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 َاجزای تشکیل دٌىدي بتهآشىایی با بته :اَل فصل -1



 :تعریف بته

ً ٞبی خشدؿذٜ ثب   ،(Concrete)« ثتٗ»• تشویجی اص ؿٗ، ٔبػٝ یب ػٙ
ٝ ثٙذی ٞبی ٔختّف  ٝ ٞبی سیض ٚ دسؿت)دا٘ اػت وٝ تٛػظ یه ( ػٍٙذا٘

ٜ ا٘ذ  .خٕیش ػیٕب٘ی ثٝ یىذیٍش ٔتصُ ؿذ

اِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ خٛاف ٔٛسد ٘یبص، أىبٖ اػتفبدٜ اص افضٚد٘ی ٞبی ؿیٕیبیی  •
ٔب٘ٙذ وٙذٌیش وٙٙذٜ، سٚاٖ وٙٙذٜ ٚ غیشٜ یب افضٚد٘ی ٞبی ٔقذ٘ی ٔب٘ٙذ 

ػخت ؿذٖ ٔخّٛط ثتٗ، . خبوؼتش ثبدی، ػشثبسٜ ٚ غیشٜ ٘یض ٚخٛد داسد
 .٘تیدٝ یه فشآیٙذ ؿیٕیبیی ثیٗ آة ٚ ػیٕبٖ اػت



سا ٔی تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ یه  (HARDENED CONCRETE)« ثتٗ ػخت ؿذٜ»
ٝ ٞبی )ػًٙ ٔصٙٛفی دس ٘ؾش ٌشفت وٝ دس آٖ، فضبی ثیٗ رسات ثضسي تش  ػٍٙذا٘

ٝ ٞبی سیض)تٛػظ رسات وٛچىتش ( دسؿت ٝ ٞبی سیض ( ػٍٙذا٘ ٚ فضبی ثیٗ ػٍٙذا٘
ٜ ا٘ذ  .  تٛػظ ػیٕبٖ پش ؿذ

 
خٕیش »یه ٔخّٛط ثتٙی، ٔٛاد ػیٕب٘ی ٚ آة ثبفث تـىیُ خٕیشی ثب فٙٛاٖ دس 

ٚؽیفٝ خٕیش ػیٕبٖ، پش وشدٖ فضبی . ٔی ؿٛ٘ذ (CEMENT PASTE)« ػیٕبٖ
ٝ ٞبی سیض ٚ دسؿت ٚ پ ٝ ٞبی سیض، پٛؿب٘ذٖ ػغح ػٍٙذا٘ یٛ٘ذ خبِی ثیٗ ػٍٙذا٘

 .ثیٗ تٕبْ رسات دس حیٗ فشآیٙذ ػخت ؿذٖ یب ٌیشؽ اػت



 اػتفبدٜ اص ثتٗ ثٝ چٝ صٔب٘ی ثبص ٔی ٌشدد؟: تبسیخچٝ
 .استقثل اس هیالد سال  7000حذٍد قذیوی تزیي اثز اس یک ساسُ تتٌی، هزتَط تِ 

ُ ساسی در فلسطیي کشف شذ 1985کِ در سال    .هیالدی ٍ طی یک عولیات را
 2500)ٞشْ ثضسي خیضٜ طَرت گزفتِ ًشاى هی دٌّذ کِ تلَک ّای سٌگی هَرد استفادُ در ساخت تزرسی ّای 

 .تَسط یک هادُ سیواًی تْن هتظل شذُ اًذ، (ػبَ لجُ اص ٔیالد
 .  شکل گزفت ػبخت ٔالت آٞىی دس یٛ٘بٖ ثبػتبٖ قثل اس هیالد، ٌّزسال  500حذٍد 

 .هی شذ ًَع هالت تِ طَر گستزدُ در ساخت قظزّا ٍ هعاتذ یًَاًی تِ کار گزفتِایي 
رٍهی ّا یک ًَع خاص اس خاکستز آتشفشاًی استخزاج شذُ اس هحذٍدُ قثل اس هیالد،  200در حذٍد سال  
  هقاٍهتکزدًذ ٍ دریافتٌذ کِ ایي تزکیة آّک هخلَط را تا ایتالیا ٍاقع در کشَر  (POZZUOLI)« پَتشٍلی»

 . تِ هَاد ساختِ شذُ پیشیي داردتیشتزی ًسثت 
 .ؿٙبختٝ ؿذ (POZZOLAN)« پٛصٚالٖ»ایٗ ٔبدٜ ثب ٘بْ ثقذٞب 

کِ ّشاراى سال پیش ساختِ شذُ اًذ، اکٌَى تسیاری اس ساسُ ّای پَسٍالًی رٍهی ّا، یًَاًی ّا، ٌّذیاى ٍ هظزیاى  
 .قاتل هشاّذ ّستٌذ

اس آى در طی چٌذ ّشار سال گذشتِ  ّویي هَضَع، پایذاری تسیار خَب ساسُ ّای تتٌی ٍ دلیل تذاٍم استفادُ 
 .تا اهزٍس را ًوایش هی دّذ



ػبخت ایٗ  . ؿٟش سْدس  (COLOSSEUM)«وِٛٛػئْٛ»ٕ٘بی ثیشٚ٘ی 
ٞٓ اوٖٙٛ، ثخؾ ثضسٌی اص . ٔیالدی ثٝ اتٕبْ سػیذ 80ػبصٜ ثتٙی دس ػبَ 

 .وِٛٛػئْٛ ػبِٓ ثبلی ٔب٘ذٜ اػت



 هحاسي تتي چِ هی تاضٌذ؟:سَال 



 ٔحبػٗ ثتٗ
ؿٗ ٚٔبػٝ ٚآة دس اوثش ٔٙبعك ثٝ آػب٘ی ٚٚفٛس یبفت ٔی ؿٛد،ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اغّت ٔی تٛاٖ :فشاٚا٘ی ٚدسدػتشع ثٛدٖ ٔصبِح-1

 .ثتٗ  سا ثب لیٕت اسصاٖ تٟیٝ وشد ٚثٝ وبسثشد

 .ثتٗ لجُ اص ػخت ؿذٖ فشْ پزیش اػت،اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ آٖ سا دس ٞشلبِجی ٚثٝ ٞشؿىّی سیخت:فشْ پزیشی-2

سفبیت ٘ؼجت آة ثٝ )ٕٞچٙیٗ آة ثٝ ٔمذاس الصْ .اٌش دس ػبخت ثتٗ اص ٔصبِح خٛة ٚٔٙبػت اػتفبدٜ ؿٛد:ٔمبٚٔت فـبسی ثبال-3
 .ثٝ وبس سٚد ٚدس عشح اختالط ٚ سٚؽ ٞبی اخشا دلت وبفی ثٝ فُٕ آیذ، ثتٗ ،ٔمبٚٔت فـبسی ثبالیی خٛاٞذ داؿت( ػیٕبٖ

دس ٚضقیت ثٟشٜ ثشداسی ٔٙبػت ،ػبصٜ ٞبی ثتٙی ٔی تٛا٘ٙذ ثذٖٚ آٖ وٝ ٔمبٚٔت ٚثبسثشی اؽ وبٞؾ یبثذ ،ٔذتی :فٕش عٛال٘ی -4
 (.ایٗ أش ٘بؿی اص افضایؾ ٔمبٚٔت ثتٗ دس عی ٌزؿت صٔبٖ اػت)٘بٔحذٚد دٚاْ داؿتٝ ثبؿذ 

ٝ ٞبی حشاست ثبال سا ثتٗ : ٔمبٚٔت دس ثشاثش آتؾ-5 ٔمبٚٔت ثیـتشی دس ثشاثش آتؾ ٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔصبِح داسد ٚ ٔی تٛا٘ذ دسخ
دسخٝ ػب٘تی ٌشاد حذٚد یه ػبفت عَٛ خٛاٞذ وـیذ تب فٛالدی 1000دسثشاثشآتؾ ػٛصی ثب دسخٝ حشاستی ٔقبدَ ثب .)تحُٕ وٙذ

 (.دسخٝ ػب٘تی ٌشاد ثشػیذ500وٝ داسای پٛؿؾ ثتٙی اػت ثٝ دٔبی 



 هؼایة تتي چِ هی تاضٌذ؟: سَال



 ٔقبیت ثتٗ

هقاٍهت کششی تتي حذٍد یک دّن هقاٍهت فشاری آى است  :ٔمبٚٔت وــی ثؼیبس وٓ-1

 .ایي ًقیظِ تا تِ کارگیزی هیل گزدّای فَالدی در ساسُ ّای تتٌی هزتفع هی گزدد.

تِ علت تشرگی اتعاد ٍجزم هخظَص تاالی تتي ،ٍسى ساسُ ّای تتٌی در هقایسِ  :ػٍٙیٗ ثٛدٖ -2

ایٗ فیت سا ٔی تٛاٖ ثباػتفبدٜ اص دیٛاسٞبی ٘بصن  .تا ساسُ ّای  فَالدی تسیار سٌگیي تز  است
 .افضبی تٛخبِی ،ثتٗ پیؾ تٙیذٜ ،ثتٗ حبٚی دا٘ٝ ٞبی ػجه ٚیب ثتٗ ثب ٔمبٚٔت ثبال ثشعشف وشد

ایي ًقایض را هی تَاى تا :لذست ا٘تمبَ صٛت ٚلبثّیت ا٘تمبَ حشاست  -3

 .استفادُ اس عایق ّای  طَتی تا حذ سیادی کاّش داد



 :خٛاف ثتٗ
ٚپغ اصا٘دبْ  حبِت خٕیشی اػت دس ِحؾبت اِٚیٝ اختالط ،ثتٗ داسای 

فّٕیبتی اص لجیُ سیختٗ آٖ دس لبِت ،ٔتشاوٓ وشدٖ ٍٟٚ٘ذاسی اص آٖ ثب 
ٚػخت ٔی ؿٛد ٚدس٘تیدٝ ثٝ ؿىُ لبِت ٌزؿت صٔبٖ ،خٛدسا ٔی ٌیشد 

 .  خٛد دس ٔی آیذ
ؿذٜ ،داسد حبِت تبصٜ ٚحبِت ػخت ثٙب ثشایٗ ثتٗ دٚ دٚسٜ فٕش ،ؿبُٔ 

 وٝ ثبیذ دس ٞشدٚسٜ ا٘تؾبساتی سا وٝ عشاح ػبصٜ اص آٖ داسد  ،ثشآٚسدٜ
 .ػبصد 



 ٍیژگی ّای هطلَب تتي تاسُ چِ هی تاضذ؟: سَال



 :ٚیظٌی ٞبی ٔغّٛة ثتٗ تبصٜ( اِف

ثتٗ ثبیذ دس فیٗ سٚا٘ی ،ثٝ صٛست خٕیشی ٘ؼجتب ػفت ثبؿذ تب ضٕٗ حُٕ ٚ٘مُ ،اخضای :لبثّیت حُٕ-1

 .تـىیُ دٞٙذٜ ی آٖ اص ٞٓ خذا ٘ـذٜ ٚدس یه ٌٛؿٝ خٕـ ٘ـٛ٘ذ

ثتٗ سا ثبیذ ثتٛاٖ ثٝ ػِٟٛت ،ثذٖٚ ایٗ وٝ ا٘ؼدبْ آٖ ثٝ ٞٓ ثخٛسد ،دس ٔحُ ٔٛسد ٘ؾش :لبثّیت سیختٗ-2

 .تخّیٝ وشد

ثتٗ سا ثبیذ ثتٛاٖ ثٝ ساحتی دس لبِت  خب داد ثٝ عٛسی وٝ تٕبْ ٌٛؿٝ ٞب ٚصٚایبی لبِت  :لبثّیت خب دادٖ -3

 .ٞب ٚدٚس ٔیُ ٌشدٞب سا پشوٙذ

 .ثبیذ ثتٛاٖ تب حذ أىبٖ ٞٛای ٔحجٛع دسثتٗ سا خبسج وشد ٚآٖ سا ٔتشاوٓ ٕ٘ٛد:لبثّیت تشاوٓ  -4

ػغح ثتٗ تبصٜ سا ثبیذ ثتٛاٖ ثٝ ساحتی صبف ٕ٘ٛد ٚیبسٚی آٖ ٘مؾ ٔٛسد ٘ؾشسا ایدبد :لبثّیت پشداخت-5

 .وشد

 



 ضذُ چِ هی تاضذ؟ّای تتي سخت ٍیژگی :سَال 



 :ٚیظٌی ٞبی ثتٗ ػخت ؿذٜ(ة
 .مقاومت دربرابر نیروهای وارده-1

دوام در مقابل عوامل محیطی اعم ازعوامل فیزیکی وشیمیای وبه تعبیر دیگر حفظ -2

 .شدن کیفیت وقابلیت بهره برداری آن در طی زمان

 .مقاومت در مقابل حرارت زیاد ویابرودت زیاد-3

ثبات حجم،یعنی عدم تغییر حجم به میزانی که باعث شود تنش های اضافی در آن ایجاد -4

 .شود

 .مقاومت در مقابل اثرتخریبی آب وفرسایش -5

 .نفوذپذیری بسیار کم -6



 سیمان
 .پٛدسی اػت وٝ اص ػًٙ آٞه ٚ خبن سع تِٛیذ ٔی ؿٛد ػیٕبٖ 

اػتفبدٜ ٔی   ثتٗٚ  ٔالتدیٍش خصٛصب ٔبػٝ، ؿٗ ٚ ػًٙ ثشای ػبخت ا٘ٛاؿ ٔصبِح ػٍٙی اص ٔخّٛط آٖ ثب  

 . ٌشدد

ٜ ای  ٝ ٚخٛد آٚسدٖ رسات ثٝ یىذیٍش وٝ لبثّیت چؼجب٘یذٖ چؼجٙذٜ اػت ػیٕبٖ ٔبد اص  خؼٓ یىپبسچٝ ٚ ٔحىٓ ٚ ث
 .ٔی ثبؿذرسات ٔتـىّٝ سا داسا 

 .دسخٝ ػب٘تی ٌشاد ػبختٝ ٔی ؿٛد 1500تب  1400اص تشویت ٔصبِح آٞىی، سع، ٚ اوؼیذٞبی ٔقذ٘ی دس دٔبی ٚ  

 .ٌٛیٙذوّیٙىش ثٝ خؼٓ حبصُ، پغ اص حشاست دادٖ  

 ٔی آیذٚ اص آػیبة وشدٖ آٖ ثٝ ٕٞشاٜ ٔمذاس ٔٙبػجی ػًٙ ٌچ ػیٕبٖ تیپ ٞبی ٔختّف ثذػت ٚ  

 .  ٕٞچٙیٗ اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ پٛصٚالٖ ثٝ وّیٙىش ٚ ٌچ ػیٕبٖ پٛصٚال٘ی حبصُ ٔی ؿٛدٚ 

ٝ ٞبی وّیٙىشا٘ذاصٜ   . ٔیّی ٔتش ٚ سً٘ آٖ ػجض تیشٜ ٔی ثبؿذ 5–20دا٘



 :ٔمبدیش تمشیجی تشویجبت ػیٕبٖ پشتّٙذ



 تشویجبت اصّی ػیٕبٖ پشتّٙذ





 آؿٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ػیٕبٖ ٚ خصٛصیبت آٟ٘ب

 .اػت پشتّٙذاص ٟٔٓ تشیٗ ا٘ٛاؿ ػیٕبٖ ٞبی ٞیذسِٚیه ٔصٙٛفی، ػیٕبٖ 

  3ػیٕبٖ پشتّٙذ فشآٚسدٜ ای اػت وٝ اص اختالط ػًٙ آٞه ٚ خبن سع ثٝ ٘ؼجت ٚص٘ی حذٚد  
، آػیبة وشدٖ ٔخّٛط ثٝ سٚؽ ٞبی تش یب (ثؼتٝ ثٝ تشویت ؿیٕیبیی آٖ ٞب) 1ثٝ  4تب  1ثٝ 

خـه، ٍٕٞٗ وشدٖ ٔٛاد خبْ، پختٗ ٔٛاد دس وٛسٜ تب ٔشص فشق وشدٖ ػغح دا٘ٝ ٞب ٚ چؼجیذٖ  
آٟ٘ب ثٝ یىذیٍش ثٝ ؿىُ خٛؽ یب وّیٙىش، ػشد وشدٖ ٚ آػیبة وشدٖ وّیٙىش ثب وٕی ػًٙ ٌچ 

 .ثٝ دػت ٔی آیذ



 چٌذ ًَع سیواى پزتلٌذ دارین؟:سَال 



 :ثٝ ؿشح صیش اػت  ASTMىبیی ا٘ٛاؿ ػیٕبٖ پشتّٙذ دس اػتب٘ذاسد ایشاٖ ثٝ پیشٚی اص اػتب٘ذاسد آٔشی
 
ی ثتٗ آسٔٝ، پُ ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی دس وبسٞبی ٔقِٕٛی ٚ فٕٛٔی ٘ؾیش ػبختٗ اػىّت ٞب:1ػیٕبٖ ٘ٛؿ -1

پی ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ أىبٖ حّٕٝ  ٞب، لغقبت پیؾ ػبختٝ ثتٗ آسٔٝ، خذَٚ خیبثبٖ ٞب، ٔالت ٞب، ا٘ذٚدٞب ٚ
 .ػِٛفبت ٞب ٚخٛد ٘ذاسد ٔصشف ٔی ؿٛد

 
اص ػیٕبٖ ٔقِٕٛی ٔمبْٚ تش دس ثشاثش حّٕٝ ػِٛفبت ٞب یب ػیٕبٖ اصالح ؿذٜ  2ػیٕبٖ ٘ٛؿ :2ػیٕبٖ ٘ٛؿ -2

ثٝ فالٜٚ چٖٛ ٌشٔبصایی ایٗ . اػت ٚ دس ٔٛاسدی وٝ آة صیشصٔیٙی حبٚی وٕی ػِٛفبت اػت ٔصشف ٔی ؿٛد
حدیٓ ٚ ثتٗ سیضی دس ٞٛای ٌشْ  ٘ٛؿ ػیٕبٖ ٍٞٙبْ آثٍیشی وٕتش اص ػیٕبٖ ٔقِٕٛی اػت، دس ثتٗ سیضی ٞبی

 .٘یض ثٝ ٔصشف ٔی سػذ
سا دس ٔٛالقی وٝ ثبسٌزاسی ثبیذ ٔذتی وٛتبٜ ثقذ اص ثتٗ خیّی صٚدٌیش یب ػیٕبٖ  3ػیٕبٖ ٘ٛؿ :3ػیٕبٖ ٘ٛؿ -3

ثٝ ٔصشف ٔی ثتٗ سیضی دس ٞٛای ػشد یب ثٝ ٍٞٙبْ لبِت ٞب سا صٚدتش ثشداس٘ذ سیضی صٛست ٌیشد یب ثخٛاٞٙذ 
 .اصػبیش ػیٕبٖ ٞبٔمبٚٔت اِٚیٝ ثتٗ ثیـتش ، داسای پیؾ تٙیذٜسػب٘ٙذ،ٔٙبػت ثشای لغقبت 

 
شْ ثٝ یب ػیٕبٖ وٓ حشاست غبِجبً دس ثتٗ سیضی ٞبی حدیٓ ثٝ ٚیظٜ دس فصَٛ ٌ 4ػیٕبٖ ٘ٛؿ :4ػیٕبٖ ٘ٛؿ  -4

 .ٔٙبػت ثشای دسص یب اتصبَ ػشد ثتٙی.ٔصشف ٔی سػذ
یب ػیٕبٖ ضذ ػِٛفبت اػت وٝ ثشای ٔصشف دس  5دیٍش اص ا٘ٛاؿ ػیٕبٖ ، ػیٕبٖ ٘ٛؿ  یىی:5٘ٛؿ ػیٕبٖ  -5

 .اػت ثخؾ ٞبیی اص ػبختٕبٖ وٝ ؿذیذاً دس ٔقشض حّٕٝ ػِٛفبت ٞب ثبؿذ، ٔٙبػت
 
 





 سیمان ٌای َیژي
ػیٕبٖ پشتّٙذ ػفیذ ٕٞب٘ٙذ ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی تٟیٝ ٔی ؿٛد ثب ایٗ تفبٚت وٝ دس ٔٛاد اِٚیٝ :پشتّٙذ ػفیذػیٕبٖ -1

وبسثشد . آٖ اوؼیذ آٞٗ ٚخٛد ٘ذاسد، ػیٕبٖ پشتّٙذ ػفیذ، اص ٔٛاد ٚیظٜ ای وٝ داسای آٞٗ ٚ ٍٔٙض خیّی وٓ اػت تِٛیذ ٔی ؿٛد
ٖ ٞب ثب سً٘ ػفیذ . ایٗ ػیٕبٖ دس ػبخت ػبختٕبٖ ٞبیی اػت وٝ ٕ٘بی آٟ٘ب ثب سً٘ ػفیذ ٔی ثبؿذ ٔقٕٛال دس ػبخت ایٗ ػبختٕب

لیٕت دس ػیٕبٖ ٞبی پشتّٙذ ػفیذ حذٚدا دٚ ثشاثش ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی . ٚ سٚؿٗ، اص ػٍٙذا٘ٝ ٞبی ٔخصٛصی اػتفبدٜ ٔیـٛد
تب اص آِٛدٌی . ثٙبثشایٗ دس عَٛ ایٗ ٔشاحُ وبسی ا٘تمبَ دادٖ، ٔخّٛط وشدٖ، ثبیذ دس ٟ٘بیت سفبیت احتیبط صٛست ٌیشد. ٔیجبؿذ

 .ٞب خٌّٛیشی ؿٛد ٚ تٕبْ تدٟیضات ٚ ٚػبیُ وبٔال تٕیض ثبؿٙذ

پشتّٙذ ػفیذ، اص ِحبػ خبصیت ٌیشؿی ٚ ٔمبٚت ٔشثٛعٝ، ؿجیٝ ثٝ ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی ٔی ثبؿذ ٚ اص ِحبػ سٚؽ ا٘جبس ػیٕبٖ 
 .وشدٖ، ٔصشف ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی ٘ؼجت ثٝ ػیٕبٖ پشتّٙذ ػفیذ تفبٚت چٙذا٘ی ٘ذاس٘ذ

ٝ ٞب ثٝ  (Colored Cement)سٍ٘یػیٕبٖ :پشتّٙذ سٍ٘یػیٕبٖ  -2 ٘ٛفی ػیٕبٖ ػفیذ اػت وٝ ثب اػتفبدٜ اص سٍ٘ذا٘

ً ٞبی ٔختّف دس ٔی آیذ  .  س٘

سٍ٘ی ٔتذاَٚ فجبستٙذ اص اوؼیذ آٞٗ ثشای سً٘ ٞبی لشٔض، صسد، لٟٜٛ ای ٚ ػیبٜ، اوؼیذ ٍٔٙٙض ثشای سٍٟ٘بی ػیبٜ ٚ لٟٜٛ ٔٛاد 
ای، اوؼیذ ٚ ٞیذسٚوؼیذ وشْ ثشای سً٘ ػجض، آثی وجبِت ثشای سً٘ ٞبی آثی،اِٚتشأبسیٗ  ثشای سً٘ ػشٔٝ ای، دٚدٜ ثشای سً٘ 

 .ػیبٜ، وٟشثبی خبْ ٚ ػٛختٝ ثشای سً٘ لٟٜٛ ای ٚ ٌُ اخشا ثشای سً٘ صسد



 رنگ های متنوع بتن استفاده از سیمان رنگی در کف سازی



ٖ ٞبی آٔیختٝ  ػیٕب

ٝ خٛیی دس لیٕت ٚ دس دِیُ  ٖ ٞبی پشتّٙذ آٔیختٝ، صشف اثتذایی تٛػقٝ ػیٕب
 .ٟ٘بیت وبٞؾ وّیٙىش ػیٕب٘ی ٔصشفی ثٛدٜ اػت

ٝ خٛیی دس ا٘شطی ٚ   ٖ ٞب ثیـتش ثذِیُ صشف ِٚی دس حبَ حبضش تِٛیذ ایٗ ػیٕب
 .ٔالحؾبت صیؼت ٔحیغی ٔی ثبؿذ

ٖ ٞبی پشتّٙذ آٔیختٝ  ٔی تٛاٖ ثٝ ػیٕبٖ   ، ػیٕبٖ  پشتّٙذ آٞىیاص خّٕٝ ػیٕب
ٗ ٌذاصی   .وشداؿبسٜ پشتّٙذ پٛصٚال٘ی ٚ ػیٕبٖ پشتّٙذ سٚثبسٜ آٞ

 



:پشتّٙذ آٞىیػیٕبٖ   
ٚ دسصذ وّیٙىش ػیٕبٖ پشتّٙذ  80ػیٕبٖ پشتّٙذ آٞىی ٔخّٛعی اػت اص حذالُ  

وٝ اص پٛدس وشدٖ ایٗ دٚ ٔبدٜ دس آػیبة ػیٕبٖ  دسصذ ػًٙ آٞه ٚیظٜ  20حذاوثش 
.حبصُ ٔی ٌشدد   

 
4220اػتب٘ذاسد  اص دأٙٝ وبسثشد ٚ ٚیظٌی ٞبی ػیٕبٖ پشتّٙذ آٞىی ٔب٘ٙذ ٔٛاسدی  

وبٞؾ لیٕت، وبسآیی ٔٙبػت، وبٞؾ خذاؿذٌی ٚ آة ا٘ذاختٗ، لبثّیت پٕپ وشدٖ،  
ٍٟ٘ذاسی ٚ حفؼ آة ثیـتش ٚ ٘فٛرپزیشی وٕتش ٘ؼجت ثٝ ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی روش  

.  ؿذٜ اػت  



ٗ ٌذاصیػیٕبٖ آٔیختٝ سٚثبسٜ  :آٞ  
ایي ًَع سیواى را  هی تَاى در ساختواى ّای عوَهی تکار تزد ٍ حاٍی هخلَط کاهل ٍ 

.استیکٌَاخت رٍتارُ آّي گذاسی آسیاب شذُ تا سیواى پزتلٌذ   
قذرت ًسثتاً سیاد سیواى پزتلٌذ آّي گذاسی در تزاتز حولِ سَلفات ّا، اغلة اس ایي  تذلیل 

. سیواى تزای ساسُ ّای دریایی استفادُ هی کٌٌذ  
تِ ًام ّای  سِ ًَع سیواى آهیختِ رٍتارُ ایتَلیذ  3517استاًذارد ایزاى تِ شوارُ در 

پیش تیٌی شذُ است کِ  سیواى سزتارُ ایٍ پزتلٌذ سزتارُ ای ضذسَلفات ، پزتلٌذ سزتارُ ای 
درطذ 70درطذ ٍ تیش اس 70تا  25درطذ، تیي  25هقذار سزتارُ در آى ّا تِ تزتیة کوتز اس 

.ًَع اٍل ٍ دٍم آى در ایزاى ٍ هعوَالً در کارخاًِ سیواى سپاّاى تَلیذ شذُ است. است   
 
 



ٖ ٞبی  :آٔیختٝ پشتّٙذ پٛصٚال٘ی ػیٕب  
Portland Pozzolana Cement 

ٖ ٞبی  ثب خشد وشدٖ ٚ تشویت ػیٕبٖ پشتّٙذ پٛصٚال٘ی  ػیٕبٖ وّیٙىش پشتّٙذ ٚ پٛصٚال
ثب افضٚدٖ ٌچ یب ػِٛفبت  ( خبوؼتش آتـفـب٘ی، دٚدٜ ػیّیغ ٚ ٔٛاد دیٍش)ٔصٙٛفی 

.وّؼیٓ تِٛیذ ٔی ؿٛد  
 

ٜ ای ثؼیبس سیض اػت وٝ اص ثمبیبی اِىتشٚؿیٕیبیی یب ٔىب٘یىی اص   خبوؼتش آتـفـب٘ی ٔبد
.ٌبصٞبی خشٚخی ٘یشٌٚبٜ حشاستی رغبَ ػًٙ ایدبد ٔی ؿٛد  

ثٝ ٕٞیٗ . ٟٕٔتشیٗ خصیصٝ ػیٕبٖ پٛصٚال٘ی، ٔمبٚٔت ؿیٕیبیی ٘ؼجتبً ثبالی آٖ اػت
.دِیُ ثشای ٔحیظ ٞب ثب خغش حّٕٝ ػِٛفبت ٚ وّش اػتفبدٜ اص ایٗ ػیٕبٖ تٛصیٝ ٔی ؿٛد  

ٜ ای    ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘ذ، دس عشح اختالط ػیٕبٖ پٛصٚال٘ی، ٘ؼجت آة ثٝ ػیٕبٖ ٘جبیذ ثٝ ا٘ذاص
.ثبؿذ وٝ ثبفث افضایؾ وبسایی ثتٗ ؿٛد  

 



 :پٛصٚال٘یوبسثشدٞبی ػیٕبٖ 
ثشای  2ٚ  1ایٗ ٘ٛؿ ػیٕبٖ ثٝ دِیُ داؿتٗ ٌشٔبی ٞیذساتبػیٖٛ وٕتش ٘ؼجت ثٝ ػیٕبٖ ٘ٛؿ 

ٕٞچٙیٗ وبسثشدٞبی ثؼیبس دیٍشی ٕٞب٘ٙذ ٔٛاسد . ٔصبسف فٕٛٔی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد
:٘یض داسد  

 
ٜ ٞبی -1 دسیبییػبص  
ٜ ٞبی -2 ٝ ٞبی پُػبص ٘ضدیه ثٝ ػبحُ ٕٞب٘ٙذ اػىّ  
ػذػبخت -3  
ٜ ٞبی -4 ٞیذسِٚیىیػبص  
ثتٗ سیضی ٌؼتشدٜ ٚ حدیٓوبسٞبی -5  
ؿشایظ ثتٗ سیضی ػختدس -6  
وبسٞبی تضئیٙی ٚ ٞٙشی ثٝ دِیُ ایدبد ػغح ٚ ٕ٘بی ثٟتشدس -7  
ػًٙ تشاؿی ٚ ٌچ وبسیٔالت -8  
ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی ٌشْدس -9  

ٝ ٞبی فبضالة اص پیؾ ػبختٝ ؿذٜدس -10 ػبخت ِِٛ  
.وٝ دس ٔقشض ؿذیذ ػِٛفبت ٞب ٞؼتٙذٔٛلقیت ٞبیی -11  
.٘ٛؿ وبسثشد دیٍشی وٝ دس آٖ اص ػیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی اػتفبدٜ ٔی ؿٛدٞش -12  



 ػیٕبٖ پشتّٙذ ثٙبیی چیؼت؟
 

ػیٕبٖ تٟیٝ  ػیٕبٖ پشتّٙذ ثٙبیی یىی اص ٔصبِح ػبختٕب٘ی ٔی ثبؿذ وٝ یىی اص ٔصبسف
ثذیٗ ٔٙؾٛس ٔالت ٔٛسد اػتفبدٜ ثبیذ ایٗ . ٔالت ٚ اػتفبدٜ اص آٖ دس آخشوبسی اػت

 .خصٛصیبت سا داؿتٝ ثبؿذ
 
صیشا دس حبِت فبدی، آخش دس ٔدبٚست ٔالت، آة ٔالت سا  . ـ ثبیذ آة خٛد سا حفؼ ٕ٘بیذ1

چٙیٗ ٔالتی ثٝ فّت ٘جٛد آة وبفی ثشای  . خزة ٕ٘ٛدٜ ٚ اصغالحبً ٔالت سا ٔی  ػٛصا٘ذ
 .ٞیذساتبػیٖٛ ػیٕبٖ، چؼجٙذٌی ٚ ٔمبٚٔت ٔٙبػجی ٘ذاسد

 .ـ تشن خٛسدٌی دس آٖ تب حذ أىبٖ وٓ ثـٛد3.ـ خـٗ ٘جٛدٜ، ساحت پخؾ ؿٛد2



 :اتریىگایت یا میکرَب سیمان



 هٌظَر اس سزطاى تتي چیست ؟
 

زش کِ هوکي است تی تتي تِ هؼٌای ٍاقؼی یک هَجَد سًذُ است ٍ اس تذٍ تَلذش تا اًتْای ػو
یکی اس . د ٍ تیواری ًگزددًْایت تاضذ ،   احتیاج تِ هزاقثت ٍ ًگْذاری دارد تا دچار افت ، فسا

در ایي هطلة . تاضذ تیواری ّای هخزتی کِ  تتي هوکي است تِ آى دچار ضَد  ، سزطاى تتي هی
 :قصذ دارین ضوا را تا ایي تیواری آضٌا کٌین 

 
 .تي هی گزددسزطاى تتي ٍاکٌص تسیار هخزتی  است کِ تاػث اًثساط ّای ضذیذ درسطح ت-
 
 

ٍاکٌص در تتي ّایی کِ در هؼزض ضزایط هحیطی هزطَب قزار داضتِ ٍ سٌگذاًِ ّایی کِ ایي 
کلسذًٍی یا داسیتْا , آًذسیت, ریَلیت, کزیستَ تالیت, تزی دسییت, حاٍی هیشاى هؼیٌی کاًی اپال 

درصذ تجاٍسکٌذ صَرت هی  0.6آى اس  Na2O  ٍK2Oتاضذ تا هقذارقلیایی سیواى کِ هجوَع 
 گیزد ، کِ تاػث اًثساط ّای ضذیذی در سطح تتي هی گزدد

الکتزٍضیویایی، سثة افشایص / حجن فَالد درٍى ساسُ ی تتًَی تز اثز ٍاکٌص ّای ضیویایی اسدیاد 
در ایي هقطغ تزهین تتي .فطار درٍى تتي گزدیذُ کِ در ًْایت فزایٌذ تخزیة تتي را تِ ّوزاُ دارد

ضثاّت ایي فزایٌذ در تتَى . هطلقا اهکاى پذیز ًثَدُ ٍ یا اًجام اى تا ّشیٌِ ّای گشافی ّوزاُ است
 .را هطزح ًوَدُ است (Concrete Cancer)تا تیواری هْلک سزطاى ػٌَاى سزطاى تتي 



 ضُابط الزامی بستً بىدی ، حمل َ وقل سیمان ٌای کیسً ای

 ا٘جبس وشدٖ ػیٕبٖ

ٝ ای ٚ پبوتی اص عشفىبسخب٘ٝ ػبص٘ذٜ ثٝ  ٔقٕٛالً  ػیٕبٖ ثٝ دٚ صٛست فّ
 .وبسٌبٜ تحٛیُ دادٜ ٔی ؿٛد

ٝ ای ػیٕبٖ  ٝ ثٙذی تٛػظ : فّ دس ایٗ حبِت، ػیٕبٖ ثذٖٚ ثؼت

ٖ ٞبی ٔخصٛف حُٕ  ثٝ ثٛ٘ىش ٔٛػْٛ اػت اص وبسخب٘ٝ ػیٕبٖ وٝ وبٔیٛ
 .ػیٕبٖ ثٝ وبسٌبٜ ٔٙتمُ ٔی ٌشدد

اص ثٛ٘ىش، اص یه پٕپ ثبد وٝ ثش سٚی ثٛ٘ىش ٘صت اػت، تخّیٝ ػیٕبٖ ثشای  
پغ اصتٛلف ثٛ٘ىش دس ٘ضدیه ػیّٛ، ِِٛٝ ٔخصٛف تخّیٝ . اػتفبدٜ ٔی ؿٛد

ثٝ ِِٛٝ ثبسٌیشی ػیّٛ ٔتصُ ٔی ٌشدد ٚػپغ ػیٕبٖ ثب فـبس اص عشیك ِِٛٝ 
وٝ ٔمغـ آٖ فّضی اػت ػیّٛ، ٔخضٖ . ثبالی ػیّٛ ثٝ دسٖٚ آٖ ٔی سیضد

 .دایشٜ اػت ٚ لؼٕت پبییٗ ٔخضٖ ثٝ ؿىُ ٔخشٚط اػت



ً  چً اوبار كردن سیمان براي :سُال  مي شُد؟تُصیً فل



ٝ ای ٔٛاسد صیش تٛصیٝ ٔی ؿٛ٘ذ ثشای ا٘جبس   :وشدٖ ػیٕبٖ فّ
 
   
 50ؿیت لؼٕت ٔخشٚعی ػیّٛ ثبیذ حذالُ . ا٘دبْ ٌشددػغح داخّی ػیّٛ ثبیذ وبٔالً صبف ثبؿذ تبتخّیٝ رسات ػیٕبٖ ثٝ ساحتی  -1  

ٞش چٙذٚلت یىجبس ثب فـبس ٔالیٓ ثبد، ػیّٛ سا پبن ٚ  ثٝ ٔشٚس صٔبٖ رسات ػیٕبٖ ثٝ دیٛاسٜ اعشاف ػیّٛ ٔی چؼجذ وٝ ثٟتش اػت. دسخٟجبؿذ
 .تٕیض وشد

 
 .ىٙٛاختخبسج ٕ٘ی ؿٛدپبییٗ ػیّٛ ٔؼغح ٚ یب چٟبس عشف آٖ صبف ثبؿذ، ػیٕبٖ ثصٛست ٔخّٛط ٚ یچٙب٘چٝ لؼٕت 

 
ٝ ای دس ا٘جبسٞبی غیش اػتب٘ذاسد ٚ ػبختٝ وشدٖ ػیٕبٖ الصْ اػت اص ا٘جبس . فّٝ سا ثبیذ دس ػیّٛٞبی فّضی اػتب٘ذاسد ا٘جبس وشدػیٕبٖ -2         فّ

 .ؿذٜ ثب ٔصبِح ثٙبیی خٛدداسی ٕ٘ٛد
 

 .ػب٘تیٕتش ثبؿذ20ٔتش اص صٔیٗ فبصّٝ داؿتٝ ثبؿذ ٚ لغش آٖ حذٚد   1/5ثبیذ حذٚد  ا٘تٟبی لیف -3
 

ٖ ٞبی صیشیٗ  ٔتش ٔحذٚد ؿٛد تب ثتٛاٖ ثب ٚػبیُ ٔٛخٛد آ٘شا پش ٕ٘ٛد ٚ فـبس ٚاسدٜ 15استفبؿ وُ ػیّٛ اص ػغح صٔیٗ ثبیذ ثٝ -4 ثش ػیٕب
 .افضایؾ ٘یبثذ

 
 .ٌشددثبسٌیشی تخّیٝ ٍٞٙبْ دس ثبالی ػیّٛ ثبیذ یه ٞٛاوؾ والٞه داس تقجیٝ ؿٛد تب ٞٛای ػیّٛ دس -5
 

 .ٔیّیٕتش  وبٞؾ داد 3ٔیّیٕتش ثٛدٜ ٚ ٔی تٛاٖ ثتذسیح آٖ سا دسثبال ثٝ  5حذالُ ضخبٔت ٚسق فٛالدی ػیّٛ دس پبییٗ -6
 



 
 .ذثشای وٙتشَ استفبؿ ػیٕبٖ ٚ ٞٛاوؾ، ػیّٛ ثبیذ داسای ٘شدثبٖ فّضی ثبؿ-7
 

خٟت خٌّٛیشی اصوّٛخٝ ؿذٖ صٚد ٍٞٙبْ آٖ ثٝ وبس ٌشفتٝ تٛصیٝ ٔی ؿٛد ػیؼتٓ ٞٛادٞی ثشای ایدبد تالعٓ دس تٛدٜ تحتب٘ی ػیٕبٖ -8
 .ؿٛد

 
ٖ ٞبیی وٝ اص یه ٘ٛؿ ٞؼتٙذ ٚ اص دٚ وبسخ-9 ٖ ٞبی ٔختّف ٚ حتی ػیٕب ٜ ا٘ذ، ٘جبیذ دس یه ػیّٛ ٍٟ٘ذاسی ؿٛ٘ذ ٚ  ػیٕب ب٘ٝ ٔختّف تٟیٟـذ

 .ثشای ٞش ٘ٛؿ ػیٕبٖ ثبیذ ػیّٛی ٔدضا دس٘ؾشٌشفتٝ ؿٛد
 

ٖ ٞبی داك دس ػیّٛ خٛدداسی ؿٛد، صیشا -10  .ٔی ٌشددویفیت آٖ ثبفث وبٞؾ تٛصیٝ ٔی ؿٛد اص ا٘جبؿتٗ ػیٕب
 

ٜ ٞبیی وٝ أىبٖ اػتفبدٜ اص ػیّٛٞبی فّضی ٚخٛد ٘ذاسد، دس ص-11 فٙی ٚ اخشایی ٔی تٛاٖ اص ػیّٛٞبی دیٍش وّیٝ ٔٛاسد ٛست سفبیت دس وبسٌب
 :٘ىبت صیش اِضأی اػت تٛخٝ ثٝ دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاسد . اػتفبدٜ ٕ٘ٛد

 
ٗ ٞبی ٔدبٚس خٛدثیـتش ثبؿذ، تب آة ·        .ثٝ داخُ ػیّٛ ٚاسد ٘ـٛداستفبؿ وف ػیّٛ ثبیذ اص تشاص صٔی

 
 .وّیٝ ػغٛح داخّی ػیّٛ ثبیذ دس ٔمبثُ ٘فٛر سعٛثتقبیك ٌشدد·      

 
ٝ ای ػبختٝ ؿٛد وٝ أىبٖ ثبلیٕب٘ذٜ ػیٕبٖ دس ٌٛؿٝ ·        .ٚ یب صٚایبی آٖ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذػیّٛ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘

 
ٝ ایغشاحی ؿٛ٘ذ، وٝ ٍٞٙب·       ٝ ٞبی ٚسٚدی ٚ خشٚخی ػیٕبٖ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ ٖ ٞبی لذیٕی تش خبسج دسیچ ْ ثشداؿت ػیٕبٖ، ٕٞیـٝ اثتذا ػیٕب
 .  ٌشد٘ذ

 
 ثشای خشٚج سعٛثت ٚ فذْ تقشیك تقجیٝ ٌشددٔحبفؾت ؿذٜ دس لؼٕت فٛلب٘ی ػیّٛ ثبیذ یه دسیچٝ وٛچه ·      



ٝ ای)ػیٕبٖ پبوتی   :( ویؼ
 
ٝ ثٙذی ٚ ٕٞبٖ عٛس وٝ اص ٘بٔؾ پیذاػت، تٛػظ وبسخب٘ٝ د س پبوت ثب ٚصٖ ٔقیٗ ثؼػیٕبٖ پبوتی   ت

 .  فشضٝ ٔی ؿٛد
سعٛثت ا٘جبس ٌشدد، ثّىٝ ثبیذ ثٝ صٛست خـه ٍٟ٘ذاسی ؿٛد تب اص تٕبع ثب پشتّٙذ ٘جبیذ دس ػیٕبٖ 

 . آیذثٝ فُٕ خشاثی آٖ خٌّٛیشی 
 یثشا  ػیٕبٖ پشتّٙذ ثٝ سعٛثت حؼبع اػت، أب اٌش ثٝ صٛست خـه ٍٟ٘ذاسی ؿٛد، 

 .عٛال٘ی تش ویفیت خٛد سا حفؼ ٔی وٙذٔذت 
ب٘ی وٝ خـه ٍٟ٘ذاسی صٔبٖ ٌیشؽ ػیٕبٖ پشتّٙذ وٝ دس تٕبع ثبسعٛثت ا٘جبس ؿٛد، ٘ؼجت ثٝ ػیٕ 

 .سا٘ـبٖ ٔی دٞذٔمبٚٔت وٕتشی  ؿٛد، عٛال٘ی تش ثٛدٜ ٚ 
 
  



 شرایط وگٍداری سیمان پاکتی چً می باشد؟:سُال



ػیٕبٖ پشتّٙذ ثبیذ دس ویؼٝ ٞبی ٔٙبػت ، ٔمبْٚ ٚ لبثُ ا٘قغبف ثؼتٝ ثٙذی ؿٛد ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ سعٛثت ٚ ٔٛاد  – 1
.خبسخی ٘تٛا٘ذ ثٝ داخُ آٖ ٘فٛر وٙذ ٚ ویؼٝ ٞبی ػیٕبٖ دس حُٕ ٚ ٘مُ پبسٜ ٘ـٛد  

 4543ٔـخصبت پبوت وبغزی ػیٕبٖ ٞبی ویؼٝ ای ٔی ثبیذ ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ثٝ ؿٕبسٜ  – 2
.اػتفبدٜ اص پبوت ٞب ٚ ویؼٝ ٞبی ٘فٛرپزیش دس ثشاثش سعٛثت ٔدبص ٘یؼت.ثبؿذ  

دس ػیٕبٖ ٞبی . ٚ تبسیخ تِٛیذ ػیٕبٖ دسج ؿٛد(  5تب  1) ثش سٚی ویؼٝ ٞبی ػیٕبٖ ثبیذ ٘ٛؿ ػیٕبٖ پشتّٙذ  – 3
.٘ٛؿ یه ثبیذ ٔمبٚٔت ٘یض لیذ ٌشدد  

.ویٌّٛشْ ٔی ثبؿذ 50ٚصٖ اػٕی ٞش ویؼٝ ػیٕبٖ پشتّٙذ  – 4  
ثشای ٞش ٔحِٕٛٝ ٚاسد ؿذٜ ثٝ وبسٌبٜ ، ٔـخصبت وبسخب٘ٝ ٚ ٘ٛؿ ػیٕبٖ ٚ تبسیخ تِٛیذ ثبیذ دس ثشي تحٛیُ ثجت  – 5

.ؿذٜ ثبؿذ  
ػیٕبٖ ٞبی پشتّٙذ ثبیذ ثش اػبع ٘ٛؿ ثٝ صٛست خذاٌب٘ٝ دس ا٘جبس ٍٟ٘ذاسی ؿٛ٘ذ ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ أىبٖ اؿتجبٜ  – 6

.آٟ٘ب ثب ٞٓ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ  
ٔیّیٕتش اص ػغح اعشاف خٛد ثبالتش  100ػیٕبٖ ٞبی ویؼٝ ای ثبیذ ثش سٚی وف خـه وٝ دػت وٓ ثٝ ا٘ذاصٜ ی  – 7

.ثبؿذ لشاس ٌیشد  
ؿشایظ ا٘جبس ٚ تشتیت چیذٖ ویؼٝ ٞبی ػیٕبٖ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبؿذ وٝ ویؼٝ ٞب ، ثٝ تشتیت ٚسٚد ثٝ ا٘جبس  – 8

.ٔصشف ؿٛ٘ذ  



پبوت اػت ، ٔـشٚط ثش ایٙىٝ استفبؿ وُ آٟ٘ب  12س وشد دس ٔٙبعك خـه ، حذاوثش تقذاد ویؼٝ ػیٕبٖ وٝ ٔی تٛاٖ ثش سٚی ٞٓ ا٘جب – 9
 .ٔتش اػت 1/2پبوت ٚ  8دسصذ ثٝ تشتیت  90افذاد فٛق دس ٔٙبعك ؿشخی ٚ ثب سعٛثت ٘ؼجی ثیؾ اص . ٔتش تدبٚص ٘ىٙذ 1/8اص 
 

ٔیّیٕتش اص یىذیٍش لشاس دادٜ ؿٛ٘ذ تب فجٛس  80تب  50دس ٔٙبعك خـه ، ویؼٝ ٞبی ػیٕبٖ ثبیذ ٘ضدیه ثٝ یىذیٍش ، ثب فبصّٝ ی  – 10
دسصذ ، ویؼٝ ٞبی ػیٕبٖ  90دس ٔٙبعك ؿشخی ثب سعٛثت ٘ؼجی ثیؾ اص . خشیبٖ ٞٛا اص ثیٗ ویؼٝ ٞب ٔٛخت خـه ؿذٖ ػیٕبٖ ثـٛد

 .ثبیذ ثٝ یىذیٍش چؼجب٘یذٜ ؿٛ٘ذ
 

 .ٔیّیٕتش اص ػمف فبصّٝ داؿتٝ ثبؿذ 600ٔیّیٕتش اص دیٛاس ٞب ٚ  300ویؼٝ ٞبی ػیٕبٖ ، دس ٕٞٝ ی ٔٙبعك ثبیذ حذالُ  – 11
 

ٕبٖ یب ثبیذ دس ا٘جبسٞبی ػش پٛؿیذٜ ٍٟ٘ذاس ی ؿٛد ٚ یب دس ٔٙبعك ٚ دس فصُ ٞبیی وٝ احتٕبَ ثبس٘ذٌی ٚخٛد داسد ، ویؼٝ ٞبی ػی – 12
 .عٛس ٔغٕئٙی دس اعشاف پبیذاس ٚ ٔحىٓ ؿٛدایٙىٝ سٚی آٟ٘ب ثب ٚسلٝ ٞبی پالػتیىی پٛؿیذٜ ؿٛد ٚ ایٗ ٚسلٝ ٞب ثٝ 

 
سٚص پغ اص  90سٚص پغ اص تِٛیذ ، ٚ دس ػبیش ٔٙبعك  45دسصذ  90ػیٕبٖ ٞبی ویؼٝ ای ثبیذ دس ٔٙبعك ثب سعٛثت ٘ؼجی ثیؾ اص  – 13

ذ ، ایٗ ػیٕبٖ ٞب لجُ اص ٔصشف ثبیذ حتٕب ٔٛسد آصٔبیؾ لشاس تِٛیذ ٔصشف ؿٛ٘ذ ٚ اٌش ثٙب ثٝ دالیُ اختٙبة ٘بپزیش ایٗ أش ٔیؼش ٘ـ
 .ٌیشد

 
ایٍٙٛ٘ٝ ػیٕبٖ ٞب سا ثبیذ ثب غّتب٘یذٖ پبوت . دس آیذ ػیٕب٘ی وٝ ثٝ ٔذت صیبد ا٘جبس ؿٛد ٕٔىٗ اػت ثٝ صٛست وّٛخٝ ٞبی فـشدٜ – 14 

ی تٛاٖ دس صٛستی وٝ ثب یه ثبس غّتب٘یذٖ ، وّٛخٝ ثٝ پٛدس تجذیُ ؿٛد آٖ سا ٔ. ٞب ثش سٚی وف اصالح ٌشدد تب ثٝ صٛست پٛدس دس آیذ
 .لشاس ٌیشد ٔصشف وشد ٚ ٌش٘ٝ لجُ اص ٔصشف ثبیذ تحت آصٔبیؾ ٞبی ٔٙذسج دس فصُ دٞٓ

 


