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  استفبدُ اس گَگزد در رٍسبسیْبی آسفبلتی بِ هٌظَر کبّش ّشیٌِ ّب

  
2راهیي هحوذخبًی فزد، 1هْذی هْذٍی عبدلی

*  

 

 ، اػتبدیبس ، گشٍُ فوشاى ، ٍاحذ ؿَؿتش ، داًـگبُ آصاد اػالهی ، ؿَؿتش ، ایشاى -1

 ، اًـگبُ آصاد اػالهی ، ؿَؿتش ، ایشاىداًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ ، گشٍُ فوشاى ، ٍاحذ ؿَؿتش ، د -2

 

 

 

 

 چكیذُ 
ثِ دلیل ضقفْبی راتی لیش ٍ لضٍم افضایؾ هحذٍدُ ی وبسثشی آى، اهشٍصُ ثیـتش لیشّبی ساّؼبصی دس دًیب ثب ووه هَاد  

اوثشاً ٍاسداتی ٍ گشاى لیوت ّؼتٌذ دس كَستیىِ افضٍدًی هبًٌذ پلیوشّب اكالح هی ؿًَذ. الجتِ دس ایشاى ایي هَاد افضٍدًی 

گَگشد هبدُ ای اسصاى ٍ دس دػتشع اػت ٍ ویفیت ٍ دٍام آػفبلت سا ثِ همذاس لبثل تَخْی افضایؾ هی دّذ. اػتفبدُ اص 

گَگشد دس ػبختي سٍػبصیْبی آػفبلتی دس عَل دِّ گزؿتِ دس ثؼیبسی اص وـَسّب اص تَخِ خبكی ثشخَسداس ثَدُ اػت. 

ایي اهش افضایؾ لیوت هَاد ًفتی ٍ وبّؾ تذسیدی هٌبثـ ّیذسٍوشثَسی ٍ هْوتش اص ّوِ ٍخَد گَگشد هبصاد هی ثبؿذ. فلت 

دس وـَس وبًبدا اًدبم ؿذ ٍ ثشای اٍلیي ثبس دس  1974اٍلیي آصهبیؾ وبسگبّی خْت ثشسػی فولىشد سٍػبصی گَگشد دس ػبل 

ػجضٍاس ثِ عَس هَفمیت آهیض اخشا  –دس حبل ػبخت دس هحَس لَچبى  هتشی اص ساُ 800ایشاى آػفبلت گَگشدی دس دٍ لغقِ 

گشدیذُ اػت. اص هدوَؿ گضاسؽ ّبی هغبلقِ ؿذُ دس هَسد همبیؼِ خَاف ٍ فولىشد ثتي آػفبلتی هقوَلی ٍ ثتي آػفبلتی 

تشن ّبی گَگشدی ًتبیدی اص لجیل ثْجَد ثشخی هـخلبت هىبًیىی ٍ افضایؾ همبٍهت دس همبثل ؿبس داس ؿذى ٍ وبّؾ 

فشضی، افضایؾ فوش ٍ دٍام آػفبلت ٍ اص ّوِ هْوتش وبّؾ ّضیٌِ ّب دس خلَف آػفبلت گَگشدی ثذػت آهذُ اػت.ّذف 

اكلی اص ایي همبلِ ؿشح هـخلبت فٌی آػفبلت گَگشد داس ، سٍؽ ّبی اختالط ، ٍ ّوچٌیي ثشسػی خٌجِ ّبی التلبدی ٍ 

 اهىبى اػتفبدُ دس ساّْبی ایشاى اػت.
 

 آػفبلت گَگشدی ، لیش، سٍؽ ّبی اختالط، گَگشد کلیذی:ّبی  ٍاصُ
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 هقذهِ  -1
لیش یه هحلَل تلفیِ ًفت خبم اػت وِ هقوَل تشیي ثیٌذس ثشای ػبخت ساُ هی ثبؿذ. ثب افضایؾ تمبضب ثشای هحلَالت 

ـتش پبالیـگبّْب، لیش ٍ ًفتی هَسد ًیبص ثشای حول ٍ ًمل ٍ تَلیذ اًشطی، تالؽ هحممبى ثش ایي اػت وِ ثب ثْیٌِ ػبصی ّشچِ ثی

ثشخی دیگش اص ثشؽ ّبی ػٌگیي ًفتی ثِ هحلَالت ًفتی دیگشی ّوبًٌذ ثٌضیي تجذیل ؿًَذ. ٍاضح اػت وِ ایي سًٍذ هٌدش ثِ 

وبّؾ همذاس لیش لبثل حلَل ٍ ثبلغجـ افضایؾ لیوت آى خَاّذ ؿذ. لزا اًذیـوٌذاى ٍ هتخللبى هشثَط، ثِ دًجبل یبفتي 

ثخـی اص لیش هلشفی دس فشآیٌذ تْیِ آػفبلت ٍ ساّؼبصی ّؼتٌذ. یه خبیگضیي هٌبػت، گَگشد هی ثبؿذ خبًـیٌی هٌبػت ثشای 

وِ ثبصیبثی آى اص ػَخت ّبی فؼیلی ثِ هٌؾَس خلَگیشی اص آلَدگی َّا ٍ خَسدگی دس دػتگبّْب ثبفث هی ؿَد وِ ثبالخجبس 

شد ثخلَف دس كٌبیـ پبالیؾ ًفت ٍ گبص ایشاى چـوگیش اػت همبدیش هْتٌبثْی گَگشد دس كٌبیـ هشثَعِ تَلیذ ؿَد ؛ تَلیذ گَگ

ٍ ثخؾ لبثل تَخْی اص آى هبصاد ثش هلشف هی ثبؿذ. ثقالٍُ تَلیذ ػبلیبًِ گَگشد ثِ دلیل تشؽ ؿذى تذسیدی ًفت ّبی خبم 

فؼ ّشچِ اػتخشاخی ٍ ًیض ٍضـ لَاًیٌی هجٌی ثش وبّؾ ّشچِ ثیـتش دسكذ گَگشد ّوشاُ فشآٍسدُ ّبی ًفتی )ثِ هٌؾَس ح

ثیـتش هحیظ صیؼت(، سٍ ثِ افضایؾ اػت ٍ ثٌبثشایي پیؾ ثیٌی هی ؿَد ثشای هذت ّبی عَالًی گَگشد ثِ خلَف دس هٌبعمی 

چَى ایبالت غشثی وبًبدا ، ایبالت غشثی آهشیىب، چیي ، هلش ، لضالؼتبى ، سٍػیِ ٍ آػیبی هیبًِ ، ثب لیوتی پبییي تش اص لیوت لیش 

 دس دػتشع ثبؿذ.

هیالدی ٍ ثِ دًجبل ثحشاى اًشطی دس دًیب ثَدُ اػت وِ  70ٍ اٍایل دِّ  60ّوگبًی ثِ آػفبلت گَگشدی دس دِّ سٍیىشد 

ًمغِ خْبى ) اسٍپب، آػیبی هیبًِ ٍ آهشیىب( ؿذ ٍ تدشثیبت ٍ  200هبیل ساُ ثب آػفبلت گَگشدی دس  2600هٌدش ثِ ػبخت حذٍداً 

شد هبدُ افضٍدًی هٌبػجی ثشای تَلیذ آػفبلت هی ثبؿذ صیشا ّن فولىشد ٍ ًتبیح ثذػت آهذُ ّوِ حبوی اص آى ثَدًذ وِ گَگ

 >1پبیذاسی آػفبلت سا ثْجَد هی ثخـذ ٍ ّن ثِ لحبػ التلبدی اػتفبدُ اص آى همشٍى ثِ كشفِ هی ثبؿذ. =

اًـگبّْب، پضٍّـْبیی دس ایي صهیٌِ دس ػبصهبًْبی هختلف اص خولِ ٍصاست ساُ ٍ تشاثشی، د 70دس وـَس هب ًیض اص دِّ 

 >1آصهبیـگبُ فٌی ٍ هىبًیه خبن، ػبصهبى تَػقِ ساّْب ٍ ًیض پظٍّـگبُ كٌقت ًفت آغبص گشدیذ. =

تحمیمبت ثِ فول آهذُ دس پظٍّـگبُ كٌقت ًفت ؿبهل دٍ پشٍطُ ثَدُ وِ دس پشٍطُ اٍلجِ فولىشد ؿیویبیی گَگشد دس لیش ٍ 

ٍ دس پشٍطُ دٍم تأثیش افضایؾ گَگشد دس خَاف ثتي آػفبلتی هَسد  تغییش دس خَاف لیش پغ اص اختالط ثب گَگشد پشداختِ ؿذُ

ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ خْت ثشسػی فولىشد ساُ سٍوؾ ؿذُ ثب آػفبلت گَگشدی دس همبثل ثبس تشافیىی، حذٍد كذ تي آػفبلت 

 >2( ٍ دس یه ساُ فشفی ثیي ػبٍُ ٍ ػلفچگبى پخؾ گشدیذ.=dryگَگشدی ػبختِ ؿذُ )ثِ سٍؽ 

 

 تئَری -2
یه افضایؾ  C160°رٍة ؿذُ ٍ دس دهبی حذٍد  C119°َگشد خبلق هبدُ ای خبهذ ٍ صسد سًگ ثَدُ وِ دس دهبی حذٍد گ

تَلیذ هی وٌذ. ایي  SO2ًبگْبًی دس ٍیؼىَصیتِ آى ثِ ٍخَد هی آیذ. دس دسخِ حشاستْبی خیلی ثبال، گَگشد گبصّبی ػوی هبًٌذ 

بی هقیٌی اػیذ ػَلفَسیه تَلیذ هی وٌذ وِ ثؼیبس خَسًذُ اػت. ٍصى هبدُ دس تشویت ثب آة دس ؿشایظ هخلَف ٍ دس دهبّ

 >3هیجبؿذ. = cm  /gr 79/1( ٍ ٍصى هخلَف گَگشد هبیـ  cm  /gr 07/2ثشاثش لیش هی ثبؿذ)2هخلَف گَگشد خبهذ حذٍد 

لمِ ّـت ٍاوٌؾ ثیي گَگشد ٍ لیش تبثقی اص دسخِ حشاست ٍ غلؾت گَگشد اػت. گَگشد دس ًمغِ رٍة خَد ثِ كَست ح

تبیی هی ثبؿذ ٍ دس دهبّبی ثبالتش پلیوشیضُ ؿذُ ٍ ثِ كَست صًدیش دٍ سادیىبلِ دس هی آیذ. سادیىبلْب هوىي اػت ثِ دٍ كَست ثب 

گَگشد هی دٌّذ ٍ یب ّیذسٍطى خزة وشدُ ٍ دس ًتیدِ فول دّیذسٍطًبػیَى كَست  –لیش فول وٌٌذ ، یب تـىیل ثبًذ وشثي 

بم ّش یه اص ایي فقل ٍ اًفقبالت ثِ دسخِ حشاست ثؼتگی داؿتِ ٍ هحلَل فول هتفبٍت خَاّذ ثَد. هی گیشد. الجتِ احتوبل اًد

آصاد هی گشدد. دس  S2H، گَگشد هـبثِ اوؼیظى َّا فول ًوَدُ ٍ ٍاوٌؾ فوذُ اوؼیذاػیَى خَاّذ ثَد ٍ گبص  C240دس دهبی 

َلىَلْبی گشٍُ ًفتي آسٍهبتیه لیش هی ثبؿذ ٍ دس ٍاوٌؾ فوذُ ، ٍسٍد اتوْبی گَگشد دس ه C5 ± 140كَستیىِ دس دهبی 

ًتیدِ ایي فشآیٌذ هیضاى گشٍُ ًفتي آسٍهبتیه لیش وبّؾ یبفتِ ٍ دسكذ گشٍُ پالس آسٍهبتیه لیش افضایؾ هی یبثذ. عی ایي 

 >4فشآیٌذ لیش ًشهتش ؿذُ ٍ دس ضوي چؼجٌذگی ثیـتشی خَاّذ یبفت. =
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 ٍیضکی ّبی قیز گَگزد خَردُ -2-1

 یبثذ. ثْجَد هی هقوَلی آػفبلتی ثتي فولىشد ثِ ًؼجت آى فولىشد آػفبلتی، ثتي ثِ گَگشد ؾافضای ثب

 تبة فشبری هبرشبل -2-1-1

، همبدیش تبة فـبسی هبسؿبل ثشای چٌذ هخلَط هتفبٍت ثتي آػفبلتی اص  D ASTM-1559، ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  1دس خذٍل 

 لیش ٍ گَگشد ثب ّن همبیؼِ ؿذُ اًذ :

 

 

 [4آسفبلتی ] ّبی بتَى رٍی بز هبرشبل آسهبیش ًتبیج :1 جذٍل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 همبٍهت فـبسی ؿَد هی اػتفبدُ گَگشد % 50 + لیش % 50 ؿبهل هخلَط یه اص ٍلتی اػت، هـخق 1 خذٍل اص وِ ّوبًغَس

 افضایؾ یه تٌْب ؿَد، هی اػتفبدُ گَگشد % 20+ لیش  % 80ؿبهل  هخلَط اص ٍلتی .یبثذ هی افضایؾ ای هالحؾِ لبثل همذاس ثِ

 .دّذ هی سخ خضئی

 ٍ اػت هـَْد ؿَد هی اػتفبدُ پبییي ویفیت ثب ػٌگذاًِ اص آػفبلتی هخلَط دس وِ صهبًی خلَف ثِ گَگشد افضٍدى یشتبث

 دس.وٌذ هی پیذا ثْجَدی آػفبلتی ّبی هخلَط اص دػتِ ایي ّبی ٍیظگی چـوگیشی عَس ثِ

 ٍ 4ثخـذ = هی ثْجَد ای هالحؾِ بثلل همذاس ثِ سا ؿٌی هخلَط هبسؿبل پبیذاسی گَگشد، افضٍدى وِ ؿَد هی هـبّذُ 2 خذٍل

5< 

 

 

 

 

همبٍهت )پًَذ( 

 ًیَتَى

فضبی خبلی ػٌگذاًِ ّب 

 )دسكذ(

فضبی خبلی  سٍاًی

 )دسكذ(

 ثیٌذس

ایٌچ( × 10)

 هیلیوتش

 دسكذ ٍصًی
 ًَؿ

 40-50لیش ثب ًفَر پزیشی 

 لیش 0/6 5/3 6/3( 0/14) 7/17 12400( 2790)

(2880 )12800 5/17 
لیش گَگشدی  5/6 1/3 0/3( 0/12)

80/20 

(4679 )20800 0/17 
لیش گَگشدی  0/7 7/3 5/3( 0/14)

50/50 

 85-100لیش ثب ًفَر پزیشی 

 لیش 0/6 6/2 1/3( 0/12) 3/16 9800( 2205)

(2340 )10400 3/17 
لیش گَگشدی  5/6 1/3 7/2( 5/10)

80/20 

(5039 )22400 9/16 
دی لیش گَگش 0/7 0/4 3/3( 0/13)

50/50 
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 [4گَگزدی] قیز ٍ هعوَلی قیز بب شذُ سبختِ شٌی ّبی هخلَط بزای هبرشبل آسهبیش ًتبیج هقبیسِ :2 جذٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سختی در دهبی پبییي-2-1-2

اػت.  آػفبلت پزیشی ًفَد تبثیش تحت ؿذیذاً ػختی وِ آًٌذ اص حبوی پبییي دهبی دس ّب ؾآصهبی اًدبم اص آهذُ ثذػت ًتبیح

 احتوبل وٌذ، هی پیذا افضایؾ ػختی ٍلتی هقٌی وِ ایي ػختی ثِ عَس هؼتمین ثب تشن داس ؿذى دس دهبی پبییي ساثغِ داسد ثِ

 تبثیش ٍیؼىَصیتِ دادى تغییش یب ثیٌذس ییش هیضاىتغ گَگشد، افضٍدى .یبثذ هی افضایؾ ّن ّب تشن تقذاد یب ٍ ؿذى داس تشن

لیش ٍ گَگشد  هخلَط دس وِ اػت لیش خَد ایي عجیقت ٍالـ دس .ًذاسًذ ؿذُ ثشسػی دهبیی هحذٍدُ دس ػختی سٍی چـوگیشی

ی پتبًؼیل تشن داس ؿذى دس دهبی پبییي سا وٌتشل هی وٌذ؛ ثٌب ثشایي دس ّیچ ؿشایغی افضٍدى گَگشد تأثیش ًبهغلَثی سٍ

 هوىي ًشهتش لیشّبی اص اػتفبدُ اهىبى چَى گَگشدی، لیش اص اػتفبدُ ٌّگبم دس حمیمت دس .خلَكیبت دهبی پبییي لیش ًذاسد

 >5 ٍ 4 = ثخـذ. ثْجَد سا هخلَط پبییي دهبی خَاف ًَفی ثِ تَاًذ هی ثٌبثشایي ثبؿذ هی

 

 

 هقبٍهت کششی -2-1-3

تب  3/10( N.cmاص ) وــی همبٍهت همبدیش .ّؼتٌذ تش دٍام ثب سایح ٍ هقوَل ّبی هخلَط اص گَگشدی آػفبلت ّبی هخلَط

(N.cm )465 ًؼجت  ًؾیش هتغیشّبیی تبثیش تحت وِ ؿذُ هـخق ٍ اًذ آهذُ ثذػتS/A  ،دسخِ ٍ آػفبلتی ثتي پزیشی ًفَر 

 هیضاى دس افضایؾ .ّذد هی افضایؾ تَخْی لبثل هیضاى ثِ وــی سا همبٍهت % 20 همذاس ثِ گَگشد افضایؾ .داسًذ لشاس حشاست

ًفَر  ثب لیشی ثب آػفبلتی ثتي اص وِ صهبًی همبٍهت افضایؾ ثب اػت ثشاثش تمشیجبً گَگشد % 50 افضٍدى وــی دس ًتیدِ همبٍهت

 >5ٍ  4اػتفبدُ هی ؿَد. = 100/85ثدبی  50/40پزیشی 

 ًـبى هذٍل االػتیؼیتِ ثلَست ًشاآ وِ ؿَد هی ػختی افضایؾ ثبفث لیش ثِ ثبال همبدیش دس خلَكبً گَگشد وشدى اضبفِ

 ّن گَگشد % 20 افضٍدى هَاسد دس ثشخی الجتِ اػت؛ گَگشد % 50 وشدى اضبفِ ًیبصهٌذ افضایؾ، هیضاى ایي هقوَالً .دٌّذ هی

 >5ٍ  4اػت. = ؿذُ ػختی افضایؾ ثِ هٌدش

 .دّذ هی ای افضایؾ هالحؾِ لبثل سهمذا ثِ سا آػفبلت خؼتگی ثشاثش دس همبٍهت %، 20 اص تش ثیؾ هیضاى ثِ گَگشد افضایؾ

 50/40اص لیش  100/85لیش  خبی ثِ وِ صهبًی ثب ثشاثش اػت حذٍداً گَگشد % 50 افضایؾ خؼتگی ثب همبثل دس همبٍهت افضایؾ

  .ؿَد اػتفبدُ

 

 

 

همبٍهت )پًَذ( 

 ًیَتَى

فضبی خبلی ػٌگذاًِ ّب 

 )دسكذ(

فضبی خبلی  سٍاًی

 )دسكذ(

 ثیٌذس

ایٌچ( × 10)

 هیلیوتش

 دسكذ ٍصًی
 ًَؿ

 85-100َر پزیشی لیش ثب ًف

 لیش 0/9 7/5 4/2( 5/9) 1/25 2703( 608)

(1210 )5379 3/25 
لیش گَگشدی  5/11 8/4 5/2( 0/10)

80/20 

(1608 )11593 5/27 
لیش گَگشدی  5/12 9/6 5/2( 0/10)

50/50 
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 آهبدُ سبسی آسفبلت گَگزدی -2-2

 هختلفی ٍ وَثیذ. سٍؿْبی وشد پخؾ ٍ تْیِ ،هقوَل ػبصی ساُ تدْیضات اص اػتفبدُ ثب تَاى هی سا گَگشدی آػفبلت هخلَعْبی

 تـشیح  هی گشدًذ. سٍؿْب ایي ریل دس وِ داسد ٍخَد آػفبلتی هخلَط ثِ گَگشد ٍسٍد ثشای

 

 اختالط قبلی قیز ٍ گَگزد -2-2-1

 آػفبلت هخلَط وي دس داك ّبی ػٌگذاًِ ثِ خَسدُ گَگشد لیش اػت، پزیش اهىبى كَست چٌذ ثِ خَد وِ سٍؽ ایي دس

 :ؿَد هی اًدبم كَست دٍ ثِ ایي وِ ؿَد هی ُافضٍد

 
 هزاة لیش ثب توبع اص پغ ٍ ؿذُ هزاة ٍاسد لیش هخضى ثِ خبهذ گَگشد وِ كَستی ثِ خبهذ گَگشد ٍ داك لیش اختالط الف(

 وي هخلَط عشف ثِ داس گَگشد لیش ًْبیت دس ٍ گشدد هی تَصیـ داخل لیش دس خَثی ثِ لَی ّبی ّوضى ثب ؿذى، هبیـ ٍ

 .گشدد هی ّذایت لتآػفب

تَصیي  ؽشف دس هؼیش یب دس اختالط یب ٍ ای پشُ ّوضى ولَئیذی، آػیبة هبًٌذ ٍػبیلی ثب هزاة گَگشد ٍ لیش اختالط ة(

 >5ٍ  4داسد. = سا خَد ثِ هخلَف ٍ هقبیت هضایب سٍؽ ّش وِ گیشد هی اًدبم

 

 افشٍدى هستقین گَگزد بِ هخلَط کي آسفبلت -2-2-2

 حزف ضوي ثذیي ٍػیلِ ٍ ؿذُ تضسیك آػفبلت وي هخلَط داخل ثِ هؼتمیوبً تَصیي اص پغ خبهذ یب بیـه گَگشد سٍؽ ایي دس

 ووتش احتوبلی ّبی آلَدگی ؿذ، خَاّذ H2Sتَلیذ  ثِ هٌدش وِ گَگشد ٍ لیش اختالط پیؾ یب ٍ هبیـ گَگشد ثِ هشثَط هخبصى

 سٍؽ یب ٍ ًمبلِ تؼوِ ووه ثب (خبهذ كَست ثِ اوثشاً) گشدسٍؽ گَ ایي دس .ؿذ خَاّذ ایدبد وبس دس ًیض ثیـتشی ػَْلت ٍ ؿذُ

 >5ٍ  4وي هخلَط هی ؿَد. = هخلَط هخضى ثبالی ثِ دیگش هٌبػت
 ؿَد. هی خَثی هخلَط ثِ ٍ سیختِ لیش ٍ داك ػٌگذاًِ هخلَط سٍی ثش هؼتمین عَس ثِ تَصیي اص پغ ٍ ؿذُ حول آػفبلت

 

 فٌبٍری طزاحی راّْب -3
 ثب ساُ فولىشدی، ػبخت لحبػ ثِ وِ دٌّذ هی اخبصُ داسًذ وِ تَخْی خبلت خَاف ثب سدُخَ گَگشد لیش هخلَعْبی

 :ثبؿذ تش هٌفقت پش هقوَلی آػفبلت ثِ ًؼجت گَگشدی آػفبلت

 اص همبدیش گًَبگًَی داسای گَگشد،/لیش ًؼجت ّوچٌیي ٍ لیش گشیذ ثِ ثؼتِ گَگشدی آػفبلت اص هتفبٍت هخلَعْبی -

 گَگشدی آػفبلت هخلَط وِ دّذ هی سا ایي اهىبى هٌْذػیي ٍ عشاحبى ثِ پزیشی اًقغبف ٍ ًیگًَبگَ ایي .ػختی ّؼتٌذ

 وٌٌذ.  عشاحی هَاد ثَدى دػتشع دس ٍ الصم صیشػبصی حشاست، دسخِ تشافیه، هیضاى ثِ تَخِ ثب سا هٌبػت

 وــی همبٍهت ضوي دس اػت پزیش اهىبى ػختی افضایؾ فلت ثِ ؿذُ پْي آػفبلت ضخبهت وبّؾ -

ًؼجت  تبثیش تحت همبٍهت ایي ّن چـوگیشی عَس ثِ ٍ ثبؿذ هی ثیـتش هقوَلی آػفبلت وــی همبٍهت اص گَگشدی ػفبلتآ

 هی ثبال سا وــی همبٍهت تَخْی لبثل هیضاى ثِ دسكذ 20 اص ثیـتش همذاس ثِ گَگشد افضایؾ عَسیىِ ثِ داسد لشاس گَگشد / لیش

اص  100/85لیش  خبی ثِ وِ صهبًی افضایؾ ثب اػت هقبدل تمشیجبً گَگشد دسكذ 50 افضٍدى ًتیدِ دس وــی همبٍهت افضایؾ .ثشد

 ثبال سا خؼتگی ثشاثش دس همبٍهت چـوگیشی همذاس ثِ دسكذ 20 هیضاى ثِ گَگشد افضٍدى اػتفبدُ هی ؿَد. ّوچٌیي 50/40لیش 

لیش  اص وِ ثب ؿشایغی اػت هقبدل یجبًتمش گَگشد دسكذ 50 افضٍدى ثب خؼتگی ثشاثش دس همبٍهت افضایؾ ّن خب ایي .ثشد هی

 اػتفبدُ هی ؿَد. 100/85ثِ خبی  50/40

 ًوبیبى صدگی ؿي كَست ثِ وِ هٌبعك اص ثؼیبسی دس ّب ساُ آػفبلت دیذى كذهِ هْن فلت یه :آة ثشاثش دس همبٍهت -

 – ASTM- D1664  ٍASTMسٍؽ  دٍ .اػت آة حضَس اثش دس ّب ػٌگذاًِ ػغح اص لیشی پَؿؾ ؿذى خذا هیگشدد،

 لیش چؼجٌذگی وبّؾ ثشاثش دس ثیـتشی همبٍهت ٍ هقوَلی پبیذاسی آػفبلت ثِ ًؼجت گَگشدی آػفبلت وِ اًذ دادُ ًـبى 1705
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 تش هٌدؼن هقوَلی آػفبلت ثِ ًؼجت گَگشدی آػفبلت ػغح وِ ؿذُ هـبّذُ ّوچٌیي .داسًذ آة هدبٍست دس هلبلح ػغح اص

 لغشات ثبساى ػغح .ؿَد هی هـخق ساُ ػغح ؿؼتـَی اص ثقذ ثخلَف هؼئلِ يای اثش ٍ ثبؿذ هی ووتش فشج ٍ خلل ثب ٍ

 هقوَلی آػفبلت ػغح اص ػشیقتش ثؼیبس گَگشدی آػفبلت ػغح ٍ وٌٌذ ًوی خیغ هقوَلی آػفبلت ّوبًٌذ سا گَگشدی آػفبلت

 .هبًذ ًوی ثبلی آى سٍی ثبساى اص اثشی ّیچ ٍ ؿَد هی خـه

 َّاپیوب ػَخت اتَهجیل، ثٌضیي هبًٌذ ّیذسٍوشثٌی ػَختْبی تَػظ ّب ساُ آػفبلت تخشیت :ّب ػَخت ثشاثش دس همبٍهت -

 تَلف ٍ ّب ثٌضیي پوپ فشٍدگبّْب، َّایی ّبی پبیبًِ هبًٌذ هٌبعمی دس خلَف ثِ دّذ هی سخ هقوَل عَس ثِ هَتَس یب سٍغي ٍ

 .داسًذ ػَختْب همبثل دس ثیـتشی دٍام هقوَلی آػفبلت ثِ ًؼجت گَگشدی آػفبلت وِ دٌّذ هی ًـبى تحمیمبت .ّب گبُ

 یبفت ّن هٌبعك اص ثؼیبسی دس ٍ ّؼتٌذ لیوت گشاى هشغَة ّبی ػٌگذاًِ :پبییي ویفیت ثب ػٌگذاًِ ثىبسگیشی اهىبى -

 اص سا ًبهشغَة ّبی ػٌگذاًِ اص ثشخی ویفیت تَاى هی گَگشد افضٍدى ثب وِ آًٌذ هجیي آصهبیـگبّی ّبی اسصیبثی .ؿًَذ ًوی

 ثشای پًَذ 608 ثب ثشاثش(  ASTM – D1559هبسؿبل ) تبة فـبسی هثبل، فٌَاى ثِ .ثخـیذ ثْجَد هبسؿبل فـبسی تبة ًؾش ًمغِ

 یبثذ هی افضایؾ پًَذ 2806 تب ؿَد هی اػتفبدُ گَگشدی ثیٌذس آػفبلت اص وِ ٌّگبهی ؿٌی یه هخلَط

 

 جٌبِ ّبی اقتصبدی -4
 ثحث ٍ هَسد هختلف هحممبى تَػظ هؼئلِ ایي .ثبؿذ هی آى لبدیالت ّبی خٌجِ گَگشدی آػفبلت ثحث دس هْن ًىبت اص یىی

 وبّؾ ّضیٌِ حذاوثش هحممبى فوَم .ساُ فولىشد ٍ اٍلیِ هَاد دس ّضیٌِ وبّؾ :اػت گشفتِ لشاس تَخِ هَسد هْن خٌجِ دٍ دس

 ٍ كَست گشفتِ خذاگبًِ ثلَست ثبیذ خبف پشٍطُ ّش ثشای التلبدی ثشسػی ؿه ثذٍى .اًذ ًوَدُ روش دسكذ 5 سا اٍلیِ هَاد دس

 .ثبؿٌذ هی صیش ثـشح فَاهل ایي .گشدًذ ثشسػی لحبػ ایي دس دخیل فَاهل

 

 قیوت قیز ٍ گَگزد  -4-1

ثِ  گَگشد لیوت دس صهبًْبیی ایشاى دس اػت داؿتِ صیبدی ًَػبًبت گَگشد ٍ لیش لیوت خْبى دس ّن ٍ ایشاى هب وـَس دس ّن

افضایؾ  تي ّش دس دالس 420 حذٍد ثِ ثبالتشیي همذاس دس ًیض لیش لیوت ٍ اػت ذُسػی ًیض تي ّش دس دالس 30 حذ تشیي پبئیي

 وِ حذٍد گَگشد داًؼیتِ ثِ تَخِ ثب .اػت سػیذُ ًیض لیش لیوت ثبالتش اص ثِ گَگشد لیوت همبعقی دس دیگش ػَی اص .اػت یبفتِ

 هقبدل لحبػ التلبدی اص خبیگضیٌی ایي ثبؿذ َگشدگ لیوت ثشاثش دٍ اص ثیؾ لیش لیوت چٌبًچِ االكَل فلی ثبؿذ لیش هی ثشاثش 2

 هْن التلبدی دس ثشسػی ًیض گشدد لیش هی خبیگضیي وِ گَگشدی هیضاى ٍ ثیٌذس دسكذ دیگش ػَی اص .ثبؿذ هی پزیش تَخیِ یب ٍ

 :ؿَد تَخِ ثِ هَاسد صیش گَگشدی، آػفبلت اص اػتفبدُ التلبدی خَیی كشفِ هیضاى اص ثیـتش آگبّی هٌؾَس ثِ اػت. حبل
 تي 000/000/4حذٍد                      93هیضاى تَلیذ لیش دس وـَس دس ػبل 

 تي 000/100/2حذٍد                93هیضاى هلشف لیش دس ساّؼبصی دس ػبل 

ّوبى  ٍ ؿَد هلشف گَگشدی آػفبلت ػبخت دس خَسدُ گَگشد لیش ثلَست هلشفی لیش یه دٍم اص فمظ ػبلیبًِ چٌبًچِ حبل

 :اػت صیش ثـشح التلبدی خَیی كشفِ هیضاى ؿَد كبدس یب ٍ هلشف وـَس داخل دس لیش صا هیضاى

 000/100/2 ÷ 2;  000/050/1تي 

 000/050/1 ×% 50;  000/525دسكذ لیش اص گَگشد اػتفبدُ ؿَد(               تي 50)ثدبی 

 000/700/9 –  000/640/3;    000/060/6اختالف لیوت یه تي لیش ٍ گَگشد     سیبل 

 :ساُ ػبخت دس هلشفی لیش اص یه دٍم دس كشفب لیش ثدبی گَگشد اص اػتفبدُ ػبلیبًِ خَیی كشفِ هیضاى

 000/525 ×  000/060/6;     000/000/500/181/3سیبل 

 یبثٌذ تغییش اػت هوىي آیٌذُ ػبلیبى عَل دس لیوتْب ایي اػت ثذیْی ثبؿذ هی سٍص ٍ فقلی لیوت ًیض گَگشد ٍ لیش لیوت

 ... ٍ اخشا ػبخت، هلبلح، ًؾیش گَگشدی آػفبلت ػبخت ّبی ّضیٌِ ثمیِ آًدبئیىِ اػت. اص ثَدُ چٌیي بًگًَِ وِ دسگزؿتِّو

  .ثبؿذ هی هحبػجِ ٍ تقوین لبثل ػَْلت ثِ خَئی كشفِ ایي ساُ ػبخت دس لزا ثبؿذ آػفبلت لیشی هقوَلی هی هـبثِ
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 ثبالیی ّضیٌِ لیش هؼتلضم ٍ گَگشد ًمل ٍ حول صیشا هی ثبؿذ یبصً هَسد هحل دس گَگشد ٍ لیش ثَدى هَخَد دیگش ًىتِ

 ثِ تَخِ ثب وِ گفت هی تَاى ًوبئین ثیٌی پیؾ آیٌذُ دس هَخَد اعالفبت ثِ ثب تَخِ سا لیش ٍ گَگشد ٍضقیت ثخَاّین اگش .اػت

 في آٍسیْبی ایي ثٌبثش هی ؿَد ثیـتش اًشطی ثشای تمبضب ٍ وبّؾ خبم ًفت هیضاى سٍص ثِ سٍص دًیب هٌبثـ ّیذسٍوشثَسی وبّؾ

 تَلیذی لیش سٍص ثِ وٌٌذ پغ سٍص تجذیل ػَخت ثِ سا آًْب ٍ وبػتِ تَلیذی لیش هیضاى اص تب یبثذ هی ػَق ثؼَئی پبالیـی

 اػت پتشٍؿیوی ٍ گبص كٌبیـ ٍ پبالیـگبّْب هحلَل خبًجی وِ ًیض گَگشد اص ثخـی دیگش عشف اص .ؿَد هی ون پبالیـگبّْب

 افضایؾ سٍصثشٍص صیؼت هحیغی لَاًیي تـذیذ ّوچٌیي ٍ هٌبثـ ّیذسٍوشثَسی تذسیدی ؿذى تشؽ ٍ گبص كٌبیـ تَػقِ ثذلیل

 ٍلی داد ًؾش تَاى ًوی چٌذ لبعقبًِ ّش .یبثذ افضایؾ گَگشد تَلیذ ٍ وبّؾ لیش تَلیذ وِ ؿَد هی ثیٌی پیؾ ثٌبثشایي .یبثذ هی

 دس ػبخت گَگشد اص تشتیت اػتفبدُ ایي ثِ .یبثذ وبّؾ گَگشد یوتل ٍ افضایؾ آیٌذُ دس لیش لیوت ثبیذ وِ گفت تَاى هی

 وشد. خَاّذ پیذا ثیـتشی تَخیِ التلبدی ًؾش اص گَگشدی آػفبلت

 

 هصبلح سٌگی -4-2

ٍ  ثَدُ هٌبػجی ویفیت ٍ اػتحىبم داسای ثبیذ اػتفبدُ هَسد ّبی ػٌگذاًِ هٌبػت، ویفیت ثب آػفبلتی هخلَط تْیِ خْت

 ثؼیبسی اص دس .ثبؿذ پیَػتِ آًْب ثٌذی داًِ ضوي دس ٍ ثبؿذ فبسی وٌٌذُ آلَدُ هَاد اص آًْب ػغَح ؼتِ،ؿى ٍخَُ داؿتي ضوي

 .پزیشد كَست هحلی دػتشع دس ٍ هَخَد ّبی ػٌگذاًِ اص ثبیذ آػفبلت تْیِ ٍ ثبؿذ ًوی هوىي هشغَة ػٌگذاًِ تْیِ هٌبعك

 ًؾش اص ثٌبثشایي اػت هوىي گَگشدی لیش ٍ ًبهشغَة هقذًی حهلبل ثب هبسؿبل هٌبػت داسای آػفبلتی ثتي ػبخت وِ آًدب اص

 .ثبؿذ هی هَثش التلبدی

 

 سزهبیِ گذاری اٍلیِ ٍ تجْیشات -4-3

 ٍ ػبخت خْت خبكی تدْیضات ّیچگًَِ ٍ ثَدُ هوىي آػفبلت وبسخبًدبت هقوَلی اهىبًبت ثب گَگشدی آػفبلت تَلیذ

 .گشدد ایدبد ثبیذ وَچىی تغییش ًؾش هَسد فشآیٌذ ثِ تَخِ ثب گَگشد دىافضٍ خْت كشفبً .ثبؿذ ًوی ًیبص هَسد آػفبلت اخشای

 ٍ ًگْذاسی هزاة ثلَست سا گَگشد تب ثَدُ لیش هخضى ثِ ؿجیِ هخضًی ثِ ًیبص گشدد هی اضبفِ هزاة كَست ثِ چٌبًچِ گَگشد

 ثذیي ّوضًی ثبیذ ؿَد هی ِاضبف آػفبلت وي هخلَط دس ػپغ ٍ هخلَط لجالً گَگشد ٍ لیش چٌبًچِ .دّذ اًتمبل لیش هبًٌذ

 ٍ ؿَد اضبفِ گَگشد دسكذ 50 ثبؿذ)چٌبًچِ وبسگبُ لیش هخضى چْبسم یه تَاًذ هی گَگشد ًگْذاسی هخضى .گشدد اضبفِ هٌؾَس

 تش هحىن ًیض ثؼتش آى ٍ لیش هخضى اص ثیـتش ثبیذ گَگشد هخضى خذاسُ ضخبهت لیش( ثِ ًؼجت آى ثشاثش دٍ داًؼیتِ ثِ تَخِ ثب

 .ثبؿذ ًـذُ اػتفبدُ هغ اص آالت ؿیش ٍ اتلبالت دس ٍ ثبؿذ

 

 کبّش ّشیٌِ بذلیل عولكزد بْتز -4-4

 خَد وِ ثَدُ ثْتش ثشخَسداس دّی ػشٍیغ ٍ فولىشد اص گَگشدی آػفبلت گشفتِ كَست تدشثیبت ٍ فٌی ًتبیح ثِ تَخِ ثب

 :ّبػت ّضیٌِ خَئی كشفِ دس هْن یه فبهل

 .ؿَد هی ساُ ًگْذاسی ٍ حفؼ ثِ هشثَط ّبی ّضیٌِ وبّؾ ثِ هٌدش وِ ووتش حؼبػیت ٍ ثبالتش همبٍهت -

 ساُ وشدى سٍوؾ ثشای هقوَلی آػفبلت ثب همبیؼِ دس گَگشدی آػفبلت ووتش ضخبهت ثِ ًیبص -

 ًملیِ ٍػبئظ فجَس اثش ثش ساُ ثْتش ؿىل تغییش ٍ لغضؿی همبٍهت -

 >4ًفتی = ػَختْبی ٍ آة ثشاثش دس همبٍهت -
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 اثزات سیست هحیطی -5

  .اػت ؿذُ ثـش اًدبم ػالهت ثش آى تبثیش ًیض ٍ گَگشدی آػفبلت هحیغی صیؼت اثشات ثشسػی ثشای ثؼیبسی تحمیمبت      

 هٌؾَس ثِ خبهـ آصهبیـْبی یىؼشی عی وِ ّوىبساى ٍ John A Taylor تیلَس آلبی تَػظ گشفتِ كَست تحمیمبت ًتبیح

 :ثبؿذ هی صیش ثـشح تاػ گشفتِ كَست گَگشدی آػفبلت هحیغی صیؼت ّبی ثشسػی

 ٌّگبم دس ساُ :ج ػبصی ساُ :ة گشم آػفبلتی هخلَط تَلیذ :الف ؿبهل گَگشدی آػفبلت ثب ساُ ػبخت فولیبت دس فبص چْبس -1

 .گشفت لشاس هغبلقِ هَسد آػفبلت ثبصیبفت :د دّی ػشٍیغ

 ٍ گشد ػَلفَسیه، اػیذ فٌلشی، شدگَگ گَگشد، اوؼیذ دی ّیذسٍطى، ػَلفیذ هیضاى وِ آًؼت ثیبًگش آهذُ ثذػت ًتبیح -2

 .ثبؿٌذ هی هـبغل ٍ َّا ویفیت هـخلبت هدبص هحذٍدُ دس )ّیذسٍوشثٌْب( آلی تشویجبت ٍ غجبسات

 دس هضش هَاد تب اًتـبس ؿَد، ًگْذاؿتِ 150°C( F°302اص ) ووتش ثبیذ ّوَاسُ گَگشدی آػفبلت ػبخت حشاست دسخِ -3

 .گیشد لشاس هیضاى حذالل

 .اػت ًجَدُ صا هـىل اهب ثَدُ تَخِ لبثل چٌذ ّش پبیذاس خَی ؿشایظ دس ؿذُ ػبختِ آػفبلتی ّبی ساُ ًضدیىی دس ثَ هیضاى -4

 آػفبلت ّبی ًضدیىی ساُ ٍ هدبٍست دس صّىـی آثْبی ویفیت دس تَخْی لبثل ٍ گیشی اًذاصُ لبثل تغییشات ّیچگًَِ -5

 .اػت ًـذُ هـبّذُ گَگشدی

 فشدی ایوٌی ٍػبیل اص ثبیذ ّؼتٌذ گشم آػفبلت ثب توبع دس هؼتمین ثلَست وِ گَگشدی لتآػفب ػبخت دس دسگیش وبسوٌبى -6

 >7. =ًوبیٌذ اػتفبدُ
 

 ارسیببی عولكزد -6
 اص: فجبستٌذ گضاسؽ ؿذُ هقوَلی آػفبلت ثب همبیؼِ دس گَگشدی آػفبلت ثشای وِ فولىشدی هضایبی هْوتشیي ولی ثغَس      

ؿذى ؿیبسداس وبّؾ 

بّ تشن وبّؾ 

ثیٌذس ٍیؼىَصیتِ وبّؾ ثذلیل گَگشد افضایؾ ثب آػفبلت پزیشی وبس افضایؾ  

حفبؽتی ّبی هشالجت ثِ ًیبص وبّؾ ٍ هقوَلی آػفبلت ثب همبیؼِ دس دٍام ٍ فوش عَل افضایؾ  

ػختی افضایؾ  

هبسؿبل فـبسی تبة افضایؾ  

وــی همبٍهت افضایؾ  

وــی همبٍهت افضایؾ  

یلغضؿ همبٍهت افضایؾ 

سعَثت ًفَر همبثل دس همبٍهت افضایؾ ًتیدِ دس ٍ گَگشد افضایؾ ثب تش هتشاون ػغحی ایدبد ٍ فشج ٍ خلل وبّؾ 

[8]ػٌگیي  تشافیه ٍ سٍیِ ّبی الیِ دس آى ثىبسگیشی ٍ وَیشی هبػِ ثب گَگشدی آػفبلت هبػِ تَلیذ اهىبى

[9]گَگشدی  آػفبلت اص اػتفبدُ كَست دس ّب ّضیٌِ وبّؾ 

 هقبیجی گَگشدی آػفبلت كٌقتی تَلیذ هَسد دس ؿذُ هغبلقِ ّبی گضاسؽ دس فَق، هضایبی ّوِ دٍخَ ثب

 :اًذ ؿذُ روش صیش ؿشح ثِ ّن

گبصّبی  تَلیذ فلت ثِ :دػتگبّْب دس خَسدگی ایدبدH2S   ٍSO2 دػتگبّْبیی گَگشدی، تَلیذ آػفبلت هختلف هشاحل دس 

تشویجبت  ٍ گَگشد ثب هغ پزیشی ٍاوٌؾ دلیل ثِ ّوچٌیي .ثبؿٌذ هی دگیخَس هقشم دس ّؼتٌذ گبصّب ایي ثب توبع دس وِ

 .ثبؿٌذ هٌبػت پَؿؾ داسای آى ثبیؼتی آلیبطّبی یب ٍ هؼی لغقبت آى،

گبصّبی  اًتـبس اثش دس آلَدگی ایدبد احتوبلH2S   ٍSO2  هغبثك اػتبًذاسدّبی :OSHA  حذاوثش همذاس هدبص گبص ،SO2   ،

5ppm دبص گبص ٍ حذاوثش همذاس هH2S  ،10ppm .هی ثبؿذ 
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150-120دهبیی  هحذٍدُ دس :هقوَلی آػفبلت اص ثیـتش دهبیی حؼبػیت °C  گشاًشٍی دلیل ثِ گَگشدیهخلَط آػفبلت 

)ًمغِ اًدوبد گَگشد(  C°120دهبی  هحذٍدُ سػیذى ثِ ثب ٍلی ثبؿذ هی ثیـتشی وبسپزیشی داسای گَگشدی، لیش ووتش

 >10ؿذ. = خَاّذ هقوَلی آػفبلت اص ووتش ؿذُ ٍ ون ػشفت ثِ گَگشدی آػفبلت وبسپزیشی
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 گیزی ًتیجِ -7
ایي تحمیك ثب ّذف اػتفبدُ گَگشد دس سٍػبصی ّبی آػفبلتی ٍ ثشسػی هضایبی آى ثِ خلَف كشفِ التلبدی آى گشدآٍسی 

قوَلی هَسد اسصیبثی لشاس ؿذُ اػت. دس ایي تحمیك ػقی ثش آى ؿذ تب ثشخی ٍیظگی ّبی لیش گَگشد خَسدُ دس همبیؼِ ثب لیش ه

 حتی ٍ داسد ٍخَد لیش گَگشد ثدبی هختلف دسكذّبی وشدى خبیگضیي اهىبى وِ دّذ هی ًـبى گیشد . تحمیمبت آصهبیـگبّی

 ٍ ًیبص هحذٍدُ هَسد دس حبكلِ، آػفبلتی ثتي خَاف حبلیىِ دس ًوَد خبیگضیي گَگشد ثب سا لیش دسكذ 50 تب 45 تَاى هی

 ؿَد.  حفؼ هقوَلی آػفبلت ثب ثشاثش ؿشایظ دس حذالل

 ّوچٌیي خٌجِ ّبی التلبدی اػتفبدُ اص گَگشد هَسد ثشسػی لشاس گشفت وِ ًتبیح خبلجی ثذػت آهذ. ثِ عَس ولی ثشآٍسد

گَگشد،  ٍ لیش لیوت .ثبؿذ هتفبٍت تَاًذ هی پشٍطُ ّش دس هقوَلی آػفبلت ثِ ًؼجت گَگشدی آػفبلت ثتَى ػبخت التلبدی

 تقییي وٌٌذُ فبوتَسّبی خولِ اص ایوٌی تدْیضات ّبی ّضیٌِ ٍ آػفبلت ػبخت وبسگبُ دس ًیبص هَسد ییشاتتغ حول، ّبی ّضیٌِ

 خْبى ًمبط دیگش دس ّوچٌیي ٍ هب وـَس دس  .اػت لیش ٍ گَگشد لیوت فبوتَس، هْوتشیي تشدیذ ثذٍى .ثبؿٌذ هی هَسد ایي دس

ایي  دس .ثبؿذ هی لیش لیوت تمشیجبً یه ػَم گَگشد لیوت بضشح حبل .دس اػت وشدُ تدشثِ سا ؿگشفی تغییشات گَگشد لیوت

 .ثَد خَاّذ التلبدی وبهالً آػفبلت ػبخت دس لیش ثدبی آى خبیگضیٌی وِ اػت سٍؿي ٍضقیت

 فجبست ثِ یب ٍ تٌْبتشیي دس ثخـی دیگش اص ایي همبلِ خٌجِ ّبی صیؼت هحیغی اػتفبدُ اص گَگشد هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. ؿبیذ

 ٍ ایوٌی هؼبئل ؿذُ هغشح گَگشدی آػفبلت ػبخت ٍ لیش ثدبی گَگشد خبیگضیٌی ثشای وِ فیجی یب هٌفی هَسد ْوتشیيه دیگش

 ثبؿذ. هی هحیغی صیؼت

 ثلَست گَگشدی آػفبلت ثتي ػبخت ثِ هشثَط هؼبیل ٍ هضایب هقبیت، هـىالت، اص دس پبیبى هی تَاى گفت وِ ثؼیبسی

 ّوچٌیي ٍ گَگشد دس تغییشاتی ایدبد ثب احتوبلی ّبی سفـ آلَدگی صهیٌِ دس حمیمبتیت اًدبم .اػت ؿذُ سٍؿي ٍ ثشسػی فولی

 آػفبلت ثب ساُ ػبخت اهىبى حبضش حبل دس سػذ هی ثٌؾش .ثبؿذ ثقذی لذهْبی تَاًذ هی گَگشدی آػفبلت هبػِ ػبخت

 گَگشدی آػفبلت ثب ساُ یه بختػ اخبصُ ساُ ٍ ؿْشػبصی، ٍصاست ّوىبسی ثب ؿَد هی پیـٌْبد ٍ اػت فشاّن وـَس دس گَگشدی

 .گیشد لشاس وبس دػتَس دس
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