خالصه فرآینذ تولیذ آسفالت با مصالح سنگ کوهی
 -1ثشسسی ٔیذا٘ی جٟت یبفتٗ ٔؼذٖ س ًٙوٞٛی داسای ٔطخػبت فٙی ٔٛسد ٘یبص ث ٝجٟت ضىُ ظبٞشی
ٔؼذٖ ثب أىبٖ ثشداضت.
 -2اسسبَ ٕ٘ ٝ٘ٛاص سٔ ًٙؼذٖ ث ٝآصٔبیطٍب ٜفٙی ٔ ٚىب٘یه خبن جٟت تأییذ اِٚیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ا٘جبْ
آصٔبیطبت الصْ  ٚاػالْ ٘تیج ٝثّحبل ا٘كجبق ثب ٔطخػبت فٙی الصْ اص لجیُ آصٔبیص حذٚد اتشثشي ،اسصش
ٔبس ٝای ،دسغذ تكٛیُ  ٚتٛسق ،افت ٚص٘ی دس ٔمبثُ سبیص ،افت ٚص٘ی دس ٔمبثُ سِٛفبت سذیٓ ،دسغذ
جزة آة ،دسغذ چسجٙذٌی لیش ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘جبْ آصٔبیطبت خٛاظ ضیٕیبیی ٔٙجّٕ ٝآٞىی ثٛدٖ.
ثذیٟی است آصٔبیطبت آٞىی ثٛدٖ ٔػبِح  ٚدسغذ سبیص  ٚاسصش ٔبس ٝای آصٔبیطبت اِٚی ٝا٘تخبة
ٔؼذٖ ثٛد ٚ ٜدس غٛست تأییذ ،آصٔبیطبت ثؼذی ثش سٚی ٔػبِح استخشاجی ثٙٔ ٝظٛس تٟی ٝقشح ا٘جبْ
ٔیٍیشد.
٘ -3ػت س ًٙضىٟٙبی فىی  ٚوٛثیت ٔ ٚبضیٗ آالت دا٘ ٝثٙذی ٔػبِح دس وبسٌب ٚ ٜتشجیحبً دس ٘ضدیىی
ٔؼذٖ س ًٙوٞٛی
٘ -4ػت وبسخب٘ ٝآسفبِت ّٔ ٚضٔٚبت ٔشثٛق ٚ ٝسبخت ٘ ٚػت تب٘ىشٞبی رخیش ٜلیش ثب ٔطخػبت ٔٛسد ٘یبص.
 -5وٙتشَ  ٚوبِیجش ٜوشدٖ سیستٓ تٛصیٗ ٔػبِح سٍٙی  ٚلیش وبسخب٘ ٝآسفبِت
 -6ا٘جبْ حفبسی  ٚآتطجبسی دس ٔؼذٖ س ًٙوٞٛی  ٚتِٛیذ ٔػبِح
 -7تِٛیذ ٔػبِح سٍٙی ٌشْ ثذ ٖٚلیش جٟت اسائ ٝث ٝآصٔبیطٍب ٜثبؾبف ٝلیش ٔٛجٛد دس وبسٌب ٜجٟت وٙتشَ
ویفی ٔػبِح  ٚتٟی ٝقشح اختالـ
 -8تِٛیذ آصٔبیطی آسفبِت  ٚتٟی ٝفشٔ َٛوبسٌبٞی
 -9تِٛیذ آسفبِت  ٚوٙتشَ دائٕی فشآیٙذ تِٛیذ  ٚوٙتشَ ویفیت آسفبِت تِٛیذ ضذ ٜثػٛست ٔستٕش ثٙٔ ٝظٛس
حػ َٛاقٕیٙبٖ اص ا٘كجبق ثب فشٔ َٛوبسٌبٞی  ٚوٙتشَ دائٕی ٔبضیٗ آالت تِٛیذ ٔػبِح سٍٙی  ٚتِٛیذ
آسفبِت

مختصری از مشکالت تولیذ آسفالت و راه حل های پیشنهادی

الصٔ ٝادأ ٝحیبت ٞش ٔٛجٛد ص٘ذٚ ٜجٛد ضشیبٟ٘بی سبِٓ  ٚوبسآٔذ ثٙٔ ٝظٛس سسب٘ذٖ ٔٛاد ٞستی ثخص ثٝ
ته ته یبختٞ ٝبست  ٚثحك ساٟٞبی ٞش وطٛس ضشیبٟ٘بی حیبتی آٖ سشصٔیٗ ٘بٔیذ ٜضذ ٚ ٜثذیٟی است ٞش
سشصٔیٗ پٛیب  ٚص٘ذ ٜثذ ٖٚداضتٗ ایٗ ضشیبٟ٘بی ص٘ذٌی ثخص لبدس ث ٝادأ ٝحیبت ٘جٛد ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٚ

ثذسستی أشٚصٔ ٜیضاٖ ساٟٞبی استب٘ذاسد ٔ ٚكّٛة دس ٞش وطٛسی یىی اص ضبخػٞ ٝبی پیطشفت  ٚتٛسؼٝ
یبفتٍی آٖ وطٛس ضٙبختٔ ٝی ضٛد .ثبیذ ٌفت دس ضشایف ٔٛجٛد ص٘ذٌی غٙؼتی و ٝا٘سبٖ ثشای ثٟتش صیستٗ ٚ
ایجبد آسبیص ثیطتش ٘یبص ث ٝسشػت دس سا ٜتٛسؼ ٚ ٝغٙؼتی ضذٖ  ٚافضایص سضذ دسآٔذ ٘بخبِع ّٔی داسد ٚ
تحمك ایٗ أش استجبـ ٔستمیٕی ثب ٔیضاٖ ساٟٞبی ٔٛجٛد وطٛس ثؼٛٙاٖ یىی اص ػٛأُ ٔؤثش خٛاٞذ داضت.
ثب پیطشفت تىٙیه ساٞسبصی دس وطٛسٞبی تٛسؼ ٝیبفت ٝجٟبٖ  ٚا٘جبْ آخشیٗ الی ٝسٚسبصی سا ٜثب ثتٗ
آسفبِتی ث ٝسشػت استفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص سأ ٜتٛج ٝویفیت ٔؼجض ٜآسبی آٖ ضذ ٚ ٜثضٚدی دسیبفتٙذ وٞ ٝیچ
پٛضص دیٍشی ٔٙجّٕ ٝس ًٙفشش  ٚیب سبیش پٛضطٟبی ٟ٘بیی ٔتذإ٘ َٚی تٛا٘ذ جبیٍضیٗ ایٗ فشآٚسدٜ
جذیذ ضٛدِ .زا اص ثذ ٚاستفبد ٜاص ثتٗ آسفبِتی ؤ ٝخّٛقی اص س ًٙدا٘ ٚ ٝلیش خبِع ثٛد ،جٟت ثبالثشدٖ
ویفیت آٖ وٛضطٟبی صیبد ا٘جبْ ٌشدیذ تب جبیی و ٝث ٝسشػت ٔؤسسبتی ثشای ایٗ ٔٙظٛس ایجبد  ٚآصٔبیطبت
ٔتؼذد ثب تٟی ٚ ٝتِٛیذ ادٚات ٔٛسد ٘یبص آصٔبیطٍبٞی قشاحی  ٚثٛٔ ٝسد اجشا ٌزاضت ٝضذ تب ثتٗ آسفبِتی
تِٛیذی ثذلت ٔٛسد ثشسسی  ٚوٙتشَ ٟ٘بیی لشاس ٌیشدٕٞ .چٙیٗ آٔٛصضٍبٟٞبیی ثشای تشثیت ٟٔٙذسیٗ
ٔتخػع دس أش سا ٜسبصی تطىیُ ٌشدیذ .ثخػٛظ ثب افضایص ق َٛساٟٞب  ٚسٍٙیٙتش ضذٖ سٚص ث ٝسٚص ٞضیٝٙ
ساٞسبصی  ٚپی ثشدٖ ث٘ ٝمص ثتٗ آسفبِتی دس حفبظت اص وُ ثذ٘ ٝسإٞ ،ٜچ٘ ٖٛمص حفبظت وٙٙذ ٜپٛست
ٞش جب٘ذاس اص ثمی ٝاسٌبٟ٘بی ثذٖ ،ث ٝإٞیت آٖ ثیص اص پیص تٛجٌ ٝشدیذ.
ثٟتشیٗ سا ٜو ٝاص ٔػبِح ػبِی  ٚثب ویفیت ٔكّٛة سبخت ٝضذ ٜثبضذ دس غٛست پٛضص ثب ثتٗ آسفبِتی
٘بٔٙبست ثب ضشایف آة ٛٞ ٚایی ٔٙكمٔ ،ٝیضاٖ تشافیه ،ضیجٟبی قِٛی ٔسیش  ٚدٔبی ٔحیكی لكؼبً ثتٗ
آسفبِتی اجشا ضذٟ٘ ٚ ٜبیتبً وُ سا ٜػٕشی وٛتب ٜخٛاٞذ داضت .دس ص٘ذٌی پش ضتبة فؼّی و ٝػٛأُ آصاس دٙٞذٜ
ٔحیكی ٔب٘ٙذ تشافیهٌ ،شٔب ،سشٔب ،سش  ٚغذا ٔ ٚسبئُ ٔبِی  ٚغیش ٜث ٝضذت س ٚث ٝافضایص ثٛدٔ ٚ ٜذأٚبً
سشػت حشوت آٖ ثیطتش ٔیطٛد یه سا ٜثذٔ ٖٚطىُ  ٚایٕٗ سبصی ضذ ٜثٛسیّ ٝػالئٓ  ٚتجٟیضات ٞطذاس
دٙٞذ ،ٜخف وطی غحیح  ٚاغِٛی ثب ثبصتبة ٔٙبست دس ضت ،قشح ٙٞذسی دلیك ثّحبل لٛسٟبی افمی ٚ
ػٕٛدی  ٚضیت استب٘ذاسد ثب پٛضص آسفبِتی یه سً٘ ثذ ٖٚدست ا٘ذاص  ٚفبلذ تشوٟبی قِٛی  ٚػشؾی  ٚثب
صثشی ٔٙبست ،چٙبٖ آسأطی ث ٝسا٘ٙذٔ ٜی دٞذ و ٝحتی دس ٔٛسد افشادی و ٝحشف ٝآ٘بٖ سا٘ٙذٌی است ٔٛجت
احسبس أٙیت  ٚایجبد ضبدی ِ ٚزت ٔیٍشدد٘ .تیج ٝآ٘ى ٝساٙٔ ٜبست ثب پٛضص آسفبِتی داسای ٔطخػبت
ػبِی ٔیتٛا٘ذ ثب سٚح  ٚسٚاٖ ا٘سبٟ٘ب سش ٚوبس داضتٛٔ ٚ ٝجت ضٛد استفبد ٜوٙٙذ ٜاص ساِ ٜزت ثیطتشی ثشدٚ ٜ
٘تیج ٝوّی آ٘ى ٝآٔبس ٚحطتٙبن حٛادث سا٘ٙذٌی ث ٝحذالُ وبٞص یبثذ.
أشٚصٞ ٜش ا٘سب٘ی  ٕٝٞسٚص ٜدس ٌزس اص ٔجذأ ثٔ ٝمػذ یمیٙبً اص سٚی ایٗ ٔبدٔ ٜؼجضٌ ٜش ػجٛس ٛٔ ٚسد استفبدٜ
لشاس ٔیذٞذ ث ٝدالیُ فٛق االضبس ٜاست و ٝدس وطٛسٞبی پیطشفت ٝجٟبٖ إٞیت فٛق اِؼبد ٜای ث ٝتِٛیذ ٚ
اج شای آسفبِت ثب ویفیت دادٔ ٜی ضٛد ٞ ٚش سٚص خجش اص اثذاع ٔبضیٗ آالت جذیذ ثشای تِٛیذ  ٚاجشای ثٟتش ٚ
سٚص آٔذ ضذٖ دا٘ص ثىبسٌیشی لیش ٔ ٚػبِح سٍٙی ثٍٛش ٔیشسذ .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝتِٛیذ ،حُٕ  ٚاجشای ثتٗ

آسفبِتی ٞضی ٝٙسٍٙیٙی سا ٔیكّجذ  ٚس ٟٓػٕذ ٜای دس ٔػشف دسآٔذ ٘بخبِع ّٔی داسد ثٟتشیٗ سا ٜوبٞص
ٞضیٞ ٝٙب افضایص ػٕش ٔفیذ ثتٗ آسفبِتی ٔیجبضذ و ٝحػ َٛایٗ أش ٔ ٟٓثب ا٘ذوی ٕٞت  ٚایٕبٖ ث ٝوبس ٚ
ایجبد اٍ٘یض ٜثشای پیٕب٘ىبساٖ ٕٞ ٚذِی وبسفشٔبیبٖ وبسی سخت  ٚدضٛاس ٘خٛاٞذ ثٛد.
ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝدس تٕبٔی ٘مبـ ٔی ٟٗػضیضٔبٖ ایشاٖ وّیٙٔ ٝبثغ قجیؼی ثشای سبختٗ تٕبٔی لسٕتٟبی ساٜ
اػٓ اص ٔػبِح ٔشغٛةٛٔ ،اد ٘فتی ثب ثٟبی اسصاٖ  ٚلیش حبغُ اص پبالیص ٘فت ثب تِٛیذ فشاٚاٖ و ٝلسٕتی اص آٖ
٘یض ث ٝسبیش وطٛسٞب غبدس ٔیٍشدد ،ثٚ ٝفٛس ٔٛجٛد است أىبٖ احذاث سا ٚ ٜتِٛیذ آسفبِت ثب ویفیت ثسیبس
ٔكّٛة فشأ ٓٞیجبضذ .حبَ ایٗ پشسص ٔكشح است و ٝثب ٔٛجٛد ثٛدٖ تٕبٔی ٘یبصٞبی ساٞسبصی ثٔ ٝیضاٖ
وبفی  ٚثب ویفیت فٛق اِؼبد ٜچشا ویفیت ساٟٞب اص حذ ٔتٛسف ٘یض فشٚتش  ٚػٕش ٔفیذ آسفبِتٟبی اجشایی  ٚثٝ
تجغ آٖ ػٕش ٔفیذ ساٟٞبی سبخت ٝضذ ٜثب فشؼ ٔكّٛة ثٛدٖ ٔطخػبت سا ٜثٍٟٙبْ افتتبح ،ایٗ چٙیٗ وٛتبٜ
ثٛد ٚ ٜتٕبٔی ثٛدج ٝسٍٙیٗ ٔػشفی دس صٔب٘ی ا٘ذن اص ٔیبٖ سفتٞ ٚ ٝضی ٝٙسٍٙیٙی تب صٔبٖ سبخت ٔجذد
غشف تؼٕیشات ٔستٕش ضذٔ ٜؿبفبً ثش ایٙى٘ ٝبسؾبیتی سا٘ٙذٌبٖ  ٚفشسٛدٌی اػػبة  ٚسٚاٖ سا٘ٙذٌبٖ سا ٔٛجت
ٔیٍشدد .پبییٗ ثٛدٖ ویفیت آسفبِتٟبی اجشایی آٖ چٙبٖ وبٞص یبفت ٝو ٝحتی افشاد غیش ٔتخػع دس أش
ساٞسبصی ٘بٔكّٛة ثٛدٖ آسفبِتٟب  ٚوالً ویفیت ساٟٞب سا ثكٛس ٔستٕش  ٚاص ٔجبسی ٔختّف اثشاص ٔیٕٙبیٙذ.
ٍ٘بس٘ذ ٜدس لبِت لشاسداد ٔٙؼمذ ٜثب ٚصات سا ٚ ٜتشاثشی سٚوص آسفبِت یىی اص آصاد ساٟٞبی وطٛس سا و ٝلجُ اص
ا٘مالة احذاث  ٚثب آسفبِتی ٔٙبست پٛضص داد ٜضذ ٚ ٜپس اص  22سبَ ثٟش ٜثشداسی آ٘ ٟٓثب تشافیه ٘سجتبً
سٍٙیٗ تمشیجبً ثذ ٖٚػبسؾ ٝثبلی ٔب٘ذ ٜثٛد تحت ػٛٙاٖ « سٚوص آسفبِت تمٛیتی » ثٔ ٝشحّ ٝاجشا ٌزاضت،
ویفیت  ٚػٕش آسفبِت اجشا ضذ ٜلجّی چٙبٖ ثٛد و ٝدس صٔبٖ ا٘جبْ وبس ضخػی سئٛاَ ٔیىشد و ٝآسفبِت
ٔٛجٛد و٘ ٝسجتبً ٔٙبست است چشا دٚثبس ٜآسفبِت ٔیطٛد ،فشد دیٍشی دس جٛاة ثیبٖ داضت ؤ ٝیخٛاٙٞذ
ٔب٘ٙذ ثمی ٝساٟٞبی وطٛس داسای ٕٞبٖ ٔطىالت ضٛد!؟
جٟت سفغ ٔطىالت ٔٛجٛد ثب تٛج ٝثٔ ٝكبِت پیص ٌفت ٝسا ٜحُ ثسیبس سبد ٚ ٜسٚضٗ است و ٝاختػبساً ٚ
تیتشٚاس ثیبٖ ٔیطٛد
ٚصاست سا ٚ ٜتشاثشی ؤ ٝػشف وٙٙذ ٜثیطتشیٗ آسفبِت تِٛیذی ٔ ٚتِٛی تٕبٔی ساٟٞبی وطٛس است جٟت
تِٛیذ آسفبِت ثب ویفیت ٔكّٛة ٔیجبیست أىب٘بت ٔطشٚح ٝصیش سا فشا ٓٞآٚسد:
اِف -دس حٛص ٜتٕبٔی ساٟٞب ٔ ٚحٛسٞبی ٔٛجٛد ٔؼبدٖ سٙٔ ًٙبست  ٚلبثُ ثشداضت ثػٛست فبسؽ اص دیٍش
اسٌبٟ٘بی ریشثف سا دس اختیبس ٌشفت ٝتب دس ٍٙٞبْ ٘یبص پیٕب٘ىبساٖ ثٔ ٝػبِح سٍٙی ٔطىُ تٟیٔ ٝػبِح سٍٙی
و ٝغبِجبً ٔطىُ ػٕذ ٜپیٕب٘ىبساٖ است پیص ٘یبیذ.
ةٞ -ضیٔ ٝٙتغیش تِٛیذ آسفبِت دس ضشایف ٔختّف اص لجیُ آة ٛٞ ٚا ،تشافیه ،دٔبی ٔحیكیٙٔ ،كمٝ
جغشافیبیی ضبُٔ دضت ،تپٔ ٝبٛٞس  ٚوٞٛستب٘ی سا پزیشفت ٚ ٝافضایص ثٟبی ٘بضی اص فشآٚسی لیش  ٚتِٛیذ
آسفبِت ٔمب ْٚسا تمجُ ٕ٘بیذ.

ج -ثب ٕٞبٍٙٞی ثب ٚصاست ٘فت ضشایكی سا فشإ٘ ٓٞبیذ و ٝدس ق َٛسبَ  ٚتٕبٔی صٔبٟ٘بی الصْ لیش ٔٛسد ٘یبص
دس اختیبس تِٛیذ وٙٙذٌبٖ آسفبِت لشاس ٌشفت ٚ ٝایٗ ٔطىُ ٔجتال ث ٝغبِت پیٕب٘ىبساٖ ثػٛست اغِٛی ٔشتفغ
ٌشدد.
د -اجشای آسفبِت ثػٛست تخػػی دیذ ٜضٛد  ٚپیٕب٘ىبساٖ سبص٘ذ ٜجسٓ سا ٜاص پیٕب٘ىبساٖ ٔجشی آسفبِت
ٔجضا ض٘ٛذ تب ٞش وذاْ ثتٛا٘ٙذ دس حٛص ٜوبسی خٛد اص تخػع وبُٔ ثشخٛسداس ٌشد٘ذ.
ٞـ -أىبٖ ایجبد ایستٍبٟٞبی تِٛیذ آسفبِت ثب استفبد ٜاص ٔػبِح سٍٙی ٔشغٛة ٔ ٚبضیٗ آالت ٔذسٖ دس ٘مبـ
ٔختّف سشاسش وطٛس ثب پطتیجب٘ی ٚصاست سا ٚ ٜتشاثشی اص قشیك پشداخت ٚاْ ث ٝپیٕب٘ىبساٖ ٔتخػع ٚ ٚاجذ
غالحیت فشاٌ ٓٞشدد.
 -ٚتطىیُ والسٟبی آٔٛصضی ثػٛست ٔستٕش جٟت ٞش یه اص سضتٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛساٞسبصی  ٚدس غٛست
ِض ْٚثٟشٌ ٜیشی اص وبسضٙبسبٖ خبسجی
ص -فشإٛ٘ ٓٞدٖ ا٘جبْ سفشٞبی خبسجی جٟت ثبصدیذ اص ساٞسبصیٟبی پیطشفت ٝاص قشیك ثٛسسی ٝجٟت
پیٕب٘ىبساٖ دس سضتٞ ٝبی وبسی ٔشثٛـ  ٚػٛأُ ٘ظبستی
ح -ثب تٛج ٝثٞ ٝضی ٝٙسٍٙیٗ تٟی ٝلیش ٘ ٚیبص ث٘ ٝمذیٍٙی ثبال پطتیجب٘ی ٔبِی ٔٙبست اص پیٕب٘ىبساٖ تِٛیذ
وٙٙذ ٜآسفبِت ا٘جبْ ضٛد.
ـ -تطىیُ جّسبت ٔبٞب٘ ٝثب حؿٛس پیٕب٘ىبساٖ ٔجشی آسفبِت جٟت ثشسسی ٔطىالت  ٚتؼییٗ ساٞىبسٞبی
سفغ آٖ.
ی -استمبء سكح تخػع  ٚدا٘ص ػٛأُ ٘ظبست  ٚتشثیت ٘بظشیٗ داسای آٌبٞی  ٚدا٘ص وبسی.
ن -دس ٔٙبلػبت غشفبً پبییٗ تشیٗ لیٕت پیطٟٙبدی ٔٛجت ا٘ؼمبد پیٕبٖ ٘طذ ٜثّى ٝسٛاثك وبسی ،اقالػبت
تخػػی  ٚدِسٛص ٔ ٚتؼٟذ ثٛدٖ پیٕب٘ىبس ٘یض ٔذ٘ظش لشاس ٌیشد.
 ٚوالْ آخش ایٙى ٝچٙب٘چ ٝتالش ضٛد ٍ٘شا٘ی  ٚاستشس اص وبسٌب ٜخبسج ٌشدد ثخٛدی خٛد ویفیت ث ٝوبسٌبٜ
ٚاسد خٛاٞذ ضذ .ث ٝػجبست دیٍش پیٕب٘ىبس تِٛیذ وٙٙذٔ ٚ ٜجشی آسفبِت  ٚیب ٞش پیٕب٘ىبس سضت ٝدیٍش ٞش چٝ
لذس ٔؤٔٗ ٔ ٚؼتمذ ث ٝاجشای غحیح وبس  ٚدِسٛص ثبضذ دس غٛست ػذْ اجشای ثٛٔ ٝلغ تؼٟذات ٔبِی ،وبسفشٔب
سؼی دس ثشقشف وشدٖ ٔطىالت پیٕب٘ىبس ٕ٘ٙبیذ ٍ٘ ٚشا٘ی سا اص وبسٌب ٜپیٕب٘ىبس خبسج ٘سبصد ٔكٕئٙبً ویفیت
ٔكّٛة تِٛیذ ٔیسش ٘خٛاٞذ ضذ.
تٟٙب روش جضء جضء ٔطىالت ٔٛجت حُ ٔطىُ ٕ٘یطٛد ٍٔش آ٘ى ٝوبسفشٔبیبٖ ٔحتشْ ثب پطتیجب٘ی ػّٕی اص
تِٛیذ وٙٙذٌبٖ آسفبِت  ٚایجبد اٍ٘یض ٜلٛی دس آ٘بٖ پیٕب٘ىبساٖ سا ث ٝا٘جبْ  ٚاسائ ٝوبس ٔكّٛة تشغیت ٕ٘بیٙذ.
دس ایٙػٛست پیٕب٘ىبساٖ خٛد ٔطىالت سا حُ  ٚثٟتشیٗ ٘تبیج وبسی سا اسائ ٝخٛاٙٞذ ٕ٘ٛد.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

دس اجشای ػّٕیبت ساٞسبصی ٛٔ ٚوذاً دس أش تِٛیذ  ٚاجشای آسفبِت ،ثب تٛج ٝث ٝحسبس ثٛدٖ وُ
ٔشاحُ تِٛیذ  ٚاجشإٞ ،ىبسی ٔستٕش ٘ ٚضدیه آصٔبیطٍب ٜثب ٔجشی آسفبِت أشیست فٛق اِؼبد ٜؾشٚسی ٚ
تؼییٗ وٙٙذ ٜصیشا تٟٙب ٘تبیج آصٔبیص ا٘جبْ ضذٔ ٜیتٛا٘ذ ٔجشی آسفبِت سا اص ا٘جبْ وبس ثكٛس غحیح  ٚدلیك ٚ
ٔٙكجك ثب ٔطخػبت فٙی ٔٛؾٛػٔ ٝكٕئٗ سبخت ٚ ٝثٕحؽ اقالع اص ایجبد اضىبَ دس فشآیٙذ تِٛیذ  ٚاجشا
٘سجت ث ٝاغالح سشیغ آٖ الذاْ ٕ٘بیذ  ٚدس غٛست آٌب٘ ٜطذٖ اص ٚجٛد ٘مع دس آسفبِت تِٛیذی  ٚاجشا دس
سكح سا ٜسفغ اضىبَ غبِجبً غیش ٕٔىٗ ثٛدٛٔ ٚ ٜجت ػذْ ثٟشٚ ٜسی ٔكّٛة اص ٞضیٔ ٝٙػشٚفٔ ٝیٍشدد.
ثٙبثشایٗ حؿٛس دائٓ ػٛأُ آصٔبیطٍبٞی  ٚاػالْ ثٛٔ ٝلغ ٘تبیج آصٔبیص ا٘جبْ ضذ ٜدس حػ٘ َٛتیجٔ ٝكّٛة
٘مطی ا٘ىبس ٘بپزیش داسد  ٚدس ٔجٕٛع  ٚثشای ثذست آٔذٖ ثٟتشیٗ ٘تبیج چٟبس ػبُٔ ٔ ٟٓسا ٔیتٛاٖ ث ٝاؾالع
یه ٔشثغ ضبُٔ :وبسفشٔب ،پیٕب٘ىبس٘ ،ظبست  ٚآصٔبیطٍب ٜتطجیٕٛ٘ ٝد و ٝدس غٛست ػّٕىشد غحیح ٞش یه اص
اجضاء ،ثٙبیی استٛاس حبغُ  ٚدس غٛست ٚجٛد ٘مع دس ٞش یه اص ایٗ اؾالع  ٚوبسآٔذ ٘جٛدٖ آٖ پبیذاسی وبُٔ
ثذست ٘خٛاٞذ آٔذ.

