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 چكيذٌ
دس ديَاسّبي دشٍطُ  سيضي ثشي ثشاي سشاون خَد ثشي اخشالط عشح سؼييي اػز ؿذُ اًدبم ؿشوز ثٌيبى ثشي سَػظ وِ دشٍطُ ّبيي خولِ اص

ػذم دػششػي ثِ ول حدن لبلت دس اسسفبع،  )همبعغ  اي ػبصُ خلَكيبر دليل ثِ دشٍطُ ايي سيضي ديَاسّب دس  ثشي.دؼوبًذ هـْذ هي ثبؿذ

اص ػَي ديگش ثب سَخِ ثِ دس سوبع ثَدى . ػبخز هي غيشهوىي سا ثشي وشدى هششاون اهىبى ّشگًَِ (اًدبم ثشي سيضي دس داخل يه ثبوغ فلضي

ثشاي دػز يبثي ثِ سوبهي هَاسد خَاػشِ . خذاسُ فلضي ايي ديَاس ثب هحل سخليِ ثبسّبي ػبخشوبًي، وبسفشهب خَاػشبس ثشٌي ثذٍى خوغ ؿذگي ثَد

ثشي خَدسشاون حبٍي هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ اص     خلَكيبر ثشسػي هٌظَس ثِ. ؿذُ عشح ثشي خَدسشاون حبٍي هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ اسائِ گشديذ

ّوچٌيي خْز سؼييي ًمؾ هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ، ثِ .  ٍ همبٍهز فـبسي اػشفبدُ ؿذُ اػزL، خؼجِ Vّبي خشيبى اػالهخ، ليف  آصهبيؾ

 .همبيؼِ ثيي هيضاى خوغ ؿذگي ثشي خَدسشاون ثب ٍ ثذٍى هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ دشداخشِ ؿذُ اػز
 

  ثشي خَدسشاون، هٌجؼظ وٌٌذُ، خوغ ؿذگي، همبٍهز فـبسي: ولوبر وليذي
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  مقذمٍ. 1

 
 داؿشِ ًيَسٌي هبيغ ؿجيِ سفشبسي سب وٌٌذ سَليذ ثشٌي وِ اػز ثَدُ ايي ّوَاسُ هخشلف، وـَسّبي دس هٌْذػيي اّذاف اص يىي

 ، اًذاخشي آة هبًٌذ ّبيي دذيذُ ػيوبى ثِ آة ًؼجز حفظ ثب حبل ػيي دس ٍ ؿَد سشاص ٍ هششاون خَد ثِ خَد يؼٌي ثبؿذ

 [.1 ]ًيفشذ اسفبق همبٍهز وبّؾ ٍ ، خوغ ؿذگيخذاؿذگي

 سغييش سعَثز ،چَى خشٍج سعَثز دس ػشسبػش ػضَ يىؼبى ًيؼز . سعَثز خَد سا اص دػز دادُ ٍ خوغ هيـَد،ثشي دس اثش سجخيش

ّب ثؼيبس حبئض اّويز ٍ  ايي سٌؾ.  سا ثِ ّوشاُ داسد ٍ ديبهذ آى ثِ ٍخَد آهذى سٌـْبي داخلي اػزثشيخوغ ؿذى ، هشفبٍر

  .[2] دليلي ثشاي ػول آٍسدى ثشي دس ؿشايظ هشعَة ّؼشٌذ

 هميذ كَسر دس. هي ثبؿذ ثشي دهبي وبّؾ يب ػغحي آة سجخيش دساثش ؿذگي ثِ خوغ ثشي سوبيل دالػشيه، سشن ايدبد ػلز

 دس وــي سٌؾ ّبي ايدبد ثبػث ؿذگي خوغ ثِ سوبيل ،(...ٍ لبلت خذاسُ ثِ چؼجٌذگي صيش آى، صهيي ثب اكغىبن) ثشي ثَدى

 حذي ثِ هي سَاًٌذ سشن ّب هَاسد، ثؼضي دس. هي ؿَد ايدبد سشن اػز، ًبچيض ثشي اٍليِ همبٍهز ثِ ايي وِ سَخِ ثب ٍ هي ؿَد ثشي

ؿذگي هي  خوغ اص حبكل وــي سٌؾ ّبي اص ًبؿي سشن ّبي  ثؼالٍُ.[3]گيشد فشا سا ثشٌي لغؼِ ول ضخبهز وِ يبثٌذ گؼششؽ

هي ؿَد  هذر دساص دس ػبصُ ول ًشيدِ دس ٍ ثشي دٍام وبّؾ ثبػث وِ ثبؿٌذ هخشة خبسخي ػَاهل ٍسٍد ثشاي ؿجىِ ّبيي سَاًٌذ

[4ٍ5.] 

ّب فضبي ثيي دسؿز  صهبًي وِ سيضداًِ، دس يه ثشي ثب سشويت ًبهٌبػت. دس خوغ ؿذى ثشي هَثشًذي، ويفيز ثشي ٍ ؿشايظ هحيظ

 ثب خوغ ،افضايؾ خويش ػيوبى. گشدد آة ٍ حجبة َّا خبيگضيي هي، خويش ػيوبى هشـىل اص ػيوبى، وٌٌذ ّب سا دش ًوي داًِ

ثب . ؿًَذ سشن ّبي خويشي ظبّش هي، ي ثشي سيضي وِ ثشي ٌَّص سبصُ ٍ خويشي اػز ؿذگي صيبدي ّوشاُ اػز ٍ دس ػبػبر اٍليِ

ثشي سيضي دس َّاي گشم ٍ خـه ٍ ًيض . يبثذ خوغ ؿذگي افضايؾ هي، صيبد ؿذى همذاس ػيوبى ٍ ثخلَف ًؼجز آة ثِ ػيوبى

  .ؿَد ّب هي ػجت افضايؾ سشن ٍصؽ ثبد ؿذيذ ثش ػغح ثشي

 

 مصالح مصرفی. 2

 
  هلبلح ػٌگي سيضداًِ هلشفي داساي هذٍل ًشهي .[6]داًِ ثٌذي هبػِ ٍ ؿي هلشفي هغبثك هلضٍهبر اػشبًذاسد هلي ايشاى هيجبؿذ

هٌحٌي داًِ ثٌذي هبػِ ٍ .  هيليوشش هي ثبؿذ5/12 دسكذ ثَدُ ٍ حذاوثش ثؼذ دسؿز داًِ هلشفي 78 آى ثشاثش SE ٍ 75/3هبػِ 

ثشاي افضايؾ هيضاى وبسايي هخلَط ّبي ثشٌي، اص فَق سٍاى وٌٌذُ ثب ًبم .  سشػين ؿذُ اػز (2)ٍ  (1)ؿي ثِ سشسيت دس ؿىل ّبي 

ػيوبى هلشفي دس ايي سحميك اص ػيوبى .   وِ ثش دبيِ دلي وشثَوؼيليه اسش هي ثبؿذ اػشفبدُ ؿذُ اػزFOSROC335سدبسي 

 .اسائِ گشديذُ اػز (1)سشويت ؿيويبيي ػيوبى دس خذٍل . ، سَليذ ؿذُ دس وبسخبًِ ػيوبى هـْذ اًشخبة گشديذIIدشسلٌذ سيخ

 

 

وتايج تجسيٍ شيميايی سيمان مصرفی- 1جذيل  

LOI P2O5 TiO2 SO3 K2O Na2O CaO Mgo Fe2O3 Al2O3 SiO2 
سشويت 

 ؿيويبيي

05/1%  - - 91/2%  45/0%  57/0%  88/62%  65/2%  55/3%  25/5%  18/21%  
 

 ػيوبى
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 مىحىی داوٍ تىذی ماسٍ- 1 شكل

 

 
مىحىی داوٍ تىذی شه- 2 شكل  

 

 فاز آزمايشگاَی. 3

 
 عشح اخشالط 4ٍ هيضاى فَق سٍاى وٌٌذُ،  (دسؿز داًِ ٍ سيضداًِ)ثب سَخِ ثِ هلبلح هَخَد ثب ايدبد سغييش دس ًؼجز هلبلح ػٌگي 

عشح اخشالط صيش  (... Lٍخشيبى اػالهخ ، خؼجِ  )ثؼذ اص اًدبم آصهبيـبر هشثَط ثِ  ثشي خَدسشاون . ثشي خَد سشاون ديـٌْبد گشديذ

 . هـبّذُ هي گشدد (2)ًشبيح ايي عشح اخشالط دس خذٍل . ثؼٌَاى عشح ديـٌْبدي ثشي ؿبّذ خَدسشاون هؼشفي گشديذ

 

وسثت مصالح طرح اختالط- 2جذيل   

 ػيوبى

(kg) 

𝒘

𝐜
 فَق سٍاى وٌٌذُ 

% 

 هبػِ

(kg) 
 ؿي

(kg) 
 دَدسػٌگ

(kg) 
 هيىشٍػيليغ

(kg) 

475 35/0  2/1  1150 423 212 75/23  
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 ػبًشي هشش دس ًظش گشفشِ ؿذُ ٍ همبٍهز 15×15×15ّبي  اثؼبد لبلت ّبي هىؼجي اػشفبدُ ؿذُ ثشاي سؼييي همبٍهز فـبسي ًوًَِ

خْز سـخيق ًحَُ ػولىشد هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ دس ثشي، ثشٌي .  سٍص سؼييي ؿذُ اػز90 ٍ 28، 7، 3فـبسي ًوًَِ ّب دس ػٌيي 

ثؼذ اص هلشف . ثِ آى اضبفِ گشديذ (ثب سَخِ ثِ هيضاى هلشف ديـٌْبدي)هغبثك ثب عشح ؿبّذ ػبخشِ ؿذ ٍ هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ ًيض 

هبدُ هٌجؼظ وٌٌذُ هـبّذُ ؿذ وِ ثشي اص حبلز خَدسشاون اٍليِ خبسج ؿذُ اػز اهب ثب افضٍدى فَق سٍاى وٌٌذُ ثيـشش ثِ عشح ٍ 

. اداهِ اخشالط ايي هـىل ثشعشف گشديذ ٍ ثشي ثِ حبلز خَدسشاووي ٍلي ثب لضخز ثيـشش ٍ سٍاًي ووششي اص ًوًَِ ؿبّذ ثبصگـز

ًىشِ لبثل سَخِ ايي اػز وِ ثب سَخِ ثِ . هغبثك ثب عشح ًوًَِ ؿبّذ ثش سٍي ايي ثشي ًيض آصهبيـبر ثشي خَدسشاون كَسر دزيشفز

ؿشوز طيىبٍا هيضاى هلشف فَق سٍاى وٌٌذُ عشح ثشي حبٍي آًشي ؿشيٌىيح ًؼجز ثِ عشح ؿبّذ آى  ZE-1ًشهي ثبالي هبدُ 

 .افضايؾ هي يبثذ

 2 سب 6/0 سا ثيي ZE-1ثؼشِ ثِ هيضاى اًجؼبط ٍ همبٍهز فـبسي هَسد ًيبص، ؿشوز ػبصًذُ، هيضاى هلشف هبدُ هٌجؼظ وٌٌذُ 

( 3)ثب سَخِ ثِ خذٍل .  دسكذ اًشخبة گشديذ1 ٍ 6/0دس ايي سحميك دٍ هيضاى . دسكذ ٍصًي هَاد ػيوبًي هلشفي ديـٌْبد هي وٌذ

ثٌبثشايي حذالل . هـبّذُ هي ؿَد وِ ثب افضايؾ هيضاى هلشف آًشي ؿشيٌىيح همبٍهز فـبسي ًيض وبّؾ هي يبثذ (3)ٍ ؿىل 

 .اًشخبة گشديذ ( دسكذ ٍصًي هَاد ػيوبًي6/0 ) ZE-1هيضاى هلشف 

 

 ZE-1 درصذ 1 ي 6/0مقايمت فشاری ومًوٍ َای آزمايشگاَی حايی - 3جذيل 

 ZE-0.6% ZE-1% همبٍهز فـبسي

06/27  سٍص3ُ  26 

5/28 36  سٍص7ُ  

88/40  سٍص28ُ  4/32  

 

 

 
 ZE-1 درصذ 1 ي 6/0مقايمت فشاری ومًوٍ َای آزمايشگاَی حايی - 3 شكل

 

 فاز اجرايی. 4
 

آصهبيـگبّي ٍ اػالم ًشبيح ثِ وبسفشهب ٍ ػذم هـبّذُ خوغ ؿذگي دس ًوًَِ ّبي ثشٌي گشفشِ ؿذُ، فبص - ثؼذ اص اًدبم فبص هغبلؼبسي 

عشح اسائِ ؿذُ ثِ ادشاسَس ثچيٌگ ثب اًذوي ػبدُ ػبصي ٍ ايدبد ػَْلز دس سَصيي . ػوليبسي يب اخشايي دشٍطُ دؼوبًذ آغبص گشديذ

 .اسائِ ؿذ (4)هلبلح ، هغبثك ثب خذٍل 
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 طرح اختالط اجرايی تًسط تچيىگ- 4جذيل 

 ػيوبى

(kg) 

𝒘

𝐜
 فَق سٍاى وٌٌذُ 

% 

 هبػِ

(kg) 
 ؿي

(kg) 
 دَدسػٌگ

(kg) 
 هيىشٍػيليغ

(kg) 
 هٌجؼظ وٌٌذُ

(kg) 
475 35/0  4/1  1150 420 215 25 3 

 

ثٌبثشايي ثبيذ ثش . اص آًدب وِ ثشي خَدسشاون دس همبيؼِ ثب ثشي هؼوَلي حؼبػيز ثيـششي ًؼجز ثِ سغييش ٍيظگي ّبي اٍليِ داسد

فشآيٌذ ددَي هَاد اٍليِ ثشي خَدسشاون ّوبًٌذ ثشي هؼوَلي . سوبهي هشاحل سَليذ، حول ٍ سيخشي ثشي ًظبسر دليك كَسر دزيشد

 :هي ثبؿذ ٍلي ثِ ػلز ايٌىِ ثشي خَدسشاون دس همبثل سغييشار ايي هَاد حؼبػيز ثيـششي داسد ًىبر صيش ثبيذ هالحظِ گشدد

ػٌگذاًِ ّب ثبيذ ثِ گًَِ اي ددَ ؿًَذ وِ ػبيضّب ٍ اًَاع هخشلف آًْب ثب ّن هخلَط ًـًَذ ٍ ثِ هٌظَس ثِ حذالل سػبًذى ًَػبى 

 .ّوچٌيي ؿشايظ خَي ًجبيذ ثبػث اص ثيي سفشي فيلش هلبلح گشدد. سعَثز ػغحي آى ّب، دس همبثل ػَاهل خَي حفظ گشدًذ

 .ؿيت ثٌذي ددَ ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ آة اضبفي هلبلح ٍ آة ثبساى ثِ ساحشي اص آى خبسج گشدد

ظشفيز ددَي هلبلح ثبيذ ثِ هيضاى وبفي ثبؿذ صيشا سَلف سَليذ ٍ ايدبد ٍلفِ دس ػوليبر ثشي سيضي ػَاسم خذي ثِ دًجبل خَاّذ 

خْز ددَي ػيوبى ٍ هَاد . سَكيِ ؿذُ اػز وِ هيضاى هَاد اٍليِ الصم لجل اص ؿشٍع ثشي سيضي دس هحل سَليذ ددَ گشدد. داؿز

 [7]   .افضٍدًي الشضام صيبدسشي ًؼجز ثِ ثشي ػبدي ٍخَد ًذاسد

ثب سَخِ ثِ هدْض ًجَدى ثچيٌگ ثِ ػٌؼَسّبي سؼييي دسكذ سعَثز هلبلح ٍ دس ًشيدِ ػذم سؼييي دليك دسكذ سعَثز هلبلح 

ػٌگي دس عَل هذر ػبخز ثشي خَدسشاون، هيضاى آة اخشالط ثِ كَسر سذسيدي ثِ هخلَط خـه ثشي اضبفِ گشديذ سب صهبًي وِ 

خْز اعويٌبى اص يىٌَاخشي هلبلح ػٌگي دس عَل هذر ػبخز . ثب ًظش وبسؿٌبػبى هدشة، حذٍد سٍاًي هَسد ًظش سبهيي گشدد

ثشي، سوبهي هلبلح ػٌگي اص ددَّبي هـخق سؼييي ؿذُ اص لجل وِ هـبثِ هلبلح ػٌگي هَسد اػشفبدُ دس عشح ّبي آصهبيـگبّي 

 .ثَدًذ، اػشفبدُ گشديذ

 

 تررسی وتايج. 5

 

 تته تازٌ -1

 ثشاي عشح ّبي آصهبيـگبّي ٍ اخشايي دس خذٍل L ٍ خؼجِ Vًشبيح آصهبيؾ ّبي ثشي خَدسشاون اص لجيل خشيبى اػالهخ، ليف 

ثِ ػلز اػشفبدُ اص حدن ثبالي هبػِ دس داخل عشح اخشالط ٍ ػذم سَاًبيي دس وٌششل هيضاى سعَثز هبػِ ثغَس . اسائِ ؿذُ اػز (5)

دليك، ّوبى عَس وِ هالحظِ هي گشدد ًشبيح عشح ػبخشِ ؿذُ سَػظ ثچيٌگ ثب عشح ػبخشِ ؿذُ آصهبيـگبّي هشفبٍر هي ثبؿذ 

الصم ثِ . ٍلي ّش دٍ عشح اص ًظش ؿىل ظبّشي ٍ ًشبيح آصهبيـبر دس هحذٍدُ سؼييي ؿذُ اػشبًذاسدّبي ثشي خَدسشاون هي ثبؿٌذ

 . هي ثبؿذZE-1ثيبًگش عشح آصهبيـگبّي ثشي خَدسشاون ثذٍى هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ  (5)روش اػز عشح ؿبّذ خذٍل

 

وتايج آزمايش تته تازٌ خًدمتراکم- 5جذيل   

 عشح ؿبّذ يىبي اًذاصُ گيشي ًبم آصهبيؾ
 عشح حبٍي هٌجؼظ وٌٌذُ

 اخشايي آصهبيـگبّي

 Cm 78 58 65 خشيبى اػالهخ

T50 cm Sec 53/2  20/2  10/2  

V0 Sec 90/8  61/4  4 

V5min Sec 56/16  83/12  25/12  

h2/h1 - 99/0  96/0  1 
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 تته سخت شذٌ -2

ًشبيح همبٍهز فـبسي ًوًَِ ؿبّذ ٍ ًوًَِ ّبي آصهبيـگبّي ٍ اخشايي عشح ّبي حبٍي هبدُ هٌجؼظ  (4)ٍ ؿىل  (6)دس خذٍل 

 .وٌٌذُ اسائِ ؿذُ اػز

 

 MPaمقايمت فشاری ومًوٍ َای تتىی تر حسة - 6جذيل 

 عشح ؿبّذ ػي ًوًَِ
 عشح حبٍي هٌجؼظ وٌٌذُ

 اخشايي آصهبيـگبّي

7/36  سٍص3ُ  06/27  - 

08/46  سٍص7ُ  36 6/39  

04/58  سٍص28ُ  88/40  48/40  

86/63  سٍص90ُ  8/54  2/55  

 

 

 
 MPaمقايمت فشاری ومًوٍ َای تتىی تر حسة - 4 شكل

 
ّوبًغَس وِ هـبّذُ هي ؿَد همبٍهز فـبسي ًوًَِ ؿبّذ دس سوبم ػٌيي اص همبٍهز فـبسي ًوًَِ ّبي حبٍي هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ 

ZE-1ثشاي هـبّذُ . ػلز ايي اهش سا هي سَاى ثِ ٍخَد حجبة َّا دس ًوًَِ ّبي حبٍي آًشي ؿشيٌىيح داًؼز.  ثيـشش هي ثبؿذ

ًحَُ سَصيغ هلبلح ػٌگي دس داخل ًوًَِ ّبي ثشي ػخز ؿذُ ٍ هيضاى َّاي هَخَد دس داخل ثشي خَدسشاون، ًوًَِ ّبي هىؼجي 

( 5)ّوبًغَس وِ دس ؿىل .  ػبًشي هششي ثب سٍؽ دٍ ًين وشدى، ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ خه همبٍهز فـبسي ؿىؼشِ ؿذ15×15

هـبّذُ هي ؿَد سَصيغ ػٌگذاًِ ّبي دسؿز ٍ سيض ثِ ًحَ هغلَثي هي ثبؿذ ثِ ػجبسسي دس سوبم اسسفبع دٍ ًوًَِ ثشؽ خَسدُ همبديش 

ّوبًغَس وِ هالحظِ هي . دسؿز داًِ ٍ سيض داًِ هَخَد هي ثبؿذ وِ ًـبى دٌّذُ اسائِ يه عشح اخشالط خَدسشاون هٌبػت اػز

حضَس حفشُ ّبي َّاي ثيـشش . ؿَد اػشفبدُ اص هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ دس داخل ثشي خَدسشاون ػجت ايدبد حجبة ّبي َّا ؿذُ اػز

ٍاضح اػز وِ . اص ًوًَِ ؿبّذ دس دسٍى ًوًَِ ّبي حبٍي آًشي ؿشيٌىيح خَد گَاّي ثش ػلز وبّؾ همبٍهز فـبسي آى هي ثبؿذ

 .ثب افضايؾ حجبة ّبي َّا دس داخل ثشي همبٍهز فـبسي آى ًيض وبّؾ هي يبثذ
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تذين مىثسط کىىذٌ- الف تا مىثسط کىىذٌ- ب   

 تًزيع حثاب َای ًَا در ومًوٍ َای تته- 5شكل 

 
دس سوبهي عشح ّبي حبٍي . ًوًَِ ّبي آصهبيـگبّي ٍ اخشايي گشفشِ ؿذُ ثلَسر سٍصاًِ هَسد وٌششل چـوي لشاس گشفشِ ؿذًذ

 ػبػز، ؿبّذ افز هيليوششي ػغح ثشي 24هبدُ آًشي ؿشيٌىيح ّيچ گًَِ افشي هـبّذُ ًـذُ ٍلي دس عشح ؿبّذ ثؼذ اص گزؿز 

ًىشِ لبثل سَخِ ديگش ايي اػز وِ ثؼذ اص ؿىؼز ًوًَِ ّبي ثشي حبٍي آًشي ؿيشيٌىيح، . ًؼجز ثِ ػغح اٍليِ خَدؽ ّؼشين

حجبة ّبي َّا ًؼجز ثِ ًوًَِ ؿبّذ ثؼيبس  (سؼذاد)ايي همذاس. حجبة ّبي َّاي هَخَد دس آى ّب وبهالً لبثل سٍيز هي ثبؿٌذ

 .ثيـشش هي ثبؿٌذ

 

 گيری وتيجٍ. 6
 

اػشفبدُ اص هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ ثبػث افضايؾ لضخز هخلَط ثشي خَدسشاون ؿذُ دس ًشيدِ هلشف فَق سٍاى وٌٌذُ سا افضايؾ هي 

 . دّذ ّوچٌيي ايي هَاد ثبػث افضايؾ َّاي هحجَع دسٍى ثشي هي ؿَد دس ًشيدِ ثبػث وبّؾ همبٍهز فـبسي ثشي هي گشدد

ثٌبثشايي هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ هي سَاًٌذ ).اػشفبدُ اص هَاد هٌجؼظ وٌٌذُ هبًغ اص ايدبد خوغ ؿذگي دس ثشي خَدسشاون هي ؿَد

 (.خبيگضيي هٌبػجي ثِ خبي اليبف خْز خلَگيشي اص ايدبد خوغ ؿذگي دس ثشي خَدسشاون ثبؿٌذ

خْز دلز ثيـشش دس ػبخز ثشي ّبي خبف هبًٌذ ثشي خَدسشاون ديـٌْبد هي گشدد وِ هٌجغ سغزيِ هدضايي دس ثچيٌگ سؼجيِ 

خْز دلز ثيـشش دس سَصيي هلبلح ػٌگي ٍ هيضاى آة هلشفي دس . گشدد سب هَاد افضٍدًي ثب سَصيي دليك سشي ثِ ثشي اضبفِ ؿًَذ

 .ػبخز ثشي ديـٌْبد هي گشدد وِ ددَي هلبلح ثِ ػٌؼَسّبي سؼييي وٌٌذُ دسكذ سعَثز هدْض گشدًذ

 

 قذرداوی. 7
  

ثب ػذبع فشاٍاى اص هذيشيز ؿشوز ثٌيبى ثشي هـْذ، ثَيظُ هؼئَليي هحششم آصهبيـگبُ ثشي وِ ثذٍى ّويبسي آًبى، اًدبم ايي 

 .دظٍّؾ هيؼش ًجَد
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