجتتت ا شتتت ز اس ستتتط   قطتتت   یلگتتت ا و   تتتاش حتتت اتث   

تتتتنش ت  تتتی ایجتتت ا شتتت ز اس  یلگتتت ا بتتتن  ق و تتتش      

اهتتتت . اس وا تتتت   گ تتتتیخدگی  هتتتت یی آ  سا   تتتت    تتتتی 

( حتت اتث  ظ فیتتش   بتت    9مااس شتتک   تتتما  گهتتش  متت    تتی

سا تتتت   اتتت  ا  ا  بتتتی  سفتتتد     GFRPاستتتده از ا   یلگتتت ا  

اهتتت . حتتت اتث  ظ فیتتتش ت  تتتی    پیمستتتدگی   تتت    تتتی 

 66/1ق  67/1  بتتت  استتتده از  یلگتتت ا بتتتن ت تیتتتت ب ابتتت  بتتت  

ق  LFRC1ق  LFRC2هتتتتتتت ی ق  بتتتتتتت ای  مم تتتتتتتن 15/1و 

LWC2 اهتت   ب شتت .  ق ی تتن ایتت   قتت ای    تت    تتی       تتی

تما تت  تتت  حتت    بتت  تتتم هی ظ فیتتش      از ا  الیتت    تتی استتده

سا اس بتتتد  ستتتاک   GFRP  بتتت  استتتده از ا   یلگ اهتتت ی   

افتتت ایش اهتتت . بطتتتمس تلتتتی بتتت  تم تتتن بتتتن  دتتت یج  تتت تمس  

بتتت و   GFRPتتتتما  گهتتتش استتتده از ا   یلگ اهتتت ی     تتتی

اس تتت   51شتتتما تتتت  تمدتتت  ا    هتتت س  ن ستتتت ب اتتتد  تتتی 

مل ظ فیتتتش ت  تتتی آ هتتت  اس ااضتتت ی بدنتتتی   بتتت  و تتت    

ب شتت  تتتن ایتت   مضتتم   نجتت  بتتن تتت هش ظ فیتتش  هتت یی       

هتتت ی ایجتتت ا شتتت ز و   قطتتت  بدنتتتیق افتتت ایش اتتت   تتتت ک

شتتتما. بنتتت ب ای  م   استتتش  گ تتتیخدگی  وا هنگتتت   آ   تتتی

تتت  بتت  تم تتن بتتن ال ا تت   ط احتتی و ستتط  تتتنش  تتمسا  یتت       

اس ستتتط   قطتتت   یلگتتت ا ا   تتتم  بتتتد   ن ستتتت استتتده از  

 شما. 
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: حداکثر تنش کششی ایجاد شده در میلگرد نسبت ب  تنش گسیختگی آن9شکل   

 

 نتیج  گیری-4
بتت  استت ش  دتت یج بتتن استتش آ تت ز ا  آ  تت یش ت تتش   تتدقی   

تتتما  اس  متت  بنتت ی و  دیجتتن گیتت ی بتتن    یلگتت ا ا  بتتد   تتی
 : ماسا  ی  اش سز ت ا

بددد اس فاددداز مه ف  ناددد ر ن  ادددی مراس بدددا  ن    م ددد         -1
GFRP    ت خددنم فادداز مه  نمددت انفن دد  ف  ثدد ففی  ک ش دد  ف  دد

 ف   .

بددددت ن دددد  نددددن  کدددد     س مر    مر  GFRPن    م دددد    -2
نق یسددت بدد  ن    م دد   شددنمم  نق اندد  ت ناددا ت فمادد   بدد       

 با  مفرم.
ضدد م نق اندد  ت ناددا ت بددا  اددبا ادد  ثدد   بدد  فادداز مه ف   -3

 ب ش . فل  ف ق بل جب فس نت

فشددیفید مر دد  فل دد ف ب ندد  فشددیفید نق اندد  ت ناددا ت ا      -4
نددت انفندد  بددت اددرن  بدد ما   ف  ادد د   GFRPنا جددت ن   دد م  مر

 مر نقرع با ت ب ا .
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 نتیج  گیری-4
بتت  استت ش  دتت یج بتتن استتش آ تت ز ا  آ  تت یش ت تتش   تتدقی   

تتتما  اس  متت  بنتت ی و  دیجتتن گیتت ی بتتن    یلگتت ا ا  بتتد   تتی
 : ماسا  ی  اش سز ت ا

بددد اس فاددداز مه ف  ناددد ر ن  ادددی مراس بدددا  ن    م ددد         -1
GFRP    ت خددنم فادداز مه  نمددت انفن دد  ف  ثدد ففی  ک ش دد  ف  دد

 ف   .

بددددت ن دددد  نددددن  کدددد     س مر    مر  GFRPن    م دددد    -2
نق یسددت بدد  ن    م دد   شددنمم  نق اندد  ت ناددا ت فمادد   بدد       

 با  مفرم.
ضدد م نق اندد  ت ناددا ت بددا  اددبا ادد  ثدد   بدد  فادداز مه ف   -3

 ب ش . فل  ف ق بل جب فس نت

فشددیفید مر دد  فل دد ف ب ندد  فشددیفید نق اندد  ت ناددا ت ا      -4
نددت انفندد  بددت اددرن  بدد ما   ف  ادد د   GFRPنا جددت ن   دد م  مر

 مر نقرع با ت ب ا .
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‘ù³}õ-| }öüô$ îý̄}õ ®}ò½å~û$¬ ø½’³ö®ÿ$à÷¡ú …ýÅ~öÿ ¼³Üþ$‰éã7

‘ëÙáº: 4-18808122

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 î̄²̧ú °}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

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 šÑÙ³ ©¯}ü~²ÿ

  ‘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 î̄®ÿ

‘ù³}õ- ¬ }òÝé|̂$ ¬ Øª³ ²}́ÿ$ ‰é|ã 81 à̄‰¹’þ:1174484131

 ‘ëÙô: 4-03268466 Ø~àº: 18629466

 ¼ý÷¼å~õ š†ëýú
 

 

ò~ñ { ö²}õ òÁ³ ̧ïó~õ

 ̧~©’ï~òþ {…¹~

 ‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ

 ö ²}û )‘÷̧~²(

 

 šù~® òÁ³ ¥ïμû

®ÜýÞ

 ‰~ü~ ̧~́

¸~©’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…ùμ}® ̧ýÙþ

‘ù³}õ-¬ Ø~Èïþ$¬ ²øþ îÑý³ÿ$‰é|ã 8$ö}¥¯1

  ‘ëÙô:8-31408988  Ø~àº:11408988

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}® ‘³ØýÑþ

 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-©ý~…~õ à³üð ©~õ ́ò̄$ ‘Ý~ÈÒ ¥~ØÎ$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ }®}²ÿ}êï~»$
È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯ 723 ‘ëÙô:72183068Ø~àº:25183068

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ò~À³ Ü~‚ïþ

‘ù³}õ- ¬ ¼ý« …ù~üþ ¼ï~êþ$…Ñ̄ }́ îý̄}õ ‰ý³ö´}õ$à÷¡ú 12 ‰é|ã 62
‘ëÙô:3-15611288 Ø~àº:79710688  moc.rakoocas.www

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»$Ð†Ý³ÿ ®öñ$ ‰éã81$È†Ýú7šó÷…þ  à̄‰¹’þ:1788168991

‘ëÙô:00010842  Ø~àº:29943122  moc.ri-nosyek.www

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ š÷}® Ôý†þ

‘ù³}õ- ‰~̧¯}²}õ$ òå~²̧’~õ4$ ‰éã5- à̄‰¹’þ:1144174661
‘ëÙô: 5-10701762     Ø~àº:50701762

moc.liamg@partaseht 

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 }…³}øýð ü÷̧Ùþ Ø³®

‘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 …~…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 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 

¸ýÚ …ó~

 }…óýú …’óþ

 àë÷üô

šù~® òÁ³ Ø~²»

¸~©’ï~òþ ̧~‘³}Œ ̧~î~õ ̧~́

‘ú ‘ýº

 î~à~®}ñ ¼³ß

²{ö²}

îùó̄þ̧ {̂ ö ©~ã

šù¾ ̧~́

}üïô ̧~́}õ Ð³¿
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 ‰ý~ñ ‰~êýμ}õ    

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ ¬ ©ý~…~õ ¼ùý̄ Ð†~̧Š÷²$ ‰éã 61

‘ëÙô: 36779188-96779188-18779188-58779188
Ø~àº:49039788

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¹Ñ÷® ¥ÝýÝ“

¸ïó~õ- ¬ }î~ñ$ ‰éã84 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 Ü~̧ð È³ÿ́

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$¬ }ê÷ò̄$¬5$‰éã81$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 }…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 š³®õ$¬ ̧³ö$‰éã 5$à̄‰¹’þ:3916598691

  ‘ëÙô:00326688  Ø~àº:10326688

   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 

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}́-…ë÷}² Ǖö̧þ$ò†¾ à÷¡ú91ö12$̧~©’ï~õ îÁ~òýâ$È†Ýú
¸÷ñ$ö}¥¯7$ à̄‰¹’þ:3548166817    ri.ratsogrisam.www   

‘ëÙáº:72960363-53860363-170

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ š÷}® Øé¨

‘ù³}õ- ¬ òë¹÷õ î~ò̄è$¬ òýë÷Ø³$à÷¡ú } ©’³}õ $‰éã75$)
¸~©’ï~õ|}êï~»(Ë 3 à̄‰¹’þ:1195381791   ‘ëÙáº:95542722-

59132722- 22-93022722-37912722

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@kalfnazasnivon

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï÷® ¥ÝýÝþ

‘ù³}õ-¼ù³ü~²$¼ù³š¯ǖ }ò̄ü½ú$Ø~́1$}Ô÷}õ11Ô³…þ$‰~̧~¶
‰³¼ýô$È†Ýú2$ö}¥¯7 ‘ëÙáº: 0556

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 

²}û ̧~́}õ ö ̧~©’ï~õ øóμ}

ä¹’³¿ ö ò÷̧~́ÿ
Àó~üÒ }ü³}òý~õ) î~ò~(

{²îú ®}í

¼³à“ {. » .Œ

¼³à“ ̧~©’ï~òþ
‰ì …ó̄

}Ü’Á~® ä¹’³ ®ò~

 î~²öõ …ó~–

 ‘÷̧Ñú òï~

 î’³} ̧~î~õ

ö´}õ

‘¦ëýì ̧~́û ‰³̧÷ò~¿

‰þ ̧~́}õ ö}²ò~

î¹ý³ ä¹’³ šó÷̂

î÷̧¹ú ¼ùý̄ ²š~‚þ

ò÷üô ̧~́}õ }Øéã

´²üô à÷û

}̧’³}‘÷»

à³}òŠ~üú ̧~́}õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 ò÷²öÿ́ ®ö̧“

‘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:12228483

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:33215413190-8698673190moc.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

î̄ü³Ð~îì:{Ü~ÿ Ðëþ ü÷̧Ùþ À~ê§

‘ù³}õ- ‘ù³}òŠ~²»$¬ }̧’ª³$…÷̧’~õ üáð ¼³Üþ$ ‰éã33$
‘ëÙáº:51637377-61537377 

  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ  }…÷Ðëþ ́}®û

‘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$ ©ý~…~õ îý³Ðï~®$ à÷¡ú üáð$ ‰éã5$
à̄‰¹’þ:1157397851‘ëÙô:51484788

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }®ö}² ®}®ÿ ¡ù³û ä½~
‘ù³}õ-¬ îÉù³ÿ$ …Ñ¯ }́ ¡ù~²²}û ̧ù³ö²®ÿ$ ¼ï~²û13$

 à̄‰¹’þ: 7777177651 ‘ëÙáº:14905788-03291488

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ ²Ä~ ¥†ý‡ ‰÷²

¸~²ÿ-…ë÷}² }îý³î~́ò̄²}òþ$ šó‡ …~òâ ‘›~²”$ ̧~©’ï~õ ̧ýó~$ È†Ýú
3 ‘ëÙô: 12266333-110 Ø~àº:05575333-

110à̄‰¹’þ:8656176184  moc.oohay@ten_nooraK 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ 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 

ä³}ò¹~ ‰~²»

{²¼ýô à÷û

î÷̧¹ú ¥³}

‰ì ̧~́û }ü³}õ

 ́òå~õ ‰³¼ý~

©~òú ̧~́ÿ ‰~²̧ï~õ ̧~́û

‰~ü¹“ ̧~́û

 

à÷êù~ñ

¼³à“ …ù†³

¸~́ {̂ àý~õ ‰~®

 Ø³}́ Ðï³}õ ‘̄…ý³

¼³à“ ¼ëá~

}…óýú ä÷ø³ ®ò~

¼~²îýó~

îù³}́ ̧~î~õ

²}û ̧~́}õ ö
¸~©’ï~õ ²ü’÷õ

…ó̄}¼“

…ó̄

 ‰ì ÀóÑ“ à~²öõ

òÝ¾ šù~õ êýï~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 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 öêýÑÁ³$ ²ö…³öÿ ‰~²ã îë“$¬ ¼ùý̄ Ðëþ }òÁ~²ÿ
)À¯}Ü“($ ‰éã52   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 
 

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$ ‰éã2à̄‰¹’þ:9998119561

‘ëÙô: 3-05389267-05141319

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$ È3$ö}¥¯51  à̄‰¹’þ:633899791 ‘ëÙô:4-30779322

Ø~àº:81779322  moc.oc-mahsra.www 

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-zivra.www 

¸~©’ï~òþ ©÷®ü~²

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

¸~©’ï~òþ {ä÷²

 ‰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
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ‰³öüô ²ö¼ô

‘ù³}õ- îóÉÝú22$¼ù³ã äë¹’~õ$¬ }îý³à†ý³$‰é|ã5$ö}¥¯1
‘ëÙáº:59817744  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~ÿ Ø³´}® ®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-…ë÷}²}̧’~® ¼ù³ü~²$…ë÷}²äëá~²-¸~©’ï~õ ‘›~²ÿ
¼ù³ü~²$¼ï~²û2$ È†Ýú3$ ö}¥¯3  à̄‰¹’þ:9006396515

‘ëÙáº: 37010133-140

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…~× …~è$ îÝ~…ì …ýï~²̧’~õ ¼³üÑ’þ$à÷¡ú ̧³ö²$
‰éã474  à̄‰¹’þ: 3553183618  ‘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 }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:00126869
Ø~àº:68928068

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 

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 }¥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 Ð†̄}ê†óþ ¼³Øþ 

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     

‘ëÙô:19498673-150 Ø~àº:16835673-150

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 

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 

ä³öû ò÷̧~õ

{…~®ä³}õ î~²ä÷õ

‘÷à~…’ô

{¶ò̄ …’ô îýÑ~®

 ̧~©’ï~òþ î³À÷Ã ®¶

à÷¼ú ̧~́}õ î~ò~

   ¡ýëá÷

À¦“ Ðï³}õ {²ü~

¸~©’ï~òþ ò~ö®üº ²}û

 ‰~²» ²ø~̂ ¼ý†á÷û

…ùó~® …ó~

²ü†~²    

Ðï³}õ$ {̂ ö ©¯î~”

 îóÉÝú {́}® àý¾

¸ýïýô ̧Š~ø~õ

²ö…ô ̧~́û

¡ùì ¡½ïú    

‰³®üº ̧~́û îó½÷² ø½’ð    

 ̧~©’ï~òþ ö ‘~̧ý¹~‘þ }¼á³ö®

¸~©’ï~òþ îÑ’†³

šù~® òÁ³ øï¯}õ

îùó̄¸þ }îý̄ …’ô

îùó̄þ̧ ü~®î~õ ̧~́}õ ¼ùý³
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 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   ̧ý̄ ²ö̈ }êú ©¯}ñ ²Ä÷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 

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 )02©Ê( 00738443 620

®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 ®}²ü÷¿ ²}̧’þ    

‘ù³}õ- ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ò³̧ý̄û …ú ‘Ý~ÈÒ …ù½’þ$ ¬ à÷¼¾$ ‰éã
53$ ö}¥¯ 2 ‘ëÙô: 81701588     Ø~àº: 91701588

 moc.thkasheb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }üï~õ }¥¯ü~õ      

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ¬ ¼ùý̄ {ü“$ ‰éã 823$  È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 2    

‘ëÙáº: 79237977- 20460977   à̄ ‰¹’þ: 3578666461

moc.nacew.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³²Ä~ î¦ï¯ò·}®

¸~²ÿ- ¬ Ø³øóæ$ ¬ ‰ý÷ò̄ÿ$ ò†¾ ‰ý÷ò̄ 71$ {‰~²‘ï~õ Ø̄ã$ Ë ̧÷ñ
à̄‰¹’þ: 8553588184  ‘ëÙô:20821133-110

Ø~àº:23520233-110

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ǖ È~ø³ü~õ     

‘ù³}õ- ò~²îâ$ ¬ ¼ùý̄ î¦ï¯ ®}öö® …³}‘þ )¡ïô Ô³…þ($ ¬ ¼ùý̄
®à’³ {ü“$ ‰éã 823$ È†Ýú ®öñ$ ö}¥¯ Ô³…þà̄ ‰¹’þ: 5578666461

‘ëÙô: 69360977    ‘ëÙàº: 75641977
moc.oohay@lopemraatsi 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý~ö¿ …̄²ÿ

¼ý³}́- …ë÷}² šïù÷²ÿ }̧éîþ$ šó‡ ÜëÑú à³üïª~òþ$ ̧~©’ï~õ
Ø›³$ à̄‰¹’þ: 9536184417

‘ëÙô: 2-1697223-170    Ø~àº: 82408223-170

   

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ Ø³šþ ¼ý³ à÷øþ

à³Ÿ- ÐÍýïýú$ ¬ È~êÝ~òþ ¼ï~êþ$äë¹’~õ 61$‰éã 47$ö}¥¯üâ
à̄‰¹’þ:8575875513    ‘ëÙáº:31094523-620

øï³}û:71071622190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ǖ²” ́}²Ó }ò̄²ü~òþ
‘ù³}õ- Øëáú ®öñ À~®Üýú$ …ë÷}² Ø³®ö»$ ¬ 03 î’³ÿ öêýÑÁ³$ ¬ ¼ùý̄
}…÷}êÙÅì Ì³}Ø’þ$ ‰éã02$ È†Ýú4$ ö}¥¯ 51$ à̄‰¹’þ: 2517871741

‘ëÙáº: 25900164-50800164     
 ri.nirafanamesa.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô ²Ä~ ́}®û

Ü~‚ð ¼ù³- ¬ ̧~²ÿ$ ü~»76$ à÷ÿ {́}®ä~õ  à̄‰¹’þ: 9199993674
‘ëÙô:46784024-110  Ø~àº: 80204024-110

 moc.liamg@ri.oc.tps 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›’†þ ¥¯ǖÿ

}ÀÙù~õ- ¬ }²…~̂$ …ô …¹“ ¼ï~²û 5$ ‰éã202$
à̄‰¹’þ:3644185618   ‘ëÙàº: 13742663-130

  ‘ëÙô ®Ø’³‘ù³}õ: 83830019-120 ri.srapgm.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }̧ï~Ðýì ²š~üþ ò›Ú {…~®ÿ

‘ù³}õ- ¼ù³ã Ô³̂$ ¬ }ü÷}òâ$ ¬ Øéîâ ¼ï~êþ$ à÷¡ú 32$ ‰éã2$
à̄‰¹’þ: 1893187641   ‘ëÙô: 9-77077088  Ø~àº: 66409088

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ²}îýô ²š†þ

‘ù³}õ- È³¼“$ …ë÷}² À~ê¦þ$ à÷¡ú ¼ù̄}ÿ È³¼“ ¼ï~êþ$‰éã93$
ö}¥¯6 à̄ ‰¹’þ: 7837499541   ‘ëÙô:31789166

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ }îý̄ÿ

‘ù³}õ- îý̄}õ öòâ$ ¬ ä~ò̄ÿ šó÷…þ$ à÷¡ú 52$ ‰éã21$ ö}¥¯01$
à̄‰¹’þ: 5114497151 ‘ëÙô: 3- 26430288  Ø~àº: 59636688

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†̄}êá³üð šÑÙ³ÿ
à³î~ò½~û- …ë÷}² ¼ùý̄ …ù½’þ$ îý̄}õ …¹ýœ$ à÷¡ú ¼ùý̄ }üá~üþ$

‰éã02    ‘ëÙô: 35355283- 15355283-380
Ø~àº:05355283-380

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð†~» ¥~šþ î¦¹ô
‘ù³}õ- îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ ¬ }ê÷ò̄$ ¬ 73 ¼³Üþ$ ‰éã5$

à̄‰¹’þ:1145396151 ‘ëÙô: 66006688 Ø~àº:34008788
 ri.helpuog.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ®}ö® Ü’~í ²ö̧’~Üþ
‘ù³}õ- ̧Ñ~®” {…~®$ ¬ Ðéîú ¼ï~êþ$ ò†¾ à÷¡ú ø›¯øð$ …³Ÿ Ðéîú$

È†Ýú8$ ö}¥¯ F8 ‘ëÙáº: 04586322
 moc.srafjilahknarmO.www 

öò~ ²}û

à÷û ̧óæ®}ü~©³}̧~õ

¸ï~²}û

‘÷̧Ñú ̧³î~üú ä±}²ÿ

 ²}û ö î¹áô {²¼~ñ

©³ñ ²}û î~ø~õ

 ‘÷̧Ñú ø¯ü¾
)̧ù~îþ©~Ã(  

¼³à“ Øóþ îùó̄¸þ
…ù¹~©“  Ø³}́ šó÷̂

îùó̄þ̧ öü³}à~ö¿ òï~

¼³à“ ̧~©’ï~òþ ö

‘~̧ý¹~‘þ ̧~²ÿ ̧~́

¼³à“ }ü¹’~ {²îú ‰ì     

î÷̧¹ú Ø›³    

‰~ǖ}² }ò̄ü¾
‰~²îýº

{̧ï~õ {Ø³üô

¸~…³}û ‰þ È†³̧’~õ

îï’~́ ä¹’³ ‰~²»

¸~́û ø~ÿ {…þ

¸~îýô ‰~ü~¶}ö

Ðï³}õ ¥Á~²

øë̄üóæ ‘ªÁÁþ

 òý³öî÷̧¹ú …Ñ“̀

ä÷‰ëú

Ðï³}õ ©ëýœ Ø~²»
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›ý̄²Ä~ ²¥ï’þ

î½ù̄- …ë÷}² Ø³ö®ä~û$ ²ö…³öÿ ‘³îýó~í ©~²šþ$ ‰éã 101$
à̄‰¹’þ:3468695619    moc.liamg@soot.naziryeP

‘ëÙô:71300433-150Ø~àº: 81300433

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ Ø³®}®

}ø÷}́- ̧ú ²}û Ø³ö®ä~û$ ̧~©’ï~õ ¼ïº$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯1$
à̄‰¹’þ:9773164616  ‘ëÙô:71554443-160

Ø~àº:4542443-160    

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …ùμ}® ¥~šþ ¼ý³î¦ïÿ̄

‘ù³}õ-¬ ̧Ñ~®” {…~®- ¬ ®öñ)Ð†Ý³ÿ($ ‰éã81$
à̄‰¹’þ:388168991  ‘ëÙô:03510842-01510842-00010842

Ø~àº:01510842

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î¦ï÷®´}®û

¼ý³}́- …ë÷}² {́}®ÿ$ à÷¡ú 12$ ̧~©’ï~õ ‰å~û$
Ë7$à̄‰¹’þ:6678282417 ‘ëÙô: 59418223-170   øï³}û:

99471137190-31755117190    moc.radyapnoteb.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ î~êïý³

‘ù³}õ- ¬ öêýÑÁ³$ …~è‘³ }́ ö¥ý̄ ®̧’å³®ÿ ) ÌÙ³($ ¬ ¼ùý̄ …~…â
…ù³}îþ$ ‰éã 96    ‘ëÙô: 00040048       Ø~àº: 20140048

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

‘ëÙô: 92-02740888 Ø~àº:73740888

‰þ ²üμ}õ È÷»

ö¥”̄ ‰~²̧ý~õ ‰~²̧÷î~¿

 …’ô ‰ó~û ‰~ǖ}²

¸~©’ï~òþ ́üå÷²}”

‘~ß ¼ý‡

îùó̄¸þ ©÷òú

¼³à“ ̧³î~üú ä±}²ÿ
 î¹áô ‰³®üº

¸³î~üú ä±}²ÿ
î¹áô }ê÷ò̄

î÷̧¹ú î¹áô öÐï³}õ }š’ï~Ðþ …¹ýœ

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:30833- 680
 Ø~àº:15412043-680      }üïýì:  moc.liamg@notebhsebat  

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ  ‰ý³öü~õ

¼ý³}́- ²¥ï“ {…~®$ à÷¡ú 93$ ²ö…³öÿ î̄²̧ú °}à³}ê¦¹ýóþ$ ‰é|ã 01

  ‘ëÙáº: 3-14298263 -170

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ î³}®ÿ

¼ù³ü~²-š~®û Ø³®ö̧ýú$ ò³̧ý̄û …ú ¬ ¼ù³ã ÀóÑ’þ$ à÷¡ú …³‘³$
¼ï~²û22   ‘ëÙô:34866456-36066456  Ø~àº:84036456

moc.tanasmarooh.www 

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

‘~…¾ …’ô  

îùó̄¸þ ̧~́}õ

‘†ý~õ ²}û…³®‰~²̧þ

ø÷²}ñ ÀóÑ“
à~²{Ø³üô

‘¦ÝýÝ~” îùó̄¸þ
‘÷̧Ñú Àó~üÒ ò÷üô

‰~ü~ ̧~́ { ¶ò̄

î~®öÿ

ü~²}õ ̧~́û ‘̄…ý³
 

‰~ü~¶üâ
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}ò†÷û ̧~́ÿ

È³}¥þ ö }š³}ÿ ®ü÷}² ̧ú …Ñ̄ÿ

‘³îýð ö îÝ~öñ ̧~́ÿ }…óýú …’óþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…ýá³}õ ̧~́}õ ¼ï~í

ØÉ³» …ó~ …ýô}êïëì

 È³̈ ö ÀóÑ“ ̧~Ðþ

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(

‰÷¼½ù~ÿ î¦~ØÍ’þ øý³à~õ

}ü³}õ Ø³üïá÷

 ©~òú …’÷õ

|

‰~à¼̄“ …’ô

Ø³…“

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:65063466

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: ©~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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~  }î›¯

}ø÷}́-àýëô {…~®$ ò†¾ ¬ 81¼³Üþ$‰éã84$È†Ýú3$ö}¥¯7
à̄‰¹’þ:3309475516 ‘ëÙô:76748333-160

‘ëÙáº:31638333-160  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: {Ü~ÿ î›ý̄ š†~²ÿ

²¼“- ¼ù³ã äë¹~²$ ¬ }̧’~® îÑýô$ ò†¾ à÷¡ú13$®Ø’³ ‰÷¼½ù~ÿ
î¦~ØÍ’þ øý³à~õ  à̄‰¹’þ:1145189614  ‘ëÙáº: 06924-310

øï³}û:1917888119-09178881190  moc.nalignakrih.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îýô ²ø¹Š~² Ø³®

‘ù³}õ- ¬ ‘÷}òý³$ ò†¾ …ô …¹“ ²ö´$ ‰éã 51$ ö}¥¯ 5 à̄‰¹’þ:
5615784341  ‘ëÙ~àº: 62630588-69655688

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 ö¥ý̄ }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-| àýë÷î’³6š~®û Ǖüð à³Ÿ$šó‡ ‰ì àô$¬ Ø³®ÿ)Ø³…“($ à~²©~òú Ø³…“
à̄‰¹’þ:3187718731   ‘ëÙô: 7-69460466-35210466 -33166266

Ø~àº:26517266

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
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…’ô {î~®û



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

Ü÷¡â …’ô

 Èýó~

 

Øù~̂

…’ô ‰~²»123

 ‰ý½’~́ …’÷õ ²ö´

…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

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 ø½’ð  ‘ëÙô: 33189144-10089144 Ø~àº: 23189144

à̄‰¹’þ:1155116831

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-…ë÷}² î÷ê÷ÿ$¬ }îýô$‰é|ã15$ à̄‰¹’þ:7756999175
‘ëÙáº:48623433-440

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

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$ šó‡ à~ò÷õ îùó̄¸þ

 ‘ëÙáº:47442256-47642256 -17642256

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ îù̄ÿ àýù~òþ

 à³Ÿ-îù³¼ù³$š~®û Üμê¦Á~²$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$¬ ‰~²» è|òú$
‘ëÙô:41-01036333-11133620 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
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

²}üá~ ®¶ ‰~²”

Ø~î~ …’ô)ò~́ü~̂(

îù̄ …’ô

 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

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}́-…Ñ¯ }́ ‰ëýº ²}û ¼ý³}́ ü~̧÷Ÿ$àýë÷î’³ 3 š~®û ®öñ À¯²}$
à~²©~òú …’ô {î~®û ‘÷̧Ñú …’ô ‘~…~$à̄‰¹’þ:5888519917

 ‘ëÙô: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

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
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

©~òú …’ô à³®̧’~õ

¸¯ǖ …’ô ‰³®üº

Àó~üÒ …’óþ äýéöò̄

…’ô {î~®û …ùïô

ü~̧³ …’÷õ

Àó~üÒ …’óþ

 ̧Šù³{²} ́²ò̄üú

¶ü~…’ô

ä³öû ÀóÑ’þ

…’ô ́ü†~ ̧~́ …ª½þ

‰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

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 }à†³ Ðëþ È~ê½þ

¸~öû- …ë÷}² ̧ý̄šï~í }ê̄üô }̧¯{…~®ÿ$ šó‡ ‰ï‹ …óμüô Ø̄ã$
à̄‰¹’þ:1149975193  ‘ëÙô:55172424-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ šï½ý̄ ®ÜýÞ

¼ù³̧’~õ ́²ò̄üú-¼ù³ã ÀóÑ’þ î~î÷òýú$ šó‡ üª¢~í Ǖüïþ    

‘ëÙáº:00652254-680

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …~Ü³à~Ìïþ
®î~öò̄-äýéöò̄$ ²ö…³öÿ ‰ëýº ²}û   ‘ëÙáº:49114367-

59511367  øï³}û: 38325712190-0230045219
  moc.noteb-aieehz.www

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 ¥~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:00078555-130    ®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 ̧Ñý̄ ©Å³ÿ ‰÷²

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: 37278555-130    Ø~àº:47278555-130

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    
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧ý̄ î¦¹ô ̧ý̄üô
}²®…ýì-  ¬ ̧þ î’³ÿ î›’ïÒ ©¯î~‘þ îù̄üú$ È†Ýú2$ö}¥¯83

à̄‰¹’þ:4383464165   ‘ëÙáº:8-79307833-540
øï³}û: 39452514190- 17881514190

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:30833- 680

  Ø~àº:15412043-680      moc.liamg@notebhsebat 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ýó~ äëó~²ÿ     

}ø÷}́-àý~òŠ~²»$ ¬ ¼ùý̄ ¡ï³}õ$ …ýô 5 ö 6 ¼³Üþ$ ‰éã 762

‘ëÙô:03812933-160 -41712933-160   Ø~àº:64812933-160
 moc.oohay@notebdaynob 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ®²̧~²û      

…ó̄²Ð†~»- ¬ }‘÷…÷̧³}òþ$ î›’ïÒ àé¸ýâ$ È†Ýú 3    

‘ëÙáº: 84533533-670

   

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ð†~̧Ñëþ ü~ö²ÿ
üμ®-àýë÷î’³ 01 š~®û ©Å³{…~®    

‘ëÙô: 66337273-530  Ø~àº: 55337273-530
 moc.liamg@notebaymik 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ îù̄ÿ ¼ùï³}®´}®û Øù³šþ

´}ø¯}õ- ¬ }îý³}êï÷îóýô$ ò†¾ }îý³9$ ̧~©’ï~õ ¼ù³ ¼ý³üóþ È†Ùú }öí$
ö}¥¯1  ‘ëÙô: 95331233-450   øï³}û:27690415190-

44390435190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ©~òŠ÷²

Üð- ̧þ î’³ÿ$ øÙ“ ‘ý³$ …Ñ̄ }́ à÷¡ú 75$ ‰éã153

‘ëÙô:40010763-520 øï³}û:35051582190-07633562190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³à÷²ö¿ ‘~šýâ

¼ù³ü~²- ̧Ñý̄{…~®$ …ª¾ î³àμÿ ¼ù³ …~Ô¹’~õ$ ¬ ¥~Ÿ î¹Ñ÷®
´ò̄ÿ){́}®ä~õ($  ¬ 51 î’³ÿ ü~»$ ‰éã4$ à̄‰¹’þ: 9312169533

‘ëÙô:6-41280656

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù̄ÿ ‘÷àëþ

‘ù³}õ- šó“ {…~® šó÷…þ$ î›’ïÒ ̧ï³Üó̄$ Ë5$ ö}¥¯ 905   ‘ëÙô:
15244444   Ø~àº: 35244444 ‘ëÙô à~²©~òú: 47780656

Ø~àºà~²©~òú: 47780656

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ  ǖ}êú ¥¹ýóþ

¼ý³}́-…ë÷}² Ǖö̧þ Ô³…þ$¥¯ Ø~Àì à÷¡ú91 ö12̧~©’ï~õ îÁ~òýâ$
Ë ̧÷ñ  à̄‰¹’þ:354866817    ri.ararhahs.www

‘ëÙáº: 53860363-72960363-170

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~®² äì î¦ïÿ̄

¼ù³ã ÀóÑ’þ ̧ëï~ò½ù³$ ¬ {4$ ÜÉÑú šþ 21 ) šó‡ ‘ÁÙýú ©~òú (    
‘ëÙáº: 00036645- øï³}û: 59894202190  

 î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëþ }ÀÕ³ àýù~òþ

àýë÷î’³ 02 š~®û à³Ÿ -ø½’å³®$ …ë÷}²}ü³}õ Ø³üïá÷

 ‘ëÙô: 9-06452544-620$ 5-12312822-120 Ø~àº:05055834-120

gro.ocemarfnari.www

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ø~¼ð ²¥ï’þ
‘ù³}õ| -…ë÷}² à½~ö²´$ ‰~üýô ‘³ }́ Øë¹Éýô šó÷…þ$ò†¾ à÷¡ú ¥›“ ®ö̧“$

‰é|ã 014$ ö}¥¯71 ‘ëÙáº: 19396988- 07456988-43436988
{́î~ü½å~û øïá~² ®² ́îýóú ̧ýï~õ$…’ô$̧óå¯}òú$}Øμö®òþ ø~ÿ …’ô ö ....

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ Ðëþ ©¯}®}®

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³ }́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$ ̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰é|ã 2181$È†Ýú4$ö}¥¯611 ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³ Ð~îì: |{Ü~ÿ 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

à̄‰¹’þ:3773981841moc.oohay@narhet.xara

©÷²¼ý̄ …’ô

‘~…¾ …’ô    

…óý~® …’ô ©÷´̧’~õ

‰~²» ¶}èõ šó÷̂
¼³ß

àýïý~ …’ô ü~ö²ÿ

{²}® …’ô ́}ø¯}õ

Ðï³}õ …’ô Üð

îù̄…’ô ‰~²»

{̧ý~ …’ô

 ¼ù³{²} …’ô }²ñ
šó÷̂

‰³¼ýô …’ô ‰~²”

}ü³}õ Ø³üïá÷

‰~à̄¼“ …’ô

‰~üú …’ô

®ü¹ï~õ

…ó~ ä¹’³}õ {üó̄û ̧~́

¼ô ́}²

©~òï~õ

Ø³…“

ò÷üô ̧†â ̧~́
¸†é|õ){²}àº(
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‘÷êý̄ ÜÉÑ~” …’óþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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

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}́-…ë÷}² Ǖö̧þ Ô³…þ$¥¯ Ø~Àì à÷¡ú91 ö12̧~©’ï~õ îÁ~òýâ$
Ë ̧÷ñ  à̄‰¹’þ:354866817    ri.ararhahs.www

‘ëÙáº: 53860363-72960363-170

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´ ́²ò̄ÿ

Üð-àýë÷î’³02 }‘÷…~õ Üð$ ‘ù³}õ$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ î¦ï÷®{…~®$‰éã 1/401
‘ëÙáº:2-16335333-520

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 

…’÷õ ÀóÑ“
…³üº

¸ýëýº {²}

îùó̄¸þ ©÷òú

‘â ̧~î~õ ø÷²

ø³îμ …’÷õ

šù¾ ̧~́

{®}ã…’ô

 {…~õ …¹Š~² ‘÷̧Ñú

…’ô …¹Ê ‘÷»

{°üô …’ô }ø÷}́

‘÷̧Ñú ̧~©’ï~õ
ö…’ô øï¯}òý~õ

 ¼ù³{²} …’ô }²ñ
šó÷̂

øïý~² …’ô ¼ý³à÷û

 }̧áë“ …’óþ }ü³}õ

¼~ü~õ ©½“

 }²üáú ä¹’³}õ ̧~ñ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~  }¥ï¯ü~õ

‘ù³}õ-  ̧Ñ~®” {…~®$…ë÷}² ‰ý~ñ$¬ ̧÷ñ$…ô …¹“ ‰ý÷ò̄$ ‰éã2$ ö}¥¯3
à̄‰¹’þ:1563191891   ‘ëÙáº:81121122-71121122-00121122

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 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›’†þ ¼á÷²ÿ
‘ù³}õ - òý~ö²}õ$ ¬ ‰÷²}…’ù~Ÿ$ ‰éã 063$ ö}¥¯ 7

à̄‰¹’þ:9163366591  ‘ëÙàº: 87052822    
 ‘ëÙôà~²©~òú:00416373-003163733-620 Ø~àº: 435166373- 620

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:02935533- 680

Ø~àº:15412043-680      }üïýì:  moc.liamg@notebhsebat  

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

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 }îý³‰~¼~ îÍ~ø³ÿ
îé²®- ÀÙ~®¼“$ }îý³{…~®$ ¬ äë½ý³$ ¬ Ü~²¤$ {©³üô îëâ ̧ï“

²}̧“$ à̄‰¹’þ: 8178914613
øï³}û: 59558962190- 20907772090

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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ  ‰ý³öü~õ

¼ý³}́- ²¥ï“ {…~®$ à÷¡ú 93$ ²ö…³öÿ î̄²̧ú °}à³}ê¦¹ýóþ$ ‰é|ã 01

  ‘ëÙáº: 3-14298263 -170

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

ä~ñ {…þ Ø³®}

‘~…¾ …’ô    

î~¼ýô ̧~́ÿ àé|²

îùó̄¸þ È³̈ öò̄ǖ}®

î¦Á÷è” …’óþ àó̄ö

îùó̄þ̧ ©÷òú

 }̧’³öòæ øë̄ }ü³}õ

È³}¥~õ }…óýú à¹³ÿ

îùó̄¸þ ̧~́}õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 Ü~‚ð îÝ~ñ î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ öêþ Ðëýμ}®û ä÷à~òþ

‘ù³}õ-¬ îý³®}î~® ¼³Üþ$‰é|ã68$È†Ýú3 $ö}¥¯7

‘ëÙô: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

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  Ø³ø~® ²}šþ

‘ù³}õ - äý½~$©ý~…~õ ̧÷ñ$‰éã 01$È†Ýú }öí
à̄‰¹’þ:1334176441 ‘ëÙáº: 08712088

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-¬ öêýÑÁ³$…~è”$…~è‘³ }́ ‰~²ã ̧~Ðþ$ ©ý~…~õ 23$
à÷¡ú}¼á~òþ$‰éã 211   ã Œ:1116491151 ‘ëÙô :13176688

Ø~àº:71247788

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  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:©~òð È~ø³û ̧ëýï~òþ

‘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

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ ¥ý̄² Ðëþ ¼~û Ðëþ

¼ý³}́ - Àó̄öß ‰¹’þ 578-56317    ‘ëÙô: 29632623-170

 Ø~àº: 58632623-170    51-41143388-120

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯š÷}®È~ø†~́

‘ù³}õ-òý~ö²}õ$…Ñ̄ }̧́ú ²}û ü~̧³$ò†¾ à÷¡ú îÑÍïþ$‰éã923$ ö}¥¯01$
È†Ýú2  ‘ëÙô:23679322   Ø~àº:13679322   à̄‰¹’þ:3633899791

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
 ‘ëÙô:01140188$ 1-02240188Ø~àº:48051588

moc.notebimihs.www

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î¦ï¯ ¥¹ô øó̄ÿ|́}®û

‘ù³}õ-¬ öêýÑÁ³$‰~²ã ̧~Ðþ$̧~©’ï~õ ̧Šù³ ̧~Ðþ$‰é|ã 0322$
ö}¥¯3041 à̄‰¹’þ:8834983341   ‘ëÙáº: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¸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

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

Àó~üÒ ‰ý¾ ‘óý̄û
©÷}ò¹~²

¼ýïþ ̧~©’ï~õ

ò~îýá~²}õ

Ø³}ö²®û ø~ÿ
¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ

àëýóýâ ̧~©’ï~òþ}ü³}õ

 ¼ýïý~üþ …’ô ‰~»

{…~® ä³}õ

 Ø~²» }ü³}õ

²´üô …’ô …³‘³

®òý~ÿ …’ô ‰~²̧ý~õ

 ²´üô ̧~́}õ Ø~²»

¼÷²ê÷í }ü³}õ

È³}¥~õ …’ô
‰̄ǖ}²

Ø~‘§ ò~ñ{̧ý~)Ø~ò~(

öò̄¼ýïþ¸~©’ï~õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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-¬ îÝ̄» }²®…ýëþ$ò†¾ ¼~®{ö²$ ‰éã51$È†Ýú11$ ö}¥¯4 ö5
à̄‰¹’þ:763865891 ‘ëÙáº:11662022-22662022-05205022

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

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:16460577-77560577 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$     ‘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 

¼÷î†³ç ‰~²»

¼~ø³ö® î¦~ØÎ
 

…’ô ¼ýïþ ̧~́û

‰÷ü~ ò÷üô …’ô
}ü³}òý~õ )‰ó’~(  

î÷}® îùó̄¸þ ‘ý÷}

}Øμöõ …’ô àýïý~

{²} …’ô }²öò̄

}ü¹’~ ‘¦áýð ‰~²”

…’ô à~ö²

{‘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’~
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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$‰é|ã42$
¸~©’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  ‘ëÙáº:30389543-130

øï³}û:71000503190  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

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥~î̄ }ÐÍð îó¾

à³Ÿ - î~ø¯¼“$  ̧ú ²}û ̧³®}² {…~®$ }ò’ù~ÿ à÷¡ú {¶ò̄$‰éã66
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

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 ø~®ÿ ¡ý’å³

‘ù³}õ-}¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ò†¾ äë¹’~õ52$®²̂ }Àëþ }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$
‰éã1$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯4    à̄‰¹’þ:1124653741   

‘ëÙáº: 80400044   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.naisrapakis.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: 4-18451588  Ø~àº: 90812168

moc.esornigen.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼ý̄ à~ø~òþ

‘ù³}õ- à÷ÿ òÁ³)äý½~($ ‰éã092$È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯5$

‘ëÙáº: 07351068     moc.oc-anabzarfa.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¼~ø³¬ …ª½~

‘ù³}õ- îý̄}õ ø³öÿ$ ¬ î÷̧÷ÿ$ ‰éã36$ Ë4$ö}¥¯214
à̄‰¹’þ:1834169661  ‘ëÙô:82157   Ø~àº: 88235922

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

{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” ²øý~̂ ä¹’³

…ù¹~́}õ

‰’³ö {‰~®}ò~ {²}́ ‰~²»

 …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
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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»$ø~®ü½ù³$ îý̄}õ }î~ñ ¥¹ýô$̧~©’ï~õ
Ü~‚ð)}ÀÕ³´}®û($ È†Ýú }öí|$ ö}¥¯4 à̄‰¹’þ:4849561345

‘ëÙô:44312482-120    øï³}û: 23204202190- 79100982190
moc.notebaimik.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îù³}õ ø¯}ü’þ ²}®

®´Ø÷í-¬ {Ø³üó¾$…ýô ‘÷¥ý̄ ö ò†÷”$î›’ïÒ }®}²ÿ ́ü’÷õ$
È†Ýú5$ö}¥¯7$       ‘ëÙáº:02910019- 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:6466475819 ‘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 

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»$ ©ý~…~õ ®´}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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ ¥~šþ ́}®û

 ‘ù³}õ- šó“ {…~® šó÷…þ$ î›’ïÒ ̧ï³Üó̄$È†Ýú5$ ö}¥¯805
à̄‰¹’þ:8499174741  ‘ëÙáº:27861064

î̄ü³Ð~îì: ©~òð ²öü~ ̧ýÙþ ‰÷² òÝóú
‘ù³}õ- …μ²ä³}û ²̧~ê“$ }̧’~®…ó~ ¼ï~êþ$ …~è‘³ }́ ̧ú ²}û ‰ý~êú$ ò†¾

Ðý÷Äþ$ ‰éã 417$ ö}¥¯7$ à̄‰¹’þ: 8365895661
‘ëÙô:47613322 Ø~àº:96513322
moc.liamg@hesrapimihsjooras 

î̄ü³Ð~îì:î¦ï¯ }ü³}òþ
à~²©~òú: Üð- ¼ù³ã ÀóÑ’þ ¼á÷øýú$ …ë÷}² ©~îóú }ÿ$ òýë÷Ø³5$

‰éã82$ à̄‰¹’þ: 6753118373
‘ëÙô:62024333520-70624333520 øï³}û: 93979702190

Ø~àº:80624333520  moc.remylopnamas.www 

î̄ü³Ð~îì: ̧³à~²©~òð îù̄üú ̧~®}” ò÷²…ù~

‘ù³}õ- …ë÷}² Ø³®ö» Ô³̂$ ¬ ̧~́î~õ …³ò~îú î³àμÿ$ ¬ èêú î³àμÿ$
î›’ïÒ èêú 5$ ‰éã 594$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯4 ‘ëÙ~àº: 27994

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ }îý³ …~…~ê÷
‘ù³}õ- Øëáú ®öñ À~®Üýú$ …ë÷}² }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ }…’̄}ÿ ¬ øéí$

‰éã01$ È†Ýú1$ ö}¥¯3$ à̄‰¹’þ: 7613161641
‘ëÙô: 2-10088344  moc.mehcllawkcor.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î³‘Åþ öØ~

   ‘ù³}õ$ šéí {í }¥ï¯$ äý½~$ ‰éã331$ ö}¥¯2
‘ëÙô:05-94898288

‘ëÙô à~²©~òú:74-64983456

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ }¥ï¯ Øá÷²ÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ ‘÷¥ý̄$¬ ‘÷¥ý̄$à÷¡ú ò~®²$‰é|ã üâ$

 ‘ëÙô:69581966 Ø~àº:33614966

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ  ²Ä~  Ð~…̄ÿ š÷´ñ

‘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.anzaorref.www

®}²üº ¼ýïþ

…’ô à~²} îù³{̧~ÿ È†³̧’~õ

 ) àëýóýâ …’ô à~²}(

èàþ ¼ýïþ

{²öüô ‘~ö }ü³}òý~õ

{ö} …’ô àýïý~

‰ý½³ö ÀóÑ“
šó̄ÿ ¼~‰÷²

¼ýïþ {Ø³üô ¼ïº

¼ýïþ ‘›~²” à~è

)̧ù~îþ ©~Ã(

à³}õ à~ö¿ …’ô }ü³}õ

)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

®}ò¾ ²öü~õ üá’~ î~ò̄ä~²

¸~²öŸ ¼ýïþ ‰~²̧ú

È³}¥þ îùó̄¸þ
¸~î~õ ‰ëýï³

}ü³}õ }üï~²”)Ø³ö¿ }üó’³ò’þ

î÷}® ¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ(

¼ýïý~üþ ̧~©’ï~õ
²}ã ö}í

‰ý÷ò̄ ¼ýïþ {…~® ̧~́}õ ‰~²»

}Ø³ò̄ ‘÷̧á~

Àó~üÒ Ø³ö {êý~¶ }ü³}õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ àþ ‰÷²

‘ù³}õ-¬ ‰~̧¯}²}õ$ ¡ù~²²}û Ø³î~òýú$ ¬ ò~²ò›¹’~õ ø½’ð$ ‰éã32$
È†Ýú 91$ ö}¥¯3091 ö2091 à̄‰¹’þ:7604167591

‘ëÙô: 8- 65792204- 06792204-45372204-36682204
Ø~àº:68892204   moc.cfi-nari@ofni:otliam

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 

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$®Ø’³ ‰÷¼½ù~ÿ
î¦~ØÍ’þ øý³à~õ  à̄‰¹’þ:1145189614  ‘ëÙáº: 06924-310

øï³}û:1917888119-09178881190  moc.nalignakrih.www 

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼ý̄ à~ø~òþ

‘ù³}õ- à÷ÿ òÁ³)äý½~($ ‰éã092$È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯5$

‘ëÙáº: 07351068     moc.oc-anabzarfa.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ¡ý’å³

‘ù³}õ-}¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ò†¾ äë¹’~õ52$®²̂  …³ }Àëþ }¼³Øþ
}ÀÙù~òþ$ ‰éã1$ È†Ýú }öí$ ö}¥¯4    à̄‰¹’þ:1124653741   

‘ëÙáº: 80400044   ri.ximurts.www     moc.buoclad.www 

Ø³ö̧ýëýº }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  

ä³öû ̧~©’ï~òþ ̧Šù³ {²îú

‰÷¼½ù~ÿ î¦~ØÍ’þ øý³à~õ

 ́üï~̂

 )´üï~ Ðï³}õ {̂(

}Ø³}́…ó~ÿ ‰~̧~²ä~®

 …¹Š~² …’ô }ü³}òý~õ ø÷¼ïó̄
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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$ö}¥¯9$
‘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 Ðï~® }ê̄üô ²}®©÷

‘ù³}õ-¡ý’å³$ ¼ù³ã äë¹’~õ$ …ë÷}²à÷øâ$¬ ò¹ýð01$¬ ¼ÙÞ$ ò†¾
Èë÷Ó üâ$ îÝ~…ì ‰éã8$ ö}¥¯1     ‘ëÙô: 49672744 Øáº: 65649624

 moc.thkasnoteb.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 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ îýð̀ Ðëþ {…~®ÿ    

à~²©~òú: …›ó÷²®$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ …ý̄ã$ ¬ îù~²” 2
à̄‰¹’þ:0246518149 ‘ëÙô: 05070319-120  øï³}: 89664835190

    ri.rednelA.www  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ø~®ÿ ¡ý’å³

‘ù³}õ-}¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ò†¾ äë¹’~õ52$®²̂ }Àëþ }¼³Øþ$ ‰éã1$
È†Ýú }öí$ ö}¥¯4    à̄‰¹’þ:1124653741   

‘ëÙáº: 80400044       moc.buoclad.www 

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 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

 {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

ª̧“ …’ô Ô³̂ ‰~̧~²ä~®

¸ª“ …’ô …ùýô }‘³ã

®}êá÷̂

ä³öû ̧~©’ï~òþ ̧Šù³ {²îú

à÷•³ ÀóÑ“ ‰÷ü~

22

Ü~ê‡ ö }®ö}” Ü~ê‡ …ó̄ÿ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ Ðëþ …~…~üþ   
‘ù³}õ -àýë÷î’³ 03 š~®û ̧~öû$ ¼ù³ã ÀóÑ’þ ÜëÑú îý³$ ¬ ¼ù̄}ÿ

ÀóÑ“$ à÷¡ú ü~́®øð$ ‰éã 7   à̄ ‰¹’þ: 9133863113
‘ëÙô: 47475465 Ø~àº: 23475465  øï³}û: 42575022190        

 moc.daloplapuok.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ ²Ä~üþ

‘ù³}õ- ²…~Ë à³üð$ îý̄}õ }î~ñ ©ïýóþ$ šó‡ …~́}² }øô$ ‰éã651
‘ëÙô: 17013266 øï³}û: 20777812190    

 moc.pgatnapes.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄îù̄ÿ È~ø³ÿ

‘ù³}õ- ̧ú ²}û {®²}õ …ú ̧ï“ ²…~Ë à³üð$ …Ñ̄ }́ ‰ì ÜÉ~²$ šó‡ …~́}²
{øô$ ‰éã 651  à̄ ‰¹’þ: 5788614673 ‘ëÙàº: 29109365-

19109365

¸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 ̧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

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

Øý̄}² Ø÷è®

{̧~õ ̧~́}õ ‰é¸’ýâÀóÑ“

 )Ü~ê‡ ̧ÝÚ ä³üô ö}Øì(

¼³à“ à÷‰~í ‰÷è®

Ü~ê‡ ä¹’³ ̧Šó’~

Àó~üÒ ́ü³̧~©“
{²¼~ñ

}ò¹’ý’÷îÁ~ê§ ̧~©’ï~òþ
®}ò½á¯û Øóþ

{́î~ü½å~û àó’³í
àýÙý“ î~²}öü~

‘~²}…’ô

{́î÷õ ̧~́ î†ó~

‰~à̄¼“ …’ô

}ü³}õ Ø³üïá÷

{…~® ä³}õ

¸ýó~̂ Ô³̂

¸~©“ {́î~

‘ýÕ~̂

{…~® àýÙý“ ‰~²»

‘³}́ î¦÷²

  {́î~ü½å~û Øóþ

 îá~òýâ ©~ã
ö´}²” ²}û ö ¼ù³̧~́ÿ
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àó’³í àýÙý“ ö {́î~ü½å~û



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

 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 Ðëþ Øó÷òþ Ðëï¯}²ÿ

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›’†þ Ð†~» Ü³…~òþ

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›ý̄ ²Ä~ òÁ³{…~®ÿ

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 î¦ï¯ …ýåþ ̧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- ¬ Ø~Èïþ$²ö…³öÿ ̧~́î~õ { ̂$‰éã171$ È†Ýú 3$ ö}¥¯6$
 moc.yapmocdarheb@ofni 

‘ëÙô:70936988    Ø~àº:66805988

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 

{́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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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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- Ø³¥μ}®$ äë†³ç6$ ‰éã3   ‘ëÙáº:77098322

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 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: 06738233- 140     ri.dnazasdat.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ }îý³ îý³̧ëýï~òþ     

‘†³üμ-©ý~…~õ öêýÑÁ³$ ©ý~…~õ øï~ñ ‘†³üμÿ$ …óÙ½ú$îýªâ ¼³Üþ$
‰éã95 à̄‰¹’þ:6767697515  ‘ëÙáº: 54960333-

58153333-140  moc.hshgan-ayoop.www 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ À¯² {…~®ÿ ¥ÝýÝþ    

î½ù̄- …ë÷}² ̧ý̄ ²Äþ$ ̧ý̄ ²Äþ 23$ ‰éã 943

‘ëÙáº: 82022063-15  øï³}: 88564255190$ 97052779390

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²¥ýð î³}®ÿ

¸óó̄Ÿ- …ë÷}² à³®̧’~õ$ ‰~üýô ‘³ }́ Ø³®ö̧þ$ îÝ~…ì ®Ø’³©~òú 44$ È†Ýú
®öñ$ ‰éã453$ à̄‰¹’þ:8595376166 ‘ëÙàº: 24968233-780    

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ îù̄ÿ ò÷²ÿ

¸óó̄Ÿ- ¼ù³ã …ù~²}õ$ î¦ëú …~®üó~õ)91/2 ̧~…Þ($ ¬ èš÷²®$ ¬ Ü~òÒ$
²ö…³öÿ î¹›¯ ©ý†³‘ëÙô:65487733-780

øï³}û: 63640838190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ àý~ò÷¿ Àïýïþ

‘ù³}õ-}öüô$ …ë÷}² ®}ò½›÷$ ¬ ®²àú$ ‰éã0$ È†Ýú øïáÚ$
à̄‰¹’þ:1149693891   ‘ëÙô: 62423937  øï³}: 26315402190

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 …ùïô 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

¶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

®}²üº {́î~

àùô ©~ã ‰~²̧ý~õ  

 ́üï~̂

 )´üï~ Ðï³}õ {̂(

È~® ̧~́ò̄ ̧ùó̄

‰÷ü~ òÝ¾ ̧ùó̄

{́î~ü½å~û ©~ã …’ôš÷¿

 ‰~²̧ý~õ ‰~¶

¸ó›¾ ‰þà³®̧’~õ

îùó̄¸ýô î½~²

 ‰ý½³ö ©~ã ö ‰þ îëì

‘÷̧Ñú Øó~ö²}õ ̧†μ à~²}

{́î÷õ ̧óœ ®ÜýÞ

‘ýÕ~̂
 

}…³}²¼ô

ò÷üô ²Äþ| {…~®
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¸óå¯}òú

à~êý†³}̧ý÷õ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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 ̧›~® ¼ù†~́ÿ

‘ù³}õ-¬ ¼³üÑ’þ$‰~üýô ‘³}́ ‰ì ²öîþ$²ö…³öÿ î’³ö ÜýÉ³üú$̧~©’ï~õ
®üŠëï~”$‰éã2181$È†Ýú 4 $ö}¥¯611  ‘ëÙáº:2-03454622

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ …~…â ¼~ü¹’ú
‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ ‰~à¹’~õ$à÷¡ú ø½’ð$ ‰é|ã42$È†Ýú3

à̄‰¹’þ:3193171351 moc.onannajris.www
 ‘ëÙô:81605788-22514788 Ø~àº:20605788

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ð†~» î÷¥¯ Ø³
…÷¼ù³- …μ²ä³}û ¼ùý̄ ̧Šù†̄ Ü³òþ$ šó‡ ‰~ü~òú î¹~Ø³…³ÿ
à̄‰¹’þ:6643397157moc.oohay@nehs_nirraZ 

‘ëÙô: 60007533- 50007533 -25007533-770
Ø~àº:95007533-770

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ {²¿ ‘~šýâ
‘ù³}õ-‰³®üº$…Ñ¯ }́ Ø~́11$š~®û ‰³®üº …ú ê÷}̧~õ …μ²ç$…Ñ¯ }́

²ö̧’~ÿ ‰÷²´ò̄$îÑ¯õ …÷²ṍ2$  ‘ëÙáº:16975562-07975562
moc.gninimssk.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …ª’ý~²ÿ

¼ù³ü~²- …ú ̧ï“ îý̄}õ îé²®$Ü†ì } ́®ö² …³ä³®}õ ¥~šþ$…ë÷}² }î~ñ
¥¹ýô$…Ñ̄ }́ ¡ù~² ²}û }öí$¬ äë†³ç$…ë÷}² }î~ñ ²Ä~$…ú ̧ï“ ²ö̧’~ÿ

Ü›³   ‘ëÙáº:78218556  øï³}û:43928012190

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$¬ …ù~²}õ$‰éã441

 ‘ëÙô: 50880788-120 17192733-17092733-310
 Ø~àº:78582733-310

î̄ü³ Ð~îì:©~òð î³üð 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

}ü³}õ Ø³üïá÷

…’ô î~üô

î›’ïÒ ²òå¯}òú

ò~ò÷ ò« ̧ý³š~õ

 ́²üô ¼ô

à~ò¹~² ÀóÑ“ À†~

ä³öû  ÀóÑ’þ ®Ü“

‘ý³}¶û ®üμí

}̧’~ò̄}²® î~¼ýô

…’ô î³àμÿ }²}ã

 …ùýô àó’³í ÀóÑ“

®ê’~ ²}û î~¼ýô

¸~́ü~õ

 îù~̂ Ǖ»

î~ø³öøïá~²}õ

 }ü³}õ ©~ã

‘ù³}õ - …÷̧’ô

à÷…~õ à~ö
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îùó̄¸~õ î½~ö²

‘÷êý̄ àóó̄ä~õ î~¼ýô {è|” ̧~©’ï~òþ

‘÷êý̄ àóó̄û ¼ô ö î~̧ú {øáþ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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  à̄‰¹’þ:1884784341

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 …~…â Ø³©÷

‘ù³}õ- ü÷̧Ú {…~®$¬ Ð†̄}êï›ý̄ }à†³ÿ)î¹’÷Øþ($¬ Üó†³ÿ)91 (
‰é|ã7   ‘ëÙô:03850188$73250188 Ø~àº: 59942168

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

‘ëÙô:18580088- 45202088   Ø~àº:62653688
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‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$îý̄}õ Ø³øóæ$¬ ‰ý÷ò̄ ®öñ$‰éã6$ ö¥¯ 1šó÷…þ$
‰é|ã751$ à̄‰¹’þ:3197477991    ‘ëÙô:74346182

Ø~àº:33577798

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

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

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
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î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ¥¹ýô Ð³̂ Ð~î³ÿ
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}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
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È†Ýú }öí$ ö}¥¯ 1 ö 2  ‘ëÙô:2-18490966 Ø~àº:38490966
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‘ù³}õ - …μ²ä³}û }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$ò³̧ý̄û …ú ̧ýï÷õ …÷êý÷}²$¬
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à̄‰¹’þ:3194461341‘ëÙô:5-49419988 Ø~àº:20455988
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    ‘ù³}õ-¬ òë¹÷õ î~ò̄}ò~$¬ ò~øý̄ Ô³…þ$à÷¡ú }©’³}õ$ ‰éã 75$
¸~©’ï~õ }êï~» È†Ýú5   ‘ëÙô:53800417  Ø~àº:26575622

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

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
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È†Ýú }öí$ ö}¥¯1   à̄‰¹’þ:8409737819  øï³}û:25720155190

  ri.ribdathsovak.www

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 ¥¹ýô ò÷²öÿ́

‘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 ‰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:66618063-150

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

03



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

²}û ö² }ü³}õ

îùó̄¸ýô ‰·öø¾ ø³îμ ²}û

‘¦ëýì ©~ã ö ‰þ

}üïô ä¹’³}õ î¦ýÊ

}ü÷}õ }̧’÷}² {…ó÷»

È³¨ {Ø³üó~õ øμ}²û }îý̄

È³̈ {Ø³üó~õ {î~Ÿ

î̄ü³ü“ îùó̄¸þ ö ̧~©“
®}‘~ñ

î~ò̄ä~² ©~ã ‰þ

©~ã ̧óæ ö ̧~́û

À~®ß à~ö}õ

 ‰~²» ̧’÷õ

 ‰~®ü³î~ò~

¸~²}ÿ ̧~́û ̧~ö}èõ

{²äï~õ È³̈
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‰̄ǖû È³̈ ö Øô

äý’~² ²øóï÷õ

²}üïó̄ }…óýú à÷ü³

à÷‘÷}í

î÷̧¹ú ò~šþ ̧~́}õ }îýô

î̄ü³ Ð~îì {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ ²Ä~üþ {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 ¥~î̄ ̧ù³}…þ|

‘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 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 î¦ï¯ ²Ä~ î¦ï÷®ÿ

‘ù³}õ- îý̄}õ øÙ“ ‘ý³$ ¬ îÙ’§ šó÷…þ$ ²ö…³öÿ }̧’~®ü÷ñ ¼ýù̄ ¼ý³ö®ÿ$
¬ }²®èõ$ ¼ï~²û 3$ à̄‰¹’þ: 1168194851    ‘ëÙô:91762888 -

7350388  Ø~àº: 88632888  moc.ocivala.www 

   î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ šëýë÷ò̄

‘ù³}õ-}îý³{…~® ¼ï~êþ$ ¬ Ðëýª~òþ$ à÷¡ú ü~»$ à÷¡ú ¶}êú$
‰éã21$ö}¥¯3     à̄‰¹’þ:  4133596341

       ‘ëÙô:35853088    Ø~àº: 55374088

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄ ¥›“ îÁÉÙþ ́}®û

…ó̄²Ð†~»-¬ ‘³îýó~í$ îý̄}õ ‘³îýó~í$ î†~²´}õ 7$ ‰éã 91
‘ëÙáº:90557633-670   ri.limahc@ic.fkS 

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- Üëùâ$¼³üÑ’þ$ }öí ÌÙ³$ ‰éã7 $ Ë 2$ö}¥¯8$
à̄‰¹’þ:993973191  ‘ëÙáº:50154-21007222

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ò~À³ ¼Ñ~Ðþ Ø³

‘†³üμ- ¬ Ðéîú È†~È†~üþ$ …~è‘³ }́ …ýïú ‘~îýô }š’ï~Ðþ$…³Ÿ }²ç$ ‰éã4
ö}¥B̄       ‘ëÙô:47545233-140  |Ø~àº:41045233-140

moc.hezasyaras@iofn

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ²ö̈ }êú Ø’§ }êëùþ

‘ù³}õ- }¼³Øþ }ÀÙù~òþ$…ýô ¥áýð ö øï“$ò†¾ ¬ ́}²Ó$ ‰éã801$
Ë4$ ö}¥¯8 $à̄‰¹’þ:3138413741  ‘ëÙô: 81703164-2753164

‘ëÙáº:45513444      moc.oohay@hratnamugra 

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 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 

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 
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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: {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$
ËøïáÚ   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 }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¦ï¯ ‰³‰ó¢þ

‘ù³}õ- ¬ È~êÝ~òþ Ô³…þ$ ¬ ̧³‰³̧“ šó÷…þ$ à÷¡ú ‰~²»$ ‰éã5$
¸~©’ï~õ îùó̄¸ýô î½~ö² ‰ì ²ö®  à̄‰¹’þ: 1663989141

‘ëÙáº: 13935    moc.doorlop.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³¼~® îù³}…þ    
à³î~õ- ¬ }̧’Ýéí$ à÷¡ú 2$ šó÷…þ 1$ Ô³…þ 3$ ‰éã 51  à̄‰¹’þ:

3348977167 ‘ëÙô: 97445423-430  Ø~àº: 90227423- 430
moc.fyetaraf.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î›’†þ äó›þ    

‘ù³}õ- àï³…ó̄ÿ ‘ù³}õ$ }ò̄ü½ú$ îý̄}õ îÑ~®õ$ ‰½“ ‰ï‹ …óμüô
¡ý’å³  à̄‰¹’þ:4845231573 ‘ëÙàº: 86290864                  

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯îù̄ÿ Ð³̂ }îý³ÿ    

¼~ø³ö®- ¬ }î~ñ ©ïýóþ$ îÝ~…ì ̧~́î~õ }ò’Ý~í ©÷õ$ ‰éã 671$ È†Ýú
}öí$ ö}¥¯ 3  à̄‰¹’þ: 7415773163

‘ëÙ~àº: 40023323-320

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯²Ä~ ¡³Ôó̄

î½ù̄- …ë÷}² ¼ùý̄ Øá÷²ÿ$…ýô Øá÷²ÿ6 ö¡ù~²|²}û Àý~®$ ‰éã534
à̄‰¹’þ:1954119719  ‘ëÙàº: 63132983-150

 moc.liamg@haR.amanhaR 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ î¦ï÷® ¼›~Ðþ àý~
à³Ÿ- Ø³®üº$ Ü³ü½þ ¼ï~êþ$ î›’ïÒ ‘›~²” {́}®ä~õ$È†Ýú }öí$

ö}¥¯651  à̄‰¹’þ:5591585713   ‘ëÙô: 76766663 - 620
Ø~àº: 33532482   øï³}û: 73813202190-61762159190

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥~î̄ ²¼ý̄ÿ

‘ù³}õ- ¬ Ø’¦þ ¼Ý~Üþ$ ¼ï~²û 74$ à̄‰¹’þ: 1114971341

‘ëÙô: 05-84330788    Ø~àº: 36705588

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ö²ü~ ²¥ï~òþ

¸óó̄Ÿ$ öüé ¼ù³$ }…’̄}ÿ …ë÷}² ²̧~ê“$ ²ö…³öÿ {‰~²‘ï~õ {ä~øþ$
‰éã 545$ à̄‰¹’þ:1183777166‘ëÙô: 6-47358733-780

Ø~àº: 22928733-780  ‘ëÙô ®Ø’³ ‘ù³}õ: 48097844-120

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î÷̧þ î³}®ü~òþ

‘ù³}õ- …ë÷}² à½~ö²´$ ¬ ¼ù³}ñ ò~®²ÿ$ ¬ ¥›“ ®ö̧“$ ‰éã15$
à̄‰¹’þ: 1645366141

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ îÁÉÙþ î³}®ÿ

Üμöüô- ¬ Øë¹Éýô$ ²ö…³öÿ …~òâ îëþ$ ̧~©’ï~õ ©÷²¼ý̄$ ‰éã
594$ à̄ ‰¹’þ 1753793143‘ëÙô 21385333-820

øï³}û:78810872190  moc.liamg@naipsachesanehsnarmo 
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

…³ò~ }êá’³öòýâ

 …ó~ ̧~́}õ Ø³ò~ñ

‰~ü~ ̧~́û ‰~̧~²ä~®

È³̈ ö ‘÷̧Ñú ‰~ǖ}² øÙ“ }Üëýð

 ‘÷̧Ñú Øó~ö²ÿ …’ô ©~Ã ‰~²̧ý~õ )Øý’„÷õ(

…’ô ü~²

 ́üï~̂

 )´üï~ Ðï³}õ {̂(

 ̧ýï~õ à³î~õ

¸ýï~õ ©~¿

 ̧ýï~õ ‘ù³}õ

 Àó~üÒ ̧ýï~õ ¼ù³à³®

¸ýï~õ }ÀÙù~õ

¸ýï~õ }²®̧’~õ

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ î¦¹ô òÁ³ÿ
‘ù³}õ- ¼ù³ ́ü†~$¬ }¥ï¯ à~¼~òþ$àó~² ä±² øï“ ¼³ß$¬

‰³®üº$̧~©’ï~õ ‰³®üº1$ö}¥¯94ö15  à̄‰¹’þ:8148496841
‘ëÙô:3-00780164 Ø~àº: 40780164    moc.oc-anrob.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

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 ¥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
ri.oc.CRG.www ‘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 ¥ïý̄ îù³}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 ‰ý~ñ à~Ìïþ {¼’ý~òþ     

‘ù³}õ-àý~ò½ù³$ ¬ È÷̧þ$ ‰éã 24       ‘ëÙô: 37423164
øï³}û:76434162190- 52292272190

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ø~® òýâ ©÷}û

‘ù³}õ| …ë÷}² {Ø³üÝ~$ …ýô ÌÙ³ ö îý³®}î~®$ à÷¡ú Ø³´}õ ¼³Üþ$ ¼ï~²û 4

‘ëÙô: 4-12497888 Ø~àº: 20248788à~²©~òú:11801923-430

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ø³ø~® òýáª÷}û

‘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 ¥†ý‡ }êú …ù³}îþ

}ÀÙù~õ - }…’̄}ÿ }‘÷…~õ °ö̂ {øô$ š~®û }…³ü½ð$Ã .Œ. 651-56418

‘ëÙô: 005-002-00158873-130 Ø~àº: 45458873-130

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
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

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    ö 29-98361688

Ø~àº:95683088 à̄‰¹’þ:5367296341

î̄ü³ Ð~îì:{Ü~ÿ î›’†þ Ø³öò¢þ

‘ù³}õ- ¬ Ø³®ö̧þ$à÷ÿ }ò÷ ¼ý³ö}òþ$‰é|ã1$ à̄ ‰¹’þ:3187865411

‘ëÙô:3-14394766 Ø~àº:54394766

î̄ü³Ð~îì:  {Ü~ÿ ¥¹ô ́²}Ðþ ò·}®

‘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 …ù³ö´ ®}ò½þ
‘ù³}õ$ ©ý~…~õ {Ø³üÝ~$ …ýô ÌÙ³ ö îý³®}î~®$ ©ý~…~õ ¼ùý̄ ̧’~²ÿ)îó½þ($
‰éã 15$ ®‰¹’þ:1196588691‘ëÙô:99454888$ 31990388$ 7-

53658788 Ø~àº:87338788  à~²©~òú:8-54142743-110
moc.tnemecnajiled@ofni

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ Ðý¹þ ¥¹ô ́}®

‘ù³}õ-  ¬ ̧ù³ö²®ÿ ¼ï~êþ$ ¬ ø÷üμû ¼³Üþ$ ¼ï~²û53 $
à̄‰¹’þ:1619168551 ‘ëÙô:4-07732588 Ø~àº:97732588

à~²©~òú-‘ëÙô:--076066244-680Ø~àº:08606244-680

î̄ü³ Ð~îì:  {Ü~ÿ Ðëþ ÐÍýïþ

à~²©~òú: }²®…ýì$ àýë÷î’³ 02 š~®û }²®…ýì …ú {̧’~²}

‘ëÙô:8-23796323-540   Ø~àº:04796323-540

 ‘ù³}õ-  ‘ëÙô:72003222Ø~àº:71591222 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧Ñý̄ ¥ý̄²ÿ

¸†μö}²- ©ý~…~õ îÉù³ÿ$ îÉù³ÿ 01$ ̧~©’ï~õ ̧ýï~õ ̧†μö}²$
Àó̄öß ‰¹’þ:914 Øáº:17508798     ‘ëÙô:22044-150

moc.tnemecravezbas@ofni

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ð~®í ²ö¥þ

‘ù³}õ-¬ ¼ùý̄ ê÷}̧~òþ Ô³…þ$ …ýô ©ý~…~õ {Ü~üþ ö {²ü~$ ‰éã 211ö 411$
Ë ̧÷ñ$ à̄‰¹’þ:1574477391  ‘ëÙô:6- 44258622-17532

Ø~àº: 85923222  moc.radnapse@ccqn@ofni 

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄²Ä~ î’Ý~Ð̄ÿ

¼ý³}́-¬ îé À¯²}$¬ ¥áýïþ$šó‡ î›’ïÒ ‘›~²ÿ ¥áýïþ$‰éã
96 ‘ëÙô:00474323-170 Ø~àº:46875323-170

‘ëÙô:67100462-120

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ðëý³Ä~ îù³‰·öû    

‘ù³}õ   …~è‘³}́ îý̄}õ öòâ$ ¬ ¼ùý̄ ©¯}îþ$ ¬ {Ø’~̂$ ‰éã 72
‘ëÙô: 62-52402688   Ø~àº: 31502688

moc.tnemecneean.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ̧ý̄…~Ü³}îýóþ ®øá³®ÿ

‘ù³}õ-îý̄}õ {²¶}ò’ýô$ }ò’ù~ÿ ¬ ́}ä³»$ ò†¾ à÷¡ú 33$ ‰éã81$
à̄‰¹’þ:1166966151  ‘ëÙô: 52-31894688

  Ø~àº: 1-04894688  moc.tnemeclobaz.www 

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥ïý̄ Ø³î~òþ    

àýë÷î’³ 08 }‘÷…~õ ‘ù³}õ - Üμöüô$ ̧ýï~õ {…ýâ
à̄‰¹’þ:4314591333     ‘ëÙô: 1-07528354 -620

Ø~àº:29838354-620

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ¼~øô {Ü~ î~í

‘ù³}õ|-¬ ¼³üÑ’þ$ ²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô à÷²ö¿$à÷¡ú °à~üþ$
‰é|ã15$ È†Ýú }öí  ‘ëÙáº: 3-10538822-11575822

î̄ü³ Ð~îì: {Ü~ÿ î¦ï¯ ²Ä~ }ü÷…þ

‘ù³}õ-¬ ò›~” }êùþ$à÷¡ú î³}Ôú$¼ï~²û2$È†Ýú5$ö}¥¯6

‘ëÙáº:13398

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ¥¹ýô …½ý³ÿ

¼ù³ü~²- š~®û ÀÙ~ ®¼“$ šó‡ øéí }¥ï³$ à̄‰¹’þ:9213514613
moc.tsalpnoteb.www ‘ëÙáº: 93458556-03358556

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ Ôéî¦¹ô ¥†ý‡ ò·}®

‘ù³}õ-Øëáú ®öñ À~®Üýú$¬ {ü“ }êú à~¼~òþ$²ö…³öÿ ‰ï‹ …óμüô$ò†¾
à÷¡ú }¥ïÿ̄$‰é|ã811$È†Ýú5$ö}¥¯01$

  ‘ëÙáº:02-81142044   moc.secilpsdnahas.www

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ š†~² ¥ý̄²ÿ

‘ù³}õ-…~́}² {øô ¼~®{…~®$…ë÷}² î̄}‚ô$  ²ö…ú ²öÿ …~òâ ̧Šú$î›’ïÒ
¥¯}®ÿ$‰éã2 ö3    ‘ëÙáº:20758766-9445876

î̄ü³Ð~îì: {Ü~ÿ ² Ä~ ü÷̧Ùþ ò·}®

‘ù³}õ-¸Ñ~®” {…~®$ ¡ù~² ²}û ̧³ö$ ¬ ̧³ö Ô³…þ$ ¬ …ª½~ü¾$ ¬ ́ò̄
öàýëþ Ô³…þ$ ‰éã 19$ ö}¥¯ 3     ‘ëÙô: 56648322

Ø~àº:02648322

²üýº ®}ò½á¯û:{Ü~ÿ Ôéî³Ä~  Ǖ²‘þ }îý³ÿ

‘ù³ }õ-îý̄}õ ²̧~ê“$¬ øóå~ñ$  ®}ò½å~û Ðëð ö ÀóÑ“ }ü³}õ$

 ‘ëÙô:89304277$   5-00515477

¸ýï~õ îï’~́}õ à³î~õ

¸ýï~õ òù~öò̄

¸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

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“̧
ÀóÑ“    

®}ò½å~û Ðëð ö ÀóÑ“

  ®}ò½á¯û Ðï³}õ
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ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ

²üýº ®}ò½å~û:{Ü~ÿ î¦¹ô Øé¨

‘Ù“-¬ ̧~¥ëþ ¼ï~êþ$®}ò½å~û {́}® }̧é|îþ

‘ëÙô:01-00082623-530 Ø~àº:14232623-530

²‚ýº ®}ò½å~û: ©~òð ‰³öüô ®}® }ò̄ü¾

‘ù³}õ-¼ù³ã Ô³̂$…ë÷}² Ø³¥μ}®ÿ$…ë÷}² ®}®î~õ$¬ ®²©’þ$à÷¡ú
•ÝÙþ$‰éã 61$̧~©’ï~õ ̧’~®ÿ à̄‰¹’þ:8573678641

‘ëÙàº:29005322-09005322 -19005322

²üýº ®}ò½å~û:{Ü~ÿ šëýì Ðï~®ÿ

}²®̧’~õ-îý̄}õ }òÝé|̂$ …ë÷}² ®}ò½›÷$ ©ý~…~õ ®}ò½å~û$
à̄‰¹’þ:6313391838  ‘ëÙô:8ö64024545-130

Ø~àº:74024545-130

²‚ýº ®}ò½å~û: {Ü~ÿ À¯²}ê̄üô î’÷êþ

ò÷²$ }…’̄}ÿ š~®û ¡ï¹’~õ$ ®}ò½å~û {́}® }̧éîþ ö}¥¯ ò÷²

‘ëÙô: 71632544-71632544-76782544-80901544-110
Ø~àº:15122544-110  ri.ca.ruonuai.www 

îÑ~öõ ‰·öø½þ: ̧³à~²©~òð î¦†÷…ú ¥~šþ ²̧’ïë÷

{°²…~ü›~õ ¼³Üþ-î³ò̄ îý̄}õ ®}ò½å~û$à̄‰¹’þ:1756198145

‘ëÙô:55536224-140   Ø~àº:37773224-140

¸Š³̧“ ®}ò½å~û:{Ü~ÿ ²}îýô ©÷}š÷ÿ
‘ù³}õ- ©ý~…~õ }ü³}ò½ù³¼ï~êþ$ò†¾ ©ý~…~õ {°²¼ù³$‰é|ã322

‘ëÙô:03-62803888   Ø~àº:73840388

²üýº  î÷̧¹ú:{Ü~ÿ ø³îμØ~îýëþ

ä³î¹~²-¥~šþ|{…~®-   RI.CA.EHISA.WWW

‘ëÙô:7-42933543-320 Ø~àº:03333543-320
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‘ù³}õ-¡ù~² ²}û ¼ùý̄ Ǖö̧þ$¬ ¼ùý̄ …ù½’þ$¬ ̧ùó̄$à÷¡ú ¼ù³
‘~¿$ ‰éã62   ‘ëÙô:56443588-91950588-83330588-

23330588    moc.ginimraswok.www 

²üýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ ¼ù³}ñ îÑï~² ́}®û

üμ®-25 î’³ÿ }î~ñ ¼ù³)…ë÷}² öêýÑÁ³ Ðœ($ ²ö…³öÿ …~òâ î¹áô$
à÷¡ú61$ ‰éã93$ à̄‰¹’þ:1544477198

‘ëÙô: 76432253-530 ‘ëÙáº:70953253-530

²‚ýº øý~” î̄ü³û:{Ü~ÿ …ù³}ñ ²ØýÑý~õ

²¼“- ¬ …ý¹’÷õ$ }…’̄}ÿ …ë÷}² îÑëð$ î›’ïÒ ‘›~²ÿ ö ‰μ¼áþ
¸~¥ì$ È†Ýú ̧÷ñ$ ö}¥¯ 11     à̄‰¹’þ: 96654-14745

‘ëÙô: 22835233-310    Ø~àº: 32835233-310 ri.842gci.www 

²‚ýº øý~” î̄ü³û: {Ü~ÿ Ðëþ ¼~û ¥ïμû

‘ù³}õ- …ë÷}² {ü“ }êëú à~¼~òþ$ ¬ …ùó~ñ$ à÷¡ú61$ ‰éã6$ Ë1$
à̄‰¹’þ: 1533171741 ‘ëÙô: 5- 14090044Ø~àº: 2378044      

 moc.ognnoteb.www 

63





ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ



ØÁëó~îú

 }ò›ïô …’ô }ü³}õ


	tak rang aval 82.pdf
	02 porsesh.pdf
	03 maghalat.pdf
	Untitled.pdf
	1.pdf
	tak rang aval 82.pdf
	02 porsesh.pdf
	03 maghalat.pdf
	Untitled.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




