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 هدیکچ
 هب ،هتشادن دوجو نآ ناکم و نامز قیقد ینیبشیپ ناکما زورما هب ات هک تسا تیمها زئاح رایسب یعیبط یایالب زا یکی هزرل نیمز
 ربارب رد نتب هزوح رد صوصخب نیون یاهشور زا هدافتسا اب اههزاس یزاسمواقم ،هثداح نیا اب هلباقم یارب راکهار نیرتهب لیلد نیمه
 فده اتسار نیا رد .دسرب رفص هب یتح و نکمم لقادح هب یلام و یناج تراسخ و بیسا نآ عوقو تروص رد ات ،دشاب یم هلزلز
 نآ زا هدافتسا و رهشناریا نماد هناخدور تابوسر زا هدش هتخاس نتب یسدنهم یاهیگژیو رب زاد هچتخرد ریثات یسررب رضاح شهوژپ
 تشادرب نماد هناخدور تابوسر زا بوسر هنومن 01 ،نتب هیهت تهج شهوژپ نیا رد .دشابیم هلزلز ربارب رد اههزاس یزاسمواقم رد
 .دش هدافتسا نتب تمواقم دوبهب تهج زاد هچتخرد نیا گرب زا هک دراد دوجو زاد مان هب یاههچخرد هناخدور هیشاح و نتم رد .دش
 ،داد ناشن جیاتن .تفرگ رارق هدافتسا دروم نتب رد یاهتشر هس و یاهتشر ود ،یاهتشر کت یاهگرب نیب یاهسیاقم  ،روظنم نیا یارب
 هدهاشم یلیزرب تست هلیسوب نتب تمواقم شیازفا نینچمه دوب ریغتم هتشر هس هب هتشر کی زا گرب دادعت رییغت اب نتب تمواقم رثا

 گرب هتشر هس زا لکشتم یاهناوتسا نتب زا یاهنومن و لاکساپاگم 005 هتشر کت ،لاکساپاگم  1051 زاد هچخرد ،گرب هتشر ود .دش
 .دوب لاکساپاگم 100 ینعی تمواقم نیرتمک زاد راد هچخرد
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 همدقم
 هک حلسم نتب یاهنامتخاس زا ییالاب دصرد هک دهدیم ناشن هتشذگ یاههلزلز زا یشان یاه تراسخ هب یهاگن
 یاههزاس اریز ،دنرادن یلوبق لباق و یفاک تمواقم ای و دنتسین مواقم هلزلز ربارب رد دناهدش هتخاس روشک رد نونکات
 ار هلزلز دیدج یاههماننیئآ تامازلا اهنآ رثکا و هدش یحارط یمیدق یاههمان نیئآ ساسا رب ًاابلاغ دوجوم حلسم نتب
 ور نیا زا .تسا هتخاس ریذپبیسآ ار اهنامتخاس و هدش تلع رب دیزم ییارجا یاهفعض نینچمه دننکیمن هدروآرب

 یزاس مواقم یاهشور اب و یبناج یاهورین اب هلباقم یارب صوصخ هب (نتب) اهنامتخاس نیا هزاس تیوقت ترورض
 دروم حلاصم نیرتفرصم رپ زا یکی نتب .(5 :9195 ،یمشاه)دوشیم ساسحا یداصتقا و عیرس ناسآ دامتعا لباق
 نیا تیفیک یاقترا هب نامتخاس تعنص ناصصختم درکیور ریخا یاهلاس رد اذل دشابیم نامتخاس تعنص رد هدافتسا
 ،تسا هتفرگ رارق ناققحم هجوت دروم اهشهوژپ رد هک نتب ینف تاصخشم هلمج زا .تسا هدش فوطعم لوصحم
 نامیس هب بآ تبسن زا هدافتسا ،ریخا یاهلاس رد ،فده نیا هب ندیسر تهج .دشابیم نآ یششک و یراشف تمواقم
 زا فایلا زا هدافتسا نینچمه و یعونصم ای و یعیبط یاهنالوزوپ زا هدافتسا زین و ،اههدننک ناور قوف کمک اب رتمک
 هدافتسا .(5 :1395 ،روپیراصنا و ترطف شوخ)تسا هدش لومعم ،نتب بیکرت رد ،توافتم تاصخشم اب و اهسنج
 کمک زین هدام نیا عفد لکشم لح هب هکلب دوشیم ینامتخاس حلاصم رد ییوج هفرص ثعاب اهنت هن یعیبط فایلا زا
 .(Bebitta et al, 2020: 1129)تسا یلعف داصتقا رد هزاس راک تاسیسأت شیازفا یکیژولوکا و نیرتیداصتقا .دنکیم
 تیوقت یارب نتب دیلوت رد مک ًااتبسن هنیزه و یگدروخ ربارب رد تمواقم ،ندوب کبس اب (PP) نلیپورپ یلپ فایلا
 ,Mohammad et al)دنا هدش هدیناجنگ شتآ ربارب رد تمواقم و ماود ،یگدروخ کرت یاهوگلا ،یکیناکم تمواقم

 و کیتسالا لودم .دوشیم هدافتسا اهیزاسور میمرت و تیوقت یارب (FRC) فایلا اب حلسم نتب یاهششوپ ،(2020
 یم لرتنک فایلا یمجح تبسن و فایلا صاوخ طسوت یهجوت لباق روط هب FRP یاههلیم یششک تمواقم
 یبایتسد یارب ینامیس داوم یالاب یاوتحم زا کبس نتب یاه طولخم رتشیب رد ،(Solyom and Balazs, 2020)دنوش
 داعبا و لاکشا رد نلیپورپیلپ فایلا ،هزورما .(Sikoora, 2020)دوشیم هدافتسا دروم یکیناکم تایصوصخ هب
 .درک دیلوت هتسویپ مه هب یاهراون ای و یاهتسد ،یا هتشرکت تروص هب ناوتیم ار اهنآ و هدش دیلوت ینوگانوگ
 اهنآ بسانم یکیناکم دنویپ ،تقیقح رد اما ،دننکیم داجیا یدودحم ییایمیش دنویپ ،نتب اب نلیپورپیلپ فایلا هچرگا
 ناکما ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم نتب رد لومعم روطب هک رتمیلیم 61 ات 60 لوط اب فایلا دوشیم ثعاب ،نتب اب
 بذج تقاط ،یفایلا نتب مهم صاوخ زا یکی .(Ghosh and Roy, 1992: 488)دنشاب هتشاد ار یششک یگتخیسگ
 (Wei-Ling, 1992: 301)دهد شهاک زیخ هلزلز قطانم رد هژیو هب ار هزاس یبارخ کسیر دناوتیم هک تسا نآ یژرنا

 ثعاب نتب رد دوجوم فایلا .تسا شرتسگ لاح رد نتب یکیناکم راتفر و صاوخ دوبهب یارب یفایلا نتب زا هدافتسا
 یزلف و یعونصم داوم ،ناهایگ زا تسا نکمم فایلا .دنوشیم نآ یریذپلکش راتفر دوبهب و نتب یگدننکش شهاک
 Usman and)دشخبیم دوبهب یشرب و یشمخ ،یششک ،یراشف شنت تحت ار نتب یکیناکم تایصوصخ هک دشاب

Majid Ali, 2018: 96). یاراد و دنتسه سرتسد رد تعیبط رد یتحار هب هک دنتسه رادیاپ یداوم یعیبط فایلا 
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 سانانآ گرب فایلا یواح یاه نتب .(Zhao et al, 2019: 4)دنتسه ریذپدیدجت و کبس نزو ،مک هنیزه دننام ییایازم
 رد یدالوف فایلا .دنریگ رارق هدافتسا دروم (ییایرد ریغ) یداع طیارش رد دنناوت یم رتهب یکیناکم صاوخ لیلد هب
 Bolooki Poorsaheli)دوشیم نتب یگدروخ درکلمع رب نیفلایلپ فایلا تبثم ریثأت شهاک ثعاب یبیکرت یاه طولخم

et al, 2020). دنویپ لیلد هب ًاالامتحا هک دنراذگ یم شیامن هب ار یگتسکش یژرنا نیرتگرزب نیفلا یلپ ورکام فایلا 
 دوبهب ثعاب SCC رد فایلا زا هدافتسا .(Noushini et al, 2018: 455)تسا مک ربیف داعبا تبسن و الاب یکیناکم

 کرت ربارب رد یریذپبیسآ و یشمخ تمواقم ،هبرض ربارب رد تمواقم دننام هدش تخس نتب ماود و یکیناکم صاوخ
 ینتب یاه هنومن  زاد یاهگرب ندوزفا اب قیقحت نیا رد .(Zarrin and Khoshnoud, 2016: 135)دوشیم یگدروخ
 یسررب دروم نتب یششک تمواقم رب نآ ریثأت و دنوش یم تفای ناریا یقرش بونج تمسق رد اهگرب نیا .دش هتخاس
 .تفرگ رارق
 زا هدش هیهت نتب یسدنهم تایصوصخ رب نآ ریثأت و نماد هناخدور یتفربآ تابوسر یتفاب تایصوصخ شهوژپ نیا رد
 اب نتب تمواقم دننام نتب تایصوصخ ،فلتخم یاهرامیت رد زاد  هچتخرد یاهگرب ندوزفا اب سپس .دش یبایزرا نآ
 ،نوتستلیس ،لیش تاعطق زا اتدمع نماد هناخدور تابوسر .تفرگ رارق یبایزرا دروم یا هناوتسا یاه هنومن تخاس
 هناوتسا یاه هنومن .تسا هدش لیکشت تیساد و تلازاب گنس تاعطق ،هتانبرک تاعطق ،زتراوک ،گنس هسام ،ارمولگنک
 تابوسر زا هنومن هدزناپ .تفرگ رارق شیامزآ دروم نتب تمواقم و هدش هتخاس گرب فلتخم یاهدصرد زا یا
 نتب تخاس یارب و دش هتفرگ مرگولیک 61 مجح رد هنومن جنپ .دش یرادربهنومن یتفاب تاعلاطم یارب یا هناخدور
 رد هدافتسا دروم بآ .دش تشادرب هناخدور نتم و هیشاح زا زاد هچتخرد یاه هنومن .تفرگ رارق هدافتسا دروم
 رد هناخدور تابوسر یاه هنادگنس .دنک یمن داجیا یلکشم نتب یارب هک تسا یندیماشآ بآ ،نتب یروآرف و تخاس
 ندومن هدامآ تهج و میسقت فلتخم یاههزادنا هب اهنآ ندرک لابرغ زا سپ هک تسا هشوگ درگ عون زا نماد هقطنم
 (5 لکش) .دندش یزاس هدامآ هناگادج یاه ینیس رد طالتخا حرط

 
 (رتم یتناس 19×11 اه ینیس هزادنا) طالتخا حرط یزاس هدامآ تهج توافتم یاه هزادنا رد هدش کلا تابوسر .1 لکش

 6615 ،قیقحت یاههتفای :عبنم 

 تابوسر یدنب هناد
 .دشابیم رتم یلیم 35 یبوسر یاه هناد هزادنا رثکادح .دش ماجنا درادناتسا یاهکلا زا هدافتسا اب تابوسر یدنبهناد
 نزو و یعقاو صوصخم نزو .تسا هدش صخشم (5) لکش رد نآ یدنب هناد ینحنم و یفرصم داوم یدنبهناد دصرد
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 بعکم رتم یتناس رد مرگ 00/0 و بعکم رتم یتناس رد مرگ 90/0 ربارب بیترت هب یا هسام داوم یرهاظ صوصخم
 .تسا دصرد 3/5 روکذم داوم بآ بذج دصرد و تسا
 زاد هچتخرد گرب
 هب یبایتسد یارب فایلا هنیهب رادقم .تفرگ رارق هدافتسا دروم نتب تمواقم شیازفا یارب زاد هچتخرد یاه گرب زا

 ناریا یقرش بونج هیحان زا زاد هچتخرد یاهگرب زا قیقحت نیا رد .دش نییعت هدش تخس و هزات نتب تایصوصخ
 .تفرگ رارق هدافتسا دروم ،تسا هدش هدروآ ،(5) لودج رد هک زاد گرب تاصخشم ،(0) لکش تسا هدش هدافتسا

 زاد هچتخرد گرب تاصخشم .1 لودج
600 Length (mm) 

0 Thickness (mm) 

50 Width (mm) 

0980 Specific weight (gr/cm3) 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 هناخدور هیشاح و نتم رد زاد یاه هچتخرد .2 لکش    

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ینتب یاه هنومن تخاس رد هدافتسا دروم نامیس
 6159 صوصخم نزو یاراد هک تسا نیاق نامیس هناخراک رد هدش دیلوت II عون دنلترپ قیقحت نیا رد هدافتسا دروم نامیس
 661 رایع اب قیقحت نیا رد هدافتسا دروم نتب .تسا بعکم رتم یتناس رب مرگ 6669 نآ هژیو حطس و بعکم رتم رب مرگولیک
 ،فیدر کی رد ار گرب هنومن ادتبا .دش هفاضا رتم یتناس 15 × 69 یاهناوتسا بلاق رد هدش هدامآ نتب.تفرگ رارق هدافتسا دروم
 تعاس 10 تشذگ زا سپ .دندش کشخ زور لوط رد اههنومن ،نتب اب اهبلاق ندرک رپ زا سپ .دندش بترم فیدر ود رد سپس
 .(9) لکش .دنتفرگ رارق بآ رختسا رد زور 10 تدم هب و هدش زاب اهبلاق  ،ندش کشخ و

 .تسا هدمآ ،(9 و 0) لوادج رد هک یفرصم نامیس ییایمیش و یکیزیف تایصوصخ
 ود پیت نامیس یکیزیف تایصوصخ .2 لودج

Autoclave expansion Blain Reception time Pushing resistance 
Primitive Final 3 

Days 
7 

Days 
28 

Days 
≤ 0.8 ≥ 2800 ≥ 0.45 ≤ 360 ≥ 100 ≥ 175 ≥ 315 
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 ود پیت نامیس ییایمیش تایصوصخ.9 لودج
Specification name 

Value in standard 389 
Sio2  

Al2o3 Fezo3 Mgo So3 Lol 
Chemical properties of type cement 2 ≥ 20 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3 
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 نتب یششک تمواقم
 .دراد نتب یاهکرت ندش زاب و داجیا رد یدایز ریثأت هک تسا یتایصوصخ نیرتمهم زا یکی نتب یششک تمواقم
 .(9) لکش .دیآیم تسدب یلیزرب تست ای یاهناوتسا هنومن تفاکش نومزآ زا هدافتسا اب بلغا نتب یششک تمواقم

 
 یلیزرب تست و نتب هنومن تخاس لحارم .9 لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب رد یدالوف فایلا اب هدش مواقم ینتب یاههزاس یزاسهنیهب هب یشهوژپ رد ،(1395) هاگرظن یگزل و نایزاجح
 نیا رد یزاسهنیهب زا هدافتسا هک دهدیم ناشن جیاتن .دناهتخادرپ ،هلزلز زا یشان یاهراب و (راجفنا) یاهبرض یاهراب
 هاگهانپ دننام دنشابیم کیژتارتسا تیمها یاراد هک ییاههزاس رد هدافتسا و دیلوت تهجرد یناوارف دربراک اههزاس عون
 .تشاد دهاوخ اهرابنا و
 اب یاه نتب یششک و یراشف تمواقم رب فلتخم فایلا ریثات هب یشهوژپ رد ،(1395) روپیراصنا و ترطف شوخ
 هدش دیلوت یلومعم نتب ،ناهفصا هقطنم رد دوجوم یموب حلاصم زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد .دناهتخادرپ ،الاب تمواقم
 تمواقم یاراد هک هدش دیلوت یرگید نتب ،نآ نامیس هب بآ تبسن شهاک و هدننک ناور قوف فرصم اب سپس و
 نتب و هدش بیکرت سیلیسورکیم اب هدننک ناور قوف یواح نتب دعب ماگ رد و تسا هدوب یرتشیب یششک و یراشف
 یاه سنج زا فایلا دربراک هنیهب رادقم نتفای زا سپ .تسا هدیدرگ دیلوت یرتالاب یششک و یراشف تمواقم اب یرگید
 هدش دای نتب هس ره رد فایلا نیا فرصم ریثات ،یهاگشیامزآ یاه هنومن هیهت قیرط زا ،نلیپورپ یلپ و هشیش و دالوف
 ریثات ،زور تفه نس رد ،نتب دروم هس ره رد هک تسا رکذ لباق هدمآ تسدب جیاتن زا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم
 و یراشف تمواقم رد ،یدالوف فایلا زا رتشیب نلیپورپ یلپ فایلا و نلیپورپ یلپ فایلا زا رتشیب هشیش سنج زا فایلا
 هشیش فایلا و هشیش زا رتشیب نلیپورپ یلپ فایلا دروم رد ریثات نیا هزور تشه و تسیب نس رد و هدش هدید یششک
 .تسا هدوب یدالوف فایلا زا رتشیب
 و نامیس تالم رد کیتسالپ یگتفربآ یاهکرت شهاک رد ار نلیپورپیلپ فایلا عون ود رثا ،(6335) ولوز و نوردراپ
 اب اوه نایرج ضرعم رد تعاس 05 تدم  هب ار هزات نتب ،کرت داجیا یارب نانآ .دنداد رارق یسررب دروم نتب رد
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 لوط اب فایلا یمجح دصرد 5/6 زا هدافتسا ،داد ناشن تاقیقحت نیا جیاتن .دندادرارق تعاس رب رتمولیک 1800 تعرس
  .دهدیم شهاک فایلا نودب هنومن دصرد 60 دودح ات ار اهکرت ،نتب رد رتمیلیم 35
 .دنتخادرپ اههار یزاسور رد هدافتسا دروم نتب درکلمع رد یرمیلپ فایلا ریثأت یسررب هب ،(1560)شناراکمه و گناج
 هنیمز رد یدایز تاقیقحت و هتشاد نامتخاس تعنص رد یدایز دربراک هک تسا ییاه هزاس عاونا زا یکی ،ینتب یاهلاد
 ،رضاح قیقحت زا فده اذل .تسا هتفرگن تروص اهنآ رد یگدروخکرت لرتنک تهج رد نلیپورپ یلپ فایلا زا هدافتسا
 کیتسالپ (یگتفربآ) یگدش عمج زا یشان یگدروخ کرت لرتنک و نتب یراشف تمواقم رب فایلا عون نیا ریثات یسررب
 .تسا ینتب یاهلاد رد
 هعلاطم دروم هقطنم

 .تسا هتفرگ رارق نادهاز - راهباچ یتیزنارت هداج هیشاح رد و رهشناریا رهش لامش یرتمولیک 10 رد نماد هناخدور
 بونج یرتمولیک 199 هلصاف رد رهشناریا .دشابیم شاخ - رهشناریا یلصا هداج هناخدور نیا هب یسرتسد هار اهنت
 .تسا هدش عقاو ناتسچولب و ناتسیس ناتسا زکرم نادهاز

 
 هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم .4لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بونج و یرواخ یاه هنهپ زا ییزج ، ناریا یراتخاس – یبوسر یاه هنهپ یدنبمیسقت هاگدید زا هعلاطم دروم هقطنم
 لسگ نآ یرتخاب زرم ناتسناغفا و ناتسکاپ رتخاب نآ یرواخ زرم .تسا ناریا رواخ شیلف هضوح زین و ناریا یرواخ
 رواخ یاهژنالم – تیلویفا یناوارف تلع هب هدودحم نیا .تسا نارکم هنهپ و درگاشب لسگ نآ یبونج زرم و نادنبهن
 شوج نوز ناونع هب ار شاخ – نادنبهن شیلف نوز .تسا هدش هدربمان زین ژنالم درلاک هقطنم ای نوز مان هب ناریا

 نیمز نامزاس)دناهتفرگ رظن رد ناتسیس هدروخ شوج نوز رگید یترابع هب) ناغفا کولب و تول کولب نایم هدروخ
 .(1395 ،روشک یندعم تافاشتکا و یسانش
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 نیرتکشخ زا و کشخ و مرگ قطانم رامش رد ییاوه و بآ رظن زا ،یوج تالوزن دوبمک تلع هب هحفص نیا هرتسگ
 61 ات 61 دودح (نازپامرخ) امرخ ندیسر نامز و دادرم یاه هام رد نآ یاوه یامد نیرتالاب .تسا روشک قطانم
 .دشاب یم دارگ یتناس هجرد 60 ات 15 دودح و نمهب و ید یاه هام رد هقطنم یامد نیرتمک و دارگ یتناس هجرد
 و نابآ یاه هام رد ناراب تروص هب نآ رتشیب هک هدوب لاس رد رتم یلیم 615 دودح رد هقطنم حطس رد شراب نیگنایم
 نافوط. دراب یم رذگدوز و اسآ لیس یاه ناراب هقطنم رد یسونایقا یوج تانایرج زا رثأتم مه ناتسبات رد .تسا رذآ
 یاههناخدور زج هب هقطنم بآ عبانم .دنزو یم ریت و دادرخ یاه هام رد یرواخ لامش ،یرواخ تهج اب یلحم یاه
 یرادنامرف)دوشیم نیمأت اهتانق و قیمعهمین ،قیمع یاههاچ قیرط زا رتشیب هک تسا ینیمزریز یاهبآ لماش یلصا

 .(1395 ،رهشناریا ناتسرهش
 ،یگدنراب دیدش تاناسون ،مظنمان و کدنا شراب لماش هک هقطنم رب مکاح ییاوه و بآ طیارش یاه یگژیو هب هجوت اب
 هچ رگا .تسا یهیدب یرما یهایگ ششوپ دوبمک و کاخ ندوب دعاسمان .تسا ناوارف ریخبت و الاب ترارح هجرد
 .دنا-هدش یزرواشک و برش تهج یهجوت لباق ینیمزریز بآ عبانم هیذغت ثعاب هقرو نیا یلصا یاه هناخدور
 ار ناراب نودب طیحم رد تسیز ییاناوت و دنتسه یریوک و کشخ طیارش اب راگزاس هک زگ و روهک ناهایگ نینچمه
 یاه بطق زا یکی ار هقطنم نیا ینیمزریز بآ یاه هرفس یناوارف .دنا هتفای شیور اه هناخدور هیشاح رد ،دنراد
 یفیص ،امرخ و هدوب یرورپماد و یزرواشک اهاتسور نانکاس یلصا لغش هک یروط هب ،تسا هدومن ناتسا یزرواشک
 رد (رتم 7105) ناروهکرس هقطنم تاعافترا نیرتدنلب .دشابیم هقطنم نیا یزرواشک هدمع تالوصحم هناودنه و تاج
 .دشابیم هقرو رواخ رد (رتم 0055) یمالاس هایس هوک و هقرو لامش رد (رتم 0115) بآ غیت هوک ،هقرو رواخ بونج
 هقطنم یلصا هار راهچ ناوارس – رهشناریا و راهباچ – رهشناریا ،مب – رهشناریا ،شاخ – رهشناریا هتلافسآ یاههداج
 یاه هار لیلد هب .دنا هدش لصتم مه هب یکاخ و هسوش یاه هار طسوت هقطنم یاهاتسور نیا رب نوزفا .دنشاب یم
 هب ًاابیرقت یسانشنیمز یاهنومنخر هب یسرتسد یلصا یاههناخدور و ییاتسور تیعمج یگدنکارپ ،دایز یطابترا
 .(1395 ،رهشناریا ناتسرهش یرادنامرف)تسا ریذپ ناکما یتحار
 اههتفای
 یقفا تروص هب رتم یتناس 15 رطق و 69 عافترا اب درادناتسا یا هناوتسا هنومن ، 031ASTM C-63 درادناتسا اب قباطم
 یششک شنت هدودحم رد تباث تعرس اب هتسویپ راب کی .تفرگ رارق نکش نتب کج هاگتسد رد نآ روحم دادتما رد
 لامعا نآ یور رب هنومن نتسکش نامز ات ،(لاکساپاگم 786 ات 185) عبرم رتم یتناس رب مرگولیک 15 ات 7 نیب و نتب

 .9 لکش تفرگ رارق هنومن رب دومع تهج رد تخاونکی ششک داجیا ثعاب یراشف شنت .دش
  دیآ یم تسدب (5) هلداعم زا ییاتود  یششک تمواقم
    T = 2P / πLD                                                               (5) هلداعم 

T: یششک شنت (N / mm2) ، P: یگتسکش ، L: و هنومن لوط D: فصن شور هب نتب یششک تمواقم .هنومن رطق 
 .دنتفرگ رارق شیامزآ دروم بوطرم طیارش رد زور 10 رد اههنومن .دش ماجنا یا هناوتسا یاه هنومن یور ندرک
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 زا سپ .تسا هدش هدروآ ،(0) لودج رد یگزور 10 رد یرادهگن طیارش رد هنومن جنپ ره یارب یششک تمواقم
 نتب کج راشف تحت هک دوشیم هدید هدش هتخیسگ یاهگرب و اههنادگنس یگتسکش ،هنومن ندش فصن و بیرخت

 یروط هب ،دهد یم شیازفا ار یششک تمواقم اهگرب دوجو هک دهدیم ناشن جیاتن .(1) لکش .دوشیم هدید نکش
 ریاس هب تبسن رتالاب یششک تمواقم لیلد هب دناوت یم هک تسا هجوت لباق رتشیب 9 هرامش هنومن رد شیازفا نیا هک
 فاکش و هدیسر رثکادح هب نتب یششک تمواقم هکنیا زا سپ ،تفرگ رارق یششک شنت تحت نتب یتقو .دشاب دراوم
 و تسا اهگرب هب راشف تخاونکی عیزوت ینعم هب نیا .دنراد هدهع رب ار راب لاقتنا هفیظو هقطنم ره یاهگرب ، دش داجیا
 و نتب هب گرب یگدنبسچ :هلمج زا یفلتخم لماوع هب نتب تمواقم هک میتفایرد ام .دننک یم لمع لپ ناونع هب اهگرب
 تلاح زا و تسا توافتم هداس ینتب یاه هنومن اب ینتب گرب یاه هنومن رد یگتسکش هوحن .دراد یگتسب گرب داعبا

 شیازفا اهگرب زا هدافتسا اب یششک تمواقم هک یماگنه .تسا هدرک رییغت یجیردت و مرن تلاح هب (یناهگان) هدننکش
 اب ،دنوش یم میسقت سکیرتام هدش هتفاکش یاهشخب نیب اهگرب هک یماگنه ،داد حیضوت ریز حرش هب ناوت یم ،دبای یم
 ،دنوش یم ششک شیازفا ثعاب هجیتن رد ،دنریگیم رارق یرتشیب ششک تحت ،اهگرب هب سکیرتام زا شنت لاقتنا

 .دوش یم هدهاشم یششک تمواقم شیازفا سپس
 هدافتسا دروم یاه گرب دادعت و تاصخشم .4 لودج

Number diameter length Specific gravity Force applied 
(MPa) 

Tensile strength Properties 
Attributes 

1 15 30 2.39 10.1 32.87 Two strand of leaf 
2 15 30 2.39 9 29.11 Without strand of leaf 
3 15 30 2.39 5.1 17.4 Three strand of leaf 
4 15 30 2.39 9.5 29.82 Single strand of leaf 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 راشف اب گرب هتشر کی اب هدش هتخاس هنومن ،دش بیرخت لاکساپاگم 3 راشف اب ،دش هتخاس گرب نودب دهاش هنومن
 نیرتمک ،نایاپ رد و دش هتسکش لاکساپاگم 5865 راشف اب گرب یا هتشر ود هنومن و دش هتسکش لاکساپاگم 183
 رد .دش بیرخت لاکساپاگم 581 رثکادح راشف اب هک دوب گرب یا هیال هس دادعت زا هدش هتخاس نتب هب طوبرم تمواقم
 نآ زا سپ ،دوش یم هدید یششک تمواقم یشیازفا دنور ادتبا رد .(1) لکش ینتب یاه هنومن یور رب هدش لامعا راب رادومن
 یششک تمواقم هجوت لباق شهاک ثعاب هیال هس طسوت اهگرب دادعت شیازفا ،رگید ترابع هب .دبای یم شهاک یششک ماکحتسا
 .تسا هدش لیکشت گرب هیال ود زا هک تسا 9 هنومن هب طوبرم یششک تمواقم نیرتشیب .تسا هدش نتب

             
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم نتب رد دوجوم یاه گرب ندش هتخیسگ و راشف ندرک دراو زا سپ یا هناوتسا نتب هنومن .5 لکش
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 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگهجیتن
 دراو نامروشک رسارس رد یرامش یب یاه هزاس هب ار یدایز تاراسخ هلزلز و دراد رارق هلزلز دنبرمک یور رب ،ناریا
 اه شور زا یرسکی یریگراک هب اب اما. دنک ادیپ عالطا هلزلز عوقو زا تسا هتسناوتن یزورما ناسنا لاح هب ات. تسا هدومن
 ربارب رد اههزاس یزاس مواقم اه شور نیا زا یکی. دوش هتساک یناسنا عیاجف و یلام تاراسخ ندمآ دوجو هب زا ناوت یم
 تینما هب ساسحا ینعی ناسنا یاهزاین نیرت یساسا زا یکی هب خساپ اه نامتخاس تیوقت و ریمعت ، رت شناد. تسا هلزلز
 یم هلزلز لباقم رد لئاسم نیرت مهم زا یکی هلزلز ربارب رد اهنآ ماکحتسا و یگدروخ ربارب رد اههزاس تیوقت هلئسم .تسا
 فایلا و نتب یاه یندوزفا ،هداد صاصتخا دوخ هب زاسو تخاس رد یا هژیو هاگیاج هک یدیدج داوم هلمج زا .دشاب
 اب دراوم یضعب رد و ددرگ یم نآ تمواقم نوچمه ،نتب بولطم صاوخ دوبهب ثعاب داوم نیا .دشاب یم هدننک تیوقت
 یدیدج عون دعب هب یدالیم 6035 لاس زا .دهد یم رارق انب نیسدنهم هار ارف ار یکبس رایسب حلاصم ،نتب نزو شهاک
 هوالع یدیدج زاف ناونع هب یفداصت عیزوت اب مه زا ادج نتب عون نیا هار نیا رد .دش یتعنص هصرع دراو نتب نیا زا
 رتشیب یلومعم نتب هب تبسن یفایلا نتب یشرب و یششک تمواقم .تسا هدش هتفرگ راک هب یلومعم نتب یاهزاف رب
 رایسب نانیمطا بیرض یکیمانید و یکیتاتسا یاهراب ربارب رد تیافک رب هوالع یفایلا نتب ییاهن تماخض .دشاب یم
 لیلد هب هبرض و ،هلزلز دننام یکیمانید یاهراب ربارب رد یفایلا یاه نتب دراوم نیا رب هوالع .دنک یم داجیا ارجا رد ییالاب

 .دنهد یم ناشن ناشدوخ زا یرتبسانم رایسب درکلمع ،بسانم یژرنا بذج تایصوصخ
 اب .تسا هدرک ادیپ یا هژیو هاگیاج یزاس نامتخاس تعنص رد هزورما هک تسا ینامتخاس دیدج حلاصم زا یکی فایلا
 هب هجوت اب .داد دوبهب یهجوت لباق دح ات ار نتب یسدنهم تایصوصخ ناوت یم روتامرآ رانک رد نآ زا ندرک هدافتسا
 ینامتخاس حلاصم یاه یگژیو دوبهب روظنم هب نتب فایلا زا نآ یگدننکش تیصاخ و هبرض ربارب رد نتب نییاپ تمواقم
 .تسا هدش هدافتسا یمیدق

 یبوسر طیحم ریسفت و نییعت رد تفاب یلصا یاه هصخشم زا یکی ناونع هب یبوسر تارذ هرادنا لیلحت و  هیزجت
 یجنس هناد زا سپ .دهد یم هئارا طیحم عون نییعت رد هبناج همه یاه رایعم و دیامن یم یرثؤم کمک یمیدق یاه هتشهن
 عون زا تابوسر نیا سنج نماد هناخدور تابوسر نازیرالپ پوکسورکیم هلیسوب کزان عطاقم هعلاطم هب هجوت اب

 رد زتراوک دوجو .دشاب یم کیتیل تاعطق نینچمه و نیلاتسیرک یلپ و نیلاتسیرک ونوم زتراوک یواح یسیلیس
 و هناخدور تسدالاب طاقن زا لمح لباقم رد یبوسر یاه هناد تمواقم نازیم نتفر الاب ثعاب یا هناخدور تابوسر
 گرب زا هدافتسا ریثأت یسررب روظنم هب شهوژپ نیا رد .تسا هدش هناخدور تسد نییاپ طاقن هب ینالوط ریسم یط
 رب مزال یاهشیامزآ ،نتب تیوقت تهج اه گرب هنیهب نازیم نییعت زا سپ نتب یسدنهم صاوخ یور رب ،زاد هچتخرد
 زا گرب ندوزفا اب هک دهدیم ناشن ،زاد گرب طسوت هدش تیوقت نتب تخاس .دش ماجنا هدش تخس و هزات نتب یور
 هدش ینتب یاههنومن رد تمواقم شیازفا ببس نتب هب زاد گرب ندوزفا .دوش یم هتساک نتب یگدننکرپ تایصوصخ
 نیا هک داد ناشن زاد هچتخرد گرب اب هدش تیوقت یاهنتب و یلومعم نتب رد شیامزآ نیا جیاتن هسیاقم اب .تسا
 شیازفا ،هدرب راک هب گرب زا یا هتشر ود و یا هتشر کت یا هناوتسا هنومن رد اهنت زور 10 نینس رد تمواقم شیازفا
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 هدید نتب یراشف تمواقم رد یدایز شهاک هدرب راک هب گرب یا هتشر هس یا هناوتسا هنومن رد هکیلاح رد .داد ناشن
 و بلاق ،نتب نزو شهاک ،نتب نیب بوخ رایسب یگدنبسچ نیمأت ناوتیم ار یزاس نتب رد زاد زا هدافتسا تیزم .دش
 تعنص رد فایلا ندوزفا .دشابیم توص و ترارح لاقتنا لباقم رد یبسانم قیاع نینچمه .تسناد یراک کزان دودنا
 دوبهب و عفر تهج ییاهراکهار یریگراکب و داجیا ،دنراد هک یددعتم یاهفعض و ینتب یاههزاس شیازفا هب هجوت اب
 تابوسر یالاب تمواقم و حلاصم رد زتراوک دوجو لیلد هب دوشیم داهنشیپ .دشابیم مهم و یرورض صقاون نیا
 هنیزه شهاک ثعاب رما نیا هک دومن هدافتسا هقطنم ینتب یاه لپ تخاس ناونع هب حلاصم نیا زا نماد یا هناخدور
 یاه نوتس تمواقم ندرب الاب تهج ناوت یم نینچمه .دوش یم هقطنم نیا هب طاقن رگید زا هضرق حلاصم لمح یاه
 .دومن هدافتسا نتب تمواقم شیازفا تهج زاد هچتخرد یاه گرب زا هقطنم یاه دس و اه لپ هشرع ،لپ

 
 نآ تمواقم رب نتب رد هدافتسا دروم یاه گرب دادعت ریثات رادومن .1 لکش
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