
  معرفي و كاربردها –مالت خشك آماده 

  قاضمي، دمتر طيبو پرىيسمار امير مازيار رئيص

 ِـوق تضميمبت مبعتّبْ ٚ ِنىٓ

  

 چنيذه

تـيٓ َِبٌش مبعتّبٔي ػأنت، وٗ اف آْ ثـاي اتَبي )چنجبٔؼْ( لغقبت  ىبيؼ ثتٛاْ ِالت ؿا يىي اف لؼيّي

٘بي ثٕبيي يب ِالت  رب ِبٔؼٖ اف ِالت امت. آحبؿ ثٗ  ىؼٖ مٕگ يب ػيگـ لغقبت ثٕبيي ٚ يب أؼٚػوبؿي، امتفبػٖ 

 گـػػ.  يٛٔبْ ٚ َِـ، ثـِيمبي لجً، ػؿ ايـاْ،  5000أؼٚػوبؿي پبيٗ آ٘ىي ٚ گچي، ثٗ صؼٚػ 

فٕٛاْ يىي  ٘بي پبيٗ ميّبٔي ربي عٛػ ؿا ػؿ ثيٓ ػيگـ أٛاؿ ِالت ثبف وـػٖ ٚ ثٗ وُ ِالت ، و1950ُاِب پل اف ػ٘ٗ 

٘بي رٕگ رٙبٔي  ٘ب ِضنٛة ىؼٔؼ. ثب تٛمقٗ مبعت ٚ مبف ٚ پل اف ثضـاْ ٔبىي اف عـاثي تـيٓ ِالت اف پـ َِـف

٘ب، تٌٛيؼ ِالت، ثـ امبك  يت ٚ افقايو مـفت ارـا افتبػٔؼ. يىي اف ثٙتـيٓ گقيٕٗػَٚ، ِضمميٓ ثٗ فىـ ثٙجٛػ ويف

َِؼ ٔؾـ  ِيغَبت ِٛؿػ ٔيبف ػؿ وبؿعبٔٗ ثٛػ. ػؿ گبَ ٔغنت وبؿثـػ ِٛاػ پٍيّـي )ِبيـ( ثٙجٛػ ػٕ٘ؼٖ ويفيت ػؿ وبؿگبٖ 

ِتفـق ىٛٔؼٖ پٛػؿي، ِٕنٛط  ٘ب ٚ ثب اثؼاؿ پٍيّـ٘بي ػٌيً ثـعي ِضؼٚػيت لـاؿگـفت، ٌٚي عيٍي فٚػ ايٓ ؿٚه ثٗ

ىؼ. ىبيؼ ثتٛاْ اػفب وـػ وٗ اثؼاؿ ِٛاػ پٍيّـي پٛػؿي، يىي اف ِّٙتـيٓ تغييـات ػؿ ٍٕقت مبعتّبْ ِضنٛة 

٘بي عيه  ىٛػ. ثب تٌٛيؼ أٛاؿ ِٛاػ پٍيٛؿ پٛػؿي ٚ وبؿثـػ آْ ػؿ أٛاؿ ِالت عيه آِبػٖ، تٌٛيؼ ٚ امتفبػٖ اف ِالت ِي

 بي اؿٚپبيي ٚ مپل ػؿ اوخـ ويٛؿ٘بي رٙبْ گنتـه يبفت. آِبػٖ ٔيق اثتؼا ػؿ ويٛؿ٘

 ثٕؼي ّٔٛػ: تٛاْ اف ٔؾـ وبؿثـػ ثٗ مٗ ػمتٗ وٍي ثٗ ىـس فيـ تمنيُ ٘بي عيه آِبػٖ ِقٌّٛي ؿا ِي ِالت

 أٛاؿ أؼٚػ٘بي ػاعٍي يب ثيـٚٔي              -

 ِالت ثٕبيي              -

 ثٕؼي مبفي ٚ ىيت ِالت وف              -

٘ب  ٘بي فٕي ايٓ ِالت پبيٗ ميّبٔي ػاؿاي تٕٛؿ فيبػي ٘نتٕؼ. اف ِّٙتـيٓ ٚيژگي  ٘بي عيه آِبػٖ اِـٚفٖ ِالت

)أؼٚػ٘ب(، پيٛمتگي، لبثٍيت صفؼ آة، وبؿائي، ػٚاَ ٚ پبيؼاؿي ِٕبمت ػؿ ِمبثً ىـايظ ِضيغي ِٙبرُ ػؿ فيٓ 

 ثبىؼ. مٌٙٛت ػؿ وبؿثـػ ٚ افقايو مـفت ارـا ِي

٘ب ىؼٖ امت ٚ اِيؼ امت ثب تٛرٗ ثٗ ِقايبي ِتقؼػي  ِـٚؿي ثـ أٛاؿ ِالت عيه ٚ ِيغَبت آْػؿ ايٓ ِمبٌٗ، 

 وٗ ُ٘ اف ٔؾـ فٕي ٚ ُ٘ اف ٌضبػ ارـايي ػاؿٔؼ ىب٘ؼ تٌٛيؼ ٚ تٛمقٗ وبؿثـػ آْ ػؿ ويٛؿ ثبىيُ. 

 ملمات مليذي:

 ٘بي پيو ِغٍٛط ىؼٖ، ميّبْ، ِٛاػ پٍيّـي پٛػؿي، أؼٚػ ِالت عيه آِبػٖ، ِغٍٛط

  

  

 ىاي خػل آماده مالت

 مقذمو 
٘بي پبيٗ آ٘ه ٚ پبيٗ گچ اف ٘قاؿاْ مبي پيو،  ِبٔؼٖ اف وبؿثـػ ِالت، ثيبٔگـ امتفبػٖ اف ِالت تـيٓ ثمبي ثبلي لؼيّي

عٛؿ فّؼٖ  ىٛػ، ثٗ ثبىؼ. ايٓ َِبٌش مبعتّبٔي وٗ اِـٚفٖ ثٗ ٔبَ ِالت ىٕبعتٗ ِي ٘ب ِي ػؿ اصؼاث مبعتّبْ

 ىؼٔؼ.  ٚ ّ٘چٕيٓ رٙت أؼٚػوبؿي ٚ پٛىو، امتفبػٖ ِيٚ ػيگـ َِبٌش ؿايذ   فٕٛاْ چنجبٕٔؼٖ ثيٓ لغقبت مٕگ ثٗ



٘ب ثب ىـايظ ٚ وبؿثـػ٘بي ِغتٍف،  ٘ب اف گؾىتٗ ٚرٛػ ػاىتٗ ٚ ثب مبفگبؿ ىؼْ آْ گٛٔٗ وبؿثـػ٘بي اثتؼايي ِالت ايٓ

چ ثٗ ٘بي ِقؼٔي ربي عٛػ ؿا اف آ٘ه ٚ گ ، ثٗ تؼؿيذ چنجبٕٔؼ1950ٖؿٚٔؼ. اف مبي  ٘ب ثىبؿ ِي اِـٚفٖ ػؿ تّبَ مبعتّبْ

 ثبىؼ. ميّبْ تغييـ ػاػٔؼ، فٍت اٍٍي ايٓ اِـ، عٛاً ِٕبمت ٚ مٌٙٛت وبؿ ثب ميّبْ پـتٍٕؼ ِي

٘بي وبؿگب٘ي ٘نتٕؼ وٗ ػؿ صبٌت مٕتي، ثٗ عٛؿ  ثٗ عٛؿ فّؼٖ ميّبْ ٚ ِبمٗ ٚ يب گچ، ارقاي اٍٍي ِالت

گـ ِغٍٛط ىؼٖ ٚ پل اف افقٚػْ ٍٛؿت ػمتي ثب يىؼي ٘بي ِٕبمت ثٗ رؼاگبٔٗ ثٗ وبؿگبٖ أتمبي ػاػٖ ىؼٖ ٚ ػؿ ٔنجت

، ػؿ اؿٚپبي غـثي، ؿىؼ تمبضبي ِنىٓ 1960ىٛػ. عي ػ٘ٗ  آة، ِالت عّيـي تبفٖ رٙت وبؿثـػ ِٛؿػ ٔؾـ، تٙيٗ ِي

٘بي  صً ٘بي وٕتـي ويفيت ٚ افقايو ويفيت، ِنئٌٛيٓ ٚ ِتغََيٓ ؿا ثـ آْ ػاىت تب ؿاٖ ٚ ٚضـ لٛأيٓ ٚ امتبٔؼاؿػ

 ِٕبمجي ؿا اؿائٗ ّٔبيٕؼ.

٘ب  تٛأنت ػؿ ايٓ فِيٕٗ ِيىً گيب ثبىؼ، تٌٛيؼ ِالت ٚ أؼٚػ٘بي ثب ويفيت، ٚ ارـا آْ ي اف ِٛاؿػي وٗ ِييى

اي ثٛػ وٗ مجت افقايو مـفت ارـا ىٛػ. ثـاي صً ثـعي اف ِيىالت ٚ افقايو مـفت ارـا ٚ ّ٘چٕيٓ  گٛٔٗ ثٗ

ٚ ؿٚاْ وٕٕؼٖ ػؿ ِغٍٛط،  [1]1ِتفـق ىٛٔؼٖ ٘بي وبؿگب٘ي، امتفبػٖ اف ِمؼاؿ وّي ِبيـ ثٙجٛػ عٛاً ٚ فٍّىـػ ِالت

ِٛحـ ثٛػ. اِب ثٗ فٍت وّجٛػ وبؿگـ٘بي ِب٘ـ ٚ افقايو پيچيؼگي فٍّىـػ َِبٌش، تىٌٕٛٛژي ِالت وبؿگب٘ي، لبػؿ ثٗ 

٘بي ىيّيبيي ِتفـق ىٛٔؼٖ پٛػؿي، ٚ  آٚؿي تٌٛيؼ افقٚػٔي ثـآٚؿػٖ وـػْ ٔيبف٘بي ِيغٌ ىؼٖ ٔجٛػ. ػمتيبثي ثٗ فٓ

ِٕؾٛؿ رجـاْ ِيىالت  ػ آْ ػؿ ِالت، مجت ايزبػ تىٌٕٛٛژي تٌٛيؼ ِالت عيه آِبػٖ ػؿ اؿٚپبي غـثي ثٗگنتـه وبؿثـ

 ٘بي ِغٍٛط ىؼٖ ػؿ وبؿگبٖ )مٕتي(، ىؼ. ٚ ِقبيت ِالت

  

 انٌاع محصٌالت مالت خػل آماده پايو ضيماني
ضٗ ٚ ّ٘چٕيٓ وبؿثـػ، تمنيُ تٌٛيؼ ٚ فـ  ٘بي اعتالط، ؿٚه ٘بي عيه آِبػٖ ؿا اف ٔؾـ ٔضٖٛ تقييٓ ٔنجت ِغٍٛط

 وٕٕؼ. ثٕؼي ِي

 امت.  ٘بي اعتالط، ػٚ ؿٚه: تزٛيقي يب عـاصي ىؼٖ ػؿ ٔؾـ گـفتٗ ىؼٖ ػؿ عًَٛ ٔضٖٛ تقييٓ ٔنجت

ىٛػ. ػؿ ؿٚه تزٛيقي )وٗ  ِالت ثـ امبك اٌقاِبت ٚ ٔيبف٘بي ِيتـي، عـاصي ِي ، «عـاصي ىؼٖ»ػؿ ؿٚه 

ىٛٔؼ(، تٌٛيؼ وٕٕؼٖ، أٛاؿ ِغتٍفي اف ِالت ؿا ثـاي وبؿثـػ٘بي  ي٘بي عيه، ثٗ ايٓ ؿٚه فـضٗ ِ فًِّٛب ِالت

ّٔبيؼ، َِـف وٕٕؼٖ، ثـ امبك ٔيبف ٚ اٌقاِبت ِٛؿػ ٔيبف، ٔنجت ثٗ أتغبة  ِيغٌ ٚ ثب ِيغَبت ِغتٍف تٌٛيؼ ِي

 ّٔبيؼ. ِالت ِٛؿػ ٔؾـ الؼاَ ِي

ّ٘بٕٔؼ ثتٓ آِبػٖ )وٍيٗ َِبٌش ػؿ ٘بيي وٗ  ىٛٔؼ: ِالت اف ٔؾـ ؿٚه تٌٛيؼ ٔيق ثٗ ػٚ ػمتٗ اٍٍي تمنيُ ِي

٘بيي وٗ ػؿ  ىٛٔؼ ٚ يب ِالت ٍٛؿت آِبػٖ ثـاي َِـف فـضٗ ِي وبؿعبٔٗ أتغبة، تٛفيٓ ٚ ثب آة ِغٍٛط ىؼٖ( ٚ ثٗ

وٕٕؼ.  ٍٛؿت عيه ِغٍٛط ىؼٖ، ٚ آة ؿا ػؿ وبؿگبٖ ٚ لجً اف امتفبػٖ ثٗ آْ اضبفٗ ِي وبؿعبٔٗ أتغبة، تٛفيٓ ٚ ثٗ

ىٛٔؼ ٚ يب  ىٛػ: يب ّ٘ٗ َِبٌش ػؿ وبؿعبٔٗ ِغٍٛط ىؼٖ ٚ ثٗ وبؿگبٖ ِٕتمً ِي گٛٔٗ فـضٗ ِيػمتٗ اعيـ عٛػ ثٗ ػٚ 

ىٛٔؼ ٚ ثـعي اف ارقا ػؿ وبؿگبٖ ثٗ  ٘ب ثب ُ٘ ِغٍٛط ّٔي ّ٘ٗ َِبٌش ػؿ وبؿعبٔٗ أتغبة ٚ تٛفيٓ ىؼٖ ٌٚي ّ٘ٗ آْ

 (.1ىٛٔؼ )رؼٚي  ِغٍٛط اضبفٗ ِي

  

 ثٕؼي أٛاؿ ِالت عجمٗ -1رؼٚي 

  
ذًدماري بيرًني ً مالت ان

 داخلي
 مالت بنايي

بر 

حطب 
 عـاصي ىؼٖ  -1 عـاصي ىؼٖ  -1

                                                           
1[1] -Dispersion 



 اف پيو تقـيف ىؼٖ )تزٛيقي(   -2 اف پيو تقـيف ىؼٖ )تزٛيقي(  -2 مٌرد

مطابق 

با 

رًظ 

 تٌليذ

 اي( آِبػٖ )وبؿعبٔٗ  -1 اي( آِبػٖ )وبؿعبٔٗ  -1

 ٔيّٗ  -2

 آِبػٖ

I-  ٗٔاف پيو پيّب

 ىؼٖ
 ٔيّٗ -2

 آِبػٖ

I-  ٗٔاف پيو پيّب

 ىؼٖ

II-  ِبمٗ ٚ آ٘ه اف

 پيو ِغٍٛط ىؼٖ
II-     ِبمٗ ٚ آ٘ه اف

 پيو ِغٍٛط ىؼٖ

بر 

اضاش 

خٌاؼ 

ً يا 

 ماربرد

 (GPثـاي وبؿ٘بي فِّٛي )       -1

 1* (Lwمجه )       -2

 2* (GRؿٔگي )       -3

ِالت أؼٚػوبؿي ثيـٚٔي يه        -4

 (OGاليٗ )

 3*( Rىؼٖ )ِالت اٍالس        -5

 (Tِالت فبيك صـاؿتي )       -6

 ِمؼاؿ اؽٙبؿ ىؼٖ       -7

 أؼٚػ ثيـٚٔي يب ػاعٍي       -8

مينتُ أؼٚػوبؿي ثيـٚٔي        -9

 يب ػاعٍي

پٛىو أؼٚػوبؿي ثيـٚٔي يب    -10

 ػاعٍي

 فيـ اليٗ   -11

 اليٗ ٔٙبيي   -12

 وبؿ٘بي فِّٛي      -1

 4*اليٗ ٔبفن       -2

 مجه ٚفْ      -3

ويٍٛگـَ ثـ  1300*   ِالت أؼٚػوبؿي ثيـٚٔي ٚ ػاعٍي عـاصي ىؼٖ ثب چگبٌي ِنبٚي يب وّتـ اف 1

 ِتـ ِىقت.

 آيؼ. ٘بي ؿٔگي ثٗ ػمت ِي ٘ب يب مٕگؼأٗ *   ؿٔگ ايٓ ٔٛؿ ِالت ثب امتفبػٖ اف ؿٔگؼا2ٗٔ

 ثبىؼ. *   ايٓ ِالت ػاؿاي تغٍغً ٚ ٔفٛؽپؾيـي فيبػ ٚ رؾة ِٛييٕگي وُ ِي3

 .mm2داراي حذامثر انذازه برابر يا ممتر از   *   مالت بنايي طراحي غذه با ضنگذانو4

  

٘بي ِقٌّٛي ٚ  وٕٕؼ، وٗ يه ػمتٗ آْ ِالت ٘بي عيه ؿا ثٗ أٛاؿ ِغتٍفي تمنيُ ِي اف ٔؾـ وبؿثـػ ٔيق ِغٍٛط

 امت.  ثبىؼ. ػؿ فيـ عجمٗ ثٕؼي ٚ أٛاؿ ِالت ثٕبيي ٚ ِالت أؼٚػوبؿي اؿائٗ ىؼٖ ٘بي پيچيؼٖ يب ٚيژٖ ِي ِالت

  



 بنذي مالت بنايي طبقو
 مالت بنايي براي مارىاي عمٌمي

 بنايي اليو نازك مالت

 مالت بنايي ضبل ًزن

  

 بنذي مالت انذًدماري بيرًني ً داخلي طبقو
 مالت انذًدماري بيرًني ً داخلي براي مارىاي عمٌمي

 مالت انذًدماري بيرًني ً داخلي ضبل

 مالت انذًدماري بيرًني ً داخلي رنگي

 مالت انذًدماري بيرًني يل اليو

 مالت اصالح غذه

 مالت عايق حرارتي

 انذًد بيرًني يا داخلي

 ضيطتم انذًدماري بيرًني يا داخلي

 پٌغع انذًد بيرًني يا داخلي

 زير اليو

 اليو نيايي

  

ثٕؼي ىؼٖ، فالٖٚ ثـ افقايو تٌٛيؼ ٚ مـفت ارـا، مجت افقايو ويفيت، تٕٛؿ  ٘بي عيه پيو ثنتٗ تٌٛيؼ ِالت

٘بي  ىٛٔؼ. اِـٚفٖ ثب اػاِٗ اٍالس تىٌٕٛٛژي تٌٛيؼ ِالت عيه آِبػٖ، ِالت ػؿ ِضَٛالت ٚ اِىبْ وٕتـي ويفيت ٔيق ِي

تٛإٔؼ ػٚاَ ٚ پبيبيي  أؼ. ايٓ ِضَٛالت ِي ؼٖاي ثـاي تٌٛيؼ ٍٕقتي، گنتـه يبفتٗ ٚ ِقـفي ى عيه پييـفتٗ

اي ثـاي ثقضي اف ِيىالت مبعتّبٔي ِضنٛة ىٛٔؼ.  ٘ب ؿا ثٙجٛػ ػاػٖ ٚ ّ٘چٕيٓ ؿاٖ صً مبػٖ مبعتّبْ

(، وبِاًل مبفگبؿ ٚ EIFS1[2]٘ب )ِبٕٔؼ مينتُ  ٘بي ِىًّ آْ ٘بي عيه آِبػٖ پييـفتٗ ٚ مينتُ وبؿثـػ٘بي ايٓ ِالت

 ثبىٕؼ. ٍـفٗ ِي التَبػي ٔيق ِمـْٚ ثٗ عٛؿ وٍي اف ٌضبػ ثٗ

  

 مسايا

٘بي عيه آِبػٖ، ِٛرت ٍـفٗ رٛيي ػؿ ٚلت ٚ ٘قيٕٗ مبعت ٚ مبف ِي گـػػ. تٙيٗ ٚ  مٌٙٛت امتفبػٖ اف ِالت

آالت وبؿه ايزبػ  ٘ب مبػٖ امت ٚ يه وبؿگـ ِقٌّٛي ُ٘ ِي تٛأؼ ثؼْٚ آٔىٗ تغييـي ػؿ ىيٖٛ ٚ اثقاؿ ثىبؿگيـي آْ

٘بي عيه فمظ ٔيبف ثٗ صزُ آة ِيغَي  عٛؿ وٍي ِالت ب امتفبػٖ وٕؼ. ىبيبْ ؽوـ امت، وٗ ثٗ٘ ّٔبيؼ، اف آْ

ػاؿٔؼ، ٌؾا افـاػ ثٗ ؿاصتي لبػؿ ثٗ امتفبػٖ اف آْ ثٛػٖ ٚ ػيگـ ٔيبف ثٗ آِٛفه عبً يب امتفبػٖ اف ِٛاػ تىّيٍي ػيگـ، 

 ٔؼاؿٔؼ.

رٛيي ػؿ َِـف  فت ارـا، وب٘و پـت َِبٌش ٚ ٍـفٗتٛاْ، افقايو مـ ٘ب ؿا ِي عٛؿ وٍي، ِقايبي ايٓ ٔٛؿ ِالت ثٗ

ميّبْ پـتٍٕؼ، اعّيٕبْ اف وٕتـي ويفيت َِبٌش اٌٚيٗ ٚ اِىبْ وٕتـي ويفيت ِضَٛي ٔٙبيي )لجً اف َِـف(، 

چنجٕؼگي ثييتـ ٚ ثٙتـ ثٗ مغٛس ثب لبثٍيت پيٛٔؼ وّتـ، عٛاً ِىبٔيىي ثٙجٛػ يبفتٗ، ػٚاَ ٚ عٍَٛيبت ثٍٕؼ ِؼت 

ثٍيت تغييـىىً ثييتـ ٚ ثٙتـ، ِمبِٚت ثبالتـ ػؿ ثـاثـ مبيو، ِمبِٚت ثٙتـ ٚ ثبالتـ ػؿ ثـاثـ ضـثٗ، ثٙجٛػ يبفتٗ، لب

وبؿايي ثٙتـ ِالت، وّه ثٗ صفؼ ِضيظ فينت ثٗ ػٌيً وب٘و ِغبعـات ٔبىي اف صًّ ٚ ٔمً، مٌٙٛت ػؿ وبؿ ) 

ي ٚ أجبؿ وـػْ، مٌٙٛت ػؿ مينتُ يه رقئي امت ٔٗ چٕؼ رقئي(، ٘قيٕٗ وّتـ ثـاي ٔمً ٚ أتمبي ٚ ٔگٙؼاؿ

ٍٛؿت ثنتٗ ثٕؼي، لبثٍيت ٔگٙؼاؿي عٛالٔي ِؼت ػؿ أجبؿ، فؼَ ٔگـأي ٔنجت ثٗ يظ فػگي  ػمتـمي َِبٌش ثٗ



ِالت تبفٖ، َِـف آة وّتـ، ٚ اعّيٕبْ ثييتـ ٔنجت ثٗ ويفيت وبؿ أزبَ ىؼٖ )وبمتٗ ىؼْ اف عغب٘بي أنبٔي ػؿ 

 ثٙتـ( اىبؿٖ وـػ.ِضً وبؿ ٚ ػؿ ٔتيزٗ يىٕٛاعتي ٚ ويفيت 

ثـ امبك يه وبؿ تضميمبتي، ثبفػٖ امتفبػٖ اف ِالت عيه آِبػٖ، ػؿ ػٚ صبٌت: ٔيّٗ ِىبٔيقٖ ٚ تّبَ ِىبٔيقٖ ثب ؿٚه 

ٔيبف امت، وٗ « ؿٚه مٕتي»٘بيي وٗ ػؿ  امت. ػؿ ايٓ ِمبينٗ ثب ػؿ ٔؾـ گـفتٓ فقبٌيت مٕتي، ِمبينٗ ىؼٖ

ثبىؼ،  ٍٛؿت ِزقا، اعتالط ػمتي ٚ افّبي آْ ثٗ ٍٛؿت ػمتي ِيٗ ىبًِ: صًّ ٘ـ يه اف َِبٌش ثٗ ِضً وبؿگبٖ ث

 أؼ.  ىيفت وبؿي، ِضبمجٗ ّٔٛػٖ -ِتـ ِـثـ ثٗ افاء ٘ـ ٔفـ 10ثبفػٖ ؿا 

تٙيٗ ِالت   ٘بي: ، وٗ ىبًِ فقبٌيت«ِالت عيه آِبػٖ ٔيّٗ ِىبٔيقٖ )اعتالط ػمتي(»ػؿ صبٌت امتفبػٖ اف 

ىٛػ،  ِضً وبؿگبٖ، تٛفيٓ ٚ اعتالط ػمتي ٚ افّبي ػمتي يب ِىبٔيقٖ ِي ٘ب ػؿ پبوت ثٗ عيه ػؿ وبؿعبٔٗ، صًّ آْ

 يبثؼ.  ىيفت وبؿي، افقايو ِي -ِتـ ِـثـ ثٗ افاء ٘ـ ٔفـ 25ثبفػٖ ثٗ 

٘بي: تٙيٗ ِالت عيه ػؿ وبؿعبٔٗ، صًّ  وٗ ىبًِ فقبٌيت« ِالت عيه آِبػٖ ٚ مينتُ تّبَ ِىبٔيقٖ»ػؿ صبٌت 

 -ِتـ ِـثـ ثٗ افاء ٘ـ ٔفـ 60تب  50ىٛػ، ثبفػٖ ثٗ  ٍٛؿت ِىبٔيقٖ ِي ٚ افّبي آْ ثٗآْ ثٗ وبؿگبٖ ثب ميٍٛ ٚ اعتالط 

 ثبىؼ.     ثـاثـ ِي 6يبثؼ، وٗ ثيبٔگـ افقايو مـفت ارـا ثٗ صؼٚػ  ىيفت وبؿي، افقايو ِي

تٛاْ ثٗ  ثبىؼ )اف فًٍ آْ ِي عٛؿ وٍي َِـف ميّبْ وّتـ ِي ػؿ ايٓ ٔٛؿ َِبٌش )ِالت عيه آِبػٖ(، ثٗ 

يگقيٕي آ٘ه، ِٛاػ پٛفٚالٔي ٚ امتفبػٖ اف ِٛاػ افقٚػٔي ىيّيبيي ٚ َِبٌش امتبٔؼاؿػ اىبؿٖ وـػ( ٌؾا ػؿ َِـف رب

 ىٛػ. رٛيي ِي ميّبْ ٍـفٗ

٘بي ٔؾبفت وبؿگبٖ  ٘ب ثبفج تّيق ٔگبٖ ػاىتٓ وبؿگبٖ مبعتّبٔي ىؼٖ ٚ ثغيي اف ٘قيٕٗ امتفبػٖ اف ايٓ ِالت

يغٌ ٚ ِيقاْ َِـف ِٛؿػ ٔيبف اف ايٓ ِضَٛالت، ِپـت آْ ػؿ صؼ ٍفـ ثٛػٖ، ٘بي ِ ثٕؼي ىٛػ. ثٗ فٍت ثنتٗ صؾف ِي

٘بي فينت ِضيغي ىٛػ؛ ثٕبثـايٓ ثٗ صفؼ  ِبٔؼ وٗ ِٛرت آٌٛػگي ٌؾا ِبفاػي اف ِالت ػؿ ِقبثـ ٚ وبؿگبٖ ثبلي ّٔي

 وب٘ؼ.  ٘بي مبعتّبٔي، ِي ػٌيً وب٘و آٌٛػگي وٕؼ ٚ اف ايزبػ ػؿگيـي ثب ّ٘نبيگبْ ثٗ ِضيظ فينت وّه ِي

وٕٕؼ، فيـا اِىبْ ؿفبيت امتبٔؼاؿػ ٚ  ٘ب، ػؿرٗ ثبال ٚ لبثً افتّبػي اف ويفيت ؿا ثٗ َِـف وٕٕؼٖ اؿائٗ ِي ايٓ ِالت

٘بي ِزٙق ِٛاػ  ػؿ آفِبييگبٖ گيـي فٍّي ػؿ امتفبػٖ اف ِٛاػ اٌٚيٗ ٚ ّ٘چٕيٓ وٕتـي ويفيت ِضَٛالت ثٙـٖ

ؿا تٙيٗ  ؿ ايٕزب ويفيت ِالت مبعتٗ ىؼٖ ثٗ وبؿگـي وٗ آْ٘بي مٕتي، ػ مبعتّبٔي، ٚرٛػ ػاؿػ. ثـعالف ِالت

ِـغٛة  ٘بي ٔب فا ّ٘بٕٔؼ مٕگؼأٗ امت ثنتگي ٔؼاؿػ ٚ ِيىالت امتفبػٖ اف َِبٌش غيـامتبٔؼاؿػ ٚ ِيىً ّٔٛػٖ

 ثبىٕؼ.  ٘بي فيبؿي ٚ وييي ٚ چنجٕؼگي الفَ ػؿ ِضَٛالت ِغتٍف ِي ىٛػ. ػاؿاي ِمبِٚت صؾف ِي

٘بي  ثبىؼ. ِالت ٘ب ِي ثٕؼي ٚ صًّ ٚ ٔمً آْ ٘بي عيه آِبػٖ، أٛاؿ ثنتٗ ٘بي ِالت يتيىي اف ِقايب ٚ لبثٍ

 ىٛٔؼ: عيه، ِقّٛاًل ثٗ مٗ عـيك فـضٗ ِي

 ويٍٛگـَ،  50تب  5٘بي ِغتٍف ٚ ِقّٛاًل  ٘بيي ثٗ ٚفْ ٘بي وٛچه، ػؿ پبوت ثٕؼي اٌف( ثنتٗ

 ىٛٔؼ،  ويٍٛگـَ فـضٗ ِي 100ي ثيو اف ٘ب ٘بي ثقؿگ، وٗ ِقـٚف ثٗ َثگ ٘نتٕؼ ٚ ػؿ ٚفْ ثٕؼي ة( ثنتٗ

 پ( أتمبي ثب ميٍٛ٘بي ِغًَٛ. 

  

٘بي فـضٗ ايٓ  تـيٓ ؿٚه ثبىٕؼ، اِـٚفٖ يىي اف ِٕبمجت امتفبػٖ اف ميٍٛ٘بيي وٗ ػاؿاي اثقبػ ِغتٍفي ِي

صًّ ٚ ٔمً، ثٍىٗ ٘بي  تٕٙب اف ٔؾـ ٘قيٕٗ ٘ب، امتفبػٖ اف ميٍٛ ٔٗ گٛٔٗ پـٚژٖ ِضَٛالت، ثـاي وبؿ٘بي ثقؿگ امت. ػؿ ايٓ

 ثبىؼ. ثٗ ٌضبػ وب٘و پـت َِبٌش ٚ افقايو مـفت ٚ ػلت ٔيق، ِمـْٚ ثٗ ٍـفٗ ِي

وٓ ٚ  تٛإٔؼ ِزٙق ثٗ ِغٍٛط أؼ وٗ ثنتٗ ثٗ ٔضٖٛ افّبي ٚ ِٛلقت وبؿگبٖ ِي اِـٚفٖ ميٍٛ٘بي رؼيؼي تٛمقٗ يبفتٗ

غَي اف آة ٚ مپل أتمبي آْ ثٗ ٘بي ِغًَٛ ثبىٕؼ. ايٓ ٚمبيً، اِىبْ اعتالط ِالت ؿا ثب ٔنجت ِي يب پّپ

 ّٔبيؼ.  ٚمبيٍي، ّ٘چْٛ فـغْٛ يب پّپ ٚ افيبٔه ؿا، ِٙيب ِي



  

وّه ثٗ تـافيه ىٙـي ُ٘، يىي ػيگـ اف ِقايبي ِالت عيه آِبػٖ امت، ػؿ ثنيبؿي اف ِقبثـ ىٙـ٘ب ثٗ فٍت 

ثـاي افـاػ ٚ ّ٘چٕيٓ ٘بي ثب فـُ وُ، ِيىً تـػػ  تغٍيٗ ِبمٗ ٚ ميّبْ ػؿ مغش پيبػٖ ؿٚ، عيبثبْ ٚ وٛچٗ

عٛػؿٚ٘بي فجٛؿي ايزبػ ِي ىٛػ. امتفبػٖ اف ِضَٛالت آِبػٖ ثٗ ٍٛؿت ثنتٗ ثٕؼي يب ميٍٛ، ايٓ لبثٍيت ؿا ػاؿػ وٗ 

 ٘ب ثٗ ٍٛؿت ِٕؾُ تغٍيٗ ىؼٖ ٚ اف ثـٚف ِيىالت ؽوـ ىؼٖ رٍٛگيـي ثٗ فًّ آيؼ. ػؿ ػاعً وبؿگبٖ

وبؿي يه  ثبىؼ، ِخاًل ثـاي أؼٚػ ي وبؿثـػ ِالت عيه ِيمبفي ٔيق اف ِقايب ٘بي مبعتّبْ مبفي فقبٌيت يىنبْ

وبؿاْ، تبحيـي ػؿ تٙيٗ عـس ِغٍٛط  وٗ اف ِالت آِبػٖ امتفبػٖ ىٛػ ثب تغييـ وبؿگـاْ ٚ امتبػ ِزتّـ ثقؿگ، ػؿ ٍٛؿتي

٘ب ػؿ تّبَ عجمبت تضت يه ٔنجت  اي امت پيو ٔغٛا٘ؼ آِؼ ٚ ّ٘ٗ ايٓ فقبٌيت ِالت، وٗ اغٍت ثٗ ٍٛؿت مٍيمٗ

 يغٌ أزبَ عٛا٘ؼ ىؼ.ِ

  

 ماربردىا

٘بي مٕتي وٗ فًِّٛب ثـ پبيٗ گچ،  ٘بي عيه آِبػٖ ثٗ ٍٕقت مبعتّبْ، ثب ٘ؼف ربيگقيٕي ِالت ٚؿٚػ ِالت

تـيٓ وبؿثـػ ايٓ  ميّبْ ٚ آ٘ه ثٛػٔؼ، آغبف گـػيؼ، تب ضّٓ افقايو مـفت ارـا، ويفيت ؿا ٔيق ثٙجٛػ ثغيٕؼ. ٌؾا فّؼٖ

وبؿي ثيـٚٔي ٚ ػاعٍي مبعتّبْ،  ثبىٕؼ، امتفبػٖ ػؿ أؼٚػ ٘بي مبػٖ ٔيق ِقـٚف ِي ِالتفٕٛاْ  ٘ب وٗ ثٗ ٔٛؿ ِالت

ثبىؼ. اِب ثب تٛمقٗ فٍُ ٚ تىٌٕٛٛژي ٚ  مبفي ٚ ثٕؼويي ِي ِالت ثٕبيي )چنجبٕٔؼٖ لغقبت ثٕبيي ثٗ يىؼيگـ(، وف

ٗ ثٗ ٌضبػ پيچيؼگي ػؿ ٔٛؿ ٚ ٘ب و ٘بي عيه ػيگـي اثؼاؿ گـػيؼ. ايٓ ٔٛؿ ِغٍٛط ّ٘چٕيٓ افقايو أتؾبؿات، ِغٍٛط

٘بي وبىي ٚ مـاِيه،  ثبىٕؼ، ػؿ وبؿ٘بيي ّ٘چْٛ: چنت ٘بي ٚيژٖ ِقـٚف ِي ِيغَبت ِٛاػ افقٚػٔي، ثٗ ِالت

٘بي  ٘بي تقّيـي ػؿ ىـايظ الٍيّي ِغتٍف ٚ وبؿثـػ٘بي عبً، أؼٚػ ػٚغبة وبىي، ثٕؼ٘بي وبىي، أٛاؿ ِالت

٘بي  ٘بي ِٛؿػ امتفبػٖ ػؿ مينتُ ىؼگي يب ِٕجنظ ىٛٔؼٖ، ِالت ْ رّـ٘بي ثؼٚ ثٕؼي، ِالت ٘بي آة تقئيٕي، ِالت

 ؿٚٔؼ. وبؿ ِي ٘بي ِمبَٚ ػؿ ثـاثـ صـيك ٚ ... ثٗ ( ٚ يب فبيك ٍٛتي، ِالتEIFSفبيك صـاؿتي ثيـٚٔي )

٘بي عيه، مبفگبؿي آْ ثب ىـايظ الٍيّي ٚ ػيگـ َِبٌش، ّ٘چْٛ اِىبْ تغييـ  تٕٛؿ ايزبػ ىؼٖ ػؿ أٛاؿ ِغٍٛط

گيـي افقايو يبثؼ. اِـٚفٖ ػؿ  امت وٗ وبؿثـػ آْ ثٗ ىىً چيُ ً ثـ امبك ٔيبف٘ب ٚ اٌقاِبت پـٚژٖ، ثبفج ىؼٖعٛا

ثٍٕؼتـيٓ ثـد رٙبْ )ػؿ اِبؿات ِتضؼٖ( ٚ  ٘بي ثقؿگ رٙبٔي، ِخً ػ٘ىؼٖ اٌّپيه آتٓ، ثٍٕؼتـيٓ ثـد چيٓ،  اوخـ پـٚژٖ

 أؼ.    وبؿ ؿفتٗ ٘بي ِغتٍف ثٗ وٗ ػؿ لنّت ٘بي عيه آِبػٖ ؿا ػيؼ، تٛاْ أٛافي اف ِغٍٛط غيـٖ، ِي

ثٕؼي  تٛاْ ثٗ ىـس فيـ عجمٗ ٘ب، ِي ٔبِٗ ٘ب ٚ آييٓ عٛؿ وٍي، فّؼٖ وبؿثـػ٘بي ِالت عيه ؿا عجك امتبٔؼاؿػ ثٗ

 ّٔٛػ: 

٘بي ميّبٔي، مٕگ ٚ...(، ِالت  وبؿي، ثٍٛن ٘بي فبيك ػؿ ثـاثـ ؿعٛثت، ِالت ثٕبيي )آرـ تـاف، ِالت ٘بي عٛػ ِالت

( ثـاي پـوـػْ mm 10٘بي ِؼؿْ، وف مبفي ثب مٕگؼأٗ ؿيق ) مبفي، آمتـ ٚ ؿٚيٗ(، أؼٚػ وبؿي )اليٗ ٘بي فيـ ؼٚػأ

ثـاي  مبفي، ِالت ( ثـاي پيmm 20ؿٚ٘بي مٕگفـه ىؼٖ، ٚ ثب مٕگؼأٗ ػؿىت ) ػؿف٘ب ػؿ ِضٍٙبي فجٛؿ ٚ پيبػٖ

( ػؿ skim٘بي ٔٙبيي ) لجً آِبػٖ ىؼٖ عيه، أؼٚػصفبؿي اف   ٘بي ٘بي ثتٕي ٘ٛاػاؿ( ، ميّبْ ٘بي مجه )ثٍٛن ثتٓ

٘ب ٚ  ٘بي ػؿف٘ب، ِالت اتَبي ٘بي تقّيـي، ػٚغبة وبىي، پـوٕٕؼٖ ٘بي تقئيٕي، ِالت ٘بي ثتٕي ٘ٛاػاؿ، أؼٚػ ثٍٛن

 ٘ب، چنجبٕٔؼٖ وبغؾ ػيٛاؿي ٚ ... . تـن

  

  

  

 ىاي خػل، در جيان مرًري بر ًضعيت تٌليذ ً مصرف مخلٌط



ـ ِيقاْ تمبضب ثـاي ِالت عيه ػؿ اؿٚپب ثٗ لؼؿي فيبػ ثٛػٖ وٗ مبعت ِالت ػؿ ِضً وبؿگبٖ تمـيجًب ػؿ مبٌٙبي اعي

 ىٛػ.  ػيؼٖ ّٔي

امت.  گيـ ثٛػٖ عٛؿ ِخبي ػؿ أگٍيل، ؿىؼ تمبضبي امتفبػٖ اف ِالت عيه آِبػٖ، ػؿ ػ٘ٗ گؾىتٗ ثنيبؿ چيُ ثٗ

ػؿٍؼ اف وً ِالت َِـفي ػؿ ايٓ ويٛؿ  46تٓ، ٚ  ثـاثـ ثب  ِيٍيْٛ 2، ِيقاْ تٌٛيؼ ِالت، 1997اي وٗ ػؿ مبي  گٛٔٗ ثٗ

ػؿٍؼ اف وً ِيقاْ ِالت  78ِيٍيْٛ تٓ ؿميؼٖ امت، وٗ ثـاثـ ثب  8/2، ثٗ صؼٚػ 2007امت. ايٓ ؿلُ ػؿ مبي  ثٛػٖ

ؿغُ وب٘و َِـف ِالت ػؿ ايٓ ِؼت، ػاؿاي  فجبؿت ػيگـ تمبضبي ِالت عيه فٍي ثبىؼ. ثٗ َِـفي ػؿ أگٍنتبْ ِي

 امت.  ػؿٍؼ ؿىؼ ثٛػٖ 70ػ صؼٚ

امت، ػؿ عًَٛ ثبفاؿ أٛاؿ ِغٍٛط عيه  ػيگـي وٗ تٛمظ يىي اف ِـاوق تضميمبتي ؿٚميٗ أتيبؿ يبفتٗ  ػؿ گقاؿه

٘بي عيه آِبػٖ ػؿ  امت. ثـ امبك ايٓ آِبؿ، ِيقاْ تٌٛيؼ ِغٍٛط آِبػٖ ػؿ رٙبْ ٚ عًٍَٛب ؿٚميٗ تضميك ىؼٖ

٘بي مبعتٗ ىؼٖ ػؿ  ٘ب ٚ ِالت ػؿٍؼ اف وً ِغٍٛط 5امت، وٗ ِقبػي  تٓ ثٛػٖ٘قاؿ  840، صؼٚػ 2002ؿٚميٗ، ػؿ مبي 

ػؿٍؼ اف وً ٔيبف ثٗ أٛاؿ ِالت افقايو يبفتٗ امت، ٚ  50ثٗ صؼٚػ  2005امت. ايٓ آِبؿ ػؿ مبي  ايٓ ويٛؿ ثٛػٖ

 ثؼ.ِيٍيْٛ تٓ افقايو يب 4/8ثٗ ػٖ ثـاثـ افقايو يبفتٗ، ٚ ثٗ صؼٚػ  2010ىٛػ ػؿ مبي  ثيٕي ِي پيو

ويٍٛگـَ ٚ ػؿ  20ويٍٛگـَ ثٗ افاي ٘ـ ٔفـ، ػؿ فٕالٔؼ، مٛئؼ ٚ ٍٕ٘ؼ،  30٘بي عيه ػؿ آٌّبْ  مـأٗ َِـف ِغٍٛط

٘بي عيه، ثنتٗ ثٗ پبؿاِتـ٘بي  ثبىؼ. ثبفاؿ فـٚه أٛاؿ ِغٍٛط ويٍٛگـَ ثٗ افاي ٘ـ ٔفـ ِي 3تب  2ؿٚميٗ ايٓ ِيقاْ، 

ػؿٍؼ اف ثبفاؿ  45تب  30، صؼٚػ 2003ٛاْ ِخبي ػؿ ؿٚميٗ، ػؿ مبي فٕ ثبىؼ. ثٗ ِغتٍف، ػؿ ويٛؿ٘بي رٙبْ ِتغييـ ِي

٘بي پٛػؿي وبىي ٚ مـاِيه ثٛػٖ ػؿ صبٌي وٗ ػؿ اؿٚپبي غـثي،  ٘بي عيه، ِتقٍك ثٗ أٛاؿ چنت فـٚه ِغٍٛط

 15، ثييتـيٓ ثبفاؿ ؿا ػاىتٗ ٚ چنت وبىي ػؿ صؼٚػ «٘ب ٘بي ِٛؿػ امتفبػٖ ػؿ وف مبفي ٚ پـوٕٕؼٖ أؼٚػ٘ب، ِالت»

ثبىٕؼ.  مبفاْ، ثقؿگتـيٓ ِيتـيبْ ايٓ ٔٛؿ ِضَٛالت ِي عٛؿ وٍي أجٖٛ امت. ثٗ عٛػ اعتَبً ػاػٖ ػؿٍؼ اف ثبفاؿ ؿا ثٗ

 ثبىؼ.  ػٕ٘ؼٖ مٛػآٚؿ ثٛػْ ايٓ ٍٕقت ثـاي تٌٛيؼوٕٕؼگبْ ٚ فـٚىٕؼگبْ، ِي ثـعي اف آِبؿ٘ب ٔيبْ

اي اف آْ ػؿ وبؿ٘بي  عٛؿ گنتـػٖ ثبىٕؼ ٚ ثٗ ي٘بي عيه ِ ٘بي تٌٛيؼ ِالت اف رٍّٗ ويٛؿ٘بيي وٗ ػاؿاي وبؿعبٔٗ

تٛاْ تبيٍٕؼ، وـٖ، يٛٔبْ، امٍٛٚٔي، تـويٗ، أگٍيل، ايـٌٕؼ، چيٓ، ٕ٘ؼ، آِـيىب، آٌّبْ،  ثـٔؼ ِي مبعتّبٔي ثٙـٖ ِي

، ُ٘ ٔيٛفيٍٕؼ، ؿٚميٗ، امتـاٌيب، امپبٔيب، پـتغبي، ٚٔقٚئال، ثٛمٕي ٚ ٘ـفگٛيٓ ٚ ؿِٚبٔي ؿا ٔبَ ثـػ. ػؿ ثيٓ ايٓ امبِي

 ويٛؿ٘بي تٛمقٗ يبفتٗ ٚ ُ٘ ويٛؿ٘بي ػؿ صبي تٛمقٗ ثٗ چيُ ِي عٛؿٔؼ. 

٘بي فيبػي ٚرٛػ ػاؿٔؼ وٗ الؼاَ ثٗ پؾيـه مفبؿه رٙت مبعت  ّ٘چٕيٓ اِـٚفٖ ػؿ مـامـ ػٔيب ىـوت

 ّٔبيٕؼ.  ٘بي عيه ِي ٘بي تٌٛيؼ ِالت وبؿعبٔٗ

٘بي مـيقي  ، چيٓ ٚ تبيٛاْ امت. پل اف پييـفت٘ب ِـثٛط ثٗ وـٖ ػؿ لبؿٖ آميب ٔيق ثبفاؿ اٍٍي َِـف ايٓ ِالت

ػؿ ويٛؿ٘بيي ّ٘چْٛ وـٖ، تبيٍٕؼ، ِبٌقي، مٕگبپٛؿ ، أؼٚٔقي ٚ...  ػؿ فِيٕٗ تىٌٕٛٛژي  1990وٗ ػؿ ِيبٔٗ ػ٘ٗ 

 1997٘بي التَبػي ىـق آميب ػؿ مبي  ٘بي عيه اتفبق افتبػ، ايٓ ٍٕقت تٛأنت صتي ػؿ ويبوو ثضـاْ ِالت

 يؼ. ثغٛثي اينتبػگي ّٔب

اي ػؿ  تٛاْ ثٗ اصؼاث وبؿعبٔٗ ثبىؼ. ثـاي ّٔٛٔٗ ِي ٘بي تٌٛيؼ ِالت عيه ٔنجتًب مـيـ ِي فِبْ مبعت وبؿعبٔٗ

ِيٍيْٛ يٛؿٚ اصؼاث گـػيؼٖ،  10ِبٖ ثب ٘قيٕٗ اي ِقبػي  9تٓ، وٗ ػؿ ِؼت  200000ؿِٚبٔي ثب ؽـفيت تٌٛيؼ مبالٔٗ 

 اىبؿٖ وـػ.

  

  

 

 

 

 


