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 یاداشت:
به  مقاله رسامً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبه علمی، منرب تیلفون، و ایمیل آدرس نویسنده -

 اداره اکادمی علوم فرستاده شود.
 باشد. و مطابق معیارهای پذیرفته شدۀ علمی بکر ،تحقیقی –مقالۀ ارسالی باید  علمی  -
 دیگری چاپ نگردیده باشد. جایدر   مقاله باید قبالً -
 عنوان مقاله مخترص و با محتوا مطابقت داشته باشد. -
کلمه بوده، گویای اصلی پرسشی باشد که   088الی  08مقاله باید دارای خالصه و حد اقل حاوی  -

های یونسکو ترجمه شده همچنان خالصه باید به یکی از زبان به آن است.مقاله در پی پاسخ دهی 
 باشد.

دست ه تحقیق، نتایج ب سؤال تحقیق، روشمقاله باید دارای مقدمه، اهمیت، مربمیت، هدف،  -
 آمده و فهرست منابع بوده و در منت به منبع اشاره شده باشد.

در و تسلسل منطقی موضوعات ستور زبان مقاله باید بدون اغالط تایپی با رعایت متام نکات د -
 شده باشد.تنظیم   wordدر برنامۀ   A4یک روی صفحۀ کاغذ 

فاصله  ،تایپ شود 51بوده، با فونت سایز   معیاریصفحه  51و حد اکرث  7حجم مقاله حد اقل  -
 باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده  شود. )  (Singleبین سطر ها واحد

اشت الیحۀ نرشاتی اکادمی د له صالحیت رد، قبول و اصالح مقاالت را با در نظرهیأت تحریر مج  -
 علوم دارد.

تحلیل ها و اندیشۀ های ارائه شده بیانگر نظریات محقق و نویسنده بوده، الزاماً ربطی به موقف  -
 .اداره ندارد

تفاده محفوظ بوده، فقط در صورت ذکر مأخذ از آن اس هحق کاپی مقاالت و مضامین منترش  -
 نرشاتی شده می تواند.

 .گرددوارده دوباره مسرتد منی مقالۀ  -
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

غانستان به مناسبت ری اسالمی افپیام جاللتآمب رئیس جمهو 
کیفیت  ی" ارزیابی مواد ساختامنی معارص در ارتقا مینارس

 ساختامن ها "
 " ارزیابی را تحت عنوان یوم افغانستان سمینار ـاطالع حاصل منودم که اکادمی عل

 گزار منوده است. در ارتقای کیفیت ساختامن ها " بر مواد ساختامنی معارص 
ود. از خداوند ـزار می شـینار ارزنده برگای خوشی و مرست است که این سمـج

 منان، توفیق سمینار و کامیابی و سالمتی اعضای رشکت کننده در آن را خواهانم.
 حارضین گرامی!

رار دارد، ـبا توجه به اینکه افغانستان به تازه گی در میرس توسعه و انکشاف ق
 خواهد کرد. ارزیابی امور ساختامنی در باز سازی و انکشاف رسیع کشور، کمک

ر ـرن قبل فقط در چند شهـساختامن سازی به صورت پخته و عرصی از یک ق
ای ـر به صورت آرام گسرتش یافت. جـاز شد و در شهرهای دیگـکالن افغانستان آغ

هیچ شکی نیست که مواد ساختامنی در کیفیت ساختامن نقش عمده دارد. خشت 
گذشته بوده است؛ فابریکه های  پخته، سنگ و سمنت از مواد مشهور ساختامنی در
 منازل و بالک ۀای معامری و توسعسمنت افغانستان نقش اساسی در تحول سبک ه

ای دولتی به صورت پخته و اساسی در کشور ما داشته ـای رهایشی و ساختامن هـه
دید و تعمیم روابط افغانستان با کشورهای منطقه و ـاد تحوالت جـاست، اما با ایج
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 اختامنی جدید تولید شده در کشورهای همجوار و منطقه وارد افغانستانجهان، مواد س
شده و از آن استفاده صورت گرفت و بدین ترتیب، ساختامن سازی به شکل پخته و 
عرصی از شهرها به ولسوالی ها و قصبات کشور نیز گسرتش یافت. بخشی از مواد 

ا ـو سبک معامری متولید شده در داخل کشور نقش خوبی در تغییرات اقتصادی 
 چ، خشت پخته، سنگ مرمر باـا با تولید سمنت، گـم اینک، کشور مـداشته است؛ ه

انواع و اقسام آن، سنگ های تزئینی، دروازه ها و کلکین های اساسی از چوب، آهن 
ل خداوند، ـی ساختامنی به فضـی از آالت برقـر، رنگ، رسامیک و برخـواد دیگـو م

 را برطرف کرده است. امیدوارم با تالش های متخصصان عرصه بیشرتین نیازهای خود
سکتورهای اقتصادی رمایه گذاری های متشبثین خصوصی و ـهای ساختامنی و س

الوه بر نیازهای خود ما، با کیفیت بهرت، مواد ـکشور، بتوانیم در آینده های نزدیک، ع
 ساختامنی را برای صادرات به ماملک همجوار نیز تولید کنیم.

مایه گذاری در خصوص ارتقای ر ـونه ســگستان متعهد است که از هر دولت افغان
کیفیت مواد ساختامنی و انکشاف سبک های معامری عرصی در کشور حامیت منوده، 

 میکانیزم های مناسب و مؤثر در این زمینه را روی دست بگیرد.
 تی، کامیابی ودانی از برگزاری سمینار حارض، سالمیک بار دیگر، ضمن تشکر و قدر 

 موفقیت سمینار و سالمتی و پیروزی رشکت کننده گان آن را از خداوند متعال خواهانم.
 زنده باد افغانستان
 محمد ارشف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تحقیقی ) ارزیابی مواد ساختامنی  -مینار علمی س ۀافتتاحی ۀبیانی
 ها ( معارص در ارتقای کیفیت ساختامن
 بسم الله الرحمن الرحیم

 نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی اله  و اصحابه اجمعین
اسالم علیکم و رحمت الله  ،ران و برادران حارض سمینارـدانشمندان محرتم، خواه

 دم می گویم.ـمق ام را در این سمینار خیرـهار سپاس، حضور تک تک شـو برکاته. با اظ
ه جنگ های تحمیلی، بسیاری ـبیشرت از سه دهافغانستان کشوریست که در 

زیربناهای آن تخریب، تأسیسات تولیدی آن از بین رفته  و یا هم صدمه دیده اند و 
 رضبه های مهلکی بر پیکر اقتصادی، تولیدی، اجتامعی و فرهنگی زنده گی مردم

جهانی  ۀش توجه جامع . هـ 5108قت در سال ؤ وارد شده است. با ایجاد حکومت م
یشرت به افغانستان گردید و رسمایه گذاری هنگفتی در بخش های مختلف منجمله ب

 لیاردهایاخیر که گزارش آن به ارزش م ۀعت ساختامن سازی طی یک و نیم دهدر صن
ا با در نظر ـر می رسد، توسط سکتور دولتی و خصوصی صورت گرفته است. امـدال

از این  بخش اعظمی ردیده ومطلوب حاصل نگ ۀها نتیج داشت این رسمایه گذاری
، رعایت نکردن ستندردهای کیفیتکم نی ساختامن ها بنابر کاربرد مواد ساختام

ی و یک تعداد دالیل ـع ملـتخنیکی، نبود منابع برشی متخصص و متعهد به مناف
 دیگر کیفیت الزم را ندارند.

 حضار گرامی!
 دهند و مؤسسات کشورهای  که در جنگ تأسیسات زیربنایی خود را از دست می

از می منایند، ـود را آغـکه بازسازی کشور خ تولیدی آن ها از بین می روند، زمانی
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 ،از سازی زیربناها افزایش می یابدبیالنس واردات کشور شان طی چند سال اول ب
زیرا آن ها نه تنها مواد استهالکی، بلکه ماشیرنی را وارد می منایند که کشور ما نیز 

تثنی منی باشد. اما با تأسف فروان که کشور ما به یک کشور وارداتی از این روش مث
ن از دست دادن ـم کیفیت، ضمـک واد ساختامنیـارد منودن مردید. با و ـدل گـمب

    ه ـا صدمــا و ساختامن هــواسته یا نا خواسته به کیفیت پروژه هـهنگفت خ ۀرسمای
ی نظری بیندازیم، کشور ما در می رسد. اگر به سال های قبل از جنگ های تحمیل

ور صادر منوده و در هزار تن سمنت به خارج از کش  30ش به مقدار . هـ 5110سال 
مرفوع ساخنت احتیاجات داخلی به  ۀش برعالو  . هـ 5165-5110 ۀپالن هفت سال
دور ـص تن زارـه 101دار ـبرمی گرفت، به مق هزار تن را در 061دار ـسمنت که مق
 الن منوده بودند.سمنت را نیز پ

ساالنه  افغانستان دارای منابع رسشار طبیعی منجمله مواد ساختامنی است و
مواد ساختامنی دارد. اما با وصف این همه لیارد دالر یم 1.1غ بر ـظرفیت تولید بال

ی را از خارج کشور وارد امکانات ساالنه به ارزش ملیاردها دالر تنها مواد ساختامن
ش به ارزش  . هـ 5170دست داشته در سال  ۀقرار احصائی ،منونهبه طور  ؛می مناید

 واد ساختامنی ) سمنت، شیشه تعمیرات، چوب چارتراش،ـر را مـیک و نیم میلیارد دال
ادر، ـن چـردم، چوب اشپمپلیت، نل پالستیکی، رنگ تعمیرات، آهـوب سخت گـچ
( وارد  واد تعمیراتیـمسایر  و ل جستیـل آهنی، نـیل، نـگالرن، پروفول، انـیخ گـس

 منوده است. 
 ختامنی بهگذاری در بخش تولید مواد ساهای رسمایه  فرصتدر افغانستان 

باید باالی تولید مواد ساختامنی رسمایه گذاری مؤثریت وجود دارد.  صورت گسرتده
بیشرت داشته باشد، صورت گیرد. مواد ساختامنی با کیفیت و مرغوب در مطابقت با 

نستان را تولید گردد که قابلیت رقابت را در اقتصاد بازار داشته باشد و افغاستندرد 
مواد ساختامنی مبدل سازد که نه تنها نیاز مارکیت های  ۀبه آن کشوری تولید کنند

و داخلی را مرفوع کند، بلکه در مارکیت های جهانی نسبت داشنت کیفیت باال 
 زیاد داشته باشد. ستندرد معترب بین املللی  متقاضیان ۀدارند

نایی که اکرث آن به ای زیربـا، تأسیسات و پروژه هـکه ساختامن ه اییـاز آنج
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دی از ـار می شوند، مستلزم مطالعه و تدقیق جـویل املدت اعمـط ۀمنظور استفاد
  رده ـوادی که در ساختامن به کار بـوم انجنیری منجمله ساختامنی و مـدیدگاه عل

در  عرصه نورم ها و دستاورد های علوم معارص ساختامنی دقیقاً  می شوند، است. در این
مواد و مصالح  ۀأمول به مطالعه و تحقیق همه جانبگرفته شود که حصول این منظر 
مؤسسات  ۀفای الزم را دارد و وظیــا و ستندرد هــنیاز ساختامنی، تهیه نورم همورد 

 می باشد. ذیربط تحقیقاتی
علوم طبیعی اکادمی علوم، ضمن اینکه پروژهای و  دانشمندان مراکز معاونیت

تحقیقی را تحریر و به چاپ می رسانند، با وزارت ها و ادارات ذیربط  -مقاالت علمی 
ملی ستندرد  ۀدولتی همکاری الزم علمی می منایند، در تدوین ستندردهای ملی با ادار 

آن کنفرانس ها و  ای تخنیکی مساعی الزم را بخرج می دهند. در پهلویـدر کمیته ه
علمی، اقتصادی، اجتامعی و  ۀتحقیقی را که نقش الزم در عرص - سمینارهای علمی

 آن به راه اندازی سمینار کنونی است. ۀور دارد تدویر می منایند که منونفرهنگی کش
 دانشمندان محرتم: 

تحقیقی مورد بحث قرار می گیرد، هر  -موضوعاتی که در این سیمینار علمی 
تحقیقی، اقتصادی و محیطی می باشد. مواد  -دارای اهمیت خاص علمی  یک آن

 که در ساختامن سازی مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای مشخصات ساختامنی
 ۀد شد که در برگیرندـار ارائه خواهمقاالت متعددی در این سمین وب باشد.ـمطل

منجمله میخانیکی، فزیکی، تعدادی از پارامرتهای مواد ساختامنی  تحقیق پیرامون
هدایتی، ترکیب کیمیاوی که باالی کیفیت ساختامن ها اثر مستقیم دارند؛ مانند: 

هدایت مقاومت مواد در مقابل کشش، خم شدن، شکننده گی، رضبه، دیفارمیشن، 
 حرارتی، حرارت مخصوصه، هدایت برقی، تخریب کیمیاوی؛ یعنی زنگ خوردگی، مقاومت

صوتی، رطوبتی،  ب مواد ساختامنی، آلوده گی صوتی، ایزولیشنبکرتیالوژیکی، ترکی
حرارتی در ساختامن ها و معیاری بودن یا ستندرد بودن مواد ساختامنی می باشد. 

مؤثر جهت ام شده پیشنهادات ـمینار به اساس ارزیابی و تحقیقات انجدر فرجام، این س
تا نهادها و  رائه خواهد شدمربوط ا ارتقای کیفیت و بهبود ساختامن ها به سکتورهای

مؤسسات ساختامنی با رعایت آن کیفیت پروژه ها و ساختامن های خویش را اعیار و 
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 ارتقاء دهند.
تحقیقی را به انستیتوت  -تدویر این سمینار علمی  ،در خامته، با اغتنام از فرصت

گفته، ساختامنی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک و سایر دست اندرکاران آن تربیک 
مینار از بارگاه خداوند متعال ک کننده گان ساه اشرت ـزید را برای همـای مـموفقیت ه
 خواهانم.

 السالم علیکم و رحمت الله و برکاته و
 رسمحقق انجنیر رحمت گل احمدی

 تخنیکی -ی علوم در بخش علوم طبیعی ن اکادممعاو 
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 ملی ستندرد  ۀپیام ادار 
 قی تحت عنوان علمی تحقیسمینار در مورد 

 ها ( ) ارزیابی مواد ساختامنی معارص در ارتقای کیفیت ساختامن
 -ای علمی ــهوم افغانستان به سلسله کار ـدمی علای بس مرست است که اکاـج
خویش  بحث بسیار مهم، ارزنده و حیاتی را که در زنده گی افراد جامعه  نقش  تحقیقی

ین سمینار به ااقشار جامعه می باشد، در  و آسیب پذیری آن دامن گیر همه عمده دارد
 بررسی گرفته است. 

ساختامن جدید به عنوان جایگزین  های ساختامن درطوریکه اگاهی دارید، 
رایج، تالش هایی صورت گرفته و هدف اصلی آن استفاده از  کانکریتیفلزی یا های 
به کیفیت  وژی برای رسیدنـو انتخاب مناسب و متکی بر تکنال دیدـجوژی ـتکنال

ساختامن های که  ۀمشکالت عمد باشد.مطلوب و رصفه جویی در وقت و هزینه می 
 قرار ذیل است: در وقت اعامر به آن مواجه می شود،جدید 
 ؛سنتی نیساختامها به دلیل روش های  کندی پیرشفت اجرای پروژه -5
 نظارت؛ ۀها به دلیل قیمت بودن هزین تامنکیفیت پائین ساخ  -0
 ها؛ ها به دلیل طول عمر پائین ساختامنبودن پروژه اقتصادی ن -1
گرانی مسکن و ساختامن به دلیل ناتوانی سیستم عرضه به روش سنتی در  -0

 برابر افزایش روز افزون تقاضای ساختامن؛
کمرت   Over Designبیشرت از دیزاین قیمت کاذب ساختامن ها به نسبت -1

  .Under Design از دیزاین
 معتقد به این است که با تدوین و تطبیق ستندردها و کودهای ملی ستندرد، ۀادار 
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ملی ساختامنی، مشکالت موجوده در بخش ساختامنی را با مطالعه و تطبیق درست 
و به موقع آن کاهش قابل مالحظه خواهد داد و در افزایش کیفیت و رسعت ساختامن 

و استحکام  را منوده باعث مقاوم سازی ۀسازی، کاهش هزینه های آن نقش عمد
 ساختامن، سبک سازی، کاهش ضایعات مصالح، به وجود آوردن مصؤنیت در ساختامن،

 اطمینان از مستحکم بودن ساختامن، می گردد. 
ملی ستندرد در قسمت ترشیح و توزیع ستندردها و کودهای ملی  ۀادار  ،بناءً 

ه است کملی ستندرد متیقن  ۀط همکار می باشد. ادار ـع ذیربـمراجساختامنی با 
ای بیرون رفت و کاهش خطرات ـراه هیافنت  ۀپژوهش دانشمندان محرتم در زمین

احتاملی این معضل بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود، مطالعات و تحقیقات علمی 
مورد  ه و در این سمینار مطرح می گردد،که توسط دانشمندان محرتم صورت گرفت

 استفاده  قرار خواهند گرفت.
ملی ستندرد تدویر چنین سمینارها و کنفرانس های علمی را به  ۀادار  ،هکذا

موفقیت های مزید را متنا دارد و آن قدر نگریسته، برای دست اندرکاران  ۀدیده
 برای همه دوستان و اشرتاک کننده گان این سمینار موفقیت آرزو می مناید .

 باشد کیفیت می متضمن ساخته وستندرد اعتامد را 
 با احرتام

 تور نقیب الله فایقدوک
 ملی ستندرد ۀرئیس ادار 
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 پیام وزیر صاحب وزارت احیاء و انکشاف دهات
جایگاه مصالح جدید در ساختامن سازی و مؤثریت آن در ارتقای 

 کیفیت ساختامن ها
شکل جدید بناهای امروزی که متناسب با نیازهای برش امروزی است، تنها به 

ه شکل اجرا و نوع مصالح به کار رفته در بناها نیز دلیل طراحی متفاوت نیست، بلک
 در متفاوت بودن بناهای امروزی تأثیر بسیاری دارند.

برش امروز، وارد دوران جدیدی از زنده گی خود شده است و به همین خاطر 
نسبت به بسیاری از مسایل حساس تر از قبل عمل میکند. نگاه جدید انسان ها به 

 جویی در مرصف انرژی، حاصل این دیدگاه جدید است.حفظ محیط زیست و رصفه 
بدون مصالح، محصولی وجود نخواهد داشت. عالوه بر این، مصالح در هر طرحی 

ی از تخصص گذارند و در بسیار  اصول عقلی را هم به خوبی احساسات به منایش می
 یک معنی برای الهام احساسات هستند. ۀهای تخنیکی فراهم کنند

گذشته هم مالحظات تخنیکی و هم زیبایی شناسی مورد توجه  ۀهدر بناهای دو د
 زایشـود موجب افـواد، خـای جدید مهندسی مـبوده اند. در این میان، پیرشفت ه

زیبایی شناسی مصالح، ده عنوان یک فرصت  ۀکانات فن آوری شده، و هامنند جنبام
خشت، سنگ،  زشود. مصالح مروج ساختامن های امروز عبارت ا طراحی قلمداد می

که در طول ده سال ن کانکریت و شیشه اند، در حالیـوالد، کانکریت، آهـچ، آهن و فـگ
رار گرفته است. برای مثال ـه قـمصالح طبیعی به شدت مورد توج ۀاخیر تأثیر عمد

     ای طبیعی، خشتــام، سنگ هـای چوبی، گل خــای مربوط به ساختامن هــتقاضاه
این  ۀانواع جدید کانکریت ها نشان دهندشی و موزائیک ( و چند رنگ ) کا کوره یی
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موضوع هستند. اما باید قبول کرد که این پیرشفت ها نیز به زودی به پایان عمر خود 
 نزدیک می شوند.

هدف نهایی بررسی مصالح نوین در صنعت ساختامن یافنت انواع جدیدی از 
را می توان به عنوان مصالحی  مصالح ساختامنی با عملکرد باال می باشد که آن ها

هور ـبا عملکرد باال و چند منظوره اطالق منود. منظور از عملکرد چند منظوره، ظ
که  ۀد، به گونـی می باشـواد معمولـواص مـدید و متفاوت نسبت به خـواص جـخ

 مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی را ارائه منایند.
ز افزون را به انواع مختلف مصالح و پیرشفت های جدید، عالقه و اشتیاق رو 

رح و دیزاین های را که ـد که به کمک آن ها طـدید، نشان می دهـتخنیک های ج
زمانی غیرممکن و نا معقول به نظر می رسید، عملی و قابل درک است. نباید این 
نکته را از خاطر برد که طرح و دیزاین در امر ساخت و ساز یک بنا ارتباط تنگاتنگی 

وضعیت اجتامعی و اقتصادی جامعه دارند. عالوه بر این، مطلب جریانات عمده و با 
ما را نیز موضوعاتی همچون توجه به محیط، سالمت عمومی، ارزشمند  ۀمهم آینده

کردن پول، و روش زنده گی آینده تشکیل می دهد. در توضیح بیشرت باید گفت که 
استفاده از مصالح، پایداری کردن لی چون کم یما وابسته مسا ۀیط زنده گی آیندمح

حیات، برگشت پذیری محصوالت و مصالح و رصفه جویی در انرژی است.  ۀو چرخ
سالمت عمومی جامعه را نیز رشایط کاری راحت و ایمن، محیط کار و زنده گی 
پاکیزه و سامل تامین می کند. ضمن اینکه صنعتی شدن، انعطاف پذیری در ساخت 

کیفی و تولید و ساخت  ۀهری به طور منعطف، توسعیط شو ساز، استفاده از مح
مسکن گزینی، با تولید و  ۀرزشمندتر شدن پول خواهد شد و شیو رسیع تر باعث ا

د بود. نگاه ـما مؤثر خواه ۀگی آینده زند ۀای انعطاف پذیر در شیو ـجود خانه هو 
کند.  دید به شیوه ساختامن سازی، استفاده از مصالح جدیدی را نیز طلب میـج
ر چند ممکن است تکنالوژی ساخت و یا شیوه اجرا در استفاده از این مصالح ـه

هنوز نا آشنا باشد، اما شناخت این مصالح جدید و کشف خصوصیات آن ها کمک 
 مؤثری به ایجاد نیاز آن ها در جامعه ما خواهد کرد. 

 نواع کانکریتدر اینجا به طور منونه از مجموع مواد ساختامنی جدید؛ از قبیل ) ا
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 چینل، عایق های مقاوم صوت، حرارت و رطوبت و غیره ( 3dسبک، کانکریت شفاف، 
پانیل کمپوزیت املونیمی و ساندویچ پانل را با ویژه گی های آن ها نام می بریم و 
توصیه می شود که برای سهولت بیشرت در امور ساخت و ساز در افغانستان از آنها 

 استفاده بیشرت شود.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

سازی و مسکن جمهوری اسالمی افغانستان به  پیام وزارت شهر
 تحقیقی " ارزیابی مواد -مناسبت تدویر سمینار علمی 

 ها " ساختامنی معارص در ارتقای کیفیت ساختامن
یکی از خاستگاه های مهم علم و حکمت در منطقه از هامن  ۀکشور عزیز ما به مثاب

     رصه های ـخود در کنار سایر ع ۀرزانـرزندان هرنمند و فـبه همت ف ورگذشته های د
را صاحب بوده است؛ تا  ۀتخارات برجستسازی نیز اف زنده گی در زمینه معامری و شهر

د این ـان مویـای جهـر هـرین شهخ به عنوان یکی از تاریخی تـکه شهر زیبای بل اییـج
 می باشد. حقیقت

نت شهرهای بزرگ، نیازمند استفاده از شیوه های مختلف طبیعی است که با ساخ
 معامری و ساختامن  سازی و استفاده از مواد ساختامنی مفید و مقاوم می باشد.

با توجه به همین توامنندی ها است که بازمانده های هرن معامری و ساختامن 
 که دست خوش تخریبات عمدی به سبب تداوم جنگ ها سازی کشور با وجود این

 گردیده اند، تا هنوز نیز نگاه هر تازه واردی را به خود جلب می منایند.
که افغانستان  انیـور، زمـد از اسرتداد استقالل کشـکه روشن است، بع اییـتا ج

نخستین گام های همراه شدن با جهان معارص را بر داشت، اعامر بناهای عرصی با 
ار دست اندر کاران عرصه ساخت و استفاده از مواد ساختامنی معارص، در رس خط ک

ساز قرار داشته و توانسته اند بناهای معروفی را که از نظر استحکام و مقاومت کم نظیر 
  قرص داراالمان و سایر ابنیه های بوده اند، به یادگار بگذارند که روشن ترین مثال آن

 می باشد که از آغاز قرن بیستم در شهرهای ما ساخته اند.
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وجود پیشینه روشنی که از آن ذکر شد، در جریان سال های اخیر و با  متأسفانه با
توجه به امکانات مالی عظیمی که در کشور فراهم گردید، تعداد زیادی از ساختان های 
جدید، بدون توجه به چگونگی استحکام و مقاومت مواد ساختامنی در شهرهای ما قد 

 ردیده اند.افراشته و باعث ایجاد نگرانی های عمیقی نیز گ
که در رابطه به استفاده از مواد مقاوم و با کیفیت در امور ساختامنی  ۀما به هر انداز 

دقت مناییم، در حقیقت امر به هامن پیامنه در حفظ دارایی های عامه و خصوصی 
ای خواهیم ــای آینده به جــرا برای نسل ه ۀوده و یادگارهای ارزندـه منـکشور توج
 گذاشت.

د وزارت شهر سازی و مسکن با توجه به مسؤولیت خطیری که در زمینه رهربی جدی
دارد، همواره در تالش بوده است تا ساختامن هایی را که مسؤولیت ساخت و یا نظارت 
از ساخت آن را بر عهده داشته یا منبعد بر عهده خواهد گرفت، ارزیابی مواد ساختامنی 

 رشط آغاز و تداوم کار در نظر داشته باشد. مورد استفاده در آن را به عنوان اصلی ترین
اکادمی علوم جمهوری اسالمی  ۀازی و مسکن، اقدام به جا و شایستوزارت شهر س

واد ــه به " ارزیابی مــتحقیقی در رابط -افغانستان مبنی بر راه اندازی سمینار علمی 
ریم از البالی ساختامنی معارص در ارتقای کیفیت ساختامن ها " تقدیر منوده و امیدوا

نظریات ارزشمند دانشمندان حارض در این هامیش علمی، راهکار های جدید و مؤثر تری 
برای استفاده از مواد ساختامنی معارص طرح گردد، تا بتوانیم با استفاده از این داشته 
های علمی ارزشمند، کیفیت ساختامن سازی و معامری را در کشور ارتقاء داده، فردای 

 برای    آینده گان این رسزمین به ارمغان بیاوریم.بهرتی را 
 با احرتام

 سید سعادت منصور نادری
 سازی و مسکن جمهوری اسالمی افغانستانوزیر شهر
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 ر نجم الدین ترینو کتو رسمحقق د

 عوامل مهم استفاده از سنگها در بخش ساختامنی
 خالصه

 

  ی آید. بهره برداری از این ساختامنی از قرش جامد زمین بدست م سنگ های
مورد استعامل، خصوصیات کیمیاوی، نوع مرنال ها، خصوصیات  سنگ ها به موقعیت،

 مرغوبیت و دیگر خصوصیات آن بسته گی دارد. خصوصیات فزیکی مانند رنگ، سختی،
 این سنگ ها را در امور ساختامن ها تشکیل می دهد. ۀمرنالوجیکی اساس استفاده

 ع مختلف از مواد ساختامنی و معادن را دارد، به خصوص مگامتیکی،افغانستان انوا 
در  .گیرد میتاموفورفیکی و رسوبی که در ساختامن های مختلف مورد استفاده قرار می

معدن  58بیت شده که از جمله معدن مواد ساختامنی در افغانستان تث 18 ،حال حارض
تزئینی  می باشد، بخاطر تثبیت از احجار  متباقیمعدن  08گ های تعمیراتی و سن آن

 موقعیت معادن جهت استخراج آنها مطالعاتی بیشرت نیاز است.  
 مقدمه

 

طبیعی یی هستند که قرش جامد زمین را  سنگ هایساختامنی،  سنگ های 
 سنگ های ساختامنی اساساً مونومرنالی ) سنگ هایدهند. برخی از  می تشکیل

( بوده و از مهمرتین مواد و مصالح  زیت و ...آهکی، سنگ گچ، دولومیت مرمر، کوارت
 تولید سمنت های مختلف برای تهیۀ جهتها  محسوب میشوند. از سنگساختامنی 
ساخنت دیوارهای عظیم و کوچک، برای تزیین و پوشش بیرونی و درونی کانکریت،
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دیوارهای ساختامن، پوشش کف زمین، ساخنت زینه، پیش خوان پنجره، دیوار بخاری 
زمستانی منازل، پوشش بیرونی بامها، در فرش جاده و اتوبان سازی، پایه پل ها، ی ها

سیسات و أ ری، تن و مرتوهای شهـزیرسازی ریل یا راه آه ها جدول میادین و خیابان
کوره های بلند ذوب فلزات، در بخش الکرتونیک، رسامیک و شیشه سازی، بند سازی، 

لوگیری از فرسایش خاک کنار رودخانه ها، در محکم کردن سواحل رودخانه ها، برای ج
شود. بناهای  مجسمه سازی، استفاده در آرامگاها و غیره استفاده می سنگ تراشی و

 شده اند. ءً تاریخی از جمله دیوار چین و اهرام مرص و ... از سنگ بنا
برای تولید مواد ثانوی مورد نیاز چه در بخش ساختامنی و چه در بخش صنعتی 

تولید  ۀاز جمل ؛شود مواد اولیه استفاده می ۀهای طبیعی به مثابسنگها و مرنالنیز از 
چ، آهک، انواع خشت، بلوکهای رسی، ـالیاف سنگی انواع سمنت، سمنت سبک، گ

 ... را میتوان نام برد. ماسه یی و یا بازالتی، خاکهای رسی، ریگ و جغل و
 تحقیق اهمیت

 

کی و مرنالوجیکی در کاربرد سنگ سنگ از نظر شاخص های جیولوجی ۀمطالع
 در صنعت ساختامن از اهمیت بسیار زیاد برخوردار می باشد.

 تحقیق مربمیت
 

کیمیاوی و مرنالوجیکی  -مطالعه سنگ های ساحتامنی از نظر خواص فزیکی 
 از مربمیت خاص برخوردار می باشد.

 تحقیق هدف
 

مختلف گها در بخش های اله استفادۀ سامل و به جا از سنـهدف از تحریر این مق
سنگها  ساختامنی با در نظر داشت خواص فزیکی، کیمیاوی، مرنالوجیکی و میخانیکی

  باشد. می
 سوال تحقیق

 

 گذار می باشد یا خیر؟باالی دوام و کیفیت سنگ تأثیر  آیا خواص سنگ ها
 روش تحقیق

 

 ت.اس به عمل آمدهده توصیفی استفا -در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی 

 طبیعت
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در خصوص عوامل مهم در استفاده از سنگها در بخش ساختامنی میتوان گفت 
که امکان استفاده از سنگها و مرنالهای طبیعی به نوع کار، محل استفاده، ترکیب و 

های تشکیل دهنده و باالخره  خواص کیمیایی خاصتاً ترکیب و نوع مرنال یا مرنال
 زیبایی، خواص .و ... بسته گی دارد خواص فزیکی سنگ از جمله رنگ، نرمی، سختی

 فزیکی و کیمیایی سنگ، عوامل اقتصادی و سیاسی، امکان دسرتسی و حمل به موقع
آن به محل کار، پیامدهای بعدی و امکان استفادۀ مجدد، قیمت متام شده، سلیقه و 
شکل مرصف، سختی و نوع کار با سنگها و ... نیز از عواملی هستند که استفاده از 

 سنگ هایکنند.  یا آن نوع سنگ، از این و یا محل دیگر نقش بزرگی ایفا می این
 ذیل مورد استفاده قرار داد: ۀتوان برای اهداف مختلف به گون طبیعی را می

گیرد و به شکل قطعات  ی که کار ویژه بر روی آن صورت منیسنگ هایاز  -5
رخانه ها در روستاها، طبیعی موجود، کوچک و بزرگ در ساخنت دیوار باغ ها، دیوا

ساحل رودخانه ها برای حفاظت از فرسایش، ساخنت پایه پل، بندهای خاکی، سنگ 
 گیرند. فرش خیابانها، استفاده در پارکها و فضای سبز و ... مورد استفاده قرار می

ی تاریخی از جمله: ساختامن های که برای تراش و یا ساخنت سنگ هایاز  -0
رش میدانهای بزرگ شهر، ـهها، حوضهای بزرگ، سنگ فمساجد،کلیساها، آرامگا

پیاده رو خیابانها، سنگ فرش پیاده روها و ... که نیاز به تراش داشته ولی نیازی به 
 صیقل دادن آنها نیست.

آن دسته سنگها که به شکل قطعات کوچک و بزرگ مستطیلی و مربعی شکل  -1
       های  اری و نیز کف ایستگاهـجی بزرگ مسکونی و تساختامن هابرای تزئین بیرونی 

های ورزشی و غیره مورد استفاده قرار  آهن ها، فرودگاهها، حوض ها، سالون های راه
 گیرند. می

های تراشیده و صیقل داده شده که برای تزئین داخلی  آن دسته از سنگ -0
ن ساختامی مسکونی و تجاری، کلیسا ها و مساجد، حوض ها و ساختامن هادیوارهای 

 گیرند. ی اداری و تجاری مورد استفاده قرار میها
ی که بیشرت در بخش هرنی و سنگرتاشی در مقیاس های کوچک سنگ های -1

 گیرند. و بزرگ مورد استفاده قرار می

... عوامل مهم استفاده از سنگها در  
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هرنی بسیار  مجسمه سازی آثار عرصۀ هرنی و که در هایی آن دسته از سنگ -6
 شوند. ظریف به کاربرده می

ای ساخنت وسایل خانه گی از جمله میز، ظروف سنگی، ی که بر سنگ های -7
 گیرند. خاکسرتدانی سگرت و نیز برای نگهداری جواهرات مورد استفاده قرار می

 گیرند می قطعات تکنیکی مورد استفاده قرار  ۀهایی که به مثاب آن دسته از سنگ -0
جسام نرم از جمله غلطک های سنگی، ساخنت ابزار سنگی برای صیقل و تیز کردن ا

 . ... تر، زیر سازی ماشین های صنعتی و
 گیرند. می تفاده قرارکه در بخشهای مختلف صنایع مورد اس سنگها و مرنالهایی -7

 ی که در بخش های هرنی، ساختامنی و صنعتی مورد استفادهسنگ هایخواص 
سنگها  اهمیت بوده و موجب استفاده از این و یا نوع دیگر گیرند، بسیار حایز قرار می

 :(5) ده و مخترص برشح ذیل توضیح منودتوان طور فرش  شود که می می
ای ساختامنی را ـاس استفاده از سنگ هـاس: واص مرنالوجیکیـالف( خ

، باشد دهد. این خواص از دو نگاه حایز اهمیت می ترکیب مرنالی آنها تشکیل می
 ال ها تشکیل گردیده است،طوریکه میدانیم هر حجر از مرن  ،اوالً از نظر ترکیب مرنالی

از مرنال های مشخص  ،گردد های استفاده می سنگ های که در ساختامنًء بنا
ترکیب یافته اند. سنگ های ساختامنی که در ترکیب آنها مرنال های ناپایدار موجود 

کاهش خواص مقاومتی سنگ ساختامنی گردیده و در نهایت دوام سنگ باشد باعث 
توان گفت که سنگ های  ی یابد. در این خصوص مینیز کاهش م در ساختامن

ساختامنی که در ترکیب آنها مرنال های سلفایدی و آهنی بیشرت سهم داشته باشداز 
گردد. سنگ های ساختامنی که در ترکیب  جمله سنگ های کم کیفیت محسوب می

ا ـاکسایدیشن و ی ۀلیـاثر عمد در ـود باشـرنال پیریت ( موجـم ن بیشرت )ــآن آه
 گردد. اکساید شدن باعث کاهش خواص مقاومتی و میخانیکی آن میهایدرو 

 پرتوگرافی مهم -ساخت و بافت سنگ های ساختامنی از نظر مرنالوجیکی  ،ثانیاً 
سنگها  باشد. بافت و ساخت سنگها، به دانه بندی، تبلور و مواد رنگی تشکیل دهنده می

یتوان به رشح سته گی داشته و م( ب رسوبی سنگ هایو حتی فسیلهای موجود ) در 
 :ذیل دسته بندی منود

 طبیعت
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های تشکیل دهندۀ آنها بدون جهت بوده و قطعات  هایی که مرنال سنگ -5
             آتشفشانی ایــسنگ هم خاصی در سنگ پراکنده اند. ـا بدون نظـسنگ و یا مرناله

 (، سنگ نیت و ...مگامتیکی درونی )گرانیت، سیا سنگ های(،  تراکیت و ... ) بازالت،
                گیـری ایــسنگ هکی و ـآه ایــسنگ هی از ـومیرات و برخـتخریبی مانند کنگلای ــه
 .( الیورولیت ها )

اص و منظم ـهای تشکیل دهندۀ آنها در یک جهت خ هایی که مرنال سنگ -0
د. این دهن و به موازات یکدیگر متناوباً متبلور شده و زیبایی خاصی را به سنگ می

متحوله مانند گنایس، میکاشیست ها،  سنگ هایها را بیشرت گروه  روه از سنگـگ
سنگ آهکی، کوارتزیتها، برخی از  سنگ هایمرمر،  سنگ هایشیست ها، برخی از 

 دهد. ریگی رنگی و ... تشکیل می های
ی که مرنالهای تشکیل دهندۀ آنها در جهات غیر منظم قرار گرفته سنگ های -1

 سنگ هایریگی،  سنگ هایمانند برخی از  ؛کنند ع میـدیگر را قطو اغلب هم
 میگامتیتی. سنگ هایآهگی و برخی از 

 سنگ های(، برخی از  ... ی که به علت میده دانه ) اپلیت ها وسنگ های -0
رسی تغییر و  سنگ هایآهکی و یا مرمر به ندرت و اغلب  سنگ هایریگی، برخی از 

 برد.توان نام  تحول نکرده  را می
که سختی و نرمی سنگ، رنگ، دانه بندی، بافت و ساخت  باید متذکر گردید

زمینه های مختلف به شامر  این یا آن نوع سنگ در ۀسنگها از عوامل مهم استفاده
 .(5)آید  می

 شود می  ، تخلخل و غیرهاین خواص شامل کثافت، رنگ: ب( خواص فزیکی
 باشد.  حایز اهمیت زیاد می ساختامنی سنگ هایهنگام استفاده از  که در

زیرا وزن  ؛ها یکی از عواملی است که میبایست به آن توجه منود کثافت سنگ
منت سنگ بدون ترک و درز و در مواد س مخصوص یک سنگ خالص و فرشده )

( با وزن مخصوص یک سنگ در طبیعت به علت داشنت خالء و درز،  نتیجه بدون آب
در سنگ متفاوت بوده و اختالف این دو وزن حباب گازها، مقدار آب جذب شده 

مقابل گرما و رسما، یخ  مخصوص نشان دهندۀ استحکام، واکنش و یا عکس العمل در

... در عوامل مهم استفاده از سنگها  
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 باشد. زده گی و ... سنگ می
واد ـسنگ و یا رنگ م ۀهای تشکیل دهند ا به علت مرنالـه رنگ اغلب سنگ 
ها نیز بسته گی  گها به دانه بندی سن باشد. منای رنگی سنگ آنها می سمنتی

شود. رنگ اولیۀ سنگها در  داشته و گاهی طیفی از رنگها در منت سنگ دیده می
مقابل هوا، مواد کیمیاوی و نور ثابت منانده و به مرور زمان کم رنگ ، بیرنگ و گاهی 

تواند به علت  رنگ اولیۀ خود را کامال از دست میدهند. رنگ برخی از سنگها می
لهایی باشد که سنگ حاوی آن است، توجه به رنگ سنگها، ثبات تجزیۀ برخی از مرنا

 انها در مقابل نوع آب و هوا نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.
فرشده، بدون درز، خالء و  فیصدسنگی را میتوان یافت که صد  در طبیعت کمرت

بدون آب باشد. هر سنگی کم و بیش با توجه به رشایط تشکیل آن، اینکه تا چه حد 
متحمل حرکات و قوای تشکیل کوهها و تحول منوده، از چه منطقه یی ) منطقۀ 
خشک، نیمه خشک،استوایی گرم و خشک و یا استوایی گرم و مرطوب ( استخراج 

اندازه گیری کل  ،باشد. به همین جهت شده و کم و بیش دارای تخلخل و آب می
 باشد. می قابل مالحظه و محاسبه تخلخل در حجم کل سنگ در مرت مکعب

 این خواص در دوام سنگ های ساختامنی دارای اهمیت: ج( خواص کیمیاوی
های ساختامنی در مقابل محیط  باشد که اکرثاً در اثر واکنش سنگ بسیار زیاد می

ا ـرما و رسمـابل گـواد در مقـبه وجود می آید؛ طوریکه حجم سنگها نیز مانند دیگر م
د. آی و رشایط اقلیمی افزایش و یا کاهش میتفاوت کرده و با توجه به نوع سنگ 

های آهکی که بافت  سنگ چنانگرانیت، بازالت، ریولیت و هم هایی مانند سنگ
( و یا کاهش حجم ) به علت رسما(  ) به علت گرما زایش حجمـنسبتاً یکسانی دارند، اف

 حرارت در اغلب سنگ ۀباشد؛ ولی انتشار درج در متامی جهات نسبتاً یکسان می
 -( و توفهای رسوبی رسی و ... سنگ هایرسوبی )  سنگ هایمتحوله، برخی از های 

در جهات مختلف تفاوت داشته و به یک اندازه منی باشد. به همین جهت  آتشفشانی
( و  حرارت ۀییر درجاستفاده این یا آن نوع از سنگ به دو عامل اقلیمی ) میزان و تغ

      و یا ساختامن، مورد استفاده قرار  ءک بنااینکه سنگ در کجا، داخل و یا خارج ی
 کند. گیرد، تفاوت می می

 طبیعت
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وا، آب، باران و مواد صیقل دهنده از ـا در مقابل هـه سنگ اویواکنش کیمی
اید به آن توجه ها ب عواملی هستند که دست اندرکاران و مرصف کننده گان سنگ

حاللیت باالی آب از یکسو و ه به خاصیت ـبا توج ،به طور مثال ؛الزم داشته باشند
جذب آب توسط سنگها از سوی دیگر در دراز مدت میتواند به تخریب و فرسایش 

وای معین از ـآب و ه بیانجامد. استفاده از سنگ معین در مناطقسنگ مورد استفاده 
ای فلدسپات، بیوتیت، ـه ایی که از مرنالـه به ویژه سنگ ،برخوردار است ۀاهمیت ویژ 
های کلسیت و ژیپس یا گچ که در مقابل آب و  یروکسین، اولوین و یا از مرنالآمفیبول، پ

های اسیدی بسیار حساس اند و به رسعت وارد تعامالت  وای مرطوب و یا بارانـه
 ساختامن هاهایی که برای استفادۀ بیرونی  شوند. الزم است انعده سنگ می  کیمیایی

د ی باشیها ریب و تجزیه مقاوم تر از سنگگیرند، باید در مقابل فرسایش، تخ می قرار
 (.1شوند ) ( بناهای ساختامنی استفاده می درونی که برای منا و یا مرصف داخلی )
 این خواص بیشرت از تأثیرات متقابل قوه های میخانیکی: د( خواص میخانیکی
اص شامل مقاومت سنگ، توان جذب گردد. این خو  در سنگ ساختامنی ایجاد می

واج صوتی، خواص االستیسیته، خم ـفشار، توانایی انعکاس و یا عبور ام، تحمل آب
ورد نظر در ـباشد. با توجه به اینکه سنگ مشابه م شکننده گی و غیره می، شده گی
 ،مثال به طور ؛کند گیرد، فشار وارده بر آن تفاوت می رار میـورد استفاده قـکجا م

      ک ساختامن بزرگ مورد استفاده قرار سنگ گرانیت که در تهداب دیوار یک پل و یا ی
 ءً یا اینکه به شکل صفحه یی برای منای بیرونی و یا منای داخلی یک بنا گیرد می

ا و ـه ساخت و بافت سنگ ،چنانکند. هم گیرد، تفاوت می می رارـمورد استفاده ق
ابل فشار به سنگ ــبزرگی در مقا در یک سنگ نقش بسیار ـشکل کرستالی مرنال ه

 .(5) شکل شامره کند می ایفا
 
 
 
 
 

... عوامل مهم استفاده از سنگها در  
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 سنگ ساختامنی مگامتیکی :5 شکل
احجار گابرو، دیوریت ها و های امفیبول و پیروکسین در  مرنال ،به طور منونه

که دارای ساخت کرستلی سوزنی و یا منشوری هستند، تحمل فشار باالتری را  هابازالت
دهنده یک سنگ مگامتیکی مانند گرانیت که قسامً از  های تشکیل نسبت به مرنال

 (.0دانه های کوارتز تشکیل شده است، را دارند )
های رسوبی با توجه به اینکه شکل مرنالها از دانه های نسبتاً گرد، ورقه  سنگ

دهند.  یی و یا زاویه دار باشند در مقابل فشار واکنش های متفاوت از خود نشان می
ابل فشار به ـود نقش بزرگی در مقـخ ۀا نیز به نوبـه سنگ ۀدهندنوع سمنت تشکیل 

 .(0شکل شامره ) ،دهد سنگها از خود نشان می
  
 
 
 
 
 
 

                   
 

 سنگ ساختامنی رسوبی :0شکل 

 طبیعت
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 سنگ ساختامنی متحوله :1شکل 
حل تحول تعلق داشته از های متحوله نسبت به اینکه به کدام درجه از مرا سنگ

 های متفاوتی از خود چه نوع مرنالها تشکیل شده باشند، در مقابل فشار وارده واکنش
 متحوله سنگ هایتوجه به این عامل که فشار وارده بر  ،دهند. به طور مثال نشان می

 قابل توجه است. ،عمود بر جهت شیستوزیته و یا موازی با آن باشد
سنگ (  ابسیدین، پونسس نه یا شیشه های طبیعی )بسیار میده دا سنگ های

 کریستالین و برخی از سنگآهکی فرشده با بافت میکرو  سنگ هایآتشفشانی و  های
ند در مقابل فشار نتوا تینی به علت ترکهای بسیار ظریفی که دارند میهای رسپا

، اشباع سنگ از آب ۀمطلق و نسبی، درج ۀمقدار آب جذب شد .ایجاد مشکل منایند
درجه تحمل در مقابل گرما و رسما با توجه به رشایط آب و هوای محل استفاده با 

 " افغانستان "ما  کشور عزیزاکنون در  دارد. ۀمیت ویژ فشار وارده بر سنگ، اهه به ـتوج
 ،به طور دقیق از نگاه مواد ساختامنی مورد تفحص و اکتشاف قرار نگرفته که تا الحال
 سنگ هایگوناگون اصه انواع ـواد ساختامنی بالخـرسشار مایر ـع و ذخـدارای مناب

های مختلف  که در اعامر بناها و ساختامن ، متحوله و رسوبی بوده( مگامتیکی) ناریه
تاریخی هم به حیث احجار تهدابی و هم به حیث احجار روپوش و رهایشی، تجارتی و 
  .0شکل شامره  ،قرار گرفته اند تزئینی مورد استفاده

... عوامل مهم استفاده از سنگها در  
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 جیالوجی و معادن افغانستان ۀنقش :0 لشک
معدن مواد ساختامنی از جمله  71 کنون مجموعاً  تا ابل ذکر است که در کشورـق

دیکوریشن  سنگ هایمعدن  08دن سنگ تعمیراتی و ـمع 58دن سنگ که ـمع 18
معدن  51 معدن ریگ برای شیشه سازی، 1معدن ریگ و جغل،  51 تزئینی و روپوش،
واد آهکی و مواد ساختامنی برای تولید ـدن مـمع 50رسامیک سازی گل برای خشت و 

که در آینده  رفتهـورت گـروی مقدماتی صـت و ساط مختلف کشور تثبیـسمنت در نق
 مناید.  جهت تثبیت ذخایر دقیق آنها ایجاب مطالعات بیشرت را می

 یجه گیرینت
های ساختامنی  سنگنتیجتاً میتوان گفت که افغانستان دارای ذخایر رسشار 

 توانند میکه  اند زیبایی خاصی خصوصیات عالی فزیکی، کیمیایی و کوهی بوده که دارای
داب و هم به حیث احجار دیکوریشن، روپوش و تزئینی مورد ـار تهـهم به حیث احج

 ، هراتکورد اگر به خواص مرمر های کابل، میدان  ،رار گیرند؛ به طور منونهـاستفاده ق
ای فزیکی ـه شود که این مرمر ها نه تنها از نظر شاخص ردد دیده میو هلمند توجه گ

ه اول ـبلکه از نظر مرغوبیت نیز در جهان درج ،رار دارندـمیخانیکی در ردیف باال ق -
 508مقاومت یک محوره  سنگ مرمر چشت رشیف والیت هرات دارای ،؛ مثالًباشند می

ص دوام سنگ ـشاخ چنانهمکال و ـپاسمیگا 0.1وی ــنقط ص بارـ، شاخکالـمیگاپاس

 طبیعت
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باشد در حالیکه ستندرد های جهانی شاخص دوام برای سنگ مرمر  فیصد می 77.5
اگر تنها به مارکیت جهانی سنگ مرمر  فیصد تعیین منوده است. 70درجه اول را 
 گردد که افغانستان ، معلوم میگر سنگ های ساختامنی پرداخته شودرصف نظر از دی

تواند بسیار رسیع  ر با کیفیت میـرمـایر مـت و نیز پتانسیل باالی ذخاظ موقعیـاز لح
 وارد این مارکیت شود. حجم ساالنه واردات سنگ مرمر در مارکیت های جهانی نزدیک

تا  788 تواند ساالنه به ارزش میلیارد دالر تخمین شده است و افغانستان می 1.1به 
انی ـمارکیت جه ،رـر کند. از جانب دیگان را صادـر جهـرمـر سنگ مـمیلیون دال 088

 ۀربی و حاشیـدنی در ماملک عـد که تقاضا این سنگ معـده سنگ مرمر نشان می
ور قابل ـارس بسیار زیاد بوده و نیز این تقاضا در کشورهای آسیای میانه به طـخلیج ف

 مالحظه افزایش یافته است. 
 ساختامن هار کابل برای اعامر شود، تا این اواخر د که عمالً دیده می ییاز آنجا

که به نظر محقق  گردد به حیث احجار تهدابی استفاده می هااز احجار متحوله و مرمر 
ار تهدابی مورد استفاده قرار ـا نباید به حیث احجـباشد. اوالً مرمره کار دقیقی منی

به توانند  سختی کم و قابلیت بالک دهی خوب بوده می ۀگیرند، زیرا که دارای درجه
 حیث احجار روپوش و تزئینی مورد استفاده قرار گیرند. از جانب دیگر درجه استحکامیت

ت که مستقیامً باالی عمر انسان احجار متحوله نسبت به احجار مگامتیکی کمرت اس
های کابل قسامً طور طبیعی آلوده به  کوه ۀند. ثانیاً مرمرها و احجار متحولثیر گذار أ ت

باشد  می که بعضی نقاط آن دارای اندازه های بیش از حد مجاز مواد رادیو اکتیو بوده
 شود. و در مدت زمان طوالنی مرض به صحت انسان ها متام می

 هانهاپیش 
احجار مگامتیکی که دارای درجۀ استحکامیت بیشرت، فرشده و بدون درز و  -
د به حیث ـایاند، ب ثرؤ ا مـو بناه اـساختامن هول ـباالی ط ا بوده و مستقیامً ـخالء ه

 احجار تهدابی مورد استفاده قرار گیرند.
ای متنوع به پیامنه ـا با رنگ هـوب مرمرهـل کشور انواع مرغـاز اینکه در داخ -

، ه بیشرت فابریکهـتا در آینده هرچ شود گردد. پیشنهاد می گسرتده تشکیل و پیدا می
ور وارد و استفاده از های صنعت سنگرتاشی و حجاری به داخل کش البراتوار و دستگاه

... عوامل مهم استفاده از سنگها در  
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 منحیث تولید داخلی مورد حامیت دولت قرار گیرد. تزئینیاحجار  ۀمرمرها به مثاب
ها، در اثر مواد رادیو اکتیو، پیشنهاد  به منظور جلوگیری از ارضار صحی انسان -
 گردد تا موسسات ذیربط شاروالی کابل در توامیت با وزارت معادن و وزارت شهرسازی، می

وم و انرژی اتومی افغانستان ـسسات اکادمی علؤ وره با مـمحیط زیست در مشریاست 
 تدابیر جلوگیری آنرا مهیا منایند. ۀزمین

 مآخذ
شناخت، پیدایش کانسارها و منابع معدنی، چاپ اول،  .پژمان، لطف الله -5

 . 000 صفحات تعداد، هـ .ش 5100تهران انتشارات مهرگل، سال 
اپ ـع زمین، چـبراین جی. اسکیرن، مناب .جی، ووگان دیوید .جیمزآر، کریگ -0
 .170 صفحات تعداد، هـ . ش 5100کز نرش دانشگاهی، سال اول، مر 
زمین شناسی اقتصادی کاربردی، چاپ اول، تهران،  .کریم پور، محمد حسن -1

 .080 ، مجموع صفحاتهـ . ش 5167انتشارات جاوید، سال 
 با اساسات جیولوجی افغانستان، انتشاراتجیولوجی عمومی  .سالوین . ا . و -0

 .100 ، مجموع صفحاتهـ . ش 5700 "میر" مسکو، سال
 جیولوجی معادن مفیده افغانستان،. درونوف و دیگران. عبدالله، چمیروف، شارق -1

 .111 مجموع صفحات م.5708جلد دوم، انتشارات "ندره" مسکو، سال 
ز ـوم، مرکـاپ سـاقتصادی، چ ی زمین شناسیـمبان .یعقوب پور، عبداملجید -1

 .066 ، مجموع صفحاتهـ . ش 5105نرش دانشگاهی تهران، سال 

 طبیعت
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   عزیزی عبدالحفیظ انجنیر رسمحقق     

 کیفیت ساختامن ینقش عنارص فلزی در ارتقا
 خالصه

 فلزات یکی از جمله عنارص مهم در ارتقاي کیفیت ساختامن ها به شامر می رود.
عنارص رضوری ساختامن ها  ۀ( دارای خواص الزم برای تهیه فوالدها ) عنارص فلزی

عنارص و   (2-0.04)های که داری فیصدی کاربن از فوالددر این مقاله می باشند، بناًء 
د مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. ندیگر الیاژی که باالی کیفیت اثر مثبت دار 
دهای ساختامنی به سه دسته تقسیم شده همچنان نظر به فیصدی الیاژ کاربن فوال 
 که روی آن مفصاًل بحث گردیده است.

 مقدمه
از جمله عمده ترین و مهمرتین مصالح ساختامنی در برابر مقاومت کششی فلزات 

 امر می رود.ـبه ش ح ساختامنیـمصالوالد یکی از مهمرتین ـد، به خصوص فـباش می
 ، مقاومتمشخصات مهم فوالد که آن را نسبت به سایر مصالح ساختامنی ممتاز ساخته

ار و کشش است. در کنار ـ، شکل پذیری و یکسان بودن مقاومت آن در اثر فشزیاد
ثر در عمومیت یافنت مرصف ۀق، فراوانی معادن سنگ آهن نیز از عوامل مو مزایای فو 

 ، مقاومت در برابر فشار و کشش است. فوالد است. مهم ترین ویژه گی استفاده فوالد
 ه عالوه بر آهن، حد اکرث فیصدی کاربن در الیاژهایفوالد الیاژ آهن با کاربن است ک

استفاده  بسیار نرم است و در صنعت مورد می باشد. آهن به طور خالص%2-0.025 از 
رار منی گیرد. فوالدهای الیاژی به غیر از کاربن یک تعداد عنارص دیگر را نیز با خودـق

http://www.omransoft.ir/4644/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 فر که هرکدام آنـروم، فاسفورس و سلـدارد. مانند سیلیکان، املونیم، مس، منگنیز، ک
 ها به فیصدی های معین افزود می شوند.

 

آهنی و غیرآهنی ( تقسیم می شوند. آهن  به دو گروپ ) فلزات ساختامنی اساساً 
خالص به تنهایی در ساختامن مرصف ندارد، ولی انواع الیاژهای آهن ) فوالد ( و چدن 

والد به انواع ـزی هستند. فـکه الیاژ آهن و کاربن است از پر مرصف ترین مصالح فل
زات ـگیرد. فل رار میـده قا مورد استفاـده و در اسکلیت ساختامن هـمختلف تولید ش

عی و ـرار می گیرد: املونیم، مس، رسب، قلـورد استفاده قـغیرآهنی که در ساختامن م
 نکل است.
 تحقیق اهمیت

 

درک و آگاهی بهرت دست اندرکاران عرصۀ ساختامن از فوالدها و الیاژهای آن به 
 در ساختامن ها  منظور انتخاب دقیق مارک سیخ گول و دیگر عنارص فلزی مورد رضورت

 تحقیق مربمیت
 

ل ـمح ره برداری،ــز، انتخاب نوع مقطع، روش ساخت، روش بهــدانسنت مارک فل
ای اسکلیت بار بر ساختامن از مربمیت ـساخت ساختامن، خصوصیات و ویژه گی ه

ورد رضورت آن سیستم را در ـح مـر سیستم ساختامن و مصالـزایای هـموضوع است. م
ح را در مرحله طرح و دیزاین به حساب ـکار برد که خصوصیات مصال صورت می توان به

آورده شود و طراح در مورد هر یک از مصالح ها به درستی قضاوت کند. آن چه فوالد را 
 ذیل است. خصوصیاتیک مصالح خوب معرفی کرده شامل 

 

 وجود خاصیت االستیکی و پالستیکی، شکل پذیری خوب، خمش پذیری، فرنی،
کان ـنسبی باال، رضیب ارتجاعیت باال، ولدنگ پذیری، متجانس بودن، اممقاومت 

 استفاده از ضایعات، امکان تقویت در صورت نیاز.
 تحقیق هدف

 

این مقاله برای ارزیابی و بررسی رفع عوامل تأثیرات ناگوار انجنیری در رشایط 
کنرتول و  کشور ما و همچنان جهت تدابیر پیش گیرانه در اثنای دیزاین، منظوری،

ای آن که اساس ساختامن را تشکیل ـویژه تهداب ها به ـام انواع ساختامن هـاعامر مت

 طبیعت
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 می دهد، تحریر گردیده است.
 سوال تحقیق

 

 یکی از پرابلم های اساسی استفاده از فوالد ها در ساختامن، انتخاب مارک مناسب
مطابق نورم و ستندرد فوالد های ساختامنی می باشد. هر گاه مارک فوالد )سیخ گول( 

انتخاب نگردد، در آینده خسارات جربان ناپذیری به ساختامن وارد می گردد، این مقاله 
 پاسخ گو به موضوع فوق است.

 روش تحقیق
 

ای تخصصی انرتنت و بررسی ــاله به اساس روش کتابخانه یی، سایت هــاین مق
در البراتوار و مقایسه آن با ماشین کشش  ۀــ) سیخ گول ( ذریع زیــواد فلـآزمایشی م

 ستندردها تهیه گردیده است. 
 نقش عنارص فلزی در ارتقای کیفیت ساختامن

 

برش از دیر زمان با آهن، فوالد و چدن آشنا بوده است که امروز به عنوان پر مرصف 
حتی به میزان  ،ترین فلزات جهان به شامر می رود. استفاده از الیاژ های آهن در بناها

رن ـق ا از اوایلـام ،وردـدود در اعصار گذشته کمرت به چشم می خـاندک و مح بسیار
زونی گذاشته است. از این ـز رو به افـهجدهم با پیرشفت صنعت، استفاده از این فل

ن ـای جدید وارد صنعت ساختامنی گردید. ابتدا از آهـا و پدیده هـریه هـطریق نظ
ن در ــان آهـد. در همین زمـفاده می شینات استئهمچون تز  ،ای جزییـبرای کاره

ه کار رفت، اما بعضی از پوشش های کم وزن مثل سقف تیاتر در شهر بوردو فرانسه ب
آهن، استفاده از این فلز محدود بود در اواسط  ۀصنایع تصفی ۀبه علت عدم توسع

 ن درـثری در بهبود و پیرشفت صنعت آهو ای مـن هجدهم در انگلستان راهکارهر ـق
گرفت و رار ـا در اختیار عموم قـرن نتایج پیرشفت هـگرفته شد. در اواخر این ق پیش

 روز افزون صنایع اسلحه سازی بهبود حاصل کرد. اولین ۀاین صنعت با توجه به توسع
والدی بنا شدند و فصل نوین در ـای فـزی و پل هـا با اعضای بار بر فلـساختامن ه

نسبتاً جدیدی است که در صنعت تنها  ۀالد ماداز شد. فو ـازی آغـتاریخ ساختامن س
روش بسمر به دست آمد. اولین ساختامن بلند  ۀ، پس از توسعمرن نوزدهـدر اواخر ق

... تکیفی ینقش عنارص فلزی در ارتقا  
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  . (2) در شیکاگو ساخته شد .م 1858منزل با اسکلیت فلزی در سال 
بعد ها طیف وسیعی از فلزات و الیاژهای آنها در صنعت ساختامن مورد استفاده 

 فت که عمدتاً شامل آهن، فوالد، املونیم، مس، رسب و جست می گردند. همچنانقرار گر 
تیتانیم نیز که قبالً تنها در صنایع کیمیاوی و نظامی کار برد داشت، حاال در صنعت 

زی ـساختامن اهمیت خاصی یافته است. در حال حارض تالش بر آن است تا الیاژ های فل
 ودـزات موجـای مناسب بر روی فلـدند و یا از پوشش هاوم تر و با دوام تری تولید گر ـمق

 استفاده شود که هم موجب محافظت این فلزات گردد و هم زیبایی خاصی به آن بخشنده
  شود.

ای معدنی به مرصف انرژی زیاد ــزات از سنگ هــعموماً برای استحصال انواع فل
ح و ــن مصالــطوالنی ای دار مرصف انرژی با توجه به عمرــا این مقــام ،رضورت است

 قابلیت بازیافت آن ها قابل توجیه است.

      
            

 
 
 
 
 
 
 

 

 کاربرد سیخ گول ) فوالدی ( در سیخ بندی ساختامن :1شکل 
( تقسیم می شوند. آهن  آهنی و غیرآهنی فلزات ساختامنی اساساً به دو گروپ )

والدها و چدن که الیاژهای ـواع فخالص به تنهایی در ساختامن مرصف ندارد، ولی ان
والد به انواع مختلف ـزی هستند. فـح فلـن و کاربن است، از پر مرصف ترین مصالـآه

 تولید شده و در اسکلیت ساختامن ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای استفاده در کانکریت ساختامنی، فوالد به شکل سیخ گول و یا ارماتور تولید 

ا جهت اتصال ــزات آهنی است که از آن در ساختامن هــز از جمله فلمی شود. چدن نی

 طبیعت



      

35 

 

قطعات کانالیزاسیون، نل های فاضالب، ذخایر آبی و پلیت های فرش کارخانه ها مورد 
 استفاده قرار می گیرد. 

فلزات غیرآهنی که بیشرت قابل استفاده در ساختامن است، می توان از املونیم، 
والد  املونیم و مس به ـد از فـکل و مگنیزیم نام برد. بعرب، جست، قلعی، نـمس، س

زات در ساختامن به شامر می آید. از سایر فلزات به شکل ـترتیب از پر مرصف ترین فل
مستقیم و یا به صورت بخشی از الیاژ دیگر فلزات استفاده می شود. املونیم خالص به 

 که از الیاژهای آن به خصوصبل علت نرمی و مقاومت کم در ساختامن مرصف منی شود،
 می گردد. منگانیز و سیلیکان باشد، استفادهکه دارای عنارص مگنیزیم،  یهایآن

، سبکی وزن و زنگ نزدن آن است. وب املونیم و الیاژهای آنـیکی از صفات خ
م و در نتیجه تغییر شکل زیاد از اثر بار، حساسیت در برابر ـکر مقاومت ـبه خاطولی 
ا در حرارت باالتر از ـواص میخانیکی آن هـابل مالحظه در خـا و تغییر قرمـزایش گـاف
Cо100 ، مرصف ساختامنی این مصالح محدود می باشد. گر چه روی سطح فلز املونیم

بعد از گذشت زمان در هوای آزاد الیه نازکی از اکساید املونیم تشکیل می شود و این 
ند، ولی بهرت است ضخامت این الیه را اکساید فلز را از آسیب بعدی جوی حفظ می ک

به کمک جریان برق و قرار دادن آن در آنود آفزایش داد تا آسیب پذیری آن در برابر 
وامل جوی کاهش یابد. این عمل را آنودایز کردن املونیم می نامند که به ـخراش و ع

، ساختامن هاصورت ساده و رنگه انجام می شود. املونیم در ساخت اسکلیت سبک 
و پنجره ها  نی، ساخت دروازه، کلکینئیای تز ـای ساده یا موج دار پوشش، کارهـورق ه

رارت و رطوبت ـایق حـای نازک املونیم برای پوشش عـه هـبه مرصف می رسد. از ورق
(  نقره یی استفاده به عمل می آید. از گرد یا پودر املونیم در ساخنت رنگ املونیمی )

عموم فوالد نقش عمده و اساسی در ارتقای کیفیت ساختامن  استفاده می شود. به صورت
 های عرصی دارد.

ص ـور خالـن به طـکاربن دارد. آه%2 - 0.025 ن با کاربن است که ـوالد الیاژ آهـف
ای الیاژی به ـوالدهـرار منی گیرد. فـد و در صنعت مورد استفاده قـنرم می باش بسیار

 را نیز با خود دارند. خواص فوالدهای ساختامنیغیر از کاربن یک تعداد عنارص دیگر 
ده باالی آن ـام شـرارتی انجـبستگی به فیصدی موجودیت کاربن در آن، عملیات ح

... تکیفی ینقش عنارص فلزی در ارتقا  
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که الیاژ دهنده موجود آن دارد. فوالدهای ساختامنی فوالدهای است زات ـو فل
پروفیل  ا،ـول، نل هـسیخ گ یۀتهباشد و برای  %0,25 - 0.07 فیصدی کاربن در آن ها 

 ( از آن ها استفاده می شود.  آهن چادر ) گادرها و ورقه ها ها،
( را حرارت داده ذوب می کنند تا کاربن  ام ) چدنـوالد، آهن خـبرای ساخنت ف

موجود آن کاهش یابد و عنارص دیگر به صورت تفاله آزاد شوند. سپس به آن مواد الزم 
 را برای فوالد مورد نظر اضافه می کنند.

 الیاژی در فوالد به رشح ذیل است: ثیرات عنارصأ مرتین تمه
   والد ــزایش شکننده گی، تاب کششی و سختی فـکاربن موجب اف (C): کاربن 1-

 هر چه کاربن موجود در فوالد کمرت باشد، به هامن اندازه فوالد انعطاف ،می شود. بنابراین
ب پایین آمدن نقطه ذوب فوالد پذیر تر و چکش خوار تر خواهد بود. افزایش کاربن موج

 می گردد. فوالد نظر به موجودیت کاربن در آن به سه گروپ تقسیم می شود.
 %0.25 - 0.1الف: فوالد کم کاربن با موجودیت کاربن در حدود 
  %0.55 - 0.25ب: فوالد با کاربن متوسط، با موجودیت کاربن از 

 %2ن دارد و معموالً کمرت از کارب %1-0.55ج: فوالد با کاربن زیاد، بیشرت از 
 کاربن خواهد بود.

موجب افزایش سختی، مقاومت کششی، شکننده گی، افزایش : (Si)سیلیکان  -2
 شکل پذیری و انعطاف پذیری فوالد می شود.

مورد  %5-1موجب سختی و مقاومت کششی فوالد شده و از  (Mn): منگنیز -3
 در فوالدهای مخصوص مرصف می گردد. %10استفاده قرار می گیرد و بعضی اوقات تا 

موجب شکننده گی فوالد می شود. مثالً اگر خط ریل قطار حاوی   :(P)فاسفور  -4
 فاسفور زیاد باشد، در زیر فشار چرخ قطار می شکند.

موجب غلظت فوالد مذاب می گردد، مقاومت و تاب رضبه یی را کم  :(S)سلفر  -5
 نباید بیشرت باشد. %0.2 - 0.06می کند. مقدار سلفر در فوالد از 

       والد ــوگیری از زنگ زدن فــزایش مقاومت کششی و جلــموجب اف: (Cr)روم ــک 6-
         می شود. از فوالد کروم دار برای ساخت در و پنجره، کتاره و لوازم تشناب استفاده

 می شود.

 طبیعت
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موجب  ود وـا مرصف می شـهوالدـدر ف %2-1دود ـمس تا ح: (Cu)مس  7-
 (.1)جلوگیری از زنگ زدن فوالد می شود 

 مقدار سایر مواد ترکیب یافته در مارک فوالد به فیصد :1جدول 

 

ربه یی ـی و ضـاست. مقاومت  فشاری، خمشی، برش  37.8T/mوالد ـوزن مخصوص ف
ک ها و رطوبت بر فوالد بسیار زیاد است که ثیر منأ است. تفوالد بر اساس نوع الیاژ آن متغیر 

والد به رسعت اکساید شده و یا پوسیده می شود که برای مقابله با آن از الیاژهای ـاز اثر آنها ف

خی
بر

 از 
واع
ان

 
هم
م

 
الده

فو
 

ای
ه

ا 
ژی
لیا

 

 مارک
به فیصد ترکیب یافته مقدار سایر  مواد فوالد  

13xx  5.71منگنز  
40xx  8008.و گوگرد  8.01، یا مولیبدن 8.01یا  8.0مولیبدن  
41xx  8.1یا  8.0، 8.50، مولیبدن 8.71یا  8.0، 8.1کروم  
43xx  8.01، مولیبدن 8.0یا  8.1، کروم 5.01نیکل  
44xx  8.11مولیبدن  
46xx  8.01یا  8.0، مولیبدن 5.01یا  8.01نیکل  
47xx  8.11یا  8.0، مولیبدن 8.01، کروم 5.81نیکل  
48xx  8.01، مولیبدن 1.1نیکل  
50xx  8.0کروم  
51xx 5.88یا  8.71، 8.71، 8.00، 8.0  کروم  

51xxx  5.81کروم  
52xxx  5.01کروم  
61xx  8.51یا حداقل  8.51، وانادیم 8.71یا  8.6کروم  
86xx  8.0، مولیبدن 8.1، کروم 8.11نیکل  
87xx  8.01، مولیبدن 8.1، کروم 8.11نیکل  
88xx  8.11یبدن ، مول8.1، کروم 8.11نیکل  
92xx  8.7و کروم  5.0، یا سیلیسم 0.8سیلیسیم  

50Bxx  8.1یا  8.00کروم  
51Bxx  8.0کروم  
81Bxx  8.50، مولیبدن 8.01، کروم 8.1نیکل  

... تکیفی یتقانقش عنارص فلزی در ار   
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 کوبالت، نیکل، ونادیوم و مولیبدن استفاده می شود.
در این اواخر باز سازی ساختامن ها از مصالح جدید و  ،در کشور ما افغانستان

استفاده از  به طور چشم گیری به شکل عرصی و مدرن آن آغاز گردیده است.معارص 
شکل سیخ گول در کانکریت که یک عنرص عمده و اساسی مواد ساختامنی به ه فلزات ب

زی، پروفیل ها و فلزات به شکل آهن تخته ـشامر می رود و هم استفاده از گادرهای فل
ای همسایه به ـزات از کشورهـن همه فلبرای روپوش تعمیرات استفاده می گردد که ای

ا البراتوار تشخیص عنارص ـون در کشور مـا می گردد. چـور مـاشکال مختلف وارد کش
الیاژهای فلزات وجود ندارد، بناًء آهن باب در بازارهای کشور بنام سیخ گول پاکستانی، 

 وع تشخیصتاشکندی، چینایی، تاجیکی، وطنی و غیره به فروش می رسد. این ن روسی،
درست نبوده، باید متام موادهای فلزی چه وارداتی باشد و یا تولید وطن مطابق ستندرد 
از قبل تعیین شده در البرتوار تشخیص گردد. در البرتوار عنارص فلزی را هم از نقطه نظر 
مقاومت آن ها در کشش و فشار و هم از نقطه نظر موجودیت فیصدی عنارص الیاژی آن 

 د.مشخص می سازن
  

 

 : آزمایش محکمی سیخ گول در کشش و فشار2شکل 

 طبیعت
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ا ـای احتاملی ساختامن هـر خطرهـوق الذکـی منودن مطالب فـبا دانسنت و عمل 
کاهش می یابد، مقاومت آنها در برابر حوادث طبیعی افزایش یافته و اطمینانیت ساختامن 

 ها بیشرت می شود.
 رار ـصوص تحت مطالعه و ارزیابی قول را در ماشین مخـمقاومت کشی سیخ های گ

  می دهند و نتایج آنها را درج جدول ذیل می منایند:
 : عوامل افزایش طولی2جدول 

 : ارزیابی آزمایش ها(4)جدول 

 آزمایش فیصدی افزایش طول سیخ :4جدول 

 قیمت های آزمایشی  :3جدول 

... تکیفی ینقش عنارص فلزی در ارتقا  
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σ - داخلی تشنجات  

вσ - مقاومت لحظوی حد محکمی( MPa)     
тσ - سیــالیت حـــدв(MPa)    
уσ - حـــد ارتجاعیــت( MPa)   

пцσ - حـد تناسب( MPa)    

ε- مودول ارتجاعیت 

 یجه گیرینت
 آنچه در مورد نقش عنارص فلزی در ارتقای کیفیت ساختامن ها تحریر گردید، نتایج

 و پیشنهاد های آتی را موجه می دانم:
فلزات از جمله عنارص مهم طبیعی بوده که از دیر زمان مورد شناخت برش قرار  -

 گرفته و کاربرد دارند.
نی کاربرد اندک داشته و در صنعت از آن استفاده به آهن خالص در امور ساختام -

 عمل منی آید.
متام شؤن  زات تقریباً ـای مختلف کاربن با سایر فلـن با فیصدی هـالیاژهای آه -

 زنده گی را فرا گرفته و جز الینفک تکنالوژی معارص محسوب می گردد.
، فاسفورس، مس، ن با کاربن و سایر عنارص مانند سلیکان، منگنیزـالیاژهای آه -

فر و غیره در ساختامن تعمیرات رهایشی و صنعتی کاربرد نهایت زیاد ـروم، نکل، سلـک
 دارند.

 : دیاگرام تشنجات افزایش قوه 4شکل  : منونٔه تحت آزمایش کشش3شکل 

 طبیعت
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 پیشنهادها
 پیشنهاد می گردد تا در کشور ما البراتوارهای میتالورژیکی جهت تشخیص مقدار

 عنارص شامل در فوالدها و البراتوار تست مواد در کشش و فشار ایجاد گردد.
 مآخذ 

1- Кузьмина Б.А. Технология металлов и конструк-
цтонные материалы. Москва 1981г,  364с. 

2- Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. Высшая 
школа Москва, 1986. 

 دانشگاه ،رانـته -ح ساختامنی و آزمایش ـصادقی، حسن. رفعتی، پرویز. مصال -3
 .   هـ . ش 1384ات، سسه چاپ و انتشار ؤ )ع(، م امام حسین

 براون شویگ -وسرتمان تابلو های فلزات. مرتجم نجاتی، مطبعه جورج وسرتمن -4
 م. 1986سال 
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محقق انجنیر محمد نصیر احمدیمعاون رس   

 خشک ۀآماد ارزیابی مؤثریت استفاده از مصالح 
 خالصه

ژی ساختامنی، تکنالو %80ام یافته نشان می دهد که در بیش از ـتحقیقات انج
توجه  ،رار می گیرد. بنابراینـمصالح کانکریت به عنوان مصالح اصلی مورد استفاده ق

به افزایش مؤثریت و بهبود مشکالت اجرایی ساخت مصالح کانکریت اجتناب ناپذیر 
 مبذول می گردد. 

در این مقاله، کاربرد مصالح خشک به عنوان یکی از تکنالوژی های نوین ساختامن از 
ی مورد بررسی قرار دگاه احداث فابریکه، خط تولید، فرمولیشن و ماشین آالت اجرایدی

بازار این محصول در کشور با توجه به آخرین اطالعات آماری صورت  ۀگرفته و مطالع
ورد نیاز کشور و نیازهای موجود ـگرفته است. به عنوان نتیجه با توجه به کمیت مسکن م

ای ساخته شده، طرح احداث و راه اندازی کارخانه ـاهجهت افزایش کیفیت مصالح و بن
های مصالح خشک و جایگزینی آن به جای سیستم های سنتی اختالط مصالح در محل 

   مرصف یک رضورت مربم پنداشته می شود.  
 مقدمه
ح در ساختامن حدود پنج هزار ـوم است، تاریخ استفاده از مصالـکه معل ییاتاج

ح در ساختامن ـد. طی سالیان متامدی استفاده از مصالـسال قبل را نشان می ده
انی دوم که نیاز به انکشاف ـد از جنگ جهـد به خصوص بعـن رشـعه یافته و ایـتوس

ود. کشور آملان از پیشگامان ـزایش یافت، رسعت زیادی کسب منـساختامن سازی اف
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لح باب را از لحاظ تحقیق در مورد مصالح ساختامنی بوده و توانستند استفاده از مصا
 کیفیت و رسعت اجرا بهبود بخشند. 

 الوه گی پلیمر پودریـ" وکرز " مؤفق به تولید مواد عنام به رشکتی  .م 5717در سال 
عطفی جهت تولید  ۀکه این سال نقط ح به صورت خشک را تولید کردـمصال شد و

در اروپا رایج مصالح خشک در جهان محسوب گردید و به رسعت تولید این گونه مواد 
از کل  06تقریباً % .م 5777ام نشان می دهند که در انگلستان در سال ـارق ،شد. مثالً
 .م 0887این رقم در سال  ،ح خشک آماده بوده استـمی شد، مصاله استفاده ک مصالح
 1خشک % حـدر کشور روسیه استفاده از مصال .م 0880رسید. در سال  71دود %ـبه ح

 .(1)رسید  18به % .م 0881بوده، در سال 
 در کارخانه ،خالف مصالح سنتی که در محل کار آماده می گرددمصالح خشک بر 

تولید شده و تحت مراحل کنرتول کیفیت به عمل می آیند. نظر به محل کار و رشایط 
مصالح خشک به دو شکل به کار گرفته می شود، یکی این که به نسبت های  ،اقلیمی

رد نیاز به محل کار منتقل شده و در آنجا برای استفاده به آن آب متفاوت و به مقدار مو 
 اضافه می شود. در برخی محالت کار این مواد در سیلوها به محل کار منتقل می شوند

وط کن هستند، حتی عمل اختالط و اضافه کردن آب ـکه خود این سیلوها دارای مخل
ح ـل اجرایی هم ندارند. مصالـامام می شود که نیازی به کارگر یا عـتحت کنرتول انج

 اده کاماًل مدرنیزه و سیستامتیک می باشد که احتامل خطای کاری در آن بهـخشک آم
  حد اقل رسانیده شده است.

 تحقیق اهمیت
ر در حال حارض ـا وجود ندارد و این امـچون امکان کنرتول کیفیت در فابریکه ه

 ح های خشک در فابریکه تحتـالح های سنتی مصـخالف مصالبر  ،امکان پذیر نیست
ای کنرتول کیفت تولید می شوند و در این رشایط امکان تولید آنها فراهم ـنظارت ه
 می گردد. 
 تحقیق مربمیت

 در حال حارض انواع مصالح مرصفی از ستندردهای تدوین شده برخوردار نیستند،
 ا داشته باشند. ولی اگر الزامات ستندرد را رعایت کنند، می توانند کیفیت الزم ر 
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 ،اس محل کاربرد و نوع مصالحی که با آن ها استفاده می شوندـح خشک بر اسـمصال
به نسبت های متفاوت و برای رشایط اقلیمی مختلف تولید می گردند و به مقـدار نیـاز 

ا آب اضـافه ـهـجهـت اسـتفاده بـه آن ا الزم استـجل کار منتقل شده و تنها در آنـمح به
 شود.
 

مصالح در کارگاه به مقدار مورد نیاز ارائه نه گردیده و این  ،مشاهده می شود به وفور
 باعث هدر رفنت مقداری از مصالح می شود، ولی مصالح های خشک در بسته بندی های

کیلویی در دنیا ارائه می گردند. حتی در برخی از کار پروژه های  بزرگ به صورت  088تا  0
مصالح تأمین می گردد که هم موجب سهولت  ،ه گردیدهسیلوهای که توسط فابریکه تهی

وگیری می کند. بناًء ـح جلـدن مصالـم از متفرق شـده و هـل آن شـاستفاده و حمل و نق
 می باشد. کاربرد این مصالح در رشایط کشور دارای مربمیت خاص 

 تحقیق هدف
 

 

ح ـالح خشک از دیگر تفاوت های این مصـرسعت اجرا و تنوع محصوالت مصال
مصالح خشک در رنگ های مختلف و برای رشایط اقلیمی  باشد. نسبت به سنتی می
 شوند. مختلف تولید می

 

مصالح خشک کاهش و جلوگیری از ضایعات، تقلیل مصارف حمل و نقل و 
 ح به جای این که سمنت،ـجابجایی مصالح در محل کار است. در استفاده از این مصال

 ه و در حجم های کالن خریداری و به محل کار انتقالل به صورت جداگانـریگ و جغ
نیاز به صورت  ۀمصالح خشک در بسته بندی های مختلف و به انداز  ،داده شوند

شود.  می مخلوط شده و آماده در یک نوبت حمل و نقل از کارخانه به محل کار انتقال
به  تامنیرح عبارت از توسعه و کاربرد مصالح خشک ساخـاین ط ۀدف اساسی ارائـه

 نسبت ستندرد بودن اجزای ترکیبی آن در امور ساختامنی مخصوصاً در کارهای کوچک
 و بزرگ ساختامنی می باشد.

 سوال تحقیق
 
 
 

بیشرت است یا از  م یا زیادـام کـاده در احجـآیا مزایای مصالح سنتی و کانکریت آم
 مصالح آماده خشک؟ 
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 تحقیق روش
محتویات آن با  مطالب ارزنده و اساسی ۀمه جانبزیه و تحلیل هـدر این مقاله تج

 استفاده از منایع داخلی و خارجی، تحقیقات ساحوی و اندوخته های شخصی در رشایط
 کشور صورت گرفته است.

 تفاوت مصالح خشک آماده با مصالح رایج سنتی در این است که:
ایت الزامات اکرثاً در آماده سازی مصالح سنتی به نسبت عدم توجه الزم در رع -

ستندرد کیفیت الزم تأمین شده منی تواند. برخالف مصالح سنتی مصالح خشک در 
دیده که امکان رعایت ستندرد آن کارخانه و تحت نظارت های کنرتول کیفی تولید گر 

 مین می گردد.أ ت
چسپاننده که فیصدی  ۀدر مجموع مصالح از دو قسمت ترکیب گردیده، یکی ماد

 %80خود اختصاص می دهد و دیگر جسم پرکننده که تقریبا  کم حجم مصالح را به
مثال؛ سمنت به عنوان چسب، ریگ و جغل  ۀدهد. به گون حجم مصالح را تشکیل می

 باشد. به عنوان پرکننده می
مصالح خوب ترکیبی است از مواد با کیفیت، دانش فنی، انتخاب اختالط طرح 

دهنده، ماشین آالت مخلوط کننده مناسب، لوازم دقیق اندازه گیری مواد تشکیل 
مصالح و کنرتول و نظارت تخصصی و غیره. فراهم آوردن همه این عوامل در محل کار 
ساختامن امکان پذیر و قابل اجرا نیست. تولید مصالح به روش سنتی در محل کارها 
همواره با مشکالتی، چون عدم کنرتول بر میزان مواد تشکیل دهنده، عدم مخلوط 

سب مواد با یکدیگر، میزان ضایعات باال، به کارگیری نیروی انسانی زیاد و شدن منا
ح تهیه شده در روش سنتی یا ـمصال ،غیره همراه بوده است. به دلیل همین ضعف ها

ر با ــول اطمینان خاطـریان جهت حصـاقد کیفیت مناسب و ستندرد بوده و یا مجــف
غیراقتصادی شدن مصالح بدست آمده افزایش میزان مواد مرصفی مانند سمنت باعث 

 می شود.
که حجم کانکریت ریزی بیشرت مورد نظر می باشد، از کانکریت آماده  در ساختامنی

استفاده می شود. در سیستم کانکریت آماده، کانکریت پس از اختالط در فابریکه، داخل 
ه به ــش با توجزایای این رو ـگردد. از م ژه ارسال میول پر ـمیکرس بارگیری شده و به مح
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اختالط در فابریکه می توان به کاهش در مصارف مواد اولیه و تولید کانکریت، کاهش 
زایش مقاومت، کیفیت و توجه به رشایط اقلیمی اشاره منود. در این ـنیروی انسانی و اف

از از ـان مجـاکرث زم دـاده می باشد، حـکه کانکریت به صورت آمـسیستم با توجه به این
دقیقه زمان جهت  18دقیقه است. با فرض  78ط مواد تا مرصف در پروژه، حدود اختال 
گیری در تراک میکرس و مرصف در پروژه، فرصت الزم جهت انتقال بین فابریکه تا محل بار 

تعداد محدود فابریکه  ،دقیقه می باشد. از دیگر محدودیت های این روش 68کار تنها 
 قتصادی در کانکریت ریزی با حجم کم می باشد.های کانکریت آماده افزایش مصارف ا

با این دیدگاه استفاده از تکنالوژی کانکریت و مصالح خشک جهت رفع مشکالت 
معایب اختالط سنتی در فابریکه، در مواردی مانند تولید مصالح و کانکریت ریزی در  و

 حجم کم که کانکریت آماده کارآیی و کاربرد الزم را ندارد، مطرح گردید.
تولید مصالح خشک،  ۀبخش، فابریک ی مصالح خشک به طور کلی به سهژ تکنالو

فرمولیشن و اجرای مصالح تقسیم بندی می گردد. در این مقاله سعی گردیده است تا 
جهت آشنایی بهرت انجنیران اهل رشته با این محصول، هر سه بخش مورد بررسی قرار 

به سیستم اختالط سنتی مصالح مورد مطالعه گرفته و مزایای تولید و استفاده از آن نسبت 
 قرار گیرد.
اولین قدم جهت ایجاد تکنالوژی مصالح خشک  :مصالح خشک ۀفابریک -8

 ۀدر کشور، طرح، برنامه ریزی و فابریکه های تولید مصالح خشک می باشد. یک فابریک
 تولید ۀصورت مستقل و یا در کنار فابریک تولید مصالح خشک می تواند جهت فعالیت به

تواند به طور  می هاین نوع فابریک تولید جغل و ریگ فعالیت مناید. ۀسمنت و فابریک
کلی در طرح خود، ماشین آالت الزم جهت تولید مصالح و مواد اولیه را در بر گرفته و 
یا با رسمایه گذاری کمرت و خط تولید کوتاه تر، مواد اولیه را به صورت آماده خریداری 

ح ـمصالماشین آالت مورد استفاده در خط تولید  ،د. بنابراینـرار دهـده قو مورد استفا
غل ابریکه، دوری و نزدیکی به معدن جـل احداث فـه به محـخشک را می توان با توج

 میزان رسمایه در نظر گرفته شده، طرح منود. نانسمنت و همچ ۀابریکو ریگ و ف
مواد اولیه و مشخصات اساس تولید مصالح خشک شامل مواردی چون حفاری 

 مصالح، انبار و جابجایی مواد اولیه، توزین، توزیع و اختالط مواد، بارگیری، بسته بندی
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 و انبار محصوالت است.
مصالح خشک مخلوطی از سنگدانه ها، الیاف و عالوه گی ها است که به صورت 

 تدا به صورتپاکتی یا سیلو در پروژه مرصف می شود. سنگدانه های کوارتزی و آهکی اب
اری شده و پس از شکسته، شسته و خشک شدن به عنوان سنگ ـدن حفـسنگ از مع

 ۀرار می گیرند. البته در فابریکـق دانه های اصلی خط تولید مصالح خشک مورد استفاده
 مصالح خشک، پروسس بیشرتی روی آنها صورت می گیرد.

 تولید مصالح در فابریکه ۀپروس -2
 مورد استفاده در فابریکه مصالح خشک عبارت اند از:به طور کلی تجهیزات 

ورتی که ریگ ـابریکه در صـالبته تجهیزات این ف :ریگل و ـتولید جغ کۀابریـف -8
  ؛ار گیرد، به بخش های خشک کن و رسد محدود می شودآماده مورد استفاده قر 

  ؛مین انرژی برای سیلوهای مواد اولیهتأ  -2
  یاف و ـــسنگدانه، ال( برای dosingع )ــ( و توزیWeighingن )ـسیستم توزی -6

 عالوه گی ها؛ 
 تجهیزات مکرس و اختالط با ظرفیت مناسب برای پروسس و اختالط مواد؛  -4
سیستم کنرتل برای بررسی و پروسس هر بخش به صورت جداگانه و فابریکه  -0

 به صورت کامل؛ 
 به صورت پاکتی با احجام سیستم بسته بندی ) پکینگ ( مصالح خشک آماده -3

 و اوزان معین ستندرد؛ 
اب ( روی تانکر، ـح به صورت شیره ) دوغـا و تجهیزات بارگیری مصالـسیلوه -7

 سیلوهای سیار و یا کانتیرن؛
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .(2) تولید مصالح خشک ۀنوع فابریک :1شکل  
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ه به ـا توجح خشک دارای انعطاف باالیی بـفابریکه های مصالانواع فابریکه: 
 حجم رسمایه گذاری و ماشین آالت مورد استفاده می باشد. معمواًل فابریکه های تولید

 مصالح خشک با تیپ متفاوت طرح و ساخته می شوند. 
این نوع فابریکه ها با توجه به طرح تکنالوژی به کار گرفته شده دارای ظرفیت  -

در  32000Tم تا ـای مرتاکـه فابریکه نۀید متفاوتی می باشد. ظرفیت ساال های تول
تولید این تیپ فابریکه نیروی انسانی نقش زیادی داشته و  ۀدر پروسباشد.  سال می

 تعداد کارگر زیادی مورد نیاز است. توزین، جابجایی، بسته بندی و انبار کردن از جمله
ه تواند توسط اپراتور صورت گیرد. این نوع فابریکه نسبت به بقی مواردی است که می

 انواع، مصارف فعالیت بهره برداری کمرت دارد.
در تیپ فابریکات خطی، نسبت به فابریکه های مرتاکم از تکنالوژی مدرن تری  -

در سال قابلیت تولید  290000Tد اکرث ـکه ها، حـده است. این نوع فابریـاستفاده ش
 ه مصالح. در این فابریکه وجود سیستم بارگیری سیلو جهت فروش شیر خواهند داشت

 خشک نیز قابل توجه است.
مدرن ترین تیپ فابریکه های مصالح خشک، سیستم برجی می باشد. در این  -

 ی کمرتین نقش را دارد. با توجهـخطای نیروی انسان ۀی و در نتیجـسیستم نیروی انسان
تولید قابل  ۀل فابریکه، باالترین ظرفیت پروستولید در این مد ،به سیستم اتوماتیک

 س خواهد بود.دسرت 
از که ذکر گردید، مصالح خشک به عنوان ترکیبی  ۀگوننهام: فرمولیشن -6

 ریگ، سمنت یا گچ، الیاف و عالوه گی ها است که در فابریکه به صورت کاماًل کنرتول
ل با اضافه کردن آب ـوط شده و پس از انتقال به محـم مخلـشده در حالت خشک با ه

مصالح با کانکریت را می توان عدم وجود سنگدانه  مرصف می شود. بزرگرتین تفاوت
های جغل در مصالح دانست. مصالح در ساختامن کاربردهای متعددی دارد. از جمله 
می توان به مصالح ساختامنی، پلسرت نازک دیواری، چسب کاشی و رسامیک، اسرت و 

 تی (،) دس رویه، کانکریت خشک، مصالح فرش سازی )خود تنظیم(، مصالح فرش سازی
ای تعمیرات (، شاتکریت و حتی ـح هـح ضد آتش و مصالـل مصالـاص ) شامـح خـمصال
چ برگ اشاره منود. در ـگو  cement boardورد مرصف جهت تولید پانل های ـح مـمصال
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چ یا چونه، ـح پایه سمنتی و در صورت استفاده از گـمصال ،صورت استفاده از سمنت
ای معمول در ـح هـامیده می شود. برخی جزئیات مصالکی نـچی یا آهـح پایه گـمصال

 مصارف ساختامنی بدین رشح است:
 در این مصالح از سمنت یا چونه ) کشته ( هایدراته مصالح ساختامنی: -الف

ح استفاده شده است. رنگ آن خاکسرتی بوده ـ) آب رسیده ( به عنوان چسب مصال
و  cm 1ده حدود ـح کار شـمصالامت ـاست. ضخ MPa 5روزه  00اومت ـو دارای مق

 .استفاده همراه بلوک سمنتی و خشت مناسب است جهت
 در این مصالح نیز از سمنت یا چونه هیدراته استفاده سرت خارجی:امصالح  -ب

می باشد. استفاده  MPa 5-1.5، روزه 00می شود. رنگ مصالح، خاکسرتی و مقاومت 
 ممکن است.cm 1.5ضخامت از این مصالح در منای خارجی ساختامن و با 

ونه ـح نیز از سمنت یا چـاین مصال سرت خارجی دکوریشن:اح ـمصال -ج
      روزه، 00اومت ـرتی و مقـاید. به رنگ خاکسـتفاده منـنوان چسپنده اسـهیدراته به ع
1.5 - 5 MPa  3 -1بوده و ضخامت مصالح اجرا شده mm  و در منای خارجی ساختامن
 .کاربرد دارد
چسپاننده سنگدانه ها، سمنت و رنگ مصالح : ب کاشی ستندردچس -د

دقیقه  10 الیو  بوده MPa 0.5روزه بیش از  28باشد. مقاومت  خاکسرتی رنگ می
دقیقه محکم شده و نیاز به  20پس از اجرا، امکان ترمیم وجود دارد. مصالح پس از 

 .است mm 3کاشی ندارد. ضخامت اجرایی مصالح حدود  ۀنگهدارنده
و  از سمنت سفید به عنوان چسپاننده استفاده منوده اتصاالت: ۀرکنندپ   -ھ 
 قابل افزایش mm 6آن نیز تا حدود  ۀسفید می باشد. ضخامت کار اجرا شدبه رنگ 
 است. 
 باشد. چسپاننده آن از جنس سمنت بوده و خاکسرتی رنگ می شاتکریت: - و
 باشد. می mm 4اعظمی دانه های ریگ در این مصالح  ۀانداز 

ح ریگ و سمنت با نسبت های ـا تا کنون از جمله می توان به مصالـدر کشور م
ته ـح بند کشی، پوشش تخـکی ) کف و دیوار (، مصالـح موازئیـحجمی مختلف، مصال

 طبیعت



      

50 

 

ح با تارد ـونه و انواع مصالـماله، انواع دوغاب، چسب کاشی و سنگ، مصالح ریگ و چ
م به دلیل تولید و اختالط ـالرغم تنوع اندک باز ه علیا ـمنود. این مصالح ه اشاره

دستی مصالح در فابریکه توسط کارگر غیرماهر و بدون نظارت انجنیر مجرب ساخته 
ساخت های الزم، امکان ا به امروز به دلیل عدم وجود زیر ت ،منی شوند. در حقیقت

توجه به نوع استفاده از انواع مصالح های ویژه در قسمت های مختلف ساختامن ) با 
بر  کاربرد ( وجود نداشته است. با طرح و راه اندازی فابریکه های مصالح خشک، عالوه

مخصوص و ح و کانکریت خشک ـروحه می توان به سمت تولید مصالـع معایب مطـرف
 حتی سازگار با رشایط محیطی و اقلیمی مناطق مختلف کشور نیز پرداخت.

یار مرصف کننده می تواند قرار گیرد. صورت در اخت 0 مصالح خشک آماده به
مرصف کننده می تواند مصالح خشک مورد نیاز خویش با توجه به حجم  ،حقیقتدر 

(  ابـدوغ صورت شیره )به کیلویی ( و یا  18الی  1ای ـرا به صورت پاکتی ) در پاکت ه
ح ـ. در هر صورت جهت استفاده از مصالای سیار خریداری منایدـل سیلوهـدر داخ

شک، مرصف کننده می تواند به صورت دستی یا با استفاده از ماشین آالت میکس در خ
 کانکریت یا مصالح آماده مناید. نمحل اقدام با اضافه کردن آب، هم زدن، پمپ و پاشید

 : نحوه پکنیگ مصالح خشک0شکل 
 بهره برداری ۀپروس
 در بسته بندی در این حالت جهت استفاده از مصالح خشک آماده :اختالط دستی- 

ح را در ظرف که برای اختالت در نظر گرفته شده است ریخته ـپاکتی، مقداری از مصال
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و با توجه به اطالعات فنی کارخانه، میزان آب مورد نیاز به آن اضافه می گردد. اختالط 
 می تواند توسط دستگاه مخلوط کن برقی و یا با ابزار ساختامنی صورت گیرد. مصال
ای این روش می تواند به قیمت نازل و وزن کم تجهیزات مورد استفاده زایـاز م 

مواردی چون تزریق آب به صورت دستی، عدم کنرتول روی زمان  اناشاره منود. همچن
  اختالط و ایجاد گرد و غبار در محیط کار از مشکالت این روش محسوب می گردد.

 : سیستم اختالط دستی مصالح1شکل
ود،  ـاین روش جهت اختالط از دست استفاده منی شدر  اختالط ماشینی:

ورد الکرتونیکی کنرتل و ورود ـط ماشین آالت مخصوص که دارای بـبلکه اختالط توس
ام می گردد. ـورد نیاز هستند، انجـان اختالط، میزان آب ورودی مـاز قبیل زم ؛اطالعات

 تولید کننده ۀی فابریکات الزم اختالط که از سو جهت اختالط هر نوع مصالح باید اطالع
ط اپراتور به ـتوس ح خشک،ـود. مصالـط اپراتور به دستگاه وارد شـده است، توسـارائه ش

  محفظه ورودی دستگاه وارد می شود.
 

 : سیستم اختالط ماشینی مصالح0 شکل
سیستم ورود آب نیز با پایپ به مخزن آب متصل بوده و مقدار مورد نیاز آب را 

 ح مورد مرصف اضافه می مناید. دستگاه به رسعت معینـو نوع مصال ه به وزنـبا توج
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داده شده مخلوط مواد را انجام داده و مصالح مخلوط شده را از طرف دیگر خارج 
 می مناید. مصالح آماده می تواند توسط ابزار فابریکه مثل زنبیل، کراچی دستی یا

این  محل را می توان تنها ایراد رد و غبار درـایجاد گ .به محل مرصف منتقل گردد ...
 روش معرفی منود، اما ثابت بودن زمان اختالط، ثابت بودن میزان آب و عدم ارساف

 مصالح جز قابلیت های این روش محسوب می شوند.
 می باشد که این شیوه هامنند روش اختالط ماشینی پمپاژ:اختالط ماشینی و  -8

دو روش مربوط به شیوه انتقال مصالح آماده در بخش قبلی معرفی گردید. تنها تفاوت 
 به محل مرصف می باشد. این بار انتقال مصالح توسط پمپاژ صورت می گیرد. این
روش امکان مصالح ریزی مداوم و بدون وقفه را ایجاد منوده و در مواردی که نیاز به 

و یا در کارگر  ۀداد و هزینـح ریزی، کاهش تعـدم توقف در مصالـ، عءراـرسعت در اج
 کاربرد دارد.  ،برخی موارد پاشیدن مصالح روی کار می باشد

  : سیستم اختالط ماشینی و پمپاژ مصالح1شکل
از دیگر مزایای این روش هامنند روش قبلی ثابت بودن زمان اختالط، ثابت 

دم ارساف مصالح و ایجاد گرد و غبار در محل اختالط به عنوان ـبودن میزان آب و ع
 روش مطرح است.اشکال این 

 این سیستم دارای تفاوت های بیشرتی نسبت به سیستم های سیستم سیلو:
دیگر می باشند. به طور کلی در صورتی که میزان مرصف مصالح زیاد باشد و یا 
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د، استفاده از ـده باشـای پاکتی در پروژه تعبیه نشـح هـانبار برای نگهداری مصال
 سیستم سیلو کارآیی بیشرتی دارد. 

 مصالح خشک تولید شده توسط فابریکه در دو حالت کلی با بسته بندی پاکتی
های نگهداری مصالح خشک ارائه و ـختلف و یا به صورت دوغاب در سیلدر اوزان م

به طوری  ؛مستقل و قابل جابجایی می باشدوها دارای پایه های ـمی شود. این سیل
یر بوده و نیاز به انبار یا ساختامن ر مکانی در کنار پروژه امکان پذـکه نصب آن در ه

 نگهبان جهت مقابله در برابر عوامل جوی و رشایط اقلیمی منی باشد. 
کان ترکیب با متامی ـای این سیستم می توان به امـبه طور کلی از قابلیت ه

واصل زیاد در حرکت خشک، مقاومت در برابر عوامل ـروش ها، امکان جا به جایی در ف
و  های باز مصالح خشک از پروژه، حذف گرد و غبار در هنگام اختالطجوی، حذف پاکت 

 کاهش تعداد نیروی انسانی اشاره منود.
ح خشک به عنوان جایگزین ـسیستم مصال زایای استفاده از مصالح خشک:ـم

مصالح و کانکریت مخلوط در محل مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش امتیازهای 
 اختالط دستی در محل پروژه مورد بررسی قرار می گیرد: این سیستم در برابر

در بسته بندی پاکتی و یا به صورت دوغاب در سیلوهای  حمل و نقل آسان: -الف 
سیار مصالح خشک قابل نصب روی الری به محل پروژه منتقل می گردد. این شیوه در 

داگانه تهیه و به ورت جـل و ریگ، سمنت و عالوه گی ها به صـبرابر سیستم سنتی که جغ
 محل منتقل می شوند برتری دارد.

ح خشک کافی است به مقدار ـجهت استفاده از مصال زایش رسعت کار:ـاف –ب 
الزم آب به محتوی پاکت اضافه شود، اما در سیستم سنتی پس از محاسبه طرح اختالط 

دستی مواد باید هر جزء مصالح به صورت جداگانه و توزین شده و سپس عمل اختالط 
 صورت گیرد.

و  در سیستم مصالح خشک جهت گدام حد اقل اشغال فضا و گدام آسان: -ج 
یا مرصف مصالح تنها نیاز به یک فضا جهت مصالح خشک آماده می باشد، اما در 
سیستم سنتی برای هر کدام از مواد و مصالح تشکیل دهنده مصالح باشد فضایی 

 مستقل در نظر گرفت.

 یلو مصالحسیستم س:6شکل

[.4خشک ]  

 طبیعت



      

54 

 

 طرح اختالط مصالح مرصفی، ناناختالط مواد و همچ :انیکاهش خطای انس - د
دف می گردد. این موارد در سیستم ـح خشک حـاز مواردی است که در سیستم مصال

 اختالط دستی از جمله موارد خطای نیروی انسانی است.
ای الزم در سیستم ـذف بخشی از فعالیت هـح کاهش هزینه پرسونلی: -ه 

 ساعت ( جهت -الح خشک، تعداد کارگر مورد نیاز ) نفر اختالط دستی، در تولید مص
 آماده سازی و اجرای مصالح کاهش می یابد.

در سیستم مصالح خشک با توجه به اختالط مواد  ارتقای کیفیت مصالح: -و 
 تولید تخصصی، مصالح حاصله دارای کیفیت باالتری انبه صورت ماشینی و همچن

 این مورد انجام تحقیقات ستندرد روی مصالح نسبت به روش های سنتی می باشد. در
 و مواد اولیه در فابریکه نیز دارای اهمیت است.

 انش کیفیت مصالح و کانکریت و همچنافزای افزایش طول عمر ساختامن: -ز 
 زایشـح مرصفی، به صورت مستقیم سبب افـزایش مقاومت کانکریت و مصالـتوانایی اف

 طول عمر ساختامن می گردد.
این مورد باعث جلوگیری از ورود و مرصف  نجام آزمایشات در کارخانه:ا -ح 

مواد و مصالح غیرستندرد در سایکل تولید شده و ارتقای کیفیت محصول را در پی 
 دارد.

 با توجه به حمل و نقل مصالح به صورت عدم تاثیر زمان در حمل و نقل: -ط 
 والت ندارد. خشک، زمان حمل و نقل تاثیر روی کیفیت مصالح و محص

اری در صورت استفاده از سیستم سیلو جهت نگهد عدم تاثیر عوامل جوی: –ی 
 ثیر عوامل جوی روی محصول حذف می گردد.أ مصالح و کانکریت خشک آماده ت
 نتیجه گیری و پیشنهادها
مین مواد اولیه و مصالح مورد نیاز جهت ساخت از أ محدودیت های موجود در ت

ساختامن را تا حدود  ۀیین ساخت که عمر مفیدأی و کیفیت پکسو و تولید غیرتخصصی
ازی ـبازس  ر، باعث گردیده که توانایی تولید وـوی دیگـزیادی کاهش داده است، از س

  داد الزم ساختامن در کشور امکان پذیر نباشد. ساختامن کمیت الزم اعامرـتع ساالنه
وین ساخت و استفاده از مصالح مسکن در کشور نیاز به کاربرد تکنالوژی و روش های ن
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تولید صنعتی بیشرت می باشد که زمان و انرژی کمرتی را حین اجرا طلب مناید. با حجم 
مین کیفیت و کمیت صنعتی مورد نیاز، أ از تکنالوژی نوین بوده که ضمن ت مصالح خشک

 ۀوهکاهش فاضله، زمان اجرا و مصارف پرسونلی و اجرایی را در پی دارد. این روش برعال 
امکان بررسی البراتواری مصالح مرصفی در کانکریت و ساخت مصالح و کانکریت ویژه با 

ام شده ـاید. بررسی قیمت متـاد می منـط اقلیمی را ایجـوارد مرصف و رشایـه به مـتوج
    برابر را نشان  0زایش حدود ـل افـوط در محـاده در برابر مصالح مخلـح خشک آمـمصال

ایر امتیازهای ـه به کیفیت محصول، کاهش باطله و سـاین مسئله با توج د، البتهـمی ده
ورد نظر جربان می گردد. ـامکان دستیابی به کمیت ساخت م انمصالح خشک و همچن

راوان ذکر شده در استفاده از سیستم مصالح خشک ـبه طور کلی با توجه به ارزش های ف
در محل مؤثر دانسته شده و ترویج آن آماده، جایگزینی این سیستم بجای مصالح مخلوط 

 پیشنهاد می گردد.
 مآخذ
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2-Э.И. Батяновский, В.Ю. Мирончик Монолитный бетон 

сухого формования"г. Минск, Издательство Стринко, 
2003 год - 176 страниц. 

3- Э.И. Батяновский "Особо плотный бетон сухого 
формования"г. Минск, Издательство Стринко, 2003 год - 
224 страниц. 

3- www.melnicabiz.ru.

 طبیعت

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/938-8881300-2688339?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/938-8881300-2688339?search-alias=books&author=%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.melnicabiz.ru/.../


 

56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شجاع قریشیه محقق دیپلوم انجنیر شا

 رزیابی مواد عایق کاری رطوبتی و مؤثریت آنا
 کیفیت ساختامن ها یدر ارتقا

   خالصه
، زیرا در مشکل نم و رطوبت یکی از مشکالت اساسی عنارص ساختامنی می باشد

اثر رطوبت چوب ها می پوسند، فلزات دچار زنگ زده گی می شوند که در بعضی مواقع 
رات جربان ناپذیری را به ساختامن وارد می مناید. تأثیرات دیگر رطوبت، عبارت از خسا

حرارت تحت  ۀمی باشد. هرگاه رسمای هوا به درج ایجاد حرشات و کرم ها در ساختامن
وند. یخبندان موجب ـا متورم می شــهای گچی در سقف و دیوار ـصفر برسد، روکش ه

وبت در ــوذ رطـوگیری از نفـر جلـردد. به خاطــح ساختامن می گـرث مصالـتخریبات اک
ا می توان از ورقه های نازک املونیم، کاغذ قیر، ایزوگام، پارچه های شیشه ـساختامن ه

 یی، ورقه های فلزی، ازبستی، فایربی و تخته های مخصوص استفاده منود که موضوعات
 مذکور محتوای اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

 مقدمه
 

ین مقاله اوالً راجع به تاریخچه و پیدایش عایق کاری بحث صورت گرفته، در ا
اد می گردد به ــا ایجـبعداً مشکالت که در اثر موجودیت نم و رطوبت در ساختامن ه

کار رطوبتی را بطور مفصل ع مختلف عایقشکل واضح ترشیح گردیده است و ثانیاً انوا 
ایق کاری رطوبتی ( ـیک از انواع مختلف عرـص هـزایا و نواقـا، مـکاری آن ه ۀـ) پروس
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 رار گرفتهـحت مطالعه و بررسی قه جانبه تـور همـمقایسوی ( ط -) تحلیلی  ۀبه شیو 
رف ـایق رطوبتی، صـه جانبه انواع مختلف عـاست که در نتیجه تحلیل و ارزیابی هم

ردیده و در ـاب گـوردار است، انتخـوب تخنیکی برخـای خـیک نوع آن که از برتری ه
   شده است. ئهشخص تحریر و پیشنهادهای مؤثر ارااخیر نتایج به دست آمده به طور م

 تحقیق اهمیت
 

ده و ـا باعث خسارات جربان ناپذیر شـه در ساختامن م و رطوبتـموجودیت ن
گرفنت تدابیر به موقع و مؤثر در  ،بعضاً منجر به تخریب ساختامن ها می گردد. بناءً 

ازد که این موضوع در ـا را مطمنئ می سـو رطوبت، کیفیت ساختامن هم ـابل نـمق
 اعامر ساختامن ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

 تحقیق مربمیت
 

 ،شهری زاف در اعامر ساختامن هایـر مصارف بسیار گـال حاضـاز این که در ح
در جریان  ره برداری سپرده شده و یاـمخصوصاً بلند منزل های که در شهر کابل به به

بناًء  ،م و رطوبت در قبال داردـا و نواقصی که از بابت نـکمبودی ه ،ساخت و ساز است
 نم و رطوبت از مسایل نهایتو ساختامن ها در برابر تأثیرات س مقاوم سازی و ارتقای کیفت
د ـاقتصادی خوبی را در قبال خواه -رصه بوده و مزایای تخنیکی ـمربم و با ارزش در این ع

 ت.داش
 تحقیق هدف

 

، به منظور بلند هدف از این تحقیق عبارت از ترشیح برنامه های مقاوم سازی
نم و رطوبت در  ۀکه در نتیج ۀو مرض  وءو دفاع از اثرات سبردن کیفیت ساختامن ها 

اد می گردد، در نظر گرفته شده که این موضوع باالی مؤثریت ـا ایجـساختامن ه
 تأثیر مستقیم دارد. اقتصادی ساختامن ها -تخنیکی 

 سوال تحقیق
 

مشکل نم  ،خوردمی یکی از مشکالت اساسی که در اکرث عنارص ساختامنی به چشم
گی ه زات دچار زنگ زدـچوب ها می پوسند و فلزیرا در اثر رطوبت  .می باشد و رطوبت
 که در بعضی مواقع خسارات جربان ناپذیریگل و خشت به فرسایش گراییده  می شوند.

 طبیعت
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  حارض پاسخ گو به موضوعات فوق می باشد. ۀمقال ه ساختامن وارد می مناید.را ب
 روش تحقیق
وی، ـساح -مقایسوی و تحقیقی  -ای تحلیلی ـاله با استفاده از میتودهـدر این مق

گرفته شده و ا به معرفی ـای رطوبتی همراه با مزایا و نواقص آن هـایق هـعنواع مختلف ا
 تخنیکی، ۀمقایس ۀمناسب را در نتیجرطوبتی آن ها، عایق کاری  بعد از تحلیل و ارزیابی

بخاطر ارتقای کیفیت ساختامن ها در مقابل نم و رطوبت در رشایط کشور انتخاب و 
 پیشنهاد منوده است. 

پیدا کرد که قیر به صورت هنگامی رونق  فاده از قیر به منظور عایق رطوبتاست
 غال سنگ شد. ز ها جایگزین قطران  پوشش سطح رسک تقطیر نفت در ۀپس ماند

 .م 5011در اسرتابورگ و در سال  .م 5000در سال  ،در فرانسه .م 5058در سال 
 5016پوشش سطح رسک ها استفاده می کردند. در سال  در پاریس از اسفالت برای

انگیزه اصلی (. 1ند )در واکس هال لندن سطح پیاده روها را با این ماده پوشانید .م
ال ـتجارتی اسفالت در س ۀد که اولین محمولـد وقتی پدیدار شواـه از این ماستفاد
 ۀال به لندن منتقل شد و تولید عمدروف ترینیداد در ونزویـقیری مع ۀاز در  .م 5008

 (.218: 2رشوع شد ) .م 5757نگلستان از سال های ا ۀقیر نفتی در تصفیه خان
  عایق رطوبت بیرنگ کشیدهشکل قرشه در بعضی موارد قیر روی سنگ و خشت ب

می شود و یا داخل مخلوط کانکریت، مواد عایق را می افزایند. اما در بیشرت موارد 
ایق های قیری یا پولیمیری و پالستیک می باشند. در رسک سازی ـمجبور به مرصف ع

مواد قیری قسمت  ی زیرزمینی به الیه های مقاوم آنجهت جلوگیری از عبور آب ها
از  ،وای رسد می گرددـایق کاری منوده و از نفوذ آب که سبب یخ زدن آن در هـباال را ع

 تخریب رسک ها جلوگیری می منایند. ساخت عایق های هایدرولیکی ) متوقف کننده
 سال اخیر گسرتش 08عایق بام ها و عایق در مقابل بخار آب در  ،های آب در کانکریت (

 .  (259:3)پیدا کرده است
مخصوصاً در ساختامن های رهایشی، مدنی و  ،قابل رطوبتمخالهای که در 

ترقی علم پالستیک و  ۀمی گردید، در نتیج وجود دارد و باعث مرصف زیاد قیر صنعتی
  .(253:1)ی پولیمیری مرفوع گردیده است کیمیا

... ارزیابی مواد عایق کاری رطوبتی و  
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ای ـایق کاری رطوبت بام هـابتدایی ترین روش ع ایق کاری با کاه گل:ـع -8
استفاده از کاه گل ) مخلوط منودن کاه با گل ( می باشد  ،ارنده گیتعمیرات در مقابل ب

ط ـخ زده گی و فرسایش در رشایـم دوام بودن آن در مقابل بارنده گی، یـکه به علت ک
 کنونی کمرت مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 عایق کاری از مصالح کاه و گل :5شکل 

 برتری های عایق کاری کاه گل:  
 ؛ستاقتصادی ا -5
 از مواد محلی تهیه می شود. -0

 نواقص عایق کاری کاه گل: 
    ؛عمر بسیار کم دارد -5
 ؛وزن ساختامن را زیاد می سازد -0
 آلودگی محیط زیست را با گذشت زمان بدنبال دارد.   -1
ایق کاری، عایق ـایق یکی از انواع عـاین ع :و تاتایق رطوبتی قیر ـع -2

به دلیل این که در اکرث شهرهای کشور مواد اولیه این  ،درطوبتی قیر و تات می باش
       رفی در افغانستان ـق مصــاز متداولرتین عای ،یافت می شود کافیدر ــایق به قــع

 و ه دوـه یک، درجـمختلف به نام های تات درج ۀه انداز ـکه تات آن در س می باشد

 طبیعت
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ایده آل  تامنی، مشخصات تاتق نورم های ساخدرجه سه در بازار یافت می شود. طب
و وده گی ـآل دونـم، بـالً سالـدید، بافت متوسط دانه، کامـجد ـتات بایعبارت اند از: 

 .   (259:3)باشد g 380بوده، وزن فی مرتمربع آن حدود  صاف
 

 
 

 عایق کاری رطوبتی قیر و تات :5شکل 
که  ۀاربن های مختلف با ترکیبات پیچیداز هایدروک ایست سیاه رنگ، مرکب ۀماد قیر:

 از  تقطیر نفت خام به دست  می آید.
 به دو دسته تقسیم می شوند:  شودانواع قیر که در کشور ما یافت می 

 می باشد و مستقیامً از تقطیر A.Cقیرهای جامد که عالمت اختصاری آن ها  - الف
بر  ونه قیرها در افغانستانـای این گـک هام به دست می آید. نام گذاری و مار ـنفت خ

 ذیل صورت گرفته است. نفوذ پذیری شان به رشح  ۀحسب درجه
 (.008 - 108، 008 - 018،  508 - 088، 518 - 518، 01 - 588، 68 - 78قیرهای )

وق ـرم فـی از قیرهای نـوا دادن به یکـا، که با هـای دیگر این قیرهـارک هـمهمچنان 
 (.18 - 08، 18 - 08، 58 - 08عبارتند از: قیرهای ) ،تهیه می شوند

که معرف انعطاف پذیری قیر  Rقیر جامد اکساید شده که با عالمت اختصاری  -ب
است، منایش داده می شود. این قیر از دمیدن هوا در مخلوطی از قیرهای نرم و مواد 

به مارک های  نفوذ پذیری ۀنرمی و درج ۀسنگین بدست می آید و بر حسب نقط روغنی

... ارزیابی مواد عایق کاری رطوبتی و  
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 .R  ،51- 78  R (255:1) 01 - 01ذیل نام گذاری گردیده اند: 
 برتری های قیر و تات

 
 

  ؛به بعضی عایق های رطوبتی اقتصادی تر نسبت -5
 ؛کاربردیقابل اطمینان از نظر  -0
  ؛غیرقابل نفوذ در مقابل آب و رطوبت -1
   ؛ها و منک هاالقلی مقاومت در برابر اسیدها،   -0
 ؛چسپنده گی بهرت -1

 نواقص عایق قیر و تات
 
 

 ؛ی این عایق به مرور زمان می باشدگه پوسید -5
 ؛به دنبال داردگی محیط زیست را ه آلود -0
 ؛بر اثر نشست های احتاملی ساختامنگی ه پار  -1
 ؛سال است 58ه طور متوسط کمرت از عمر مفید عایق ب -0
 ؛زیاد و هزینه های قابل توجه همراه است ترمیم متناوب آن با مشکالت اجرایی -1

 

مواد عایق  نام تجارتی یک نوععایق های پیش ساخته ) ایزوگام (:  -6
و غیره است. ایزوگام وض آبازی ـم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، حـضد ن ۀآماد

ای نفتی بدست ـه محصوالتوذ آب و از ـی از رخنه و نفوگیر ـپوششی است برای جل
 ه تا چهل سال گذشته به صورت سنتیعایق کاری رطوبتی ساختامن ها کمی آید. 

با پیدایش عایق های رطوبتی و برتری های  ،با اسفالت و قیر و تات انجام می گرفت
 (.  4:7این نوع عایق ها به تدریج جای خود را به ایزوگام دادند )

 تشکیل می شوند: ذیل ۀین عایق ها معموالً از مواد اولیا
  ؛68 - 78یر صنعتی با مارک ق  -5
 ؛پولی اسرت سوزنی ۀیک الی -0
    ؛نخدار از ) پشم شیشه ( ۀیک الی -1
 ؛(APPمواد پولیمیری به نام اتکتیک پولی پروپیلن ) -0
 ؛و چسپ( فیته باند )  -1

 طبیعت
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   ؛نیز استفاده می شود 688از پودر مس  و در بعضی از این عایق ها تالکپودر  -6
 ؛تیلنفلم پولی ا -7

 عایق های پیش ساخته شده در مجموع به دو دسته تقسیم می شوند:
 ؛مخصوص تهداب ساختامن ) عایق تهداب ( ۀعایق های رطوبتی پیش ساخت -5
 حوض ۀساخته که مخصوص سطوح خارجی، بدن ایق های رطوبتی پیشـع -0

 عایق بام ( می باشد. آببازی و تونل ها )
 می کند یک از این عایق ها مواردی را معرفی ای هررم ها و مقررات ساختامنی بر نو 
 ؛این قسمت قابل یاد آوری می باشد که در

 اجزای تشکیل دهنده عایق تهداب:
 می تواند در این عایق مورد استفاده قرار گیرد:الیی: انواع الیی های ذیل  -5

 ؛1075فلت الیاف شیشه یی مطابق مشخصات ستندرد  -الف
 ؛1008سرت مطابق مشخصات ستندرد لی او فلت الیاف پ -ب
 ۀیاف شیشـلت الراه فـهم 1007ی اسرت مطابق با ستندرد ـپول ۀمنسوج نبافت -ج
 ؛1075ق مشخصات ستندرد ـمطاب

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 (5:6) در پوشش ساختامن ها عایق کاری پیش ساخته شده :1شکل 
و  ند قیرا می تواـچسپنده هر یک از الیی ه ۀماد: الیه یی ۀچسپند ۀماد -2

... ارزیابی مواد عایق کاری رطوبتی و  
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د به ـایق بایـد. سطح رویین عـای اصالح کننده باشـزودنی هـوطی از قیر و افـیا مخل
معدنی مثل پودر تالک  ۀگی داخل رول از مواد خورد دانه منظور جلوگیری از چسپند

گی، ه ونه خوردـگاری از هر ـی باید یکنواخت و عـاالیود. سطح بـو یا میکا پوشیده ش
 فلم پالستیکی و یا مواد میده. سطح تحتانی عایق رطوبتی باید با پستی و بلندی باشد

 معدنی مثل پودر تالک پوشیده شود. ۀدان
 

 ۀمندی است که الی ۀمتشکل از دو الی ایق بام:ـع ۀجزای تشکیل دهندا
رت می باشد، الیاف شیشه و الیه فوقانی از جنس منسوجات پولی اس فلت زیرین از

ذاب قیر اصالح شده با مواد پلیمری اشباع می گردد، هنگام م ۀاین دو الیه به وسیل
بسته بندی برای جلوگیری از چسپنده گی هر طرف عایق با مواد میده دانه و یا فلم 

 پالستیکی روکش می گردد.
 

 ایقـذاب قیری در عـاز م وندهـاشباع ش ۀ که به عنوان الیمنسوج پولی اسرت
 (.3:5) های رطوبتی پیش ساخته به کار می رود

 ی اسرت نبافتهویژه گی های پول
 

 سطح منسوج باید یکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد. -5
 ۀونـردن باید به گـودن و یا قطع کـمنات کردن، قیچی ـمنسوج در هنگام ق -0

 نسبی عاری از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد. 
 چسپنده گی داشته باشد. C 060 - 01حرارت  ۀسوج باید که در هنگام رول در درجمن -1
 تجاوز کند. 43Kgوزن هر رول نباید از  -0
 جذب شیره پولی اسرت باید یکنواخت و یک دست باشد.  -1
که هنگام جابجایی اوالً باز نشوند،  وی بسته بندی شوندـا باید به نحـه رول -6

ته گی یا برآمده گی در رفرو ـونه فـود هرگـاری از وجـم و عـد منظـندی بایثانیاً بسته ب
 مقطع بیرونی باشد. 

 رول ها باید در یک لفاف کاغذی یا پالستیک بسته بندی شوند. -0
 الیاف شیشه ) تیشو (فلت  رشایط

 

 یکنواخت باشد. فلت الیاف شیشه باید دارای سطح -5

 طبیعت
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چسپناک و پس از مراحل حرارت دهی کامل  ۀباید با ماد فلت الیاف شیشه -0
 ظاهری و رنگ یکنواخت باشد. از نظر شکل

که  دـاشویتی از جنس شیشه بـای تقـخ هـد دارای نـبای فلت الیاف شیشه -1
 فواصل معین و یکنواخت بطور پیوسته در متامی طول فلت ادامه یابد.

  شیشه مشاهده نگردد. ۀگونه خردروی سطح فلت باید هیچ -0
گام باز منودن رول چسپنده اری از رطوبت بوده، هنـباید ع فلت الیاف شیشه -1
 نباشد.
فلت نباید به راحتی دو پوسته شود و باید لبه های آن صاف و بدون پستی  -6

 و بلندی باشد.
 یل می باشند:ذهای رطوبتی پیش ساخته دارای مشخصات ستندرد  اکرث عایق

 ؛1x10 mو در ابعاد  43Kgوزن یک رول در حدود  -5
 ؛می باشد mm 4درد که حد ستن mm 6 - 2ضخامت از  -0
 ؛mm 20نخ های تقویت کننده  ۀحد اکرث فاصله -1
 ؛%10-8و افزایش نسبی عرضی  50 -56افزایش نسبی طولی  -0
 ؛%1و کاهش وزن  %1جذب آب  -1
 ؛-Co10انعطاف پذیری در رسما  -6

  حال در این قسمت الزم است مزایا و معایب این نوع عایق ها را نیز ذکر کنیم.
 یق های رطوبتی پیش ساختهمزایای عا

 

 ؛اجرای رسیع و آسان -5
   ؛-  Co40رسمای و  Co + 130مقاوم در گرمای  -0
 ؛ی منی شونددچار پوسیده گی و شکننده گ -1
 ؛انعطاف پذیری فوق العاده باال -0
 ؛سال 51 - 58طول عمر زیاد نسبت به عایق های دیگر از  -5
 ؛Kg/m 24.30سبک بودن در حدود  -6
ی از انبساط و ـای احتاملـابل فشارهـپولی اسرت در مق ۀـه علت دارا بودن الیب -7

 (.7:4)انقباض ساختامن مقاوم می باشد 

... ارزیابی مواد عایق کاری رطوبتی و  
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 واقص عایق پیش ساخته ) ایزوگام (ن
 ماه ) از زمان تولید ( به علت عدم نگهداری مطلوب 6فاسد شدن عایق بعد از  -5

 . ( هداری شودنگ C035 - 5) باید به صورت عمودی در حرارت 
 باشد.   در موقع ترمیم محل آسیب دیده گی از سایر جاها باال تر می -0
 بنفش. ی ماورا عۀتجزیه شدن بر اثر اش -1
 که دارای مواد اولیه خارجی می باشند (. یگران بودن این عایق ها ) عایق های -0

اری از گرد و ـباید سطح کار ع ،ایق ها ) قیر و تات و پیش ساخته (ـدر این نوع ع
هر  خاک و رطوبت باشد و اگر سطح آسفالت باشد برای عایق کاری با ایزوگام باید در

مشتق قیر رقیق شده در آب یا بنزین روی سطح پخش  300gمرت مربع سطح حد اقل 
مشتق قیر  280gهر مرت مربع سطح حد اقل  باید در ،گردد و اگر سطح سمنتی باشد

ای تولید ـبعضی از کارخانه ه ردد.ـطح پخش گـروی سده در آب یا بنزین ـرقیق ش
از  %85نیز تولید می کنند که حدود  املونیمایق های پیش ساخته با روکش ـع ۀکنند

 نور و حرارت را منعکس می مناید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبیعت
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 ق کاری رطوبتی را نشان می مناید.انواع مختلف عای ۀارزیابی و مقایس :5جدول 
 

 

 معرفی انواع مختلف عایق های رطوبتی ذکر شده دیده ۀ( از مقایس5)در جدول 
می شود که عایق رطوبتی پیش ساخته ) ایزوگام ( نظر به برتری های مؤثر تخنیکی 

 برتری ها نواقص
 ۀواع عمدان

عایق کاری 
 رطوبتی

امره
ش

 

 عمر بسیار کم دارد.   -5
 وزن ساختامن را زیاد می سازد. -0
زمان به  گی محیط زیست را با گذشته آلود -1

 دنبال دارد. 

 اقتصادی است.    -1
 از مواد محلی تهیه می شود. -0
 

عایق کاری 
 5 با کاه گل

 .گی به مرور زمان این عایقه پوسید -5
 ودگی محیط زیست را به دنبال دارد.آل -0
 پارگی بر اثر نشست های احتاملی ساختامن. -1
عمر مفید عایق به طور متوسط کمرت از  -0
 سال است.  58
ترمیم متناوب آن با مشکالت اجرای زیاد و  -1

 هزینه قابل توجه دارد.

اقتصادی تر نسبت به بعضی  -5
 عایق های رطوبتی. 

 کاربردی.  رقابل اطمینان از نظ -0
غیرقابل نفوذ در مقابل آب و  -1

 رطوبت. 
مقاومــت در برابــر اســـیدها،   -0

 ها و منک ها.القلی 
 چسپنده گی بهرت. -1

عایق کاری 
 قیر و تات

0 

 از زمان تولید ماه ) 6فاسد شدن عایق بعد از  -5
    باید به  وب )ــــداری مطلـــدم نگهـــ( بعلت ع

نگهداری  ) C0 35 - 5صورت عمودی در حرارت 
 شود. 

در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر  -0
 جاها باال تر می باشد.  

 بنفش. ء تجزیه شدن بر اثر اشعه ماورا -1
کـه  یعـایق هـای گران بـودن ایـن عـایق هـا ) -0

 دارای مواد اولیه خارجی می باشند. 

 اجرای رسیع و آسان.  -5
ـــای  -0 ـــاوم در گرم و  C 0+ 130مق

 .– C040ی رسما
 گیه شکنند گی وه دچار پوسید -1

 منی شود.
 انعطاف پذیری فوق العاده باال. -0
طول عمر زیاد نسبت به عایق  -1

 ( سال. 51 - 58 های دیگر از )
 4.30ســبک بــودن در حــدود  -6
2Kg/m  . 
پلی اسرت در  ۀبه علت دارا بودن الی -7

مقابل فشارهای احتاملی از انبساط و 
 .ن مقاوم می باشدانقباض ساختام

عایق کاری 
 ایزوگام

1 

... مواد عایق کاری رطوبتی و ارزیابی  
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تفاده بناًء پیشنهاد می گردد تا در ساختامن ها از آن اس ،قتصادی، مناسب تر استا -
 بیشرت صورت گیرد.

 یجه گیرینت
   نتایج ذیل را می توان ارائه منود: از محتوای مقاله هذا 
رش ـداب یا فــایق کاری افقی روی تهـبه ع ودی باید کامالًـایق کاری عمـع -5

 متصل شود. 
الیه های عایق در متام طول دیوار، بام و یا هر سطح ساختامنی که عایق کاری  -0
 اید به هم متصل باشد. ب ،می شود
به  می توانند ،کلیه مصالحی که دارای منفذ و یا حفره های سلول مانند نباشند -1

 عنوان عایق رطوبتی مورد استفاده قرار گیرند.
ه های ــا می توان از ورقـر جلوگیری از نفوذ رطوبت در ساختامن هـبه خاط -0

قه های فلزی، از بست، ورقه های نازک املونیم، کاغذ قیر، پارچه های شیشه یی، ور 
 فایربی و تخته های مخصوص استفاده منود. 

 پیشنهادها
 کیفیت عایق کاری عنارص ساختامن در مقابل رطوبت، پیشنهاد ایبه خاطر ارتق

 های ذیل را قابل ذکر می دانم:
م پیر و ـم و ساختامن را نـکه گفته اند: "انسان را غ طوری ،روفـول معـبه ق -5
ر اثنای طرح و دیزاین بخاطر ارتقای کیفیت ساختامن باید د ،ه می سازد". بناءً فرسود

  تدابیری عایق کاری رطوبتی نیز در نظر گرفته شود. ساختامن ها
طح ـس تا د می گرددپیشنها وبتیـایق کاری رطـای کیفیت عـر ارتقاطـبخ -0

واد اضافی خوب ـم ایق کاری باید از گرد، خاک وـع ۀعنارص ساختامنی قبل از پروس
 پاک و صاف گردد.

در مواردی که ارتفاع دیوار زیاد باشد و احتامل جدا شدن الیه های عایق از  -1
ای ـبرای نگهداری الیه ه . نباید از میخ یا اجسام نوک تیزدیوار وجود داشته باشد

  گردد.عایق استفاده 
تا از بهرتین  رددـگپیشنهاد می  ،ایق کاریـوب عـاطر بلند بردن کیفیت خـبخ -0

 طبیعت
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تات با بافت متوسط دانه استفاده گردد که ضمن داشنت استحکام کافی تات یعنی از 
با بافت مناسب، کاماًل سامل و  و همچنان تات نو قیر الزم و کافی در آن نفوذ می کند

 باشد.  2380g/mوزن آن حدود 
یده می شود که معرفی انواع مختلف عایق های رطوبتی ذکر شده د ۀاز مقایس -1

 سباقتصادی، منا -( نظر به برتری های مؤثر تخنیکی  ایزوگام عایق رطوبتی پیش ساخته )
 مورد استفاده وسیع در ساختامن ها قرار گیرد. بناًء پیشنهاد می گردد تا ،تر است
    ایق کاری رطوبتی را بقایای نفت و قیر تشکیل ـفیصد مواد ع (90)که نود از این -6

بناًء پیشنهاد  ،ز جانب دیگر افغانستان دارای ذخایر نفت و گاز نیز می باشدمی دهد و ا
 در داخل کشور احیأ گردد. ید ایزوگام و مواد عایق رطوبتیمی منایم تا فابریکه های تول

 مآخذ
انتشارات  ح ساختامنی،ـمصال .تمدمع ،علی محمد .اـ، محمد رضشاه نظری -5

  .071 تعداد صفحات، هـ . ش 5100 زمستان جایران، چاپ پن -تهران  ،الد نورمی
اعضای انتشارات  ،ح ساخت و آزمایشگاهـمصال .، حسن پرویز رفعتیصادق -0

داد ــتع ،هـ . ش 5100ال ـایران، س -ران ــته هیئت علمی دانشگاه امام حسین ) ع (،
 .617 صفحات
رکز م نور انتشارات میالد مصالح ساختامنی، .محمد، کریم میرا، ییطباطبا -1

تعداد  ،هـ . ش 5100اپ دوم سال ـایران، چ -ران ـته نرش دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 .071 صفحات

4 – http: // www.civilarc-blogfa.com 
5 – http: // g – eng.ir/for urns//heard 3492.hfml. 
6 – http: //www.webgozar.com. 
7 – http://fa.wikipedia.org/wiki/       
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 رسمحقق انجنیر حیات الله امینی 

 تکنالوژی معارص و جدید جهت طراحی ساختامن
 های مقاوم زلزله در کشور

 خالصه
 ۀزلـزل ارـچهدارد.  الیا قرارـهم -زله خیز جهانی آلپ ــبند زلافغانستان در کمر 

ی ـگرفت و خسارات مال رقـر نفر را در والیات شامل شزاـان ده هـکشور، ج اخیر در
وع زلزله یک پرابلم جدی در شهرهای بزرگ کشور بوده، ـوق ،پس هنگفت به بار آورد.

اوم ـمق ،اله را می طلبد. بناءً ــوری و رضوری پیشگیرانه ذکر شده در این مقـتدابیر ف
داسازی عنارص ساختامن و ـر حتمی و رضوری است. جــا یک امـختامن هسازی سا

ریکا، چاپان، زیالند استهالک کننده های قوای زلزله در کشورهای پیرشفته، مانند: ام
 ه و غیراقتصادی است.نینتایج خوب داشته، اما پر هز کشورهای اروپاییجدید و 
 مقدمه

عالرتین کمربند زلزله خیز جهان؛ افغانستان یک کشور زلزله خیز است که در ف
که در  می دهد حصائیه های دو دهۀ گذشته نشانهاملیا قرار دارد. ا -یعنی آلپ 

 نفر جان خود را از دست داده و خسارات 58888چهار زلزله اخیر در این کشور در حدود 
. زلزله در هوای آزاد است هنگفتی مالی در والیات شامل رشق کشور وارد گردیده

ان را منی ُکشد، فقط ساختامن های اعامر شده توسط خود انسان ها است که انس
 بعد از وقوع زلزله جان انسان را می گیرد. 
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سال قبل از امروز، کاربرد روش طراحی بر اساس ظرفیت، انجنیران  10تقریباً 
 ساختامنی را قادر به طراحی ساختامن های مقاوم زلزله منود.

 

ایی را تهیه کرده اند تا از فروریخنت ـای ساختامنی و روش هودهـامروز محققان، ک
وی به خصوص در کشورهای پیشرتفته ـزله های بزرگ و قـا در زلـو تخریب ساختامن ه

سنگین زمان از کار افتادن ساختامن را از  ۀیری و جلوگیری شود، حتی اگر هزینپیشگ
ازی پس از ـهنگفتی برای بازسم مصارف و خسارات ـزینه ها خارج کنیم، باز هـدایرۀ ه

 وقوع زلزله رضوری است.
 

 تحقیق اهمیت
 
 

هامنا اعامر ساختامن  ،یکی از مهمرتین و اساسی ترین روش کاهش خطرات زلزله
 از اهمیت خاصی برخوردار است. می باشد که این کارهای مقاوم زلزله و خانه  ها

 

 تحقیق مربمیت
 

را ببار  ی هنگفتیـی و تلفات جانـخسارات مال دیم االیامـزلزله در افغانستان از ق
 بر خوردار است. ۀزلزله در کشور از مربمیت ویژ  اومـآورده، بناًء اعامر ساختامن های مق

 

 تحقیق هدف
 

 هدف مقاله را اعامر ساختامن ها و منازل آسایشی با روش جدید و تکنالوژی معارص
ان و افغانستان، مواد ساختامنی با مصالح ساختامنی مقاوم در کشورهای پیرشفتۀ جه

عرصی و محلی قابل دستیاب و توجه جدی انجنیران ساختامنی و مردمان محل در این 
 زمینه تشکیل میدهد.

 

 سوال تحقیق
 

 سوال تحقیق را چگونه گی اعامر ساختامن های مقاومت زلزله به اساس تکنالوژی
 جدید و معارص در بر می گیرد؟

 

 روش تحقیق
 

مطالب مهم و اساسی  ۀمقاله را تجزیه و تحلیل همه جانبدر این روش تحقیق 
محتویات مقاله با استفاده از ماخذ داخلی، خارجی، تجارب شخصی و تطبیق آن در 

 طبیعت
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 رشایط افغانستان تشکیل میدهد.
 الوژی معارص در کشورهای پیرشفتهطراحی تکن

 طراحی تکنالوژی معارص به دو روش صورت می گیرد:
یی عنارص  داسازی زلزلهـتئوری ج زلزله یی عنارص ساختامن:جداسازی  -8

 بیشرت از صد سال قبل از امروز که سازی پایه نامیده می شودساختامن ها اکرثاً جدا
 مطرح شد.

و  کدان انگلیسی ثبت و ارائه گردیدهزیـتوسط ف .م 5787اولین اخرتاع در سال 
ه برای جداسازی دیوارهای باربردار را به عنوان وسیل پیشنهاد استفاده از پودر تالک

 کرد. ئهاز اساس ساختامن ارا
د ـمیرس نشد. از آن به بع .م 5778ۀ ـکار برد این روش در پروژه ها تا اواخر ده

و زیالند جدید  اکرثاً در جاپان، امریکا، اروپا ساختامن در رسارس جهان 0888تقریباً 
 ند.از بسرت زمین توسط بولربنگ ساچمه دار جدا شد

زله یی عنارص ـسازی زلداـاز ج وبهــک .م 5771سال  ۀزلـاپان پس از زلـکشور ج
 ساختامن ها استفاده چشمگیر منود.

 عامر گردیده استساختامن در این کشور مطابق این روش ا 5188 ،در حال حارض
 (.067:0ساختامن های مجهز به این سیستم را در جهان دربر می گیرد )از  یکه نیم

خ آن در ذهن ـرات تلـم خاطـرد تا هنوز هـوبه در جاپان وارد کـزله کـانی که زلبا تک
دند که مردم باقی است. برخی مردم جاپان خود را ملزم به پرداخت هزینه های گزاف کر 

می شود، تقریباً متام شفاخانه های جدیداً از زلزله ساختامن ها  باعث افزایش مصؤنیت
شاهد افزایش  ،این سیستم مجهز گردیده است. همچنان کشور جاپان به در اعامر شده

 ظهور در کشورهای امریکا و زیالند جدید هستیم.روز افزون استفاده از این روش نو 
برتری و خوبی روش مذکور به ساده بودن تئوری و میکانیزم کار آن است. تعمیری 

زله ـوع زلـوق ار شده است و هنگامـرا مجسم کنید که روی یک بلربنگ ساچمه یی اعم
 زله، تنها تهدابـواج زلـمی ماند، زیرا به اثر ضیاع انرژی ام تعمیر تقریباً بی حرکت و ساکن

 ( می کند.   رفت و برگشت ساختامن به شدت همرای زمین حرکت اهتزازی )
حرکت بلربنگ ساچمه یی باعث تعدیل حرکات نسبی بین بخش روبنای تعمیر 

... تکنالوژی معارص و جدید جهت  
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 (.5و زمین می گردد شکل )
سازی عمودی نیز دالبته برای عملگرد کلی تعمیر در برابر اهتزازات عمودی جا

، اما تطبیق آن پیچیده و بودهری و مفهوم این روش جدید آسان تئو  ،چندرضورت است. هر 
ریباً عاری از اصطکاک که سطح متاس تعمیر با تهداب تق یخصوصاً هنگام، دشوار است

 حالت خطرناکی باالی تعمیر رخ خواهد داد. ،نهنگام وزش بادهای شدید و طوفا باشد،
 ،این سیستم باید در برابر وزش باید پایدار و محکم باشد. همچنان ،به هر صورت

گرداننده باشد که هنگام وقوع اهتزازات زمین به ین سیستم باید دارای ساختامن باز ا
 طور مداوم ساختامن را وادار به باز گشت به مکان اصلی اش مناید.

قوای امواج زلزله باعث کاهش واکنش زلزله یی بخش روبنای  ۀهالک کننداست
ی تکیه گاه ساختامن و کاهش تغییر شکل افقی نسبتی می گردد که مستلزم طراح

 که در این مقاله گنجایش ندارد.  ها و جزئیات دیگر است
 یپوهنتون آموزشی طبی در کالفورنیای جنوب .م 5770سال  ۀدر زلزل ،به طور مثال

 نگاه زلزله یی از بسرت زمین جدا شده بود، کوچکرتین آسیب را ندید، در حالیکه که از
 دیگر در نزدیکی آن آسیب های زیادی دیدند. ۀشفاخان 7

 

 طبیعت
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روش جدا سازی زلزله یی، گزینۀ خوب و مناسب جهت کاربرد در ساختامن های 
 مقاوم زلزله می باشد.

 ن روش قرار ذیل است:قابلیت کاربرد ای ۀحدود کنندهمواد م
 ان تناوب طبیعیـاع و زمـبیشرت از ده طبقه ارتف که ای انعطاف پذیرـساختامن ه -5

ثانیه بیشرت   1.8 - 0.8ثانیه دارند، امکان دارد زمان تناوب آن بین  5.8اهتزاز بیشرت از 
 نشود.
) با رسعت کمرت  ،سخت لزله نظر به کثافت مواد در احجارامپلیتود امواج ز  -0
  ( و در احجار نرم با رسعت کمرت و امپلیتود زیادتر می باشد.بیشرت
زی ساختامن اعامر شده باالی طبقات خاک های نرم که زمان تناوب اهتزا -1

سازی با زمان تناوب مشابه میتواند منجر به بروز طوالنی داشته، وجود سیستم جدا
 تشدید امواج زلزله ) ریزونانس ( شود.

  .ی شکسته گی هادر زمین مرتاکم شهری حاو  -0
 .مصارف باالتر از حالت عادی -1
تیراس دریا،  ا، کنار وـوه ها، پرتگاه هـا در جناح پُرمیالن کـار ساختامن هـاعم -6

 طبقات آبدار. و کنار رسک های عمومی
دا از زمین، نیازمند سیستم عنارص عمودی، مانند: دیوارهای ـیک ساختامن ج
ر ـحتی اگابله کند، ـمق وای بادـباید با قساختامن دیگری  رـعرضی است که شبیه ه

الزم است قوای زلزله مسیرهای  ،ی زمین باشدساز ساختامن دارای سیستم جدا
به  یــتوجهابل ــقزله آسیب ــوع زلـوق گامـمناسبی برای انتقال داشته باشند. هن

ن صورت عنارص ــدر ای ،ساختامن شکل پذیر یک ساختامن متصل به زمین بوده
 ن بر حالت عادی و بدون اسیب پا بر جا خواهد ماند.ساختام
ل ــو یا با حد اق سکلیت های معمولیان دارای سازی زلزله یی با ساختامجدا

 عنارص عمودی نیز نتیجۀ خوبی داده است.
ای بلند در زیالند جدید از زمین ــدو ساختامن احداث شده به روی شمع ه

ان تناوب طبیعی بلند ـزم کمک این روش به دا شده اند، تا بتوان بهـراف شان جـاط
 سازی زلزله یی دست یافت.برای جدا

... تکنالوژی معارص و جدید جهت  

 



      

74 

 

انه به روی ستون های ـرار گیری صفحۀ جداسازی را در فضای رو به خـمکان ق
 این یک روش علمی و موفقیت آمیز است که ساختامن ،دهند طبقۀ هم سطح قرار می

زیالند جدید با سیستم دیوار بار جدید و قدیمی به میزان قابل توجهی در امریکا و 
بردار شامل بعضی تعمیرات تاریخی و فرهنگی از نظر زلزله از بسرت زمین شان جدا 

 گردیده است.
عنارص ساختامنی بهرتین روش برای  ۀسازی زلزلخالصه اینکه، از نگاه نظری، جدا

استفاده از چه حالت های وجود دارد که در آن ه با قوای تخریبی زلزله است. اگر مقابل
رود از ورود مقدار  روش جدا سازی نامناسب است، اما در محلی که این روش به کار می

انرژی تخریبی زلزله به ساختامن پیشگیری می شود. مناسبرتین و مقاومرتین ساختامن 
  در مقابل زلزله وقتی انتخاب شده می تواند که کار مشرتک متام عنارص وزن بردار عمودی

 دیوارها و غیره توسط روابط افقی ) از قبیل پوشش های آهن کانکریتی با یکنوع ) پایه ها (
 (.00:1ریخت و عین فابریکه یی مواد فلزی و غیرفلزی ( به صورت مطمنئ تأمین گردد )

ا ـاستهالک کننده ه زله:ـانرژی تخریب زل (Dampers)ای ـاستهالک کننده ه -0
) رضبه  کمک فرن و جمپ گیر رد مشابه دارند.ا عملکـای موترهـگیرهمانند کمک فرن و 

ذب، شتاب و حرکت ناشی از تکان و لرزش ـانرژی های اهتزازی سیستم را ج گیر (،
می سازد،  دـکان مساعـدام تـی آرام و بدون کـم و زمینه را برای یک راننده گـرا ک

ی زلزله انرژ  ۀکل کلی با عنوان استهالک کننداستهالک کننده ها را به ش ،همچنان
رکی ( را به انرژی ـ) ح این عنارص انرژی دینامیکی در یک ساختامن می شناسند.

حرارتی تبدیل و همزمان باعث کاهش تغییر شکل های افقی و صدمات بعدی آن 
را  عنارص سبکرتین دهند تا یا اینکه به طراحان اجازه می ی شودبه داخل تعمیر م
 دیزاین منایند.

ساز و تعمیرات در محالت سیستم های جدا اع مختلف،استهالک کننده به انو 
 بخش های روبنایی ساختامن کار گزاری می شوند.

ساخته در کشور امریکا انجام شده  قاتی با حامیت صنایع کانکریت پیشتحقی
که از آسیب پذیری دیوارهای عرضی کانکریتی از نوع پیش ساخته شده، جلوگیری 

 (.501:1می کنند )
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شهر کابل نیز توسط پیش ساخته ها به کمک دستگاه بنایی  مکروریان های
درجه یا بال را دارند،  0ساختامنی اعامر گردیده که نتایج قناعت بخش و مقاومت تا 

ردن قطعات و بر ـریب و ترمیم امکان باز کـم و هنگام تخـات کـوب، ضایعـکیفیت خ
 چیدن راحت آن ها میرس است.

 خصصان سقف کانکریتی زلزله یی به گونۀ طراحیبرای مقاوم سازی ساختامن، مت
 کرده اند که به شکل ناهم فاز با ساختامن چند طبقه یی تحتانی خود اهتزاز می کند.

پتانشیلی برای کاهش حجم عنارص عمودی مقاوم زلزله فراهم در این صورت 
 خواهد شد.

 رین مسیردر سال های اخیر مصالح مرکب از انواع الیاف مسلح کننده پر رونق ت
برابر را فرا راه انجنیری زلزله باز کرده است. سطح مقطع با الیاف کاربن تقریباً ده 

 ای ) صمغ ( مصنوعیــهای ساختامنی با رزین هوالد بوده و کاربردــاوم تر از فـمق
(synthetic resin) ترکیب می شوند. 

له یی ساختامن ها به به علت هزینۀ زیاد، این مواد را بیشرت برای تقویۀ عملکرد زلز 
بنایی  ستون های مسلح شده ضعیف و همچنان تحمل قوای کششی قطری در مصالح

 غیرمسلح استفاده می کنند.
 آمد استهالک کننده را دارند.های حافظه دار قابلیت ارتقای کار الیاژ 

بدون شک، ویژه گی های خاص این نوع مصالح فرشده گی و کشیده گی است 
 شده و می تواند به موقعیت اصلی خود بر گردند. که باعث جذب انرژی

 ۀپیرشفتچنین مشخصه موجب شده تا بتوان این مصالح را اساس مشخصه های 
  استهالک انرژی قرار داد.

 ،وتاه که به کانکریت اضافه می شودوالدی و یا دیگر انواع الیاف کـرشته های ف
 باعث کمرت شدن ابعاد ساختامن می گردد. 

ود زمینه ـساختامنی شده که خ ۀاین پیرشفت ها سبب توسعۀ گزیناز بسیاری 
 (.001:1می شود ) ساز ارتقای کیفی معامری

تا اکنون هر چه گفته آمدیم مربوط تکنالوژی و مواد ساختامنی معارص طراحی 
 مقاوم زلزله در کشورهای پیرشفته جهان بود. یساختامن ها
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ب مانده مانند افغانستان را طوری ساختامن های مقاوم زلزله در کشورهای عق
د یگر به بررسی گرفته اند تا به مرحلۀ تکنالوژی معارص و جدید روز نایل شویم که تا 

 هنوز خیلی فاصله و وقت الزم است.
 مـر، تنگدستی، بیکاری، کـه ده فقـ، با بیشرت از ساست جنگزده افغانستان کشور

تا در قسمت اعامر  ،مجال آن را نیافته دیگر، دولتکاری و بی امنیتی و غیره عوامل 
ی و ی زلهـاوم سازی زلـدید مقـ و جارصـزله و تکنالوژی معـاوم زلـای مقـساختامن ه

 دست گیرد. مصالح جدید اقدامات جدی و عملی روی
ر شهرهای بزرگ و کوچک ـای که در کابل پایتخت و دیگـاز بلند منزل ه یدادـتع

ای خصوصی اعامر ـراد توامنند و رشکت هـود افـۀ خـعرسد. ذری ده میـکشور به مشاه
زله یی، ـتکتونیکی، زلای ساختامنی، ــمعیاره ۀا هیچ گونـگردیده است که در آن ه

 مد نظر گرفته نشده است. اگر خدا ریینوجیکی، هایدروجیولوجیکی و جیوانججیول
بابر ( در کابل ) زمان حمکروایی  .م 5181سال  ۀشدیدی مانند زلزل ۀنا خواسته زلزل

فاجعۀ بزرگی را در قبال خواهد داشت که  ،یگر شهرهای کشور به وقوع بپیونددو د
یات، ولسوالی ها و قریه جات اما در سطح وال مایۀ نگرانی و تشویش در آینده است.

دیمی و غیرمعیاری ساختامنی و ـبنابر اقتصاد ضعیف، مردم در خانه های گلی ق کشور
ز فرهنگ و امانت ـدیمی، جــصنعت معامری قگلی  ۀگی دارند. خانه ازی زندـاوم سـمق

 ،ای گلیـانه هـخ (.17:6ار می گردد )ـده که با مصارف کمرت اعمـی هموطنان شـتاریخ
داب ـکه با ته خصوصاً هنگامی ،زله داشتهـوای زلـضعیفرتین مقاومت را در مقابل ق

نفوذ آب، نم و رطوبت قرار م سنگکاری در معرض نرش و ـضعیف بدون سنگکاری و ک
داشته باشد و دستور العمل ساختامنی مراعات نشده باشد، خانه های گلی با معیار 

 (.510:7درجه زلزله مقاومت کرده میتوانند ) 7ساختامنی تا 
مدنی دولتی نظر به مقاومت  -خانه های شخصی و تعمیرات صنعتی  در کشور ما

 ف به ساختامن های ذیل تقسیم می گردد.شان در برابر زلزله از مقاوم به ضعی
 ؛ده و کانکریتی مانند مکروریان هاخانه های چوبی، پیش ساخته ش -5
رهای بزرگ و کوچک کانکریتی معموالً در مراکز شه -ای آهن ـساختامن ه -0

 ؛از نوع یک ریخت
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 ؛گادر یا مصالح سمنتی، گچی و گلی خانه اعامر شده با خشت پخته و -1
 ؛خانه های بلوکی -0
 ؛ا مصالح سنتی، چونه، گچ و گله و ساختامن های سنگی بخان -1
 ؛( باال تر از سطح زمین 30cmل ـداب سنگکاری حد اقـبا ته خانه های گلی ) -6
 کوه ها در مرکز و والیات کشور،های اعامر شده در جناح های پر میالن ه خان -7

نزدیک سطح ای زیر زمین ـا و مناطق آبدار که آب هـا، پرتگاه هـتیراس، کنار دریاه
 زمین باشد.

 شاملدر رفته، ـاله صورت گـمق ۀزله یی که توسط نویسندـقه بندی زلاز نگاه منط
که در آینده نیز تکرار آن  اتفاق افتادهزله ها رشق کشور در طول تاریخ شدیدترین زل

 (.510:0حتمی است، اما چه وقت و به کدام شدت کسی منیداند )
زله، اما با وقفۀ ـدیدات شدید زلـکشور با ته زی شامل و جنوب رشقـمناطق مرک

 وعـرخ نداده یا کمرت به وق ۀرب کشور، زلزلـردد. در جنوب غچندین ساله مواجه می گ
 دد. والیت هراتکشورها و والیات همجوار متأثر می گر  ۀپیوسته و یا از تکان های زلزل

 واج زلزلۀ کویته متحملمشهد ایران و والیت قندهار از ریزوناس ام ۀاز تکان های زلزل
اوم سازی ساختامن ـزله یی کشور، مقـخسارات می گردد. به اساس منطقه بندی زل

اوم سازی با ازدیاد یک درجه یا ـرق دارد. هزینۀ مقـها در هر والیت و منطقه از هم ف
 (.001:5مصارف کل ساختامن را باال می برد ) %30 - 20یک بال در مقابل زلزله تقریبا 

مقاوم سازی ساختامن ها در مقابل زلزله  ،ارم با برقراری صلح در کشورامیدو 
ا و ـای گلی تا به خانه هـار معیاری ساختامنی، خانه هـدر رشایط مملکت ما از اعم

تعمیرات بلوکی، سنگی، خشت پخته، آهن کانکریتی، پیش ساخته های کانکریتی، 
 ،مقاله ۀاز تحلیل و ارزیابی همه جانببعد تکنالوژی معارص و جدید ارتقاء و رشد مناید. 

 نتایج و پیشنهادهای ذیل به صورت خالصه ارائه می گردد:
 یجه گیرینت

در کشورهای پیرشفته و مرتقی جهان از دو روش تکنالوژی معارص و جدید  -5
سازی عنارص ساختامن، استهالک کننده ) جدا هاوم زلزلمق یطراحی ساختامن ها

 ید.استفاده به عمل می آ ها (
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اوی تئوری و میکانیزم ساده؛ یعنی ـزله یی حـسازی زلداـوبی جـبرتری و خ -0
ساختامن باالی یک بلربنگ ساچمه دار اعامر گردیده که هنگام وقوع زلزله، تهداب 
با زمین حرکت اهتزازی رفت و برگشت داشته و ساختامن تقریباً بی حرکت می ماند. در 

 ات عمودی، جداسازی عمودی نیز رضورت است .تعمیر در مقابل اهتزاز  ،عملکرد کلی
ای انرژی مانند کمک فرنها و گیر موتر عملکرد مشابه ـاستهالک کننده ه -1
 دارند.
رارتی تبدیل ـا انرژی دینامیکی ) حرکی ( را به انرژی حـاستهالک کننده ه -0

دی آن به ساختامن ـو همزمان باعث کاهش تغییر شکل های افقی و خسارات بع
 می شود.
متحده امریکا، جاپان، زیالند جدید  ایاالتاین روش اکرثاً در کشورهای  زا -1

 وسیع به عمل آمده است.  ۀو اروپا استفاده
 سازی زلزله یی ساختامن ها با اسکلیت های معمولی غیرقابل قبول وجدا -6

خوبی داده است که یک روش عملی و موفقیت  ۀیا حد اقل عنارص عمودی نیز نتیج
 امن های جدید و قدیمی می باشد. آمیز برای ساخت
 پیشنهادها

 الیات کشور ازو خانه های شخصی در قریه جات ولسوالی ها و  %90چون  -5
 یی و سنتی اعامرگل با سقف چوبی، سنگ کاری ضعیف تهداب به شکل بسیار ابتدا

 وزارت های انکشاف شهری و انکشاف دهات در چگونه گی اعامر ءً گردیده است، بنا
 اوم زلزله با اهالی مناطق زلزله زده کمک منایند.خانه های مق

ادارات ذیربط از اعامر خانه ها و تعمیرات بدون رعایت نورم های مقاوم  -0
 زلزله جلوگیری  به عمل آورند.

میالن کوه ها، پرتگاه ها، تیراس دریاها ر خانه ها در جناح پُر اـدولت از اعم -1
زیع یک یک منره زمین پالنی به اهالی و مناطق آبخیز جلوگیری به عمل آورده و با تو 

 این مناطق کمک منوده تا این مناطق خطرناک را ترک کنند.
ای نرم و ریگ ـاک هـرار باشد کنار سواحل دریا و مناطق ضخیم خـاگر ق -0

مانند سواحل دریای آمو در حیرتان و غیره نقاط کشور ساختامن اعامر گردد، شمع 
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 د.کوبی در تهداب ساختامن صورت گیر 
ضعیف اکرثاً گل  ح ساختامنیـصنعت ساختامنی ما به شکل ابتدایی با مصال -1

وم آورده، وزارت ـا هجـبه شهره رافــردم از اطــجنگ تحمیلی، م ۀـبوده، نسبت ادام
سازی و مسکن با اعامر ساختامن های بلند منزل و توزیع آن به کارمندان دولتی و شهر 
وی ـبتوانیم به س ل مناید تاـح ۀر کشور تا انداز بی رسپناهی را د ادی، مشکلـردم عـم

 تکنالوژی معارص و جدید اعامر ساختامن های مقاوم زلزله راه یاب شویم.
 مآخذ
 اکادمی. بررسی خصوصیات سیموتکتونیکی افغانستان .امینی، حیات الله -5

 .071تعداد صفحات  ،ش . هـ 1392سال علوم افغانستان، 
زله در افغانستان، اکادمی علوم افغانستان، ـزلوعات ـ. وقامینی، حیات الله -0
 .050تعداد صفحات  ،ش . هـ 5107سال 
ترجمه: دکرت محمود گالبچی و دیگران، طراحی لرزه یی  .چارلسون اندرو -1

 .085تعداد صفحات ، ش. هـ  5770سال برای معامران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، 
سعۀ پایدار، دانشگاه توسعۀ مسکن همسازی با تو . محمد مهدیمحمودی،  -0

 .571تعداد صفحات  ،ش . هـ 5775سال ، تهران چاپ دوم
نور زاد، غالم مجتبی و دکتور تراشینکو، و . ا. ی. استواری تعمیرات در مقابل  -1

  .518مجموعۀ صفحات  ،ش . هـ 5168سال ، زلزله، پوهنتون پولی تخنیک کابل
6- Prof.A.S.Arya, 1988, Protection of Educational building 

Egainst earthquakes. Bangkok Thailand.pp67. 

7- Ministry of urban Development and Housing (MUDH) 

government of Afghanistan, June 2003 Guidelines of 

earthquake resistant design, construction and retrofitting of 

buildings in Afghanistan pp. 153. 

... د جهتتکنالوژی معارص و جدی  
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 معاون رسمحقق انجنیر محمد اکرب احسان

 بررسی استفاده از کانکریت سبک باربر در ساختامن ها
 خالصه

دسته  طبقه بندی و داً ـبک تعریف شده و بعدر این مقاله نخست کانکریت س
زای ـو اج گردیدهترشیح  دف آنـبردار و ه انکریت سبک باربندی گردیده است. ک

مفید و نواقص  ضمن روی خصوصیات ی تصویری شده و دراساسی کانکریت باربر بررس
 شده است. دار در دو سطح حجم ارزیابیآن کار گردیده و همچنان کانکریت هوا

 مقدمه
همچنان اقتصادی بوده، در  .ت وزن سبک داشته و مقاوم می باشداین کانکری

برابر در  ،برابر یخ زده گی مقاومت داشته و عایق خوب می باشد و بخاطر وزن کم
های عرصی شخصی،  ساحات مختلف ساختامن اومت زیاد دارد. درـزمین لرزه مق

وها، ـل ها، خطوط ریل، سیلـرتوها، پی، میای هواـه دولتی، ادارات، مکاتب، میدان
 غیره موارد استعامل دارد. مسکونی و ام املنفعه،ـها، تعمیرات ع گدام
ن و تهداب آن شده که کانکریت سبک باعث کم شدن ابعاد اساسی ساختام 

 .نشان می دهدمقابل زمین لرزه را  وزن کم گواه اقتصادی بودن و مقاومت خوب در
 تحقیق اهمیت

 

مناسب  و از این سبب اهمیت دارد که دارای مزایای خوب، بهرت کانکریت سبک
 می شود.استفاده در اعامر بلند منزل ها بیشرت  ،رو ص کم دارد. از همینـوده و نواقب
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 ایق خوب در برابر آتش سوزی، زلزله و دیگرـهمیت دیگر آن اینست که  اقتصادی، عا
  اوم بوده، از خسارات مختلف مالی و جانی جلوگیری می کند.       ـآفات طبیعی مق

 تحقیق مربمیت
کانکریت  ایق بودنـبه لحاظ ع م داشته وـآن جایی که کانکریت سبک، وزن ک  از
مواد سوختی در ساختامن ها رودت که باعث کاهش میزان مقابل حرارت و ب سبک در
از خصوصیات  ،داردبیشرت لزله و آفات طبیعی مقاومت مقابل ز  در ،و همچنان می باشد

اظ به ـخوب دیگر این کانکریت اینست که ضد یخ و آتش سوزی می باشد، از این لح
           گردد.ارزشمندی کانکریت سبک توجه صورت گیرد تا مربمیت آن بیشرت برمال

 تحقیق هدف
سبک، مزایا و  ومات الزم پیرامون کانکریتـمعل ۀارائ ،الهـدف از نگارش این مقـه

ار ساختامن ها می باشد تا ـهمراه با مؤثریت تخنیکی و اجتامعی آن در اعم کاربرد آن
 ا خوبــکشور مدر  ،شدروز در اروپا استعامل میـبل از امال قـس 18این کانکریت که 

 گیرد. از آن در اعامر ساختامن ها صورت ثر ؤ م ۀشناخته شود و استفاد
 سوال تحقیق

 

را بلند برده و  آنران را پایین آورده، کیفیت وزن مجموعی ساختام ،کانکریت سبک
وی خوبی برای موضوعات ـتحریر شده جوابگ ۀالـازد که مقـتامن را اقتصادی می سساخ

 فوق می باشد.
 تحقیق روش

 

 و تجارب ساحوی نگاشته شده است. علمی معترباله با استفاده از کتب ن مقای
 (Light Weight  Concrete)کانکریت سبک 

انسان های اولیه پس از سپری منودن مغاره نشینی و حرکت بسوی صحراها، 
خانه های پوشش از نی  ،اولین رسپناه ها .رسپناه ها برای خود پرداختند به ساخنت

ج ساخنت خانه ها  با استفاده از سنگ و تخته سنگ ـبود و به تدری ها و الیاف نباتی
ه ب بناًء خانه های از نی و امثال آن از دیر زمان. های بزرگ در ساختامن ها مروج گردید
وسیع قرار گرفت، حتی تا الحال در بعضی از  ۀحیث عنارص سبک وزن مورد استفاد

 طبیعت
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 باشد.ماملک جهان و بعضی نقاط افغانستان مروج می 
کانکریت سبک عبارت از کانکریتی است که مواد سبک وزن به حیث مواد پر 

ای ـدانه ه از مثالً  ،ه های سبکـی در ساخت آن از دانـول ،کننده در آن کار می شود
 توان کانکریتی با وزن مخصوص استفاده شده است، حتی میمتخلخل نظیر سنگ پا 

ه و می تواند روی آب شناور آب سبک تر بود گرام بر مرتمکعب تهیه کرد که ازکیلو  088
 ) البته تا زمانی که آب جذب نکرده است (. این کانکریت بیشرت برای منا سازی، مباند
 بکار ،رح نباشدـاهای که مقاومت مطـای جدا کننده، سقف کاذب و اصوالً جـدیواره

الح سبک اولین گزارش های تاریخی در مورد استعامل کانکریت سبک و مصمی رود. 
است استفاده  ،مصالح سبکوزن به روم باستان بر می گردد. که از پومیس که نوعی 

لوانیای در پنس تامن با استفاده از شیل منبسطیک ساخ .م 5700در سال  کرده اند.
رشقی احداث گردید. کانکریت سبک کف دار یکی از انواع کانکریت سبک می باشد 

 دربرای اولین بار . کانکریت کف دار می دهدل آنرا هوا تشکیفیصد  08که بیش از 
ر ـبه دیگرعت زیادی نسبت ـف دار با سـای کـ. کانکریت هدـرفی شـمع .م 5701سال 

مانند  ،ردن فضاهای خالی ضخیمـل پر کـشام اص یافته است کهـد خـا رشـکانکریت ه
ای ـوض هـحاه ها، رسداب ها، زیرزمینی ها، معادن، ـوله های فاضالب، چـکانکریت ل
 از خواصی ،زون بر اینـمی باشد. اف ،ای که بی مرصف هستندـا و مرتوهـه ذخیره، تونل

 ظرفیت باربری خوب برخوردار می باشد. این نوع کانکریت و الیـایق حرارتی عـع نظیر
 .(179:4) وزن می باشد گرما مقاوم بوده، اقتصادی و سبک ابل رسما وـدر مق

 
 (00 : 1ت سبک ) انواع کانکری :5شکل 

... کبررسی استفاده از کانکریت سب  
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 طبقه بندی کانکریت سبک 
 ،(ACI - 87 - 116 Rریکا )ـسسه کانکریت امؤ ـریف مـکانکریت سبک طبق تع

ه ـکانکریتی است که وزن مخصوص آن از وزن مخصوص کانکریتی که با سنگ دان
 .می شود، به طور محسوس کمرت است های طبیعی یا شکسته ساخته

 .Low Density  Concrete)کانکریت سبک غیرباردار ) -5
 (.Structural Concreteکانکریت سبک باردار ) - 2
 (.Moderate  Strength  Concrete) متوسط مقاومت با سبک کانکریت - 1
کیلو گرام بر مرتمکعب و یا  088این نوع کانکریت ها با وزن مخصوص معادل   

 فرش ها و سیستم هایکمرت از آن است که می توان در دیوارهای داخلی و خارجی، 
رسدی، گرمی و صدا می باشد، این نوع  ۀختلف سقف استفاده کرد. کاهش دهندم

 د:تقسیم می شو ذیل  ۀبه دو دست کانکریت بر اساس ساختار داخلی
aکانکریت های اسفنجی : 

                                                                    

وط ـوا در مخلـای هـحباب ه ف،ـا با تولید کـکریت هن نوع کانـدر ساخنت ای
واد تولید کف در ـطریق مورد نظر یا از ـف مـاد می گردد. کـسبک دانه ایج -سمنت 
ه می گردد. ـوط اضافـکردن تولید شده و یا بصورت کف آماده به مخل وطـوقت مخل

 اشته باشد. گرام بر مرتمکعب وزن دکیلو  008کانکریت اسفنجی می تواند تا حدود 
b کانکریت با سبک دانه  سبک : 

 

 د. وزن مخصوصهای طبیعی و مصنوعی ساخته می شو  این کانکریت با سبک دانه
ت. چنانچه اضافه ر مرتمکعب اسـگرام در هکیلو  768تا  008خشک این مخلوط بین 

اومت آن ـمقزایش وزن کانکریت و ـی با وزن معمولی، موجب افیاـردن ریزدانه هـک
کانکریت،  م کردن وزن مخصوصـا ذکر این مطلب رضوری است که با کـام شود،می 

 مقاومت آن نیز کاهش می یابد.    
 کانکریت سبک بار بردار - 2

 

ود که وزن ـای استفاده می شـدار، از سنگدانه های سبک باربر ـدر کانکریت ه
ای ـسنگدانه ه باشد.ر مرتمکعب را دارا ـرام در هـگکیلو  5788از  له کمرتـکانکریت حاص

 طبیعت
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 می باشد. (ASTM - C 330طبق ستندرد ) ماً بر آورده می کنندکه این رشایط را عمو 
رار می گیرند ـق که مورد استفاده برای ساخنت کانکریت سبک بار بردار موادی

 عبارت اند از:
 دورانی. ۀاسیلیت منبسط شده در کور  و الف: شیل

 (.Scorha) تفاله های معدنی ب:
 (.(Cinder(  غالز خاکسرت  تفاله های صنعتی )ج:  

 (.Sintered  Fly  Ashد: خاکسرت بادی )
 کانکریت سبک با مقاومت متوسط -4

 

 (، چونه شگفته آهک ) ،نین کانکریت ها تهیه می شودسنگدانه های که با آنها چ
 ح طبیعی تولید ــده از مصالـمای به دست آ ـای کلنگر، با سنگدانه هـدانه ه ریگ
تا  088وق بین )ـای فـده سنگ دانه هـد. وزن مخصوص کانکریت ساخته شو ـش می

 ( کیلوگرام در هر مرتمکعب می باشد.5088
 ا، فرش ها، سقف ها، دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی، هالـدر ساختامن ه

نظر به  ،های که مساحت آن زیاد باشد و ده ها مورد که رضورت وزن کم را می مناید
 حداث می گردد.دیزاین ا

 هدف از استعامل کانکریت سبک
 

ا هر چه ـهکاهش وزن ساختامن: انجنیران  کوشش می کنند تا ساختامن  - 5
 مستقیم دارد. ۀزیرا وزن با زلزله رابط ،شدبیشرت سبک و اقتصادی با

یی که حد اقل وزن ساختامن ها توانا نشست ساختامن: انجنیران معتقد اند  -0
عظیم را به راحتی و رضیب اطمینان  رای بسیاـواد سبک، پروژه هـکه با م دـمی ده

 .(34:1) بیشرت دیزاین و اجرا کرد
 ( داریم(Structurمی توان گفت که معمواًل در ساختامن دو نوع  در بررسی کلی

 که عبارت از:
 اجزای اساسی باربردار الف:

 

داب ـــته ۀیرندــدر برگ د کهــردار می باشــر بابــله عناصــر از جمــن عناصــای

... کبررسی استفاده از کانکریت سب  
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(Foundation پایه ،)Column) تیر ،)Beam)( گادر ،)Girder( و سلب )Slab که از )
 می کنند. جمله تنها در سلب ها آنهم در موارد مخصوص از کانکریت سبک استفاده

 
 داراساسی یا غیربار بر اجزای غیر  ب:

ی خارجی و  داخلی شامل عنارص وزن فرش سازی و نازک کاری سقف و دیوارها
  می باشد. 

 خصوصیت های مفید کانکریت سبک
عامل اقتصادی: بطور کلی از لحاظ اقتصادی مرصف ساختامن را به میزان قابل  - 5
 کاهش می دهد و نیروی زلزله خسارات کمرتی را متوجه ساختامن می سازد. ۀمالحظه
با سمنت  گی و چسپنده سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته  - 0

 و گچ دارد.
 عایق در مقابل گرمی، رسدی و صدا. - 1
 و آب. در برابر نفوذ رطوبت، یخ زده گی مقاومت  - 0

 طبیعت
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از کانکریت سبک  ۀقطع ،به طور مثال ؛مقاومت فوق العاده در مقابل آتش  -1
 سانتی مرت ضخامت داشته 0ل ـگرام فی مرتمکعب که حد اقکیلو  088الی  788با وزن 
 د را تحمل می مناید.  یسانتی گر ۀدرج 0788به راحتی تا   .باشد
کارهای لین دوانی و نصب لوازم برقی و تنوع در  ابل برش و تراش بودن:ـق – 6

 اشکال به آسانی آمده می تواند.
شدن  کاهش وزن ساختامن: کمی وزن موجب کوچکرت شدن ابعاد و کمرت - 7

  .گرددتعداد و کوچکرت شدن ابعاد پایه ها می 
 امکان ترمیم زود و آسان. - 0

 
 (.67: 0قابلیت برش و تراش کانکریت سبک ) :3 شکل

 نواقص کانکریت سبک 
 کانکریت سبک نسبت به کانکریت معمولی مقاومت کمرت دارد.   - 5
 کانکریت سبک نسبت به کانکریت معمولی در مقابل سایش مقاوم نیست. - 0
 زیاد می باشد.به کانکریت معمولی  کانکریت سبک نسبت مقدار سمنت -1
  کانکریت سبک نسبت به کانکریت معمولی  قیمت متام می شود. - 4
نسبت به کانکریت  کانکریت سبک ردن و ریخنتـا کـجابج ،وط کردنـخلم -6

 معمولی نیاز به دقت و مراقبت  بیشرتی دارد. 
 (Air Entrained Concreteهوادار ) کانکریت 

بخش مسکن تحقیقات جدی و مستمری کرده تا بتوانند ان، مهندسان ـدر جه
طبیعی ) زلزله،  ابل آفاتـمسکن با عمر مفید زیاد ) چند قرن (، استحکام باال در مق

... کبررسی استفاده از کانکریت سب  
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 با مرصف حد اقل انرژی، ساختامن های را اعامر منایند ان(، همچن آتش سوزی و غیره
در حال حارض  ،تانهکانکریت سبک هوادار تحقق می یابد. خوشبخاستفاده از که با 

 یابد، با افزودن هوا به مخلوط ریگ و سمنت، وزن آن تا اندازه قابل توجهی کاهش می
خصوصیات وا دار با ـمکعب( و کانکریت سبک هم در هر مرت اگر کیلو  5088الی  088)

      بارزی تولید می گردد. 
 ید کرد.سبک هوا دار را می توان در دو سطح  حجم تول کانکریت خصوصیات فنی:

ک مکعب ( برای ساخت بلو مرت  کیلوگرم در هر 788الی  088وزن مخصوص )  -الف 
 بلوک های تزئینی و پانل ها ) تخته مقطعی (. انساختامنی غیرباربر و همچن های

گرم در هر مرتمکعب ( برای قطعات باربر و کیلو  5088 - 5888وزن مخصوص )  -ب 
 سیخ دار.
 ک هوادار برشح زیر می باشد:خصوصیات مشرتک کانکریت سب  
         ق.ــابل حریـمقاومت بیشرت در مق - 1ایق صوت. ـع -0. رماـرما و سـایق گـع -5

خاصیت خوب جذب  -6مقاوم در مقابل نفوذ آب.  - 1کاهش بار مرده در ساختامن.  -0
   مناسب در حین خشک شدن. -0راحتی در عمل بریدن و میخ کوبی.  -7و دفع آب. 

 . جلوگیری از استهالک سیستم رسدی و گرمی.58 مقاوم در برابر یخ زده گی. -7
 کانکریت سبک هوادار مزایای زیادی دارد  

 مصارف ترانسپورت قطعات پیش ساخته ) تولید صنعتی (. رصفه جویی از - 5
 رصفه جویی در حمل مصالح. - 0
 عمر مفید بیشرت قالب فلزی. - 1
  .گچ و خاک و حداقل سفید کاری ( حذف دستمزدهای بنایی ) - 0
 حذف مصارف مصالح ) خاک و گچ (. - 1
 (. سمنت کاری حذف دستمزدهای اجرای مناکاری ) - 6
 حذف مصارف مصالح منا کاری ) سمنت و ریگ (. - 7
 حذف مصارف مربوط به ترانسپورت انداخنت مصالح به خارج از کارگاه. - 0
انرژی ) نفت، گاز، برق ( به د لیل تبادل رصفه جویی در هزینه های مرصف  - 7

 حرارتی و برودتی بهرت دیوار کانکریت سبک.
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       رسعت در اجرا به دلیل سیال بودن کانکریت سبک.       - 58
 سهولت عملیات کندن کاری و هزینه های مربوط در مقایسه با دیوار خشتی. -55
 سبک سازی ساختامن ) تهداب، دیوار و سقف (. - 50
 افزایش قابل توجه عمر مفید ساختامن ) بیش از صد سال (. - 51
اد، انقباض و ـابل تخریب سلفیت و انجمـدر مق ،قابلیت کار بیشرت داشته دوام

 فیصد گاز یا مواد مصنوعی داخل می گردد. 1و در بین آنها  می باشدانبساط مقاوم 
 آن استفاده بعمل آورد. ها و مناطق رسد می توان ازدر بندها، پلها، تونلها رسک

 کلی تقسیم بندی می شوند: ۀکانکریت های سبک به سه دست ،به طور عموم
 :     سبک دانه های کانکریت ●
 از حباب هوا استفاده  می شود. ،) هوادار (متخلخل  های کانکریت ●
گروه سوم کانکریت های سبک، کانکریت های بدون ریزدانه می باشند  زیر ●

 ین استفاده در صنایع ساختامن هستند. این گروه از کانکریت ها بیشرتکه داری کمرت
 موارد استعامل دارند. اخت مقاطع منحول ها،در صنایعی همچون آب و فاضالب و س

ای سبک: سبکی وزن باعث اقتصادی شدن ساختامن ـخصوصیت کانکریت ه
گین در به جهت کم شدن مرصف مصالح ساختامنی هامنند تیر آهن و کانکریت سن

 اسکلیت ساختامن می شود.
رف ـت و مصاسیسأ م تـدن حجـرارت باعث کم شـقال حپایین بودن رضیب انت

، وبیـمیخ ک وماً به دلیل داشنت بافت متخلخل،ـسوخت در ساختامن می شود. عم
 شیارزنی راحت در آن ها بیشرت مورد توجه قرار گرفته است.

کانکریت های سبک  ،عایق صدایی در برابر آتش، یخ زدگی، دیرپایی مقاومت
 .(231:3) در بین مصالح ساختامنی منحرص به فرد است

 نتیجه گیری 
 وع ــواد ممکنه سبک مرفــزیادی وزن آهن کانکریت با استفاده از م ۀنقیص -5

 می شود.
 مناسب بوده و نواقص کم دارد. کانکریت سبک دارای مزایای خوب، بهرت و - 0
 نصب قطعات پیش ساخته ت حمل و نقل را داشته و درکانکریت سبک، سهول -1

... کبررسی استفاده از کانکریت سب  
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 و چسپنده گی بیشرت با سمنت و گچ را دارد. 
واص، ترکیب، کیفیت و استعامل ـع به خـساختامنی راج ۀپروژ  ۀنظارت کنند -0
ای مختلف ـد و در ساختامن هومات مکمل داشته باشنـواد ساختامنی معلـانواع م
 منایند. مؤثر، بجا و اقتصادی  ۀاستفاد
انتخاب مواد ساختامنی با کیفیت، مؤثر و معیاری در یک ساختامن دارای  -1

 ارزش حیاتی می باشد. 
 پیشنهادها

 کانکریت سبک نسبت به کانکریت سنگین کم بوده و اقتصادی ۀچون وزن مرد -5
 ساختامن ها از کانکریت ۀمی گردد تا در عنارص خود بردارندبناًء پیشنهاد  ،می باشد

 ک استفاده گردد.   سب
کانکریت سبک راحت تر قطعه قطعه می شود و منقوش می گردد، سفید  -0 

کردن و رویه کاری کردن، صاف کردن و میخ زدن در آنها آسان تر است اگر در ساختامن 
 بهرت خواهد بود. ،از آن استفاده شود ها

نقاط رسد  کانکریت سبک بطور کلی در مقابل یخبندان مقاوم است. لذا در -1 
 سیر کشور مؤثر است.

 ساختامن همواره سعی منایند تا از عواملی که منجر ۀانجنیران مراقبت کنند -0
 به بروز جدا شدن دانه های کانکریت از هم دیگر می شود، جلوگیری منایند. 

 مآخذ
 زلزله و سبک سازی در صنعت .رـرضا، وثوقی فحمید  .دل پرور، محمد رضاـع -5

، ش . هـ 5106ایران، جاپ دوم، سال  -ران ــم، تهــتشارات دانشگاه قساختامن، ان
 .   008تعداد صفحه 

مواد ساختامنی، نرشات شاهین  .واحدـحسنی، عبدال .حمیدی، ذبیح الله -0
 .   007تعداد صفحه  ،ش . هـ 5100کستان، چاپ سوم، سال پا  - تاور، پشاور

 .اـرض محمد  نظری، شاه .اکرب علی رمضانپور، ترجمه .پروفیسور ل،ـنوی  -1 
 5100 سال دوم، اپــچ ایران، - رانــته نور، میالد انتشارات کانکریت، تکنولوژی

 .061 صفحه تعداد ،ش . هـ
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ال ـایران، س -ران ــه تهح ساختامن، انتشارات دانشگاــمصال .حامی، احمد -0
 .077، تعداد صفحه هـ.ش 5101
 طراحی و کنرتول مخلوط های .ناراس، ویلیام سیپا .کسامنکار، اسیتون.اچ -1

 5100ایران، چاپ اول، سال  -بنت، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی رشیف، تهران 
 . 067، تعداد صفحه ش . هـ

... کبررسی استفاده از کانکریت سب  
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  اسحق میرزاد معاون رسمحقق میر 

 ها ساختامن در صوتی امواج گی آلوده عوامل
 خالصه

 

 تواند، منی برده بین از را ها انسان که باشند یم مختلف عوامل دارای صوتی امواج
 عوامل تواند. می شده یبعص اختالف و ( شدن )کر شنوائی حس بردن بین از باعث ولی
 سایلو  ثقیله، نیمه و ثقیله های ماشین نقلیه، وسایط که شهرها در صوتی گی ودهـآل

       واجـام زـج همه که دان اـسپیکرهاودـل و برق تولید ایـه نـانج ا،ـه ساختامن تخنیکی
 بلند انرژی کثافت ریکانســف که شد بررسی ،همچنان وند.ـش می شمرده کننده ودهــآل

 منبع در صوتی امواج تا آید عمل به کوشش ،بناءً  باشد می صوتی امواج از تر خطرناک
  گردد. کم ،باشد می بیشرت کثافت دارای که ساختامنی تخنیکی وسایل

 مقدمه
 

 عوامل آن باشد، می مختلف عوامل دارای ،داشته میخانیکی اءمنش وتیص امواج
 و ناشنوایی شنوایی، ضعف باعث لیكن بربد، بین از را ها انسان تواند منی

 گردد. می عصبی های ناراحتی
 تحقیق اهمیت

 

 اصل با صوت ۀپدید که گردد می دریافت آن اهمیت مقاله این ۀمطالع از
 زیاد صوت شدت ساختامن نواحی از یکی در اگر یعنی ؛دارد انطباق انرژی بقای
 .گیرد قرار کم انرژی با صوتی شدت دیگر نواحی در ،باشد
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 تحقیق مربمیت
 

 ،نقل و حمل وسایل از ناشی  شهری یها محیط در صوتی امواج گی آلوده منابع
 بعمنا ساختامنی های فعالیت در اما است، غیره و سنگین نیمه و سنگین های ماشین
 ،موتوری وسایل های دستگاه و  ها وركشاپ تجهیزات، از عبارت صوتی امواج گی آلوده

 فعالیت در منابع این كدامهر  كه باشد می بلندگوها و برق تولید موتورهای جرناتورها،
 دریافت و باشد می گانه جدا بررسی قابل امواج های گی آلوده غرض ساختامنی های
  دهد. می تشكیل را موضوع مربمیت آن عوامل
 تحقیق هدف

 

ً  معمولی های صحبت ا،ــه ساختامن داخل در  دسی 68 - 18 شدت با اكرثا
 سطحی واحد با را انرژی دارــمق نقطه، رـه در صوت شدت و شود می انجام بل

 در واملـــع داشت نظر در با بناءً  د،ــده می عبور صوت انتشار جهت بر عمود
 مقاله این هدف ساختامن ۀنقط هر در صوتی گی هآلود دریافت به رسیدن منابع
 باشد. می

 تحقیق روش
 

 و البراتواری های روش م از ،ها ساختامن در صوتی گی آلوده عوامل دریافت برای
 است. شده استفاده تحلیلی
 تحقیق سوال

 

 ارگانیزم های فعالیت بر زمانی و مكانی خاص طــرشای تحت صوتی گی ودهـآل
 گی آلوده باعث واملـع كدام كه است تحقیق ابلــق ،پس باشد. می گذار ثیرأ ت زنده

 عوامل دریافت برای گوجواب هذا ۀمقال ،منظور بدین شود. می ها ساختامن در صوتی
 باشد. می ها ساختامن در صوتی گی آلوده منابع از

 و تشد دریافت از مثال با تواند می ها ساختامن در صوتی گی آلوده عوامل
 ساختامن در مختلف مواد ۀاستفاد شود. بررسی گوبلند  صفحات در واجام فریكانس

 گردند. می افراد در ها ناراحتی موجب كه شود می صوتی های گی آلوده بعضی باعث ها
 گیرد، قرار ساختامن در طوالنی مدت برای بلند صوتی امواج معرض در شخصی اگر
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 عصبی سیستم باالی بل دسی 78 با صوتی امواج آید. می پیش برایش دایم ناشنوایی
 باال گی، پریده رنگ باعث بل دسی 568 - 518  شدت با كه گذارد می ثیرأ ت ها انسان
 گردد. می شخص در بدن حرارت ۀدرج تغییر نیز و خون فشار رفنت

 بررسی مساوی فریکانس و شدت با وـبلندگ دو در رـاگ صوتی واجـام گی آلوده
 مانند هم و زمان هم (5) شكل مطابق لندگوهاب صفحات كه شود می دیده گردد،
 ۀناحی و چپ سمت بلندگوR  یافته انبساط ۀناحی كه زمانی كنند. می نوسان به رشوع
 چپ بلندگو C  مرتاكم ۀناحی نحو همین به و اـجیک راست سمت ویـبلندگ C مـمرتاك

 آن به نیز راست بلندگو از یافته انبساط ناحیه زمان هامن رسند، می  تالقی محل به
  .رسد می جا یک پایین شكل مطابق نقطه

 
 ریکانس مساویـآلوده گی امواج صوتی در صفحات دو بلندگو با شدت و ف: 5شكل 

(3). 
شده و امواج  ( مشاهده می گردد كه اثرات عمومی آنها در محل صفر5از شكل )

احیه انبساط و ن مرتاكم ۀكه امواج ناحی می تواند، یكدیگر را خنثی كنند، زیرا زمانی
تالقی هیچ صدا  ۀكه در نقط با فشار ثابت به وجود می آید ۀبه هم می رسند، ناحی

كه در  دهدمطابق شنیده منی شود. شكل پایین موج چپ و موج راست را نشان می 
 محل تالقی آن هیچ صدا شنیده منی شود.  

... عوامل آلوده گی امواج صوتی در  
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 .(3) ساطیاثرات فشار امواج صوتی در نواحی مرتاكم و انب :0شكل 

نشان می دهد، طوریكه  واج صوتیـت فشار امل را از اثراـ( تداخ0شكل )   
فشار كم متالقی شده در فاز متقابل تداخل ویرانگر  ۀفشار زیاد با ناحی ۀامواج ناحی

 فاز تداخل كنند، در این صورت تداخل را بوجود می آورد، اما اگر امواج به صورت هم
 بناًء تفاضل شّدت زیاد شنیده می شود، می گیرد و صدا باامواج صوتی سازنده صورت 

 نقطه تالقی از دو منبع تولید صدا را می كند. ۀفاصل
تالقی دو منبع تولید صوت برای منابع كه به  شكل هم  ۀنقط ۀتفاضل فاصل
موج  قرار گیرد، آنگاه امواج به شكل  از طول  …( 5،0،1مرضب ) ،فاز نوسان می كنند

موج قرار گرفته از نصف طول  …(  5،1،1قی می منایند، اما اگر با مرضب )سازنده تال 
در نواحی كه دو موج به  .باشد، امواج می تواند به شكل ویرانگر با یكدیگر تالقی منایند

حذف و یا  صورت سازنده یا ویرانگر تداخل منی كنند، به صورت جزئی یكدیگر را تقویت
با نواحی شدت صدا  ،ل ساختامن قرار داشته باشدكه در داخ یمی منایند، لذا شخص

صوتی  تغییرات فشار در محیط به دلیل انتقال امواج زیاد یا كم مواجه می شود كه
 فشار صوت  است. 
موج صوتی می باشد. واحد  ۀوارده بر سطح به وسیل ۀر نقطه، قو ـفشار صوت ه

  ( بوده كه ( ) رو بارــمایک ( و )کال ) ـآن پاس

       دت صوتی ــادل شــسیکل در ثانیه یا مع 20 - 20000ان به ـریکانس شنوایی انســف
    دار انرژی گفته ــمق ،رار دارد. از نظر احساس شدت صوتــق ( db 120دسی بل  )

 طبیعت
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 گوش می رسد. هر قدر شدت صوت بیشرت باشد، ۀزمان به پرد واحد می شود كه در
صوت با اصل بقای  ۀشود، بناًء می توان گفت كه پدید شدیدتر می احساس صوت

انرژی نیز انطباق دارد؛ بدین معنی كه اگر در یكی از نواحی ساختامن شدت صوت 
یا انرژی صوتی زیاد شود، باید نواحی دیگر نیز دارای شدت صوتی با انرژی كم قرار 

 واجـام ۀه انرژی حمل شدوط بـوتاهی صوت مربـگیرد. تراز صوت احساس بلندی و ک
دول ذیل مقدار ترای صوت ـمی باشد. ج (db)كه دارای واحد دسی بل  صوتی بوده

 را با نوع صوت بیان می دارد.
 .(15:1) تراز، شدت و فشار در انواع اصوات را نشان می دهد :5جدول 

 

 تراز صوت
(db) 

 شدت صوت
 ()  

 فشار صوت
2Cm(dyn/ 

 نوع صوت  

 شنوایی  ۀساح 8.8880  8
 1m صدا برگ خشک در ختان در فاصله  8.88861  58
 1mصدا به فاصله  8.0  08
 آرام ۀصدا در خان 8.8861  18
 1mصحبت معمولی در فاصله  8.8861   68
 و دار   صدا موتر  و صدا داخل موتر در گیر 6.01  78
 ماشین کاری  ۀصدا در کارخانه 08.0       588        
 m1  ۀبه فاصل صدا در هوا پیامی جت  088  508 

 

 هر شی صوت تولید می شود. چون مالیکول از اهتزاز كه جدول نشان می دهد
امواج شد، بناًء زاز می باا مجبور به حرکت و اهتـوای مجاور در ساختامن هـای هـه

یات تخنیکی خاص می باشد. رسعت صوت خصوصا دارای ـصوتی در ساختامن ه
دریافت رسعت صوت با طریقه های مختلف نتیجه  در اجسام مختلف متفاوت بوده و

را به دست می آورد كه رسعت آن از رسعت متوسط حرکت مولیکولی بیشرت نبوده، 
دول با ــا مطابق جـامد ساختامن هـم مساوی می باشند كه در اجسام جـتقریباً باه
 ده تفاوت می مناید.  جنسیت ما

 

... عوامل آلوده گی امواج صوتی در  



      

96 

 

 .  (25:1) رسعت صوت را در جامدات نشان می دهد :0جدول  
 (m/s)  رسعت ( حرارت )  سانتی گرید ماده

 5088 - ا الستیک
 0588 - رسب

 0788 - لوسیت ) سنگ مرنالی (
 1888 - طال
 5000-6000 - آهن
 5000-6000 - شیشه 
 6888 - گرانیت

 

این نتیجه بر می آید كه امواج صوتی مدام در ساختامن  ،(0از نگرش جدول )
كه در بعضی مواقع پس از قطع  های را برای اشخاص بوجود می آوردها عكس العمل 
های صوتی بدون اینكه از  کبدن شخص به محر  می داشته باشد و امواج هنوز ادامه

 ارگرانمی دهد. كاب بیدار شود یا رضبان قلب و حاالت ماهیچه ها تغییر كند، پاسخ خو
را تحمل می مناید، در  db 501چوب بری امواج صوتی  ۀكه در ساختامن های كارخان

یا  (Rahnauld) درینالنتیجه انقباص رگها و نارسایی در جریان خون شان به بیامری 
 ،بناءً  می شود، دچار می گردند. انگشتان مرده كه انگشتان اوالً سبز و بعد سفید رنگ

 كه صداهای ناشی از امواج صوتی مداوم در ساختامن از جمله مصادیقمی توان گفت 
صداهای مدرسین، دانش آموزان،  ،آلوده گی محیط زیست به شامر می رود. همچنان

...  باعث اختالالت در محاوره، عدم مترکز درسی  صداهای ناشی از تفریح و ورزش و
صنعت و  ۀوس با توسعـ. رشد نفن وارد می کندیادگیری انسانا وب برـثیرات نامطلأ تو 

تکنالوژی هم باعث آلوده گی محیط زیست می گردد، بدین ملحوظ اکرث کشورهای 
 از منوده و برای حل مشكلـوده گی صوتی آغـصنعتی مبارزات خویش را جهت مشکل آل

 آن دو نوع ستندرد را تدوین و قابل تطبیق ساخته اند.
 -(Ambient  or Environment Standards)  در این نوع ستندرد حد مجاز :

آزاد تعیین شده است. اگر افراد در منطقه و ساختامن  یبرای محیط های مختلف در هوا
وارض سو امواج ــار عــرار گیرند، با تطبیق آن دچــتحت ساحات غیرمجاز محیط زیست ق

 صوتی نگردند.

 طبیعت
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 - (Emission  Standard) خروجی منابع  ترازهای ۀانداز : در این نوع ستندرد
 امواج صوتی در ساختامن ها قابل مقایسه و ارزش یابی می شود. ۀایجاد کنند

دود مجاز ــا متفاوت می باشد و حــستندردهای محیط زیست در ساختامن ه
اندازه گیری می گردد كه  dbبه  واج صوتی در روز و شب مطابق ساعتوده گی امـآل

 در جدول پائین درج شده است.
( را نشان  حدود مجاز آلوده گی امواج صوتی محیط زیست ) ستندرد( 1) جدول
 .(18:2) می دهد

7 - 22شب از ساعت  22 - 7روز از ساعت  نوع ساختامن  
 db 45 db 55 مسکونی

مسکونی -تجارتی   60 db 50 db 
 db 55 db 65 تجارتی

صنعتی -مسکونی  70 db 60 db  
 db 65 db 75 صنعتی

 

ساختامن  مجاز تراز فشار امواج صوتی در ۀكه انداز  ی دهدجدول فوق نشان م
 ساعت کاری در روز توصیه می گردد 0برای  db 01های صنعتی با آلوده گی صوتی 
زمان مواجه با صوت باید تغییر  db 1ر ـصدا با از ه و كه جهت جلوگیری از اثرات رس

   واج صوتی ـاز فشار امساعت، با تر  0ه ـان مواجـزم db 00کند. با تراز فشار صوتی 
db 75 ا در تراز فشار صوتیــردد، امــساعت در روز توصیه می گ 0واجه ـان مــزم       

db   100 دقیقه در روز با  51تا مدت  ا برای کارگر مجاز دانسته می شوددر ساختامن ه
 متاس باشد. آن در
بسیار  db 511تراز عمومی امواج صوتی در ساختامن های صنعتی بیشرت از   

ود می آورد كه در ـوقت را به وجـ( م ری ) ناشنواییـک db 71خطرناک است، با تراز 
ای  ـریکانس هـف م انرژی درـتراک ،همچنان رار میداشته باشد.ـا قـاكرث ساختامن ه

م انرژی ـها خطرناکرت از تراز امواج صوتی است که تراکبرای شنوایی انسان 688 
واج صوتی ــبودن یا زیان داشنت ام کخطرنا م می باشد.ـای کـریکانس هـف آنها در

واج صوتی ـان امــان زیـای متفاوت را بار می آورد كه زمـوده گی هـآل ،برای اشخاص
از  ود، می توانـه می شـگی متفاوت مواجوده ــدار آلـمحل به مق برای شخص كه در

... عوامل آلوده گی امواج صوتی در  
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 ذیل  استفاده كرد .  طۀراب
 (…….(1) 

c  -    زمان مواجه با عامل زیان آور 
-  T    زمان مواجه مجاز با عامل زیان آور 
 فوق اگر:  ۀرابطه در

 شود، متاس کمرت از حد مجاز    
 باشد، متاس مساوی با حد مجاز   
 گردد، متاس بیشرت از حد مجاز  

 د مجازـكه به ح از نتیجه بر می آیدـد مجـاس های حوصی متبناًء از روابط  خص
آلوده گی صوتی باید تعریف عام صورت گیرد، لذا به حد مجاز یا ستندارد آلوده گی 

 صوتی چنین تعریف می گردد:
ه به اصول ـکه توج است ۀصوتی اندازه و مشخصات ویژ  وده گیـاز آلـد مجـح

ازه گیری امواج صوتی برای منابع مولد حفاظت محیط زیست و بر مبنای واحد اند
تلف در ساختامن ها تعیین فضای مورد انتشار و محیط های مخ آلوده گی صوتی و

تفاوت می كند، چنانچه در  ،منابع مولد آلوده گی در محیط های مختلف می شود
 .(72:1) جدول ذیل دیده می شود

ر محیط های مختلف گی امواج صوتی را ده ودـتعیین منابع مؤلد آل :0 دولـج
 .(87:2) نشان می دهد

 رضیب جذب ضخامت ماده نام
 in’2 in’4 in 8.71، 8.01  ، 8.00 1 پشم شیشه

 in 8.01 8.0 فوم پلی یورتان
 in 8.1 8.01 فوم عایق صوت

 in 8.7 1 فوم پلی یورتان ) عایق صوت (
 in 8.00 2 فوم عایق صوت
 In’1 in 8.1  8.75   ،8.01 مند و موکت

 8.11 ‘  8.77  - تایل گچی و تایل فلزی سوراخ دار باالئی الیاف
 8.05،    8.61 - تایل مقوایی باالی دیوار و چوب کوبی

 طبیعت
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، ای کاهشـكه روش ه به این نتیجه می رسیم که ،(0دول )ـدر نظرداشت جبا 
ه کنرتول و منبع تولید کننده امواج صوتی در دستگاه های مهندسی برای عدم آلود

قطعه دستگاه؛ یعنی تبدیل چرخ مثالً تعویض یک  ،وجود دارد گی به ساختامن ها
ردن ـویض در نوع ماشین یا تغییرات در ماشین، بیالنس کـتعایربی، ـآهنی به ف ۀدند

زی با ـای فلـرتب آن، به کار بردن پایه هـماشین و چرب کاری م ۀهای گردانند قسمت
جدید،  ۀدر جاگزین کردن وسیل، پشم و االستیک استفاده از طبقات مند، چوب، پنبه

اده پرس عوض چکش و سندان، تغییر کار مانند جوش دادن به جای پرچی، استف
در امواج صوتی  ۀتسمه عوض چرخ دنده دار، قرار دادن دستگاه ایجاد کنند ۀاستفاد

ر دستگاه به اتومات، جلوگیری از وسایل سنگین د ۀداخل محفظه، تبدیل اجزا فرسود
منبع تولید  ۀالت سطح جاده، ایجاد افزایش فاصلرسک های فرعی هنگام شب، آسف

 امواج صوتی در کارخانه، سدهای ۀاستفاده عایق در سطوح منعکس کنندبا کارکنان، 
ر برای کاهش ـروش های دیگ ،غیره می باشد. همچنان اکوستیکی، پوشش گیاهی و

 امواج صوتی در ساختامن ها نیز وجود دارد:
   مواد جاذب صوتی اندازه تراز صوت را کاهش ایق بندی ساختامن ها:ـع -

واج صوتی در سطح ـکاس امـذب یا انعـح مناسب جهت جـمی دهند، بناًء از مصال
انرژی صوتی در مواد نرم كه دارای تخلخل  ،ساختامن ها استفاده می گردد. همچنان

های دو جداره و ترکیب دیوار با زیاد اند، طور مؤثر جذب می شوند، بناًء از كلكین 
 های میانشود. پنجره های دو جداره، دیوار  کثافت بلند در ساختامن ها استفاده می

واج صوتی به ـپیشگیری از ورود امای ـهم ترین راه ـمه ،فضای سبز ۀعـسبک و توس
 شكل ناهنجار در داخل ساختامن ها می باشد .

كه  یـدر صورت ردی:ـت فی برای حفاظـل ساختامنـوسای ۀاستفاد - 
ز کنرتول امواج صوتی در منبع تولید ساختامن تطبیق عملی نداشته باشد، می توان ا

طوری كه کاربرد آن برای پیشگیری از کر شدن با  ؛وسایل حفاظت فردی استفاده كرد
 با استفاده وسایل حفاظت فردی db 30 - 12واج صوتی از   -ارزش می باشد. کاهش ام

 صدا صنایع و تجاوز منی کند، بناًء کارکنان در ساختامن های پر رس db 4به طور متوسط 
 آلوده گی صوتی عادت داده شود:  ۀبا وسایل ذیل به عنوان باز دارند

... عوامل آلوده گی امواج صوتی در  
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 یل مجراـنرم و قابل ارتجاعی شکل در داخ ۀماد (:Earplagپالگ گوش )
با فریکانس  كه مقدار شدت صوت را رار داده می شودـشكل یکبار مرصف قگوش به 

   می كند. بلند قدرت حفاظتی بیشرت را پیدا های باال و پائین می کاهد و فریکانس های
 فلز سبک یا مواد پالستیکی می باشد ۀبه شکل نیم کر  (:Ear Muffگوشی )

که داخل آن مواد جاذب صوت انباشته می شود و قدرت آن در فریکانس های بلند 
 باشد. بیشرت از فریکانس های پائین می

كه دستگاه شنوای كاركنان را  همؤثرترین وسیله برای ساختامن بودکاسک: 
 در برابر امواج صوتی بلند و شدید حفاظت می مناید.

انتخاب وسایل ساختامنی:  ۀانتخاب پرسونل مناسب در استفاد -
داشته، باید به شكل  آلوده گی صوتی ساختامن ها اهمیت ن خوب درپرسونل یا كاركنا

 ب پرسونل تعیین گردد.      مناس
برای پرسونل حین استفاده وسایل ساختامنی:  ۀمعاینات دور  -

 كاركنان یا پرسونل ۀمعاینات دور  ،جلو گیری از آلوده گی امواج صوتی در ساختامن ها
 . هم مطابق رضورت صورت گیرد

 نتیجه گیری 
 ی صوتی امواجآلوده گ كه چنین استنتاج می گرددتحریر شده  ۀمقال ۀاز مطالع

های زنده، به ویژه ناخواسته تحت رشایط خاص مکانی و زمانی بر فعالیت های ارگانیزم 
دد جسمی و روحی، ـوارض متعـواج متذكره با ایجاد عـمی باشد. ام گذارانسان، تأثیر 

مانند طبیعت و شدت امواج  یعواملتأثیرات آن به  آرامش را از انسان صلب می کند و
وضع و  ادامه و مداومت امواج صوت، منبع اصلی امواج صوت شخص بهنزدیکی ، صوت

 بستگی دارد. با موقعیت فزیکی فرد
 پیشنهادها

جهت های آن در ساختامن ها وجود دارد كه  روش های جلوگیری از آلوده گی 
 محافظت از گیرنده ) سیستم شنوایی ( امواج  نانول آن از انتشار و نفوذ و همچکنرت 

 صوتیكه جهت جلوگیری آلوده گی شدید  گیرد، بناًء پیشنهاد می گرددصوتی صورت 

 طبیعت
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 به نكات ذیل توجه گردد.
 معرض در مداوم بطور کارگران که های ساختامن در صوتی امواج ۀانداز  -5
 .مناید تجاوز DB58  از نباید دارند، قرار مغزی های فعالیت
        تولید را صوتی واجـام گی دهو ـآل معین دـح از بیش که یـآالت اشینـم ورود از -0
 ها ساختامن از بیرون نباید ها کارخانه آالت ماشین صدای .ودـش جلوگیری کنند، می
 .برسد
ای ـود و نوارهـا باید از بین برده شـوده گی صوتی در ساختامن هـآل اءمنش -1

  صوتی را كم می كند، ایجاد شود. شدت امواج  db 58عریض از درختان که 
میدان های هوایی  از ایجاد ساختامن ها و واحدهای مسکونی در مجاورت -0

كه دارای  ایــواج صوتی در ساختامن هــد امـضل ـو همچنان وسای جلوگیری شود
  كار گرفته شود.ه ب ،واحدهای مسکونی اند

جهت جلوگیری از نفوذ امواج صوتی در خارج یا داخل ساختامن ها، مضاعف  -1
 ها در نظر گرفته شود.  ردن شیشه پنجرهیا دو الیه ک

رار ـدود و ممنوع قـا محـنزدیک ساختامن ه دا درـصپر  ۀط نقلیـبور وسایـع -7
  داده شود.

 خذآ م
 ،امواج . انتشارت تهران. ایران و ذوالبنین، داکرت حبیب مجیدی. ارتعاشات -5
 .247ش، تعداد صفحات  . هـ 5177سال 
همدان،  ،ویرایش سوم ،ا و ارتعاشمهندسی صد .گل محمدی، رستم -0

 .250ش، تعداد صفحات  . هـ 5106 سال ،انتشارات دانشجویان ایران
 WHO Handbook of Radiation Effeو  BCBسایت های انرتنتی   -1
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 معاون محقق مریم کوهستانی

 ارزیابی استفاده از مصالح نوین در 
 طراحی منای ساختامن

 خالصه
 

ه های ساخت و ـایی و یکی از مهمرتین پروسـلۀ نهـساختامن مرح سازیاـمن 
   ر نیز ـی شهـا، باعث زیبایـر مفید ساختامن هـزایش عمـد که ضمن افـساز می باش

را  ساختامن ،می شود. منای ساختامن باید بتواند با ایجاد پوشش مناسب اجزای دیگر
دن، تشعشع آفتاب، گرما، رسما خ ز ـوامل محیطی، مانند: زنگ زدن، فرسایش، یـاز ع

های ابل بارهای وارده به خصوص بار ـمقو رطوبت محفوظ نگهدارد. عالوه بر این، در 
جانبی تحمل کافی داشته باشد. بنابراین، در هنگام انتخاب و تهیۀ مواد برای منای 

 ساختامن باید موضوعات فوق مورد توجه و تدقیق قرار گیرد.
 مقدمه

 

آن  معرفیدر که ترین قسمت های ساختامن بوده از جملۀ تأثیرگذار  منای خارجی
نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. با رسعت گرفنت پروسه و روال ساخت تعمیرات 

در بسیاری آمده است. ن ها نیز پدید مفشن و مجلل، تغییرات وسیعی در منای ساختام
وجود دارد و  ی ساختامنمقررات خاصی در رابطه با منا ،از شهر های مطرح جهان
شناسی محیط و مهندسی، ا توجه به موضوعات شهرسازی، زیباگروهی از متخصصان ب

ارجیـای خـاهنگی منـر همـه نظـسازی از نقطر ـای مهندسی و شهـرح هـبه کنرتول ط

http://www.chidaneh.com/search/site/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/type/ideabook
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کیفیت یکی از موضوعات پردازند. انتخاب مصالح خوب و با امن ها با یکدیگر میساخت 
 تا حد ممکن منای ساختامن باید بیانگر عملکرد .مهم در طراحی منای ساختامن است

 آن باشد و نوع استفاده از آن را به بیننده القا مناید.
 تحقیق اهمیت

 

بیشرت از اهمیت  ن با آگاهیانجنیران، مهندسان و متام دست اندرکاران ساختام
ح مناسب نظر به ـواد و مصالـا، به انتخاب مـا برای ساختامن هـو رضورت ساخت من

 مقتضیات وظیفوی و رشایط ساختامن بپردازند.
 تحقیق مربمیت

 

در اکرث متدن های نخستین از چین و هند گرفته تا بین النهرین، مرص، یونان و 
ز و ساختامن دارای منای بیرونی قابل توجه نبود. ا همنازل حالت درون گرا داشت ،روم

 گی و رصفه جویی انرژی در ساختامنه زمانی که زیبایی ظاهری، محفوظ بودن محل زند
پیرشفت ها مطرح گردید، ایجاد مناها با مصالح و شیوه های ساخت متفاوت مروج شد. 

ه می توان برای تخنیک امروزی، دستآوردهای جدیدی را معرفی کرده است ک ۀگسرتد
گی و تخریب محیط زیست، کاهش وزن و حجم مصالح ساختامنی ه ودـکاهش اثرات آل

مهندسی و ساختامن سازی باعث  ۀدر زمین ود. پیرشفت تکنالوژیـاستفاده منا ـآنهاز 
ه جویی در انرژی و سازگاری با طبیعت را نیز ـرصف ،ر زیباـشده تا بتوانیم در کنار ظاه

رض ـرار می گیرد، همواره در معـمنای ساختامن چون در فضای آزاد ق راهم مناییم.ـف
رشایط مختلف جوی و اقلیمی مانند تغییرات حرارت، رطوبت، تابش آفتاب و جریان باد 

هنگام انتخاب  ومی گذارد  و دوام آن تأثیر منفی بر جا قرار دارد. این عوامل بر پایداری
 ورد توجه قرار گیرد. سازی این مسایل باید ممصالح برای منا

 تحقیق هدف
 

سازی رها شده و یا های زیادی وجود دارد که بدون منادر کشور ما ساختامن 
ده ـسازی شمنا ایت موضوعات تخنیکی،ـطی و بدون رعه به رشایط محیـبدون توج

اند. هر منایی در نوع خود و به تنهایی ممکن است دارای مزایا و معایبی باشد، ولی 
معنا نیست که محدودیت یک نوع منای خاص موجودیت و کاربرد آن را  این به این
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وی تر می سازد. ـاص قـخدف ـود آن را برای یک هـبلکه وج ،به کلی زیر سوال بربد
ول و پر های متداله کوشش گردیده است که انواع منادر این مقا ،بر همین دالیلبنا

ه رشایط و رضورت، نوع مؤثر و ها بیان شود تا مطابق بمرصف معرفی و خصوصیات آن
 مناسب آن انتخاب گردد.

 

 سوال تحقیق
 

 دانسنت این که منا در ساختامن چه هدفی را دنباملی کند و کدام مصالح جهت
 تحریر این مقاله ،ناسب و دارای بیشرتین مؤثریت استاستفاده در منای ساختامن م

 جوابگوی مناسب به مسئله فوق الذکر خواهد بود.
 

 حقیقروش ت
 

 مقایسوی استفاده به عمل آمدهو تحلیلی  -وصیفی در تحریر این مقاله از روش ت
 است.

 استفاده از مصالح نوین در منای ساختامن
 

منای ساختامن به عنوان یک محافظ تا اندازه یی در مقابل گرمی و رسدی حایل 
مرصف انرژی می باشد. داشنت منایی که عملکرد حرارتی خوبی داشته باشد، مستقیامً 

د از مصالحی که ـذا در منای ساختامن بایـد، لـرار می دهـدر ساختامن را تحت تأثیر ق
واند تمی منای ساختامن ،رارتی کمرتی دارند، استفاده گردد. همچنانـرضیب انتقال ح
گی به خصوص برای ه ه به این ویژ ـایق صوتی مناسب عمل کند. توجـبه عنوان یک ع

ع ـاری و یا در کنار مسیر شاهراه واقـشهرهای بزرگ صنعتی و تج های که در ساختامن
گی، ه زد یخ مقاومت در برابر زلزله، رضبه، .اند، از اهمیت خاصی برخوردار می باشدشده 
های مرتفع از  ابل اجرا بودن در ساختامنـسوزی، نصب آسان، سبک بودن و ق آتش

ام انتخاب نوعیت منا باید مورد توجه د امکان در هنگـویژگی های مهمی است که تا ح
آهسته عت ساختامن سازی وارد شده که قرار گیرد. در حال حارض مواد جدیدی در صن

 ای کمپوزیتـون خشت، سنگ ... می باشند، نظیر مناهـجایگزین مصالحی چ آهسته
 و شیشه یی که در بسیاری موارد اقتصادی تر از مصالح سنتی هستند. تکنالوژیاملونیمی 

و تخنیک نوین بسیاری از مشکالت قبلی را رفع منوده و توانسته کیفیت مواد را بهبود 

... رارزیابی استفاده از مصالح نوین د  
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شاهد نو آوری های  بخشد. قرن حارض با وسعت طراحی و ساخت ساختامن ها، هر روز
ده ـزوده شـح افـای مصالـوده، روز به روز بر قابلیت هـدید بـح جـمصال ۀبیشرت در زمین

 ا می پردازیم، موادی هستند که دارای تواناییـر به توضیح آنهاست. مصالحی را که در زی
 .دمی باش    مینۀ مهندسی و ساخت و ساز های خاص و کاربردی در ز 

 از طول تاریخ در همواره که بوده بسیار قدیمی مصالح از يکی خشت :خشت
 است که آمده است. خشت برای استفاده در منا مناسببه عمل  استفادۀ گسرتده آن
 آن را و مانند گیه زد ورهـش گی،ه وردـخ ترکدرز یا  مانند ریـیچ نوع عیب ظاهه

 برابر داشته، در مناسب آب ذبـج ده،ـش پخته وبیـخ به، د. همچنانـته باشـنداش
خشت به طور باشد.  مقاوم کیمیاوی های گی هتأثريات آلود برابر در و يخبندان پايدار

جزء مصالح سنتی با ضایعۀ زیاد انرژی و  دهد مینسبی صدا و حرارت را از خود عبور 
دوام  منی تواند ،است. به دلیل این که خاک رس از مواد عمده تشکیل دهنده آن است

و عمر بسیار طوالنی داشته باشد. در اثر رشایط جوی و با گذشت زمان از استحکام 
یب آن بوده، گی از بزرگرتین معاه آن کاسته شده و رو به فرسایش می رود. شوره زد

به شدت جاذب آب و رطوبت است و در مناطق مرطوب استفادۀ کاربردی در منا را 
 .(555:1ندارد )

 یكی از مصالحی كه از دیر زمان تا کنون در منای ساختامن ها مشاهده سنگ:
م و دارای بافت ـا باید مرتاكـای مناسب برای منـسنگ ه است. ود، سنگـمی ش

د و در سطح آن ـده باشـوچک تشكیل شـای بسیار کـل هیكنواخت بوده، از کرستا
 اـمن ایـود داشته باشد. در هنگام انتخاب سنگ هـنباید درز یا ترک و شکستگی وج

رارتی مرنال های مختلف ـر گرفته شود که رضیب انبساط حـباید این مسئله در نظ
تا از  باشدح استفاده شده در پشت آن باید در یک حدود ـسنگ و همچنان مصال
وگیری به عمل آید. سنگ ـواد چسپاننده جلـدا شدن آن از مـشکسته شدن سنگ و ج

گی ه ار رنگ پریدـرسایش دچـای خارجی ساختامن در اثر آفتاب و فـهای تزئینی من
گردیده كه این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. بهرت است که سنگ متناسب با رشایط 

در مناطق رسد و مرطوب، باید از سنگی استفاده  ،الًاقلیمی منطقه انتخاب گردد؛ مث
شود که دارای تخلخل بسیار کم باشد، زیرا ممکن است بر اثر یخبندان متالشی شده، 
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 (.60:5باید قابلیت صیقل و برش را نیز داشته باشد ) ،پارچه گردد. همچنان
ارا (، سنگ خTravertineن )یانواع سنگ های ساختامنی عبارتند از: تراورت

(Granite)( سنگ مرمر ،Marble( سنگ آهک ،)Limestone( و کوارتز )Quartz.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(5) استفاده از سنگ در منای ساختامن :5شکل 

سنگ های تراورتن به دلیل حفره های كه در آنها مشاهده می شود،  ن:یتراورت
از با دوام ترین  ممكن است یک نوع سنگ كم مقاومت به نظر برسند؛ در حالی كه یكی

ل عمر ـای داخلی و خارجی ساختامن ها محسوب می گردد. حد اقـسنگ ها برای من
سال است و عالوه بر آن، با صیقل دادن این نوع  18ن، یسنگ های آهكی مانند تراورت

 ؛از چند سال كاركرد فراهم می شود سنگ ها امكان تغییر و متیز شدن منای آن پس
های مصنوعی مانند كاشی و رسامیک امكان كار برای سنگ  در حالی كه انجام این

به علت تخلخل زیاد در بافت داخلی این سنگ، جذب آب آن زیاد است  پذیر نیست.
سنگ و آسيب رسیدن به گچ و به مرور زمان باعث انتقال و عبور رطوبت به پشت 

 به دلیل سیر در فصول رسد سالدر مناطق رسد ديوار، در درون ساختامن می گردد.

... رارزیابی استفاده از مصالح نوین د  
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ار شکستگی گردد. رنگ ـود در سنگ، ممکن دچـای موجـتشکیل یخ در حفره ه
سنگ های تراورتین محدود است و اين نوع سنگ منا جهت استفاده در مناطق 

 .(71:5مرطوب و رسدسري مناسب منی باشد )
 گرانیت از جملۀ سنگ های است كه دارای خواص مفید و منحرص :منای گرانیت

 . این سنگ دارای مقاومت و سختی زیاد می باشد و در رویارویی با عواملبه خود است
طبیعی ) زلزله، آتش سوزی و ... ( مقاومت بسیار بلند دارد. به دلیل تنوع زیاد در 
رنگ ها، می توان با توجه به فورم و موقعیت منای ساختامن، رنگ آن را انتخاب کرد. اما 

رادیو  یت این است كه این سنگ دارای خاصیتنكتۀ مهم و قابل توجه دربارۀ گران
های مقناطیسی  اكتیو می باشد و در محیط های دارای اشعۀ ایكس، گاما، میدان

قوی و مواد کیمیاوی قوی به صورت پریودیک ) دوره یی ( از خود امواج رادیو اكتیو 
به  .گی های خاص و بیامری های رسطانی می شوده ساطع می کند که باعث آلود

لی ساختامن استفاده ـای داخـای گرانیت در منـین علت، بهرت است از سنگ ههم
وحی كه رفت و ـرش كردن سطـای بیرونی و برای فـنشود، بلکه از این سنگ، در من

 آمد در آن زیاد است استفاده به عمل آید.
 استفاده از رسامیک نیز در منای ساختامن ها رواج پیدا کرده منای رسامیک:

های  کات مثبت آن است. برای مکانـشستشو و پاک کاری، از نرسیع لیت است. قاب
که با آب و رطوبت در متاس هستند، مناسب است، زیرا دارای قابلیت پائین جذب آب 

ریق است، در برابر اشعۀ خورشید در رنگ و ـضد ح .والنی داردـر طـعم و دوام ،بوده
مواد کیمیاوی مقاومت دارد. اما مناهای مقاومت آن تغییر به وجود منی آید و در برابر 

ایق منی باشند. به علت این که منشأ رس ـدا عـا و صـا، گرمـابل رسمـرسامیکی در مق
گی ه دارد و خاک رس از عمده ترین مواد تشکیل دهندۀ آن است، رسامیک چسپند

دا ـوی باعث انقباض و انبساط و جـح سمنتی ندارد و تغییرات جـمستحکم به مصال
ۀ ساختامن می گردد. کیفیت و دوام رسامیک از سنگ کمرت است، ـدن آن از بدنـش

 .شکننده بوده و در صورت عدم دقت در هنگام نصب، ضایعات زیادی خواهد داشت
در سطح زیرین کند، بناًء می  آب از آن به پائین نفوذ ،ر رسامیکدر صورت وجود درز د

یکنواخت بودن  میکی به دلیل حالت لعابی،باید عایق در نظر گرفته شود. مناهای رسا
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     ن ـد و برای بیننده خسته کــی ساختامن می کاهـدید نور از زیبایـرح و بازتاب شـط
 می گردد.

در حال حارض استفاده از چوب در کنار دیگر مصالح منا رو به افزایش  چوب:
ح مانند ـدیگر مصال م و در کنارـدار کـا به دلیل قیمت بلند معموالً به مقـاست، ام

ایق ـعو  سنگ و یا خشت به کار می رود. از جمله مزایای آن می توان به سبک بودن
کل متنوع از آن می توان ـرد. مادۀ طبیعی است و به شـاره کـوتی آن اشـبودن ص

ن ـع نیاز می توان روی آن را با روغـود، نگهداری آن آسان است، در مواقـاستفاده من
رد. ـای نرم استفاده کـ( پوشانید و از پاک کننده هvarnish oilول )ـلکال یا الک اـج
 .باال را دارد رشـری، کندن کاری و بـرارتی و برودتی است، قابلیت رنگ پذیـایق حـع

 وده گی محیط و یا برگشت مجدد به محیط طبیعت از خصوصیات بارز چوبـعدم آل
سانی می سوزد، لکه دار و خراشیده مهم ترین معایب چوب این است که به آ  می باشد.
ور دایم آن را با ـمقاومت کم در برابر نفوذ آب و رطوبت دارد که باید به طمی شود، 

 استفاده از مواد مختلف پوشاند تا مقاومت آن در برابر نفوذ آب باال رود.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (6) : استفاده از چوب در منای ساختامن0شکل 

 حارض استفاده از منای شیشه یی تنها به سالون در عرص :مناهای شیشه یی

... رارزیابی استفاده از مصالح نوین د  
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... محدود منی شود، بلکه به خانه های شخصی نیز راه و های عروسی، فروشگاه ها 
 ها، رسعت بخشیدنمناهای شیشه یی باعث کاهش بار مردۀ ساختامن  پیدا کرده است.

و  اد احساس سبکیر بیرون، ایجــد یکپارچه از مناظــی ساختامن، تأمین دیـبه کار عمل
کم و مقاومت  به علت ضخامت اما ظرافت در ساختامن از دید یک ناظر می شود،

می آورد. در اوقات گرم سال  حرارتی اندک، مشکالت فراوانی را برای ساکنین به بار
ارجی مناسب برای ـورتی که سایبان خـل در صـای داخـبه علت تابش آفتاب به فض

سطح  .، سبب افزایش بیش از حد حرارت داخل می شودبینی نشده باشد آنها پیش
 ۀـم، در فصول رسد سال نزدیک به درجرارتی کـیی به علت مقاومت ح ای شیشهـمن
ا ـا از طریق تشعشع با منـراد مستقر در نزدیکی منـرارت محیط خارج بوده و افـح

اگر چه  رارتی خواهند منود.ـدم آسایش حـرارت کرده و ساکنین احساس عـتبادل ح
ها ساخته شده که تا اندازه یی جاذب حرارت بوده و از ورود  انواع گوناگون شیشه

های دو جداره یی وجود دارد  اشعۀ خورشید به داخل جلوگیری می کنند و یا شیشه
ای ـهم مناـال هنوز هـا با این حـرند، امرارتی کمرت داـدایت حـکه مقاومت بلند و ه

ح ساختامنی دارای رضیب هدایت حرارتی زیاد بوده ـمصالیی نسبت به سایر شیشه 
 و باعث ضایع شدن حرارت می شود.

وده و دوام آن پایین است. ـربه شکننده بـابل ضـای شیشه یی در مقـمناه
در صورت شکسنت و  مقاومت نداشته و همچنان در مقابل تکان های شدید زلزله

نگردیده باشد ) مثل استفاده از شیشۀ اذ ـر تدابیر الزم اتخـاع، اگـوط از ارتفـسق
م بر روی شیشه (، ممکن باعث آسیب دیدن افراد گردد. آتش سوزی ـناشکن و یا فل

تهدید جدی برای منای شیشه یی محسوب می گردد و به علت انبساط و انقباض 
راد وارد کند. لکه شدن و ـمی شکنند و ممکن است صدمات جربان ناپذیر را به اف

گی، باعث کاهش شفافیت و ه وی مثل بارندـوامل جـشیشه در اثر عکثیفی سطح 
 زیبایی آن شده و به نظافت مداوم رضورت دارد.

 های جدید است که در مقایسه با مصالح متداول یکی از گزینه ی:منای مرنال
منای مرنالی در حقیقت پلسرت ترکیبی آماده با ذرات مرمر،  .خود را دارد مزیت خاص

یکی از  .می باشد ماًل طبیعی خود مواد تشکیل دهندهگرانیت، کوارتز و با رنگ های کا
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ای ـمنان طوالنی ساخت است، ـه و زمـرتین مشکالت ساختامن سازی، پروسمـمه
را  گی بر هر سطح صافه واد قابلیت چسپندـقابلیت اجرای رسیع را دارد. این م یمرنال

ا ــای سنگ، خشت، سمنت، شیشه ... در منـدارد. بنابراین، استفاده از آن به ج
ابل ــلی نیز قـای داخـدیوارهو ا حتی برای پوشش ـاین نوع من .امکان پذیر است

 و گی می تواند جایگزین رنگ و سفید کاری شوده ستفاده است. منای مرنالی به سادا
 نگهداری و تغییر فورم را هم ندارد. مصارف

بایرامیکس یک سیستم پوشاننده تزئینی است که امروز  :منای بایرامیکس
 ندمی توا به عنوان منای تزئینی داخل و خارج ساختامن به کار می رود. این محصول

ز و شیشه به کار ـبر روی دیوارهای رنگ شده، سنگ، سمنت، چوب، پالستیک، فل
در ترکیه تولید و  .م 5771 رود. این مواد یا مصالح ساختامنی برای اولین بار در سال

         ر رسامیزه ـرمـای گرانیتی و مــهوط دانه ــاین محصول متشکل از مخل .دـرضه شـع
فراوان و مرمر رنگ شده و رزین اکریلیک (، با تنوع رنگ ) مخلوط دانه های سنگ 

 ها است. رنگ اکریلیک یک نوع رنگ کیمیاوی، های متعدد و سایر افزودنیدانه بندی 
صاف به وجود  شده و سطح گی باال است که به زودی خشکه دارای دوام و درخشند
ایی ـدر ساخت رنگ هاومت کیمیاوی بیشرت دارد. از این رو، ـمی آورد، براقیت و مق

 که سختی و مقاومت کیمیاوی خوب باید داشته باشد، استفاده می شود. بایرامیکس
سطوح بعد از اجرا و خشک شدن، مانند سنگ تزئینی به نظر می رسد. این منا روی 

وفانی و دارای گرد و ـوا طـی که هـچنان مواقعوب و همـآلود، ناهموار، مرطچرب، غبار 
 تنوع رنگ، کار برد آسان، نگهداری و ترمیم آسان، انعطاف نیست.جرا غبار است، قابل ا

ود. ـس محسوب می شـزایای بایرامیکــه مـابلیت شستشو با آب از جملـپذیری و ق
کاری را بپوشاند، اما با  های حاصل از گچبایرامیکس به راحتی می تواند نا همواری 

قرار نگرفته است، زیرا زیبایی خود را در  وجود مزایایی که دارد، مورد استعامل گسرتده
تفاوت بایرامیکس و مناهای مشابه چون مرنالی در  .دـمدت کوتاهی از دست می ده
های سنگ ریزه های مورد استفاده بایرامیکس از ریگ  نوع سنگ ریزۀ آن می باشد.

 یعییا کوارتز( رنگ شده می باشد و در منای مرنالی از سنگ های طب siliconسیلیس )
 .(0رنگی استفاده می گردد )

... رارزیابی استفاده از مصالح نوین د  
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 کمپوزیت (:Aluminum composite panelورق کمپوزیت املونیمی )
حاصله نسبت به هر  ۀیا چند مادۀ جداگانه بوده که ماددو املونیمی عبارت از ترکیب 

های کمپوزیت . ورق دهنده استحکام و دوام بیشرتی دارد کدام از اجزای تشکیل
و الیۀ املونیم و الیۀ وسطی از جنس پالستیک یا یک مادۀ معدنی املونیم متشکل از د
چسپاندن این سطوح املونیمی به الیۀ وسطی توسط پروسۀ کیمیاوی  پرکننده می باشد.

        دت مقاومت ـدن به شـه شـابل ورقــوری که در مقـبه ط ؛ورت می گیردـی صـو میخانیک
 .می کند

ر کدام اجزای تشکیل دهندۀ آنها بهرت است و ها در مجموع از ه خواص کمپوزیت
 ای کمپوزیتـهواص یکدیگر را بهبود می بخشند، این یکی از مزیت ـاجزای مختلف خ

گی های این محصول می توان به زیبایی و ه از خصوصیات و ویژ ها محسوب می گردد. 
ع طرح و ا، تنو ـان منـر املونیمی، نگهداری آسـامی ساختامن در ظاهـگی نه درخشند
وق ـازی ساختامن، پایداری و ثبات فـساده و تقریباً نامحدود جهت زیباـعوق الـرنگ ف

وی، امکان انتخاب و ـابل رشایط مختلف جـالعاده، عمر طوالنی استحکام و دوام در مق
م کاری، ـام انواع ماشین کاری، خـکان انجـوس ها، امـاجرای سطوح بسیار پیچیده در ق

ان اجرای نصب رسیع و دقیق، استحکام فوق العاده در برابر نیروی سوراخ کاری، امک
 زلزله، مقاوم در برابر لرزش های ناشی از باد، قابلیت تنظیم کامل در مراحل نصب و حتی
 پس از پایان نصب، مقاوم در برابر شوک های حرارتی و سبکی فوق العاده آن اشاره کرد.

سبک تر از سمنت  61%سنگ گرانیت،  سبک تر از 78  %کمپوزیت املونیم  حدود
و مجموعه  سبک تر از شیشه است. مناسب برای ساختامن های اداری، هوتل ها 18  %و

 (.1:581) های بزرگ محسوب می گردد
در مقابل رضبات میخانیکی از مقاومت باال برخوردار نقص عمدۀ آنها این است که 

ای ـونیم برای استفاده در منـاملکمپوزیت  .نیستند و به راحتی تغییر شکل می دهند
    را شخصیت اداری به ساختامنـای مسکونی چندان مناسب نیست، زیـساختامن ه
 می بخشد.

پالستیک فرشده و  مانند:ورق کمپوزیت املونیم در حقیقت ترکیب الیۀ موادی 
کمپوزيت پنل املونیم از پولی  ز املونیم است.ـیک الیۀ نازک چند میلی مرتی از فل

 طبیعت
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مسموميت، به دليل مؤثریت خوب ( با کثافت كم و بدون polyethyleneتايلین )
وی، امروز به صورت ـتیزاب و مواد قل و مقاومت زیاد در برابر آتش، مقاومت در برابر

گسرتده به عنوان يكی از اصلی ترين مصالح در منای ساختامن ها مورد استفاده قرار 
   است و بیشرت از املونیمی با ضخامت  mm  3 – 6ا ـضخامت این نوع پنل ه می گريد.

mm 0 ا ـرض آن هـع .ودـاستفاده می شmm 5888 - 5171 ول این ـداکرث طـاست و ح
 می باشد. mm 1088ورق ها 

کا، ـدر امری (Alco bond)الکوباند ای تجارتی ـکمپوزیت پنل املونیم به نام ه
 (Aluband) اپان، الوباندـچ( در Alupolic)رانسه، الپولیک ـفدر  (reynoband) رینوباند

 چین نیز شناخته می شود( در Alucobest & Alutile)امارات، آلکوبست و آلوتایل در 
 های قدیمی سازی منای ساختامنها، باز  موارد مرصف آن در منای بیرونی ساختامن و

ا و ـه آشپزخانها، ـا، حامم هـلی، سقف هـای داخـه ا، تزئین دیواـو تغییر دیکوریشن آن ه
ه ـوحـای منایش و لـستیژهای تبلیغاتی، ـا، تابلوهـروشگاه هـا، تزئین داخلی فـتراس ه

  می باشد. های اطالعاتی، مواد صنعتی، دیوار و سقف  تونل ها

 (1) : منای کمپوزیت املونیمی0شکل 

    متأثر ه ـآن جامعرهنگ ـور مستقیم و غیرمستقیم از فـری به طـه عنارص شهـهم
رهنگ شامل ارزش ها و اصولی ـمی شوند و در مواردی نیز بر آن اثر می گذارند. هر ف

روز بیشرت از هر زمان ـگذار است. امگی انسان تأثیر ه است که بر سایر جنبه های زند
هستیم و با  بی نظمید ــاهش اـرسازی و مهندسی ساختامن هـصۀ شهر ـر در عـدیگ

ه ما ندارند و ـرهنگ جامعـم که کمرتین نسبتی با فردیـه می گـایی مواجـساختامن ه

... رارزیابی استفاده از مصالح نوین د  
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بدون وجود زمینه های فرهنگی و اجتامعی نظر به سلیقه اشخاص با اقتباس از منونه 
های خارجی در گوشه و کنار شهر ساخته شده اند. بناًء، هنگام انتخاب مواد برای 

نگ و رشایط فره ۀعالوه بر موضوعات یاد شده، مسئل استفاده در منای ساختامن
ای اخیر پس از ـرار گیرد. در سال هـه قـورد توجـه نیز بهرت است که مـاجتامعی جامع

گی شهری منای ساختامن نیز مورد توجه ه مطرح شدن دوباره اهمیت و ارزش زند
ال رواج یافنت است، ـای که در حـای ساختامن یکی از گزینه هـرار گرفت. برای منـق

اده در برابر نور ـکه این م ه به اینـمونیمی است. با توجـال استفاده از ورق کمپوزیت
وامل طبیعی ثابت است، برای متام رشایط آب و هوای مختلف ـآفتاب، باران و سایر ع

ر که ــی در شهـای شیشه یـد. گذشته از این استفاده از منـدر کشور مناسب می باش
راوان این ــ. استقبال و کاربرد فالی از نگرانی نیستـخ ،ا استـد انفجارهـهمواره شاه

ر ـگای ساختامن بیانـورد استفاده در منـح نوین مــی از مصالـمحصول به عنوان یک
 گونه محدودیت در طراحی و اجرای آن است. کیفیت مناسب و عدم موجودیت هر 

 نتیجه گیری
 ید جایگزین موادر روز مواد و مصالح جدـه ،با پیرشفت تکنالوژی و تخنیک نوین

 سازی شهرها می گردد. کیفیت، رصفه جویی اقتصادی، کاهش زمانقدیمی برای زیبا
ا می باشد. ـواد در ساختامن هـزایای به کارگیری این مـاومت زیاد از مـساخت و مق
واد موجود را رفع می مناید و یا می تواند ـح بسیاری از مشکالت عمومی مـاین مصال

رف دیگر، کیفیت مصالح رایج با رشایط مطلوب ـا را بهبود بخشد. از طـکیفیت آن ه
 ا استفاده ــسازی شهرهدیمی و سنتی برای زیباـای قـروش ه فاصله دارد و هنوز از

 گی محیطیه می شود. مصالح استفاده شده هم از لحاظ کیفیت، زیبایی و هم جذب آلود
 اقتصادی مشکالت بسیاری را برای شهروندان و مدیریت شهری از نظر محیط زیستی و

 به وجود آورده است. 
ول مثبت در ـای زیادی دارند و می توانند تحـح معارص تقریباً توانایی هـمصال

گی ایجاد کنند. ه مهندسی، ساخت و ساز، ارتقای کیفیت ساختامن ها و روش زند
ای با قابلیت ماندگاری باال در ـدید باعث طراحی ساختامن هـح جـاستفاده از مصال

منا در ساختامن نقش یک عایق حرارتی را ایفا می مختلف خواهد شد. رشایط اقلی

 طبیعت
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رد کننده ـسرم کننده و ـای گـرژی تولیدی سیستم هـدر رفنت انـه از هـمی کند ک
ذب انرژی ـرارت در تابستان، جـع و انعکاس حـموجب دف و نیز جلوگیری می کند

ش اتالف انرژی در ا در زمستان و موجب کاهـرم شدن ساختامن هـخورشیدی و گ
 ا در برابرـزایش کیفیت، دوام و پایداری ساختامن هـدت سال می شود و به افـام مـمت

  رشایط نامساعد جوی و محیطی کمک می کند.
 پیشنهاد

منای ساختامن به عنوان یک محافظ و با در نظر داشت رشایط استفادۀ آنها 
 بهرت است که مشخصه های تخنیکی زیر را دارا باشد:

عایق بودن نسبت به رسما و گرما، عایق بودن نسبت به صوت، مقاوم در برابر 
ابل ـسبک بودن، ق نصب آسان،همچنان  ،وزیـگی، آتش سه خ زدـزله، رضبه، یـزل

وای منطقه، ـع، مناسب بودن برای آب و هـای مرتفـودن در ساختامن هـاستفاده ب
رهنگی و اجتامعی ـ رشایط فر گرفنتـدر نظ نیزسب بودن از نگاه اقتصادی و منا

 حاکم بر محیط.
 مآخذ
مصالح ساختامنی، نارش مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  .رحیمی، حسن -5

 .   680، تعداد صفحات هـ . ش 5106ایران، چاپ دوم، سال  - تهران، تهران
ح ساختامن، نارش دانشگاه ـواد و مصالـشناخت م .اـراقچیان، محمد رضـع -0

 .058، تعداد صفحات هـ . ش 5100ایران، سال  - ، تهرانبوعلی سینا
بررسی کاربردی مصالح نوین ساختامنی سازگار با اقلیم استان  .وزیری، آزاده -1

زنجان در فناوری های نوین ساخت، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، اداره 
 .163ات تعداد صفح، هـ . ش 5170کل نوسازی مدارس استان زنجان، سال 

 ، سـاللی و خارجیـای داخـرا، بایرامیکس پوشاننده ای برای منـپوران، زه -0
 هـ . ش. 5171

Available:home.peymansaz.org/virtual-training/636-

Bayramix-Covering.html 

 .  1395/3/11 سنگ های تزئنی و نماهای ساختمانی5- ---- 

Available at: http://bitbitir/Articale?q=1395-3-11-%D8%B3 
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%D9%86%DA%AF-%D8%AA. 

(Accesed: 1395/5/2. 02:00pm). 

 .2016/5/3 نمای چوبی -نمای بیرونی ساختمان مسکونی  ---- -6

Available at: http://www.archdaily.com/124465/nieuw-

leyden(-24h-architecture). 

(Accesed: 1395/6/8. 10:30pm). 

 .2016/6/23 کامپوزیت ---- 7

Available at: http://agk-co.ir/catproduct. 

(Accesed: 1395/4/23. 02:30pm). 
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 عبدالرئیس الینیڅېړنپوه دیپلوم انجنیر     

 ت باندې د انتقاالتو اغېزېیفیساختامين موادو په ک د
 لنډيز

 

هر ځای  چي انجنريي جوړښت له پاره ساختامين توکي په کار دي، هر ډول د
عي یله لېرې او نږدې طب ېو ایاړت د الزمېـبای ېـکېږي، بلک دایپروژې ته نږدې نه پ
 خه راوړل يش.څرسچينو او مارکېټونو 

لږه ناغېړي د دغو توکو د  چې، ينه دو د انتقاالتو پروسه ساده مېخانيکي پړاو 
 په دې مقاله کې همدا موضوع او ځیني نور مسایل څېړل في بدلونونو سبب ګرځي.یک

 شوي دي.
 رسيزه

 

خپلو ځانونو د ساتنې  دښمنانو څخه د و انسانانو له اقليمي او زولوجيکيیلومړن
چې د  کله يې .وختونه تېرولزنو په جونګړو کې ـارونو، د وښو او اغـعي غیله پاره په طب

  ن پهینيوج ره سم يې دـړل، له خپلې خوښې سـومړين  ډبرين وساېل تر السه کـکار ل
 ا وروسته دیبچې  ،ارونه وکيندلـمڅې او غسايل ترسباتو کې د اوسېدو له پاره یوالو 

و خاورو څخه ـرونکـو او دلتاګانو کې له کلې لیسيندونو په واد ن دیرـالنه نینیل او ب
 خټينې پالستيکي کتلې چمتو کړې، لنډ او ټيټ دېوالونه يې ورڅخه جوړول او په غرنيو

چې اوس هم په ځينو  وروسته  برخو کې يې له ډبرو څخه حصارونه او موانع جوړولې،
او بوټو  ونو ) د کارېږيجوړښتي توکي په  سيمو کې پورتني درې ډوله و بوميپاتې ا
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 (. لرونکې خټې او ډبرې ېاغزنې څانګې، کل
 اوي محصوالت،یمیک عي او پروسس شوي مرنايل، عضوي، صنعتي اویټول هغه طب

ري جوړښت په بدنه کې عمودي او جانبي وظيفوي بارونو الندې راځي، یوه انجنیچې د 
 ل کېږي.یا جوړښتي توکي ورته وی ساختامين

 ښتارزېړنې څد 
 ،ري جوړښت د ګټې اخستنې په پړاو کې ډاډمن ويیچې انجن دې له پاره، د
ت یفیه کـداسې د ښ عت کېیو په طبـوړ وي، خـد لیم باـتونه هیفیو کـو توکـنو د دغ

 عيیچې له طب ا دهیدا کېږي، نو اړتیاستعامل له پاره هر ځای او پوره نه پ لرونکي مواد د
 دله تولي يش، ا پروسس الندې ونيولیاو ب د اومو موادو په توګه تر السه رسچينو څخه
اوو او د پروژو له یفي ځانګړتید کمي او ک او بیا الړ يشالو بازارونو ته ـوروسته د خرڅ

 کار ځای ته انتقالېږي. غوښتنو رسه سم د
 
 
 
 
 

 و منظرهڅد بامیانو د سم :شکللومړی 
 

 

 و منظرهڅد بامیانو د سم :یم شکلدو
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 ډبرینه کوته :یم شکلېدر 
  
 
 
 

 انګو حصارونهڅد ونو او بوټو د  :شکل څلورم
 

سيسات أ (: هغه ت Anthropogenetic Landshaftنډ شافت ) یتيکي لېیانرتوپوجن
      وه نوې منظره را یخ ټځمکې په م وړوي او دټان يې جټچې انس وړښتونهټري جیاو انجن
ډګرونه،  چې  ودانۍ، الرې، ون له پاره اړ دیـعت د بدلیوي. انسان د خپل طبـته ک منځ

کړي، چې د  ونو کې ځای په ځاییځمکې په مخ په ټاکلو ځا کانالونه او داوبو بندونه د
ري جوړښت د ینډ شافټ د دندو په تناسب د انجنیت او د لیخپل هرن، تخليقي صالح

 و مصنوعي جوړښتي توکي وټاکي، چې د طرحې په پړاو کې د ټولوعي ایجوړولو له پاره طب
( Spice Book of Projectړي کتاب )ـاوې په ځانګیفي ځانګړتیکمي او ک وـجوړښتي توک

 ؛شوي ويب ین د ډلګۍ له خوا تصویري طرحې او ډيزایکې له قراردادونو مخکې د انجن
 تونه  ټاکل کېږي.یفیدي کنورم او ستندرد په بنسټ،کاري او ما عنې د پروژې دی

...ې ت باندیفیساختامين موادو په ک د  
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 تیمربمېړنې څد 
  ري جوړښت ټول توکي هامغه ځای ته څېرمهیانجن ویچې د  دا خربه رضوري نه ده،

پروژې  ه او ټاکنې دـونه، ستندردونـوي نورمـب شیچې تصو کهـځ ،يش داــیا نږدې پی
عي یپاره طبو له ـوې پروژې د ودانولیه ده، چې د یت تشکيلوي. له دې ځایفیک راتلونکی

ا پروسس یه، او مصنوعي ــعي رسچينو څخیېرې واټن له طبــوړښتي توکي له ډېر لـج
 وړل کېږي.ه لېرې او نږدې مارکېټونو څخه راشوي توکي ل

او ېوازې که مونږ دبېلګې په توګه د علومو اکاډمۍ همدغه ودانۍ په پام کې ونيسو 
وي، په ـسلنې کتله تشکيل 95تر  نه 90دې ودانۍله  چې د وره توکي يې وڅېړوـډېر غ

رش له پاره د سيندونو ښويې ـيل دي: د اساس د فـو رسچينو راغـالندې ډول له بېالبېل
 Fine) له پاره دکانکرېت مواد (Carcassاد او کرکاس )یبن (، دRiver Bouldersډبرې )

and Coarse Aggregatesـالیووـوا الـ( له شاوخ( ي رسچينوAlluvial Resources )
څخه، خښتې د ده سبز له مارکېټونو، فوالد هم د  فابریکواټ او چراټ له ـکوه ،سمنټ د

( د Marble Platesرو پلېټونه )ـرمـم و، دــو بازارونیرنـا او پاکستان له بهیـزي اسـمرک
( Wood Elementsرګني عنارص )ـو رشکتونو، لیرنـانو په ګټه له داخيل او بهیراردادـق
(، فلزي عنارص، Steel Sheets) و څخه، اوسپنيز څادرونهیله واردايت لرګ ېیاتره د روسیز

 Airation and) تهويې او تسخني وساېل (، نلونه، دPaints) (، رنګونهGlassښيښې )
Fuel Instrumentsــو نلــاوبو رسول (، د( ونهWater plumbing،) ا ساتنې او ید روغت
(، الکرتانکس او نور توکي د Cramic Tiles) لونهیل، سېراميکي ټایمدفوع تخنيکي وسا

سيمې له مارکېټونو څخه راغيل دي. دا هم شونې نه ده  وښتنو رسه سم دـن له غیډيزا
ابريکو ــف ت له رسچينو اویفیا منل شوي کیچې دا ټول توکي به پوره روغ او په اصيل 

 ه را رسېديل وي.یڅخه تر دې ځا
 موخهېړنې څد 

ومره اسانه او ساده نه ده، چې دا پروسې ساده مېخانیکي د د انتقال پروسه هم
وې پروژې د جوړښتي توکو د انتقاالتو پروسې په خپله د عمران د ی نه ومنو، بلکې دو پړاو 

چې د انتقاالتو د  شو یال یه ویوه غوښنه او بنسټيزه برخه تشکيلوي، نو له دې ځایکارونو 
تونو خپلې منفي اغېزې یفیاتلونکو کاري کسموايل ناوړې اغېزې به رضور د پروژې په ر نا
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 ص يش.ید تشخیپرېږدي، نو دا اغېزې با
 ېړنې پوښتنهڅد 

 

ي او محصوالت له کومو فزيکي پارا ـتوک و کې ساختامينـد انتقاالتو په پروس
 خه اغېزمن کېږي؟څطو یمرتونو او رشا

 میتودد څېړنې  
 

ا مې په دوو ین وټاکه او بپه بنسټ مې دغه عنوانار د روحيې او غوښتنو ید سم
نو څخه یچله علمي رس  - 2له خپلو کاري تجربو څخه،  - 1الرو دغه مقاله پوره کړه: 

 الومات راټول کړل.عمې په دې اړه م
ټول جوړښتي  (:Effects of Transportation) لېږد رالېږد اغېزې د
چې په الندې  في بدلونونو الندې راځي،یانتقال په پروسو کې د بېالبېلو ک توکي د
 انوو:یډول يې ب

 (: اوسپنیزEffects of Pressre and Strokes) تر فشار او رضبو الندې اغېزې -1
اتوايل له امله د انتقال په وخت یعنارص لکه ګاډرونه، فلزي کړکۍ او دروازې د وزن د ز

چې د  ډيفارمېشن بېالبېل حالتونه په کې منځ ته  يکې تر فشارونو الندې راځي ښاي
ت کې بدلون یت له پولې واوړي نو دا به په ماهیفشار اندازه د اېالستيک رايش. که د

په دې صورت  ،ت له اندازې زېات يشیوي، همدا ډول که فشار په انحنا کې د محکم
د مرمرو پلېټونه، رسامېکي  ،ت له السه ورکړي. همداسېیکې به هم جوړښتي ماه

ت له  حد څخه پورته فشارونه نه یل محکمخپ لونه، لرګني او پالستيکي عنارص دیټا
(، تختې او تريان که ډېر لږ ملده بل Timbers) ه لرګني سليپرونهـی. هغيش زغمال 
قو یفشارونو الندې پالستيکي ډيفارمېشن ښيې. د تودوخې د عا يتر انحناي ،هم ولري

و په لوګرامیک 25نه تر  2ت تر فشار الندې مختلف کمېتونه لري، چې له یتوکو محکم
، خو د ښيښو ټينګار او کلکوالی د رضبو په مقابل کې يسانتي مرتمربع اندازې ښي یو

ګاډو ښيښې ماتولی يش، پرته د  ږلۍ دانې د ګرامو غټې د 40ډېر لږ دی، چې له 
 (.28:2) انونه لريیښيښو انتقال مايل ز خه دڅلو له کارونې یځانګړو وسا

...ې ت باندیفیادو په کساختامين مو  د  
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شګو او  د (:Homogenety of Mixed) نسجوړښتي موادو د مخلوطونو تجا د –2
ه مختلف فرکشنونه ـاهتزازاتو له امل وطونو کې د انتقال په وخت کې دــو په مخلــجغل

ت له السه ورکوي، چې دا ید کار ځای ته له رسېدو مخکې خپل متجانس بېلېږي او
تر څو ا له رسه ښه مخلوط يش، ید ببا ستونزې جوړوي او د کار په ځای کې بایبدلون ب
د کانکرېت  ،وي رضيبونه ولري. همداسېـترکيب او د دانو د منحني منل ش يد دانه ي
وط الندينۍ ـې د مخلـي او دانـکې انتقالېږي، نو درانه ګاټ وټرـموط که په دمرتک ـمخل

 ته پاتې کېږي. سمنټو شريه ( رس ) د برخې ته ځي، شګې او اوبه
وو ــیودان (: دTo Rub and Massive Loss) اتـعیوي ضاـولېدنې او کتلـس –3
( په بهري کې In load, Un loadبارولو او کوزولو ) ونه دـلونو بېالبېل ډولیونو او ټاــبالک

وږلې کېږي، چې دا و بل رسه سولېږي، زيږې او وتلې برخې يې تیباندينۍ سطحې 
ړې لوه شوه، یچې لومړنۍ زېږه سطحه ښو انونه رسوي: لومړی دایعمل درې ډوله ز

ځای کېږي او  رچې مخروبه پوډر په ژورو برخو کې ځای پ ژورې له منځه ځي او دوهم دا
ښتو او م د خیدغه دواړه الملونه د مسالې او خښتې تر منځه نښلېدنه کمزورې کوي. درې

ا دغه المل نورې ستونزې جوړوي. که د دوو خښتو تر یاو ب بالکونو هنديس ابعاد کموي
د دېوال  ،ات پنډ يشیا هم پلسرت له دې زیاته يش او یي مرتو زمنځ فاصله له دوه سانت

چې په  ښتونو له مخې درې زره پخې خښتېیازم ت وررسه کمېږي. دیفیساختامين ک
وهي او ات واټن په خامه سړکونو و یلو مرتو زیک 5بار يش او له  ېکې په پوره پاملرن موټر
و نه تر یم له درـره له دې هـې يش، سوز ـاط په السونو راکیم  خښتې  په ډېر احتــا هیب

چې د انتقال واټن په خام  ومرهـګي پاتې کېږي. هر څ دهیخښتو م و دــو ګرامــلیپنځو ک
ت یي او د خښتو جنسـولې شځور ـو په وخت کې وغــو او کوزولـبارول ړک ډېر وي، دـس

 ا د مخروبه خاورو اندازه به ډېره وي.یده ګي یخښتو د م کمزوری وي، د
او ځينې ونه، ناوې، د پوښښ پلېټونه ــلیدې ترتيب رسامېکي عنارص لکه ټاـهمه پ

     ات را ـعیوي ضاـو رسه سولېږي او کتلـل او نورو توکـو بیر ـال په اثـپونه د انتقیخټني پا
 .ته کوي منځ

ې ساختامين توکي د استعامل له پاره چمتو ـودې تېرېدل: کله چـا مید وخت  -4
اوي یمیک رهــدو ســوخت په تېرې ي دـووړل شـیدستي په کار ـې سمـده چي، په کار ـش

...ې ت باندیفیساختامين موادو په ک د  
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ال توکي، رسيښونه او نور د ـونه، قري، پوزوالين فعـچ چ،ـنښلونکي توکي لکه سمنټ، ګ
ه ـال پروسـومره چې د انتقـر څـلوي، هیو دانو تر منځه نښلېدنه پـډکوونک وط د نوروـمخل

 ،ا کانکرېتي مخلوطیتونه به کمزوري وي. په تېره بیفیکاوږدېږي، وخت تېرېږي را تلونکي 
اوي نښلېدنه یمیجېيل ډوله ک يچې د سمنټو او اوبو شريه له جوش خوړلو مخکې، کمزور 

م کمزورې ـه به هـپروس وـوش خوړلـنو د ج ،يـالل شـا  اخیا بیکې بیه اړـوي. که دغـلیپ
 تونه را ټيټېږي.یفینو ک ،ډ راځيچې د ساختامين مسالو په انتقال کې ځن يش. هر څومره

الټ پالنټ له ـ(: که د اسفTo Become Cold) ولـه ورکـتودوخې له الس د - 1
وې برخې تېرېږي، نو په دې صورت یا د انتقال تګ لوری د ښار له یپروژې څخه لېرې او 

 ،کې تود اسفالټ په الرو کې د تم کېدو او ځنډ له امله خپله تودوخه له السه ورکوي
اري یاسفالټ د مخلوط د تودوخې درجه له مع ې د هوا د سوړوايل په صورت کې به دچ

ت به خراب یفیاوې وجود لري: که استعامل يش کیاندازې را ټيته يش، دلته دوه شونت
ان به منو. دا هم له یاقتصادي ز ،ووړل يشیا بېرته پالنټ ته یوي او که وغورځول يش 

ا باران یانتقال په وخت الره کې واوره  رم اسفالټ دــچې د ډېر ګ لېرې نه ده هامکان
 يې سوړ يش. يا سطحي پوټکیواورېږي او د اګريګاټو ځينې دانې ماتې يش او 

عي ی(: پرته له طبHydration) د انتقال په وخت کې د ملده بل رسېدل –6
ر ا هغه نور محصوالت چې اوبه نه اخيل، نو یډبرې او  ،جغلې ،شګې :مرنايل توکو لکه

اتره جوړښتي مواد لکه سمنټ، چونه، ګچ، لرګني عنارص،کاغذي محصوالت او یټول ز
وي. د ـه ورکـتونه له السیفیره خپل ساختامين کـو سـاوبو په اخيستل اوسپنيز توکي د

م ـونه هـاوبو بړاس ره دـانۍ سـري او په اسـنه لو واد ډېره منفذـق میاـوت عـاو ص يتودوخ
 اخيستالی يش.

ه اېښودل یاــې ځـط او بـو غلـو کې د ځينو جوړښتي توکـلیه وسایلپه نق –7
(Wrong to Put Downکله چې د فابريکو محصوالت په کارتنو کې بسته بندي :) 
(Pakingيش )، ن اا د غيش نښیا ليکنه او یوه نښه یاو انتقال له پاره  نو د اېښودلو

نه  عالمه په نظر کې و . که دغهيورباندې ښودل کېږي، چې په دې ډول يې کېږد
امننه یعمودي او جانبي قواوو تر اغېز الندې ز نو د کارتن محموله به د ،وله يشین

( کې وي، په والړ Dram) رـپه پالستيکي بېل ال توکيیبېلګې په توګه که س يش. د
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 ی يش او که دغه ډک بېلر پروت وي، د عمودي فشارونوحالت کې عمودي فشار زغمال 
 ووځي. ترېنهال یچې س له امله ښايې

           وطونو وچېدلــو او کانکرېټي مخلــلاه د ساختامين مســتبخري له امل د – 8
(and Morter Evaporation of Concret Mixedsهغ :)ې د ـچ ویې پروژېــه لـ

ا د یو او ــې د ځنډېدلـپه الرو ک ،و مرتو رسېږيـلکیاع يې تر لسو ـکاري ساحې شع
اتې اوبه تبخري يش، یې له امله ښايې له ساختامين مخلوطونو څخه  زوړې تودوخـل

دقيقې  45و ـولـوط له چمتو کـتونه را ټيټېږي، د مخلیفیم کاري کـپه دې ترتيب ه
 ته نه يش. اوبو کمښت را منځ وروسته جوش خوړل پېلېږي، تر څو  د

 لېیپا
و رضوري دي او د ې انتقاالت حتمي اـارو کـو په چـوې پروژې د جوړولید  - 1

ومه ساده او له اغېزې پرته ـچې ک ،وښنه برخه د توکو په ترانسپورت لګېږيـبودجې غ
 تونه ټاکلی يش.یفیپروسه نه ده، بلکې راتلونکي کاري ک

اين بعد ـته په زم ایـه بل ځـای څخـوه ځیساختامين توکو ترانسپورت له  د - 2
د ساختامين  ت کې صورت نييس،یجودري اغېزو او وارده قواوو په مو یکې د امتوسف

 تونو کې بدلونونه راوستلی يش.یفیتوکو په ک
ی انونو سبب کېدال یي زـاتو مالیړي د زیږه ناغـال په بهري کې ډېره لـد انتق - 3
 ات وخت وغواړي.یر مايل لګښت او زیچې جربانول به يې ډ يش

 وړانديزونه
ه یا وکتل يش، نو له دې ځایس بد د مخلوطونو تجانیله انتقاالتو وروسته با - 1
ده حالت کې وي او که په ـوطونه په المـرکشن لرونکي مخلـلټو فیچې د س وي، ښه به دا
( يې  ) سطحي برخې چې په پاسنۍ نو رضوري ده ،کې انتقالېږيموټرونو مرتک ډلوڅو 

 يش. یاوبه واچول
تونه یښه جنسد د توکو یمخنيوي په خاطر با عاتو دیسولېدنو او کتلوي ضا د -2

 چې د ځکه ،ای انتقال نه يشـو ځیرونکي توکي ـوالو لـو کلکـوره يش او د بېالبېلـغ
 اتوي.یو سولېدنه زاکلکوايل اختالف 

د په لږ وخت کې له ینکو او ډکوونکو موادو اوبه لرونکي مخلوطونه باو نښلو  د - 3

...ې ت باندیفیساختامين موادو په ک د  
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 جوش خوړلو مخکې قالبونو ته ورسېږي.
 په ځانګړو ،امنن کېږيیو زـچې د ملده بل په رسېدل ه توکي او محصوالتـهغ -4

 تدابريو او رسپټو ګاډو کې انتقال يش.
 مآخذ
 وموـعل د ،یدر رسکساز  ريیانجنو یمتبادل ج یاـتودهیم .يسئر ـعبدال ،يـالين -1

 .285تعداد صفحات  .ل 5171اکاډمي  
 .ل 5161 ،ې تخنيکـولپکابل  د ،ر نوټـواد لکچـساختامين م .نیمحمد د  -2

 .185تعداد صفحات 
حات ـداد صفــتع .ل 5167 ،رانـته ،راه یاز ـروس .دـمحم ریام ،یطبا طباي -3

565. 
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Senior Researcher Fellow Eng. Abdul Raes Alini 

 

Transportaion effects on Building 

material Quality 

For each kinds of engineering building, we need the 

material, which is not accessable near the project. But, it 

shuld be bring from nar or near resources and markets. Its 

transportation is easy mechanical process, so it is casesed 

some negative changes on the quality of the materal. These 

all and some other issues have been studied in this article. 
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Assistant Researcher Maryam Kohistani 

 

Evaluation of New Materials 

in Exterior Layout 
 

Abstract 

Building faced is the final and important step of a con-

struction process. Views provide elegance to the buildings 

and beautiful effects to face of the cities. Facing can be 

effective to increase durability and useful life of a building. 

Building faced must be able to protect a building compo-

nents from environmental damages (like: oxidize, erosion, 

glacial and humidity) by creating an appropriate coverage. 

Besides, views of buildings should build as they have 

sufficient stability against loads especially lateral loads. 

herefore, when we provide materials for faced these issues 

must be considered. 
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Research Fellow Mir Eshaq Mirzad 

 

Factor of Sound Waves 

Pollution in Structures 
 

Abstract 

Sound waves have different factors that cannot kill 

human, but can cause hearing loss, deafness and 

neurological disorders.  

Transportation vehicles, heavy and semi heavy duty 

machines, technical equipment, electricity generators, 

loudspeakers all are the sources of noise pollution in 

urban areas. 

Observation show that high frequency dense energy 

is very dangerous than sound waves. Thus sound 

waves with high density should be surppressed in the 

source of technical construction machinery. 
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Research Fellow Eng. Mohammad Akber Ehsan 

 

Evaluation of Using Lightweight 

Loadbearing Concrete in Structures 

Abstract 

Lightweight concrete has extreme importance to the 

construction industry. Most of current concrete research 

focuses on high-performance concrete, by which is meant a 

cost-effective material that satisfies demanding performance 

requirements, including durability. Lightweight concrete can 

be defined as a type of concrete which includes an 

expanding agent in that it increases the volume of the 

mixture while giving additional qualities such as lessened the 

dead weight. It is lighter than the conventional concrete. The 

use of lightweight concrete has been widely spread across 

countries such as USA, United Kingdom and Sweden. The 

other main specialties of lightweight concrete are its low 

density and thermal conductivity. So its advantages are that 

there is a reduction of dead load, faster building rates in 

construction and lower transport and handling costs. 
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Senior Research Fellow Eng. Hayatullah Amini 

 

Modern Technology for the Designing 

 of Resistant Constructions to 

 Earthquake in the Country 
 

Abstract 

Afghanistan is an earthquake prone country and located 

in one of the active seismic Alpine - Himalayan belts of the 

world. Statistic in the past two decade show that for severe 

four earthquakes hit in the North-East part of country, 

causing dead of more than 10000 people and significant 

damages to lives and properties. Thus earthquakes are 

sever problem in the country which need urgent attention, 

writing in this article.  

Therefore, seismic strengthening of existing buildings is 

a definite requirement. In most developing countries experi-

ence shows like U.S.A, Japan, New Zealand and European 

countries base isolation and dampers element building 

becomes expensive and economically unaccepted.  
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Reseacher Eng. Shah Shuja Quraishi 

 

Оценка влагоизолирующих материалов и 

их эффективность в улучшении 

качества зданий 
 

Абстракт 

Проблема влаги является одной из основных задач 

строительных элементов. Так как дерева в результате 

действия влаги спортятся и металлы ржавеют. Ржавчины 

иногда приноcят несправимый ущерби строительным 

мат-ериалам. Кроме того влаги создают благоприятные 

условия для появления насекомых и червей в деревян-

ных устройствах. Если температура воздуха достигается 

ниже нуля, то штукатурные покрытия на потолках и 

стенах опухают. Для предотврашения прони-кновения 

влаги в зданиях применяют разлчные матери-алы как 

тонкие алюминивые, деревянные и бумажные листы, 

толя, асбест, текстильные и стекляные волона, чему 

посвяшается это статья. 
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Research Fellow Eng. Ahmad Naseer Ahmadi 

 

Оценка эффективность использования 

готовых сухих материалов 

Абстракт 

Как известно использование строительных смесей 

имеет историю пяти тысячных лет довности.  

Под строительной смейсью понимают сочетание трех 

основных ингредиента цемент, песка и химических 

добовок. 

В течение моногих лет были сделаны ряд иследиваний 

по улучщению качестве строительных смейсей. 

Сегодня существует множество вариаций рецептур для 

приготовления и разведения сухих строительных смесей в 

зависимости от строительных задач. Кроме этого, в 

зависимости от того, какие компоненты входят в состав 

сухой строительной смеси, используемой для пригото-

вления строительного раствора, может и варьировать 

степень прочности раствора, его устойчивости к темпера-

турным колебаниям, низким температурам, влажности и 

прочее. Именно поэтому в настоящее время профессиона-

льные строители вместо традиционного раствора цемента 

и песка, который готовится, как правило, в соотношении 

«на глаз», все чаще используют промышле-нные сухие 

строительные смеси. В статье рассмотрен способ 

приготовления и распределения Сухой строительной смеси. 
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Senior Research Fellow Eng. Abdul Hafiz Azizi 

 

Роль металuчееких элеменитов 

в повышении качества здания 
 

 Абстракт 

Эта статье носит название (Роль металлических 

изделий в повышении качества здания) 

Строительные стали должны обладать необходимыми 

свойствами для изготовления из них строительных 

конструкций и для дальнейшей работы этих конструкций 

под нагрузкой. 

Строительные углеродисты стали содержат (0.04...2%) 

углерод. Кроме того, в состов в них входят постоянные 

примеси- кремний и марганец, а также вредные- фосфор и 

сера( их содержание не должно превышать.  
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Senior Research Fellow Dr. Najmuddin Tarin 

   

Important factors in the use of rocks 

in the construction sector 
 

Abstract 

Constructional stones form the solid layer of the earth. 

Utilization of these rocks depends on location, usage, chemical 

specification, etc. the combination and types of minerals, and 

physical specification of the rocks, including color, hardness 

and softness, beauty and some other factors have an important 

role. Mineralogical properties make the basic utilization of the 

construction rock. 

Afghanistan has different types of constructional materi-

als and mines, especially magmatic, metamorphic sedimen-

tary rocks, used in different types of buildings. Currently there 

are 30 stone mines in Afghanistan including 10 building stones 

mines and 20 decorative stone mines. In order to determine 

the exact location of those mines, more studies are needed 

in the future. 
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  تحقیقی -علمی  قطعنامۀ سمینار
تحقیقی که تحت عنوان " ارزیابی مواد ساختامنی معارص در  -سمینار علمی 

ابتکار مرکز علوم ریاضی، هـ.ش به  50/7/5171به تاریخ ارتقای کیفیت ساختامن ها " 
وم دایر گردید. نخست سمینار با ـفزیک و تخنیک در تاالر کنفرانس های اکادمی عل

از و ـالله محمد آغ اری عبیدـرآن مجید توسط محرتم معاون محقق انجنیر قــتالوت ق
 -وم طبیعی ـاون بخش علـداً، محرتم معـبع ی کشور پخش گردید.ـرود ملـمتعاقباً س
د و پیام رئیس ـازگر سمینار شــجناب رسمحقق انجنیر رحمت گل احمدی آغتخنیکی 

جمهور اسالمی افغانستان جاللتآمب محمد ارشف غنی توسط محرتم معاون رسمحقق 
 دکتور احمد شاه عمر وردک به خوانش گرفته شد. 

ا مواصلت ورزیده که ـانه هـل از ادارات و وزارت خـای ذیـعنوانی سمینار، پیام ه
 سط مناینده گان محرتم آنها قرائت گردید. تو 

 پیام وزارت محرتم وزارت شهر سازی و مسکن. -5
 پیام وزارت محرتم انکشاف دهات. -0
 پیام ادارۀ محرتم ملی ستندرد. -1

و وانش گرفته شد ـالۀ علمی به خـعنوان مق 0داد ـدر مجلس دوم سمینار، به تع
ندان در رابطه به مقاالت مطرح گردید جهت وضاحت موضوع، سواالتی از طرف دانشم

 و از طرف ارائه کننده های مقاالت جواب های قناعت بخش داده شد.
  با در نظرداشت محتوای مقاالت مسودۀ قطعنامۀ هذا جهت تصویب ذیاًل پیشنهاد

 می گردد:  
مـل بسیار مهـوت از جمله مسایـرارت و صـوبت، حـگاه رطـایق کاری از نـع -5
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بوده، در طرح، پالن سازی و ساخت و ساز ساختامن ها به صورت جدی  یساختامن 
 مراعات گردد.

ا به ـواد ساختامنی بوده، در انتخاب آنهـزای مهم مـزی از جملۀ اجـعنارص فل -0
 مارک و ستندردهای آنها دقت بیشرت شود، نه به ساخت تولیدی کشورهای شان.          

ایر عظیم و متنوع سنگ های ـفغانستان دارای ذخزیر ما اـخوشبختانه، کشور ع -1
زیکی، کییاموی و زیبایی خاصی است، بناًء دولت باید ـساختامنی، خصوصیات عالی ف

د و از تورید سنگ های ـجهت ترویج و استفادۀ همگانی، زمینۀ ساخت و ساز آنرا مساع
 خارجی جلوگیری به عمل آرود. 

بینی علمی از آن محال  که هیچ نوع پیشزلزله یکی از آفت های طبیعی بوده  -0
اوم و مطمنئ در برابر زلزله ـاع از آن می توان ساختامن ها را مقـنیست، رصف در دف

ار منود، بناًء الزم است تا در کیفیت و مقاومت مواد ساختامنی توجه بیشرت صورت ـاعم
 گرفته و از ساخت و ساز در محالت نرم و لغزنده جلوگیری به عمل آید.

اوم در برابر ـدید ساختامنی بوده، مقـراحی جـکانکریت سبک وزن بردار از ط -1
رارت و رطوبت پنداشته شده، کاربرد آن در ساختامن های ـایق خوب صوت، حـزلزله و ع

 بلند منزل توصیه می گردد.
ای کوچک ـر نگهداری بیشرت دارد، در کارهـول عمـادۀ خشک که طـح آمـمصال -6

ور مونتاژ و ترمیم بخش های کوچک و متوسط از مؤثریت ـچنان در امساختامنی و هم
 استفاده از آن توصیه می گردد. ،خوبی برخوردار می باشد

 مقاالت ارائه شدۀ سمینار در ارسع وقت ممکن چاپ و نرش گردد. -7
 مصوبۀ قطعنامۀ فوق، به اتفاق آراء به تصویب رسید. -0
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