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 مقدمه .1

آوری پس از عمل شوند وریزی ميصورت افقي بتندر این روش دیوارها در محل اجرای پروژه، به .دهندبر بتني، سازه ساختمان را تشکیل ميدر این روش ساخت اعضای دیواری بار

ها سرعت ز خرید( و اداری که در آنمراک( هایي با کاربری انباری، تجاریاجرای تیلت آپ اغلب برای اجرای ساختمان کنند. از روشبتن، قطعه را با کمک جرثقیل در محل خود نصب مي

شده های ساختهرود. اگرچه اکثر ساختمانکار ميتا چهار طبقه به های کوتاه مرتبه حداکثرخت ساختمانشود. این روش، عمدتاً برای سااستفاده مي اجرا و مسائل اقتصادی اهمیت دارد،

 .اندشدهروش ساخته ش از چهار طبقه نیز به اینیک یا دو طبقه هستند و تعداد معدودی ساختمان بی با این روش
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 آپ لتیت ستمیس خچهیتار .2

 دهیساختمان وجود داشت. ا عیسر یبه اجرا یدیشد ازیدوم بود، که ن يپس از جنگ جهان ستم،یقرن ب مهین يآن، حوال یيابداع شد و اوج شکوفا ستمیقرن ب لیآپ در اوا لتیت روش

روش در رم باستان  نیاز آن است که ا ي. اسناد موجود حاکستین یاتازه دهیاز ساختمان ا یعنوان عضوو بلند کردن آن به حالت قائم به نیزم یبر رو يصورت افقبه واریساخت د ياصل

ها ها به حالت قائم، خانهو برپا کردن آن نیزم یبر رو يچوب یوارهایبا ساخت د یالدیقرن نوزدهم م یدر ابتدا کایآمر متحدهاالتیاست. ساکنان ا گرفتهيمورداستفاده قرار م انهیو خاورم

 نیسازنده ا نیعنوان اولبه کن،ی. کلنل رابرت آگرفتيمورداستفاده قرار م ساختهشیبتن مسلح پ یوارهاید یروش برا نیا ،یالدیم ستمیقرن ب لی. در اوااندساختهيخود را م یو انبارها

 یسایمتر ساخت. کل ۲/۸متر و ارتفاع  ۲3عرض  قالب به کیاز  دهبا استفا ویو اوها ینویلیا التیدر ا 1۹1۰تا  1۹۰۵ یهاسال نیروش در ب نیها را به ااز سازه یادیتعداد ز ستم،یس

 يچندان تیدوم مقبول يجنگ جهان انیاستفاده از روش فوق تا پا حال،نیبااشده است، تاکنون پابرجاست. ساخته وهیش نیبه ا 1۹1۰که در سال  زین ینویلی( در اونی)صه ونیز بودادی

 . روزافزون به خود گرفت يروش شتاب نیمتحرک و بتن آماده، استفاده از ا یهالیبا ظهور جرثق یالدیم 1۹۵۰از  نکرد. دایساختمان پ انیمجر نیدر ب

متداول بوده  لندیوزیو ن ایاسترال متحده،االتیآپ در ا لتی. استفاده از روش تشونديروش ساخته م نیکشور جهان به ا 1۰۰از  شیساختمان در ب 7۰۰۰حدود  انهیاکنون سالهم

 شده است. جیرا زین رلندیدر انگلستان و ا ریخا یهااجرا، در سال وهیش نی. اتاس
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 tilt upسنت مارک به روش کلیسای  ای از اجرای نمونه

 

 Tilt-up روش ساخت .3

Tilt up ای tilt wall ای tilt slab روش  نی. هرچند اباشدیم بیملت کارائ نیو چند وزاندیا،نیکا،استرالیدر سراسر شمال امر یو متداول ساختمان ساز نینو یاز روش ها يکی

قرار  يدال بتن یرو فقيا صورت به( …و  وار،ستونی)ديبتن یاجزا نیاز به مدیریت اجرا و ساخت امری ضروری بوده و کند،یرا صرف م یو وقت و زمان کمتر باشدیمقرون به صرفه م

  .رندیگیم
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سازه ساختمان را  ،يبر بتنبار یوارید یکه در آن اعضا شوديگفته م يمعموالً به روش ،يساختمان ستمیبه عنوان روش اجرا قابل طرح است تا س شتریآپ که ب لتیت یاجرا ستمیس

 .کنندير محل خود نصب مد لیبتن، قطعه را با کمک جرثق یرآوو پس از عمل شونديم یزیربتن يپروژه، به صورت افق یدر محل اجرا هاواریروش د نی. در ادهنديم لیتشک

 

. شوديدارد، استفاده م تیاهم یها سرعت اجرا و مسائل اقتصادکه در آن ی( و اداردی)مراکز خر یتجار ،یانبار یبا کاربر یيهاساختمان یاجرا یآپ اغلب برا لتیت یروش اجرا از

 یدو طبقه هستند و تعداد معدود ای کیروش  نیساخته شده با ا یها. اگرچه اکثر ساختمانروديکوتاه مرتبه حداکثر تا چهار طبقه به کار م یهاساخت ساختمان یروش، عمدتاً برا نیا

 اند.روش ساخته شده نیبه ا زیاز چهار طبقه ن شیساختمان ب
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 روش اجرا مطرح است. کیبه عنوان  هاوارید يچند قسمت یتعداد طبقات، اجرا شیذکر است در صورت افزا انیشا

 

 

 آپ لتیت یاسازه یهاستمیس انواع 

 هستند: ریآپ، به شرح ز لتیقابل اجرا به روش ت یاسازه یهاستمیس ،يطور کل به

 :یاجعبه ستمیس -1
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بتن مسلح  یهاواریسقف و د یهاافراگمیمتشکل از د یاجعبه یاسازه ستمیهستند. س یاجعبه ستمیس یآپ دارا لتیساخته شده به روش ت یهابه اتفاق ساختمان بیقر تیاکثر

. کننديبتن مسلح منتقل م یهاواریزه را به دوارده بر سا يجانب یهاارسقف ب یهاافراگمید ،یاسازه ستمیس نی. در اشونديآپ اجرا م لتیبتن مسلح به صورت ت یهاواریاست که در آن د

 .کننديفوق را به شالوده بتن مسلح منتقل م یهاروین ،يبرش واریبه صورت د هاوارید نیا

 قاب صلب: ستمیس -۲

ها است. ابق نیبر عهده ا سازه، يو جانب يثقل یباربر فهی. وظرندیگيبتن مسلح صلب است که در دو جهت عمود بر هم قرار م يقاب خمش یمتشکل از تعداد ،یاسازه ستمیس نیا

و توسعه  راتییتغ جادیامکان ا ستم،ینوع س نی. در اشونديخشک اجرا م تاز موارد با اتصاال یارینما و در بس یهاواریهستند و صرفاً به صورت د یاسازهریغ ستمیس نیدر ا هاوارید

 ( وجود دارد.یاجعبه یهاستمی)نسبت به س یشتریبا سهولت ب ،یبرداردر طول دوره بهره ياحتمال

 :يبیترک ستمیس -3

پالن از  ياصل یراستا کیر حالت اغلب د نیدر ا د،یآيو قاب صلب، در پالن به دست م یاجعبه یاسازه ستمیس يعنیشد،  حیتشر شتریکه پ يستمیدو س قیاز تلف يبیترک ستمیس

 .شوديبتن مسلح استفاده م يخمش یهاعمود بر آن از قاب یو در راستا يبرش یهاوارید

 (Groutگروت ) یکمک ماده  شوند و سپس به ينصب م يابتدا در محل خود درون پ زیبتن مسلح ن یها و پانل ها واری. دگردد ياستفاده م ینوار يآپ، اکثرا از پ لتیت ستمیر سد

 ۲۸۰۰رد نامه استاندا نییآ )شمع( استفاده نمود. طبق قیعم یها يگسترده و پ یها يآن از پ یتوان برا يباشد، م یآپ جعبه ا لتیاجرا ت ستمیمحکم خواهند شد. اگر س شانیدر جا

 تیصلب زانیاز م يتابع ،يجانب یروهایل نانتقا يو چگونگ زانیم زیانتقال و ن تی. وضعابدی يانتقال م يو از آنجا به پ يبرش یوارهایسقف ها به د افراگمیوارده بر سازه از طربق د یروهاین

 سقف است. افراگمید

 ((13۸3, )يشوند: )معصوم يم میموثر به پنج دسته تقس يبرش يها بر اساس سخت افراگمید نیا
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 ادیبا انعطاف ز افراگمید 

صر باربر نخواهند بود و به عنا يجانب یروهایهستند که قادر به انتقال کامل ن یبداریش ای يافق يمعمول يچوب یسقفها متریبر سانت لوگرمیک 11۹۶موثر کمتر از  يبرش يسخت

 يباربر جانب ستمیز سا یيتوانند جز ينم بداریو به خصوص در حالت سقف ش تهداش يپوشش یسقف ها صرفا جنبه  نیا قتیکنند. در حق هیبه آنها تک يستیبتن مسلح نبا یوارهاید

 باشند.

 ریانعطاف پذ افراگمید 

به انتقال کامل  سبک هستند و قادر یدالفو یبا عرشه  یو سقفها هیالچند  یمتشکل از تخته ها يچوب یسقفها متریبر سانت لوگرمیک ۲۶7۹تا  11۹۶ نیموثر ب يبرش يسخت

 شود. يمتر محدود م۶۰بعد سقف به  اکثرنباشد، حد ينوع سقف متک نیآپ به ا لتیت ستمیس یوارهایکه د ينخواهند بود. در صورت يجانب یروهاین

 ریانعطاف پذ مهین افراگمید 

باربر  یوارهایه دبرا  يجانب یروهایمتوسط هستند که ن یدالفو یبا عرشه  یسقفها ایو  هیالچند  يچوب یسقفهامتریبر سانت لوگرمیک 17۸۵۸تا  ۲۶7۹ نیموثر ب يبرش يسخت

 شود. يمتر محدود م1۲۰داکثر بعد سقف به باشد، ح ينوع سقف متک نیآپ به ا لتیت ستمیس یوارهایکه د يکنند اما نه به طور کامل. در صورت يمنتقل م

 صلب مهین افراگمید 

را دارند و  يبرش یوارهایبه د يجانب یانتقال کامل بارها تیهستند که قابل نیسنگ یدالفو یعرشه  یسقفهامتریبر سانت لوگرمیک 17۸۵۸۰تا  17۸۵۸ نیموثر ب يبرش يسخت

 در انتخاب دهانه وجود ندارد. يتیمحدود

 صلب افراگمید 
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دهند و  ينتقال مارا  يجانب یروهاین يساخته هستند که به نحو مطلوب شیپ ایمسلح و  یبتن درجا یسقفها متریبر سانت لوگرمیک17۸۵۸۰از  شیموثر همواره ب يبرش يسخت

 شوند. يم هیآپ توص لتیها به روش ت ازهدر ساخت س ،یسازه ا یاجزا ریآن با سا یلرزه ا یگاردر انتخاب دهانه ندارند. به علت ساز يتیمحدود

 

 نیزم یخته را از روسا شیپ یتوان نما يساختمان هستند. م يصنعت دیتول یها ستمیس رینسبت به سا ستمیس نیا تیمز نیآپ، مهمتر لتیت ستمیبتن مسلح در س یوارهاید اما

 يبرش یوارهایور که گفته شد، دبر آن همانط وهالکنند ع يم تقلمن يداشته و بار ها را به پ ینقش سازه ا یآپ جعبه ا لتیت ستمیدر س وارهایها اعمال نمود. د وارید يبر سطح خارج

 کنند. يمقاومت م زیوارده به ساختمان ن يجانب یروهایدر برابر ن

مساحت حداقل  یدارا يرشب وارید يداخل یشود. آرماتور ها يم يطراح ۵۰:1تا  ۴۰:1ستون و با نسبت ارتفاع به ضخامت  ریبه صورت ت یجعبه ا ستمیعمدتا در س يبرش یوارهاید

 شود.  يم تیقوت يآرماتور اضاف با وارید ینگه دارنده ها ی هیبلند کردن پانل ها و محل تعب یشده برا هیتعب یدر اطراف بازشوها، محلها زانیم نیدرصد است که ا ۰/۲۵درصد تا  ۰/1

 یو اتصال پانلها یریرد قرار گقرار داده شوند. در مو گریکدیمجزا در کنار  یبه صورت پانلها وارهایباشد که د ازیممکن است ن ل،یطو یآپ در سازه ها لتیت ستمیس یاجرا هنگام

متصل شود.  گریکدیبه  ياتصال جوش 3 ای ۲مجاور با  یقائم پانلها یلبه  ز،یدر مناطق زلزله خ ژهیکنند، به و يم شنهادیپژوهشگران پ يوجود دارد. بعض يمتفاوت یآرا وارها،یمجاور در د

 (Damping) یيرایمحالت، به لحاظ  نیراشوند. د منقبضدر لبه ها منبسط و دیبتوانند آزادانه و بدون ق دیوجود دارد که مطابق با آن پانل ها با یرابطه قائده ا نیدر ا گر،ید یاز سو

 .دهند ياز خود نشان م یبهتر یعملکرد لرزه ا گریکدیبدون اتصال به  یپانلها ،یسازه ا
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 آپ لتیت ستمینقاط قوت و ضعف س یبررس .4

 :ستمیقوت س نقاط 

 فراهم باشد، سرعت اجرا  یبندقالب یامکان استفاده از قطعات آماده برا نکهیا ایکه قطعات مشابه باشند  يصاً زمانفراهم است. خصو ستمیس نیمدوالر با ا يطراح مکانا

 .ابدیيکاهش م يبه طور محسوس زین هانهیو هز شیافزا
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 ردیمورد توجه قرار گ دیه باباربر وجود دارد ک یهاواریدر د يمقدار بازشدگ یسطح برا تیکرد، اما، محدود یبندقالب يبتن واریبه سهولت در د توانيرا م بازشو. 

 مربوط به نما به حداقل  یهانهیهز شوديامر باعث م نیمختلف، در نظر گرفته شود. ا یهابه آن، با طرح دهیانواع قطعات چسب ای انینما يبتن یبا نما توانديم ستمیس نیا

 د.درجا، برخوردار باش یاجرا یهانما گریبا د سهیدر مقا ،یو تنوع باالتر تیفیاز ک شوديساخته بودن نما باعث م شیحال، پ نیبرسد. در ع

 ندارد. يخارج یبه فناور يچندان يوابستگ ه،یو مواد اول زات،یقطعات مورد استفاده در تجه زات،یاز نظر تجه ستم،یس نیا 

  بیني مدارهای تاسیسات مکانیکي و الکتریکي در این سیستم در زمان ساخت قطعات پیش ساخته بتني وجود داردپیش امکان. 

 باشديش اعظم اقدامات مقادر به انجام بخ يبا آموزش اندک ستمیس نیدر ا یياجرا يانسان یروین. 

 در دسترس هستند. يبه تعداد محدود و به راحت ازی. ابزار مورد نستین ازین يخاص يکمک یهاابزار ستم،یس نیا یاجرا یبرا 

 است. یزیربتن يکنواختیاز  نانیمناسب( و امکان حصول اطم برهیاجرا حاصل شده است، سهولت اجرا )با و یبرا ستمیس نیکه در ا یيهابهبود از 

 قیکه از عا يرفته شود. در صورتالزم در نظر گ یياجرا اتییمناسب، الزم است جز یبندآب ی. براشوديم نیتام يبه نحو مطلوب ستمیس نیدر ا يخارج یهاوارید یهوابند 

 .در نظر گرفته شود عانیاز م یریجلوگ یبخار آب باال استفاده شود، الزم است مالحظات الزم برا یریپذبا نفوذ یمریپل قیاز عا ای يمعدن

 ندارند. يمشکل خاص ،يطیمحستیز یهاو مصالح به کار رفته از نظر انتظارات و استاندارد مواد 

 یهاتکانه آفتاب و دیخورنده، تابش شد یهاطیمح ،يدر برابر هوازدگ يعملکرد مناسب ،يبتن یهاهیمناسب ال یدر صورت اجرا ،يبتن یهاستمیس گریمانند د ستم،یس نیا 

 .شوديم نیتام یشتریب يانتظارات با سادگ نیا نیتام ده،یخواب یخواهد داشت. در حالت اجرا يحرارت

 شوديانجام م نیزم و در سطح یزیرمربوط به نما، هنگام بتن یهاکار راینما است. ز یاجرا یبرا یبندبه داربست ازیروش، کاهش ن نینقاط قوت ا گرید از. 

 کمتر است. يمتعارف، به طور محسوس یهابا حالت سهیها در روند ساخت، در مقامصالح و فرآورده عاتیو ضا اتالف 
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 حمل و نقل  زیو ن افتهیکاهش  یبندقالب اتیبه قالب و عمل ازین رایساخته آن، کمتر است، ز شیدرجا و پ ينسبت به مشابه سنت ستمیس نیدر ا هاوارید یاجرا یهانهیهز

 وجود دارد. ياصل وارینما هم زمان با د یاست. در ضمن، امکان اجرا نیشیپ یهاکمتر از حالت يلیها، خپانل

 ساختمان باشدیساختمان ها کم م نیا ینگهدار نهیهز . .Tilt-Up هر پنج تا ده  فقط ،د و چنانچه رنگ شودبمان يباق ياثر نامطلوب چگونهیتواند رنگ نشده و بدون ه يم

 شوند. يمرمت م ایشستشو  يکم ، به آسان یریپذ بیآس تیبتن ، با خاص يمجدد خواهد داشت . سطوح خارج یزیبه رنگ آم ازیبار ن کیسال 

 

 :ستمیضعف س نقاط 

 

 طبقه محدود  ۴به  یياجرا یهاتیکوتاه مرتبه در نظر گرفته شده است و حداکثر تعداد طبقات ساختمان، با توجه به محدود یهاساختمان یبرا شتریروش اجرا ب نیا

 وجود ندارد. ستمیس نیا استفاده از یبرا یقو هیتوج گریحالت د نیو در ا سازديهمراه م یيهايدگیچیرا با پ یيتعداد طبقات مسائل اجرا شیاست افزا يهیبد .شوديم
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 اسکلت  ای يستون بتن ریت رینظ یيهاستمیکمتر از س ياندک یمعمار يساختار اصل يعمل در طراح یآزاد شود،يباعث م یاسازه یهاواریالزام وجود د ،يطراح نهیزم در

 نام برده کمتر است. یهاستمیس گریبا د سهیها، در مقاابعاد فضا نییدر تع اریاخت زانیم جه،ی( باشد. در نتيقاب خمش ای)بادبنددار  یفلز

 روش اجرا، در  نیر صورت کاربرد اد گر،یاست. به عبارت د هیقابل توج یکامالً مسطح و دو بعد یهادارد و تنها در مورد نما يفراوان یهاتیاز نظر نما محدود ستمیس نیا

 .شوديم يدر نما کامالً منتف هايزدگرونیو ب هايتورفتگ جادیامکان ا یمعمار

 نظ نینو یهاستمی( و خصوصاً نسبت به سيتونل رینظ یيهاستمیس یهاو سقف هاواریبا د سهیدر مقا يمتداول )حت یهاستمیبا س سهیدر مقا ستمیس نیا(ری LSF) نیسنگ 

 یيوارد شده در زمان جابجا یهابار لیبه دل يصلمصرف مصالح ا شیاست در اکثر موارد، افزا حی( قابل مالحظه است. الزم به توضگردلی)بتن و م ياست و مصرف مصالح اصل

 است. واریو نصب د

 است. ينصب الزام نیامکانات سنگ گریو د لیجرثقوجود مورد استفاده،  يبودن قطعات بتن نیتوجه به سنگ با 

 شود ساخته مجدداً قطعه است الزم(  …و  یگذارگردلیدر صورت وجود اشتباه در ساخت قطعه ) ابعاد، م جه،یاست. در نت يمنتف دیابعاد قطعات، پس از تول رییتغ امکان. 

 به  ينیگزیزم خواهد بود مدار جاالوجود ندارد، و در صورت بروز مشکل، در اکثر موارد  یبرداردر دوره بهره يکیو الکتر يکیمکان ساتیتاس یهابه مدار يدسترس امکان

 صورت روکار اجرا شود.

 وجود دارد. ژهیو داتیبه در نظر گرفتن تمه ازیبدون ن قیدر برابر حر يمنیانتظارات در خصوص ا نیتام تیقابل 

 طبقات. نیب یهاسقف یاکوبه یصوت( در خصوص صدابند راگریم يارتجاع یهاهیفاده از الانتظارات )در صورت عدم است نیتام عدم 

 دیتشد يامر زمان نی. اشوديرو مبهور يکه کارگاه کوچک باشد با مشکالت يزمان ها،تیفعال ياجرا وجود دارد. توال یبه کارگاه بزرگ برا ازیروش، ن نیبا ا وارید یاجرا یبرا 

 ساخته و برپا شوند. یگریپس از د يکیها، که الزم است پانل شوديم
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 شوند: يتلق يمنف گرید یمثبت و در موارد تواننديم یکه جهت اطالع هستند و در موارد یموارد 

 یشتریب تیمطلب، اهم نیتر باشد، ارا کوچکها است که هرچه کارگاه اجو نصب آن یزیربتن يها و توالپانل یهایيجانما يبررس ستم،یس نیا یاز اجرا شینکات مهم، پ از 

 .کنديم دایپ

 باشد، در  نییپا یزیرمتوسط هوا در زمان بتن یکه دما يمتداول است. در صورت یهاستمیدر اکثر موارد مشابه س ستم،یس نیا یدر خصوص اجرا يفصل یهاتیمحدود

تر از ساده ي( اندکبندانخیبر )در برا دهش یزیردر نظر گرفته شود. در عوض محافظت قطعات بتن يزدگخیمحافظت بتن در برابر  یالزم برا داتیتمه دیبا زین ستمیس نیا

 قابل کنترل است. یاساده داتیگفت با تمه توانيم زین ریو کنترل رطوبت و تبخ یآور( است. در مورد عملی)به صورت عمود يبتن وارید یمورد اجرا

 یاختمان )پس از برپاسازداخل س ایساخته(  شیدر طرف خارج )به صورت پ توانديم يحرارت قیعا شود،يساخته اجرا م شیبه صورت پ وارید ینکته که نما نیتوجه به ا با 

 وجود نخواهد داشت. يخاص یيسازه ساختمان( در نظر گرفته شود و مشکل اجرا یو اجرا هاوارید

 يبهبود عملکرد صوت یبرا ينمعد يحرارت یهاقیاز عا ایشود و  نیتام يبتن هیال یکه ضخامت الزم برا يدر صورت ،يخارج یهاوارید یانتظارات در خصوص صدابند نیتام 

 متداول است. یاجرا یهامشابه روش تیبعد وضع نیاست و از ا ریپذاستفاده شود، امکان وارید

 برخوردار است. يخاص تیساسحبتن، از  یآورعمل یمناسب برا طیشرا نیالزمه تام لیبه دل ،یزیراول پس از بتن یهاشده، صرفاً در روز یریگقطعات قالب ینگهدار 

 ردیگيکار به سهولت در کارگاه اجرا انجام م نیو معموالً ا ست،ین دهیسرپوش یبه فضا یازیقطعات آماده شده، ن یانباردار یبرا. 
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ت مهم نکااز دی قوی است.اقتصا موازی کردن اقدامات اجرایي وجودندارد، مگر اینکه از چندین جرثقیل برای برپاسازی قطعات استفاده شود که این اقدام نیز فاقد توجیهقابلیت 

 .کندیشتری پیدا میب اهمیت باین مطل،شدنصب آنها ست که هرچه کارگاه اجرا کوچک تر باپیش از اجرای این سیستم، بررسي جانمایي های پانل ها و توالي بتن ریزی و 
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 سیستم تیلت آپ با آیین نامه های ساختمانی داخلی و خارجیسازگاری  .5

ری، طراحي دیوارهای کلیه ضوابط طراحي و اجرای ساختمانهای ساخته شده به روش تیلت آپ شامل بارهای وارده، روشهای تحلیل، ترکیبات بارگذا ACI 551R آیین نامه در 

کات و ضوابط مربوط به نیز ن FEMA 547خورد و آیین نامه   نیز به چشم مي  BS 8110استاندارد  درضمن ضوابط حاکم بر طرح ارایه شده است. در  بتن مسلح، جزییات اجاریي و

 بهسازی سیستم فوق را به تفصیل آورده است.

این حال برای طرح و ت. با ه اس( بطور مجزا به سیستم تیلت آپ اشاره نشد ۲۸۰۰ن ایران و همچنین آیین نامه طراحي ساختمانها دربرابر زلزله )استاندارد مقررات ملي ساختمادر 

مورد جزییات فاده کرد. در است ۹راحي و اجرای مندرج در مقررات ملي ساختمان، مبحث ضوابط طاجرای عناصر بتن مسلح سقف، دیوارها و شالوده ها در سیستم تیلت آپ مي توان از 

 مراجعه شود. ACI 551 Rاجرایي اتصاالت توصیه مي گردد  به آیین نامه  


