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هیمعلًل یثزا مىبست  یضُز یفضب  

 (ٍی)آجًداو

 
 2، معصًمٍ معتمدی1*مزجبوٍ دريدیبن وقًسیبن

 :هؼوبضی. پؿت الىتطًٍیىی هٌْسؾی وبضقٌبؾی اضقس هسضؼ هَؾؿِ آهَظـ ػبلی ایَاًىی، -1

 پؿت الىتطًٍیىی: .وبضقٌبؾی اضقس هؼوبضی -2

 

 

 

  چكیدٌ
ضقس ٍ قىَفبیی ّط ربهؼِ ای ثؿتگی ثِ چگًَگی ثِ وبض گیطی اؾتؼساز ّب ٍ تَاًبیی ّبی هَرَز زض آى ربهؼِ زاضز. 

یىی اظ ضاُ حل ّبی هُوئي زض تحمك ایي ضقس فطآّن آٍضى ظهیٌِ ّبیی اؾت وِ ثؿتط فؼبلیت ّبی روؼی ضا فطا ضٍی 

 ّوِ اؾتؼساز ّب لطاض زّس.

حطوتی تَاًبیی ووتطی زاضًس وِ زض  -ًیطٍ ّبی فؼبل زض ربهؼِ هب افطازی ّؿتٌس وِ اظ ًظط رؿویثی تطزیس ثركی اظ 

 ػطنِ ّبی گًَبگَى تَاًؿتِ اًس قبیؿتگی ّبی ذَز ضا زض ذسهت ثِ هیْي ثِ هٌهِ ظَْض ثطؾبًٌس.

ل گًَبگَى زچبض ؾبًحِ ٍ زض حبلت ولی قْطًٍساى ضٍظاًِ اظ هؿیط ّبی هرتلفی ػجَض هی وٌٌس وِ گبّی اٍلبت ثِ زالی  

حطوتی ثِ زالیل ًبتَاًی، ثیف اظ  –تهبزف قسُ ٍ نسهبتی ضا هتحول هی قًَس حبل آًىِ ربًجبظاى ٍ هؼلَلیي رؿوی 

ؾبیطیي زچبض ایي هكىالت قسُ ٍ اظ َطاحی ًب هٌبؾت گصضّب ضًذ هی ثطًس. ایي همبلِ اظ حیج تجیي ایي گصض هٌبؾت ثطای 

چِ هكرهبتی ضا ثبیس زاضا ثبقس، تْیِ ٍ اضائِ قسُ اؾت وِ زض ایي ضاؾتب هكىالت حطوتی ػجَض ربًجبظاى ٍ هؼلَلیي 

 حطوتی ثِ ػٌَاى یىی اظ گطٍُ ّبی آؾیت پصیط ربهؼِ هس ًظط لطاض گطفتِ اؾت. –ربًجبظاى ٍ هؼلَلیي رؿوی 

 

 

 ، آرَزاًیِ.: فًبی قْطی، هؼلَلیي، آؾبیف حطوتی کلیدی: َبی ياصٌ
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  مقدمٍ -1
ثط تبضیرچِ هؼلَلیت ًكبى هی زّس وِ زض ّط زٍضُ ای اظ تبضید افطازی ٍرَز زاقتِ اًس وِ اظ ًظط فؼبلیت ّبی هطٍضی 

ارتوبػی پبییي تط اظ حس َجیؼی ػول ًوَزُ ٍ گطچِ ًیبظهٌس تَرْبت ٍیػُ ای ثَزُ اًس، ثب ایي حبل ًِ تٌْب ثِ ذَاؾتِ ّب ٍ اهَض 

زّن تَرِ چٌساًی ًكسُ اؾت ثلىِ هُبلؼِ تبضید ًكبى هی زّس وِ ضفتبض اغلت رَاهغ ًبى تب لجل اظ لطى ًَظارتوبػی ٍ ضفبّی آ

 (1390،37ثب ایي گطٍُ اظ افطاز ثِ زٍض اظ ّطگًَِ ػسالت ارتوبػی ٍ ضفتبض ّبی اًؿبًی ثَزُ اؾت.)هزیسی، تیوَضی، 

ؼلَلیي ثىبض ضفتِ ٍ ذَقجرتبًِ زض ثط ذالف رَاهغ هصوَض زض توسى ّبیی وِ زیي ضؾَخ وطزُ ضفتبض اًؿبًی تطی زض هَضز ه

ػهط حبيط زاًكوٌساى ٍ هحممیي چَى ایتبضز، ؾیگي، هًَتؿَضی ٍ .... وِ زض اهط تؼلین ٍ تطثیت هؼلَلیي ذسهبت ثؿیبض اضظًسُ 

 ای اًزبم زازُ ٍ پصیطفتِ قسى آًبى زض ربهؼِ ثِ ػٌَاى حك هؿلوی ثطای ایي لجیل افطاز هُطح ٍ زًجبل ًوَزُ اًس.

ي ثب ایٌىِ زاقتي اثؼبز ٍ همیبؼ اًؿبًی قطٌ الظم ثطای ایزبز فًبیی قْطی اؾت، ٍلی ایي قطٌ وبفی ًیؿت. ایزبز ثٌبثطای

فًبیی هٌبؾت ثطای هؼلَل زض حبل ؾىَى ٍ حطوت اظ لبثلیت ّبی حطوتی اٍؾت ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هؼلَالى زض ظًسگی 

ثِ ضٍ ّؿتٌس ٍ ؾبظگبض ؾبذتي هحیٍ قْطی ثب ًیبظّبی هؼلَالى ارتوبػی زض قْط ّب ثب هَاًغ هؼوبضی ٍ قْطی هتؼسزی ضٍ

 رؿوی يطٍضتی حیبتی اؾت.

زضنس روؼیت رْبى ثِ ًَػی زچبض هؼلَلیت رؿوی ّؿتٌس. ٍزض وكَض هب ثؼس اظ  10َجك آهبض ؾبظهبى ثْساقت رْبًی 

ثِ ثؼس ثِ تسضیذ هَؾؿبت  1320بل زض ایطاى حسٍزا اظ ؾاًمالة اؾالهی ٍ رٌگ تحویلی هؼلَلیت ؾیطی فعآیٌسُ زاقتِ اؾت.

هرتلفی ثطای حوبیت اظ هؼلَلیي تكىیل قس وِ ثیكتط ذسهبتكبى رٌجِ ضفبّی آهَظقی زاقت. زض هَضز ضًٍس قىل گیطی 

زض  1356فطآیٌس هٌبؾت ؾبظی زض ایطاى هی تَاى ًكؿت هؿئَالى ٍ وبضقٌبؾبى هطوع تحمیمبت ؾبذتوبى ٍ هؿىي زض ؾبل

 (1390،37قْطی ضا ًمُِ ػُفی زض آغبظ ایي فطآیٌس زض وكَض زاًؿت.)هزیسی،تیوَضی، ذهَل هٌبؾجت ؾبظی هحیٍ

 

 ضزيرت تحقیق -2

 
ّبی  ثب تَرِ ثِ گًَبگًَی رَاهغ ثكطی ٍ ًحَُ ظًسگی آًبى ثبیس اشػبى زاقت وِ افعایف هؿبئل ٍ هكىالت هَرَز زض ظهیٌِ

ّبی تىٌیىی ٍ نٌؼتی وكَضّب زاضز ٍ  س ًؿجت هؿتمین ثب پیكطفتّبی هؼلَل ثب آى ؾطٍ وبض زاضً ارتوبػی ٍ هؼًالتی وِ اًؿبى

آًچِ ثطای وكَض هب يطٍضت   الوللی حمَق هؼلَلیي زض توبهی زًیب ثِ قىل یىؿبى ٍيغ قسُ اؾت، ثب تَرِ ثِ ایي وِ لَاًیي ثیي

 زاضز تَرِ ثِ ایي لَاًیي اؾت.

زی وِ زاضای هؼلَلیت ّؿتٌس هٌبؾت ؾبظی اهطی ثط اؾبؼ يَاثٍ ههَة قَضای ػبلی قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای افطا

ّب  ضٍّبی ًعزیه تمبَغ ثطرؿتِ وطزى ؾَُح پیبزُ  ّبی ضاٌّوبیی هؼبثط ثِ ػالین نَتی، تَاى تزْیع چطاؽ يطٍضی اؾت وِ هی

 ثطای ًبثیٌبیبى ٍ هزْع وطزى اتَثَؼ ثِ ؾىَیی ثطای ثبال آهسى ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز.

 

 اَداف مًضًع تحقیق -3
تطیي ظهبى ٍ ثط  ّبی هٌبؾت ؾبظی هحیٍ قْطی ثب حسالل ّعیٌِ ٍ تىٌَلَغی ؾبزُ زض وَتبُ حل وَقف زض رْت اضائِ ضاُ

 اؾبؼ قطایٍ ولی وكَض اؾت.

 اَداف مىبست سبسی -3-1

 ّبی هرتلف ربهؼِ  تَؾؼِ هكبضوت فؼبل افطاز هؼلَل زض ثرف -1

 گطٍُ اظ افطاز ثطای ؾبذتي فطزاّبی ثْتطتمَیت ػعت ًفؽ، اًگیعُ تالـ ٍ ػكك ثِ ظًسگی زض ایي  -2

 ّبی هؤحطتط زض ربهؼِ  ّبی ارتوبػی هؼلَالى ثِ ٍاؾُِ احطاظ ًمف افعایف ؾُح پبیگبُ -3

 ّبی پٌْبى افطاز هؼلَل زض تؿْیل فطآیٌس تَؾؼِ ارتوبػی ّب ٍ لبثلیت اؾتفبزُ اظ ذاللیت -4
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ربهؼِ ٍ ارتٌبة اظ رساؾبظی آًبى اظ ؾبیط الكبض تلفیك اثؼبز گًَبگَى ظًسگی فطز زاضای هؼلَلیت ثب ؾبیط افطاز  -5

 ربهؼِ.

گطزز ثلىِ ػسم تٌبؾت اهىبًبت ارتوبػی اؾت وِ هَرجبت ایي ًبتَاًی ضا  هؼلَلیت، فی ًفؿِ هَرت ًبتَاًی فطز ًوی"

 "ًوبیس. فطاّن هی

ضیعی ٍ َطاحی  ى رؿوی ثطًبهِثٌبثطایي فًبّبی قْطی ثبیس هٌبؾت اؾتفبزُ ّوگبى ثبقس ٍ لبثل زؾتطؾی ثطای توبم ون تَاًب

 قَز.
 

 قیسًاالت تحق -4
 هؼلَلیي زض فًب ؾبظی قْطی زض چِ ربیگبّی لطاض زاضًس؟ -1

 آیب هؼلَلیي هی تَاًٌس اظ حمَق ارتوبػی، ضفبّی ذَز زض فًبی قْطی اؾتفبزُ وٌٌس؟ -2
 

 فزضیٍ تحقیق -5
 .قیت هَرَز زض ایي ذیبثبى اؾتزض ایي تحمیك فطو هی قَز وِ هكىل ػوسُ هؼلَلیي زض ذیبثبى آرَزاًیِ 

 

 ريش تحقیق -6
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثسؾت آهسُ اظ تحمیمبت ثٌیبزی وِ اظ پیف اًزبم قسُ اؾت ٍ ثِ هٌظَض ثْجَز هحیٍ ثطای اؾتفبزُ       

بضثطی اؾت.ایي تحمیك و ّبی هؼلَل ٍ ثِ ووبل ضؾبًسى ربهؼِ زض رْت آؾبیف، آضاهف ٍ ضفبُ آًْب زض ّن ظیؿتی ثب ػَام، اًؿبى  

ّبی ثطگعاض قسُ زض ایي ظهیٌِ ًیبظ  ّبی ایٌتطًتی ٍ ّوبیف ؾبیت  ای اؾتفبزُ اظ همبالت، ًكطیبت، ثط هُبلؼبت وتبثربًِ  ػالٍُ،

ثبقس )ػىؽ ٍ ...(. ّبی هیساًی ًیع هی ثطزاقت  

رسٍل، ػىؽ، ًوَزاض، ًمكِ.  اثعاض گطزآٍضی اَالػبت: پطؾكٌبهِ،  

كٌبهِ زض اًزبم ایي تحمیك ًیبظ ثِ ثىبضگیطی ًطم افعاض  ثب تَرِ ثِ اؾتفبزُ اظ پطؾ SPSS ثطای تزعیِ ٍ تحلیل آضاء ثسؾت آهسُ  

ثبقس. هی  

 . قَز گیطی هی ًوَزاضّب ٍ ... ًتیزِ  رساٍل،  ّب، ػىؽ  ّبی ثطزاقت قسُ، ثٌسی هُبلت ٍ یبززاقت زض ًْبیت اظ زؾتِ

 

 تعبریف  -7
گیطی زض اًتْبی هتي  زض لبلت ثرف ًتیزِ همبلِ ثٌسی ًتبیذ اضائِ قسُ زضثِ روغ حمیكای اظ ت ذالنِّط همبلِ ثبیس ثب اضائِ 

 قَز. همبلِ ثپطزاظز. پیكٌْبزّبی احتوبلی ًیع زض ایي ثرف اضائِ هی

 تعزیف معلًلیت -7-1

بهال ًمكای   ّب ثطای ؾْین قسى زض ظًسگی ارتوبػی زض ؾُحی ثطاثط ثب زیگطاى وِ هبًغ اظ ایفابی و  فمساى یب وبّف فطنت

 گطزز وِ ثطای اًؿبى َجیؼی قٌبذتِ قسُ اؾت. هی

 معلًلیت -7-2

زض هَضز ٍاغُ هؼلَلیت، تؼبثیط ٍ تؼبضیف هرتلفی اضائِ قسُ اؾت ٍ ثطای هؼلَالى ًیع هكرهبت هتفبٍتی ثط قوطزُ اًس. اهب 

ٍ یب تطویجی اض آى ّب وِ ثِ ػَاهل رؿوی، شٌّی، ارتوبػی "زض ( who)َجك آذطیي تؼطیف وِ تَؾٍ ؾبظهبى ثْساقت رْبًی

. چٌیي فطزی انُالحب هؼلَل "ًحَی زض ظًسگی قرم احط ؾَ ثط ربی گصاضزُ هبًغ ازاهِ ظًسگی ٍی ثِ نَضت َجیؼی هی قَز

ًبهیسُ هی قَز. اظ آًزبیی وِ هؼلَلیت ثِ ػٌَاى یه ٍالؼیت ارتٌبة ًبپصیط پسیسُ ای اؾت ارتوبػی، ثٌبثط ایي هؿئَلیت تین 

 ض زضرِ اٍل پبؾد ثِ هؼلَلیت ٍ ػطيِ ذسهبت اؾت.تَاًجركی ز
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 ثِ ََض ولی هكرهبت ارتوبػی، ؾیبؾی ٍ التهبزی افطاز ثب هحسٍزیت رؿوبًی ضا هی تَاى ثِ نَضت ظیط ذالنِ وطز:

 .اظ ًظط التهبزی رع َجمِ پبییي ٍ ون زض آهس ّؿتٌس 

 .ثیكتطیي زضنس ثیىبضی ضا زاضًس 

 ت ظًسگی هی وٌٌس.زضنس ظیبزی زض هحیٍ فیعیىی ًبهٌبؾ 

 .اوخطیت زض اًعٍای ارتوبػی ثِ ؾط هی ثطًس 

 ،(1385زضنس ظیبزی ثطای ظًسگی ضٍظهطُ ثِ ووه فطز زیگطی هحتبد ّؿتٌس)اثَتطاثی، 

 

 

 

 فضب َبی ضُزی -7-3

فًبّبی قْطی فًبّبیی ّؿتٌس وِ غبلت فؼبلیت ّبی ارتوبػی زض آى نَضت هی گیطز ٍ آزاة ضفتبضی هطزم زض ایي هىابى  

 ثطٍظ هی وٌس. فًبّبی قْط ثِ ؾِ ًَع لبثل تمؿین ّؿتٌس:ّب 

 فًبّبی ػوَهی 

 فًبّبی ًیوِ ػوَهی 

 فًبّبی ذهَنی 

فًبّبی ػوَهی قبهل ذیبثبًْب ، هیبزیي ٍ پبضن ّب هی ثبقاس. فًابی ًیواِ ػواَهی ّوچاَى پبؾابغّب ، فطٌّاگ ؾاطاّب ٍ         

ی یبز قسُ آًچِ هْن اؾت وِ زض َطاحای ٍ ثطًبهاِ   فًبّبی ذهَنی وِ زض ػطنِ هبلىیت قرهی اؾت . زض ّط ؾِ زؾتِ ثٌس

 ضیعی ثبیس هؼلَلیي ضا ثِ ػٌَاى لكطی اظ ربهؼِ وِ اظ ایي فًبّب اؾتفبزُ هی وٌٌس هَضز تَرِ لطاض زاز.

لَاًیي اؾتبًساضز ؾبظهبى هلل هتحس ثطای افطاز هؼلَل ثب تىیِ ثط ًبتَاًی، ثِ ػٌَاى یه هؿئلِ حمَق ثكط ثِ قوبض ضفتِ ٍ ثب 

سف تبهیي زؾتطؾی ثِ فًبّبی ػوَهی ٍ ػجَضی ثطای ّوِ افطاز ثِ ٍیػُ ًبتَاًبى حطوتی ثِ ٍرَز آهسُ اؾت. ثطای ضؾیسى ثِ ّ

ایي هٌظَض اثتسا ثبیس توبهی ٍاًؼی وِ ثبػج اذتالل حطوتی هؼلَلیي هی قًَس ضا حصف وطزُ ٍ ثؼس اظ آى ثِ هٌبؾت ؾبظی 

.هؼیبض حطوت هؼلَلیي زض یه هٌُمِ، هتٌبؾت ثَزى  (wennberg،2010،17فًبّب ثطای لبثل زؾتطؼ قسًكبى پطزاذت.)

 هحیٍ اَطاف ثب ًیبظ ّبی حطوتی ٍ لبثل اؾتفبزُ ثَزى آى ثطای ایي افطاز اؾت.
 

 

 

 

 

 ضًاثط طزاحی گذر َب ثزای حزکت معلًلیه  -8
 پیبدٌ ري -8-1      

طزُ هی قَز هؼوَال اظ َطیك فًبّبی ؾجع ، رَی آة قجىِ زؾتطؾی اؾت وِ زض قْط ثطای اؾتفبزُ افطاز غیط ؾَاض ثىبض ث

، رساٍل ، پلْب ٍ غیطُ اظ ؾَاضُ ضٍ رسا هی قَز. زض ٍالغ پیبزُ ضٍ هىبى تؼطیف قسُ ای ًیؿت ٍ ّط فًبی ثبظی وِ اظ آى ثطای 

 فؼبلیت پیبزُ ضٍی اؾتفبزُ هی قَز هی تَاًس ػٌَاى پیبزُ ضٍ ثِ ذَز ثگیطز. 

بزُ زض ذیبثبى ّبی پط ضفت ٍ آهس ٍ هطاوع قلَؽ قْطی ثیكتط اظ پیبزُ ضٍ زیسُ هی قًَس حتی زض زض ثؿیبضی هَاضز افطاز پی

 (88-1379هَاضزی التًب هی وٌس ذیبثبى ثِ ػٌَاى پیبزُ ضٍ اؾتفبزُ قَز. )ؾؼیس ًیب ، احوس ، 
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 يَاثٍ ٍ هؼیبضّب -8-1-1

 

  ٍرَز زاقتِ ثبقس.ثیي پیبزُ ضٍ ٍ ؾَاضُ ضٍ ثبیس اذتالف ؾُح یب رسٍل ثطای ایوٌی 

  رسٍل پیبزُ ضٍ ٍ ؾَاضُ ضٍ زض هحل ّبی اضتجبَی ثبیس ثِ قیت تجسیل قَز تب اضتجبٌ ثیي زٍ ؾُح

 ثطلطاضقَز.

  ، هتط اؾت. 2ػطو هفیس پیبزُ ضٍ ثطای حطوت زٍ نٌسلی چطذساض اظ وٌبض یىسیگط 

  ، زضنس اؾت. 8قیت ََلی پیبزُ ضٍ ثطای حطوت نٌسلی چطذساض 

 ُ(89-1379زضنس اؾت . )ؾؼیس ًیب ، احوس ، 2ضٍحساوخط  قیت ػطيی پیبز 

 

 کًچٍ -8-2

وَچِ ّب ثركی اظ قجىِ اضتجبٌ قْطی ّؿتٌس وِ انَال هؼجط پیبزُ ثَزُ ٍ هؼوَال ثبضیه ٍ پط پیچ ٍ ذن ّؿتٌس. 

ضُ ضا زض وَچِ ّبی چٌیي وَچِ ّبیی ، پیبزُ ضٍ هزعا ًساضًس. ٍضٍز اتَهجیل ثِ ایي وَچِ ّب ،هكىل ػجَض ٍ هطٍضپیبزُ ٍ ؾَا

ثبفتْبی لسیوی پسیس آٍضزُ اؾت . هكىالت ٍ ذُطّبیی وِ زض چٌیي ٍيؼیتی ػبثط پیبزُ ضا تْسیس هی وٌس هكرم اؾت. اگط 

 .ایي ػبثط فطز هؼلَل  اؾتفبزُ وٌٌسُ اظ نٌسلی چطذساض ثبقس، ٍايح اؾت وِ زض هؼطو ذُط ثیكتطی لطاض  هیگیطز

 

 يَاثٍ ٍ همطضات -8-2-1

 ی پَقف وف ؾَاضُ ٍ پیبزُ ضٍ وَچِ ّب ، ثبیس اظ ههابلح ؾارت ٍ غیاط لدعًاسُ هبًٌاس ثاتي ٍ آؾافبلت        ثطا

 اؾتفبزُ وطز.

  هتط ثبقس. 1/2ػطو پیبزُ ضٍ وَچِ ثبیس حسالل 

       اضتجبٌ ؾَاضُ ضٍ ٍ پیبزُ ضٍ وَچِ ثطای هوبًؼت اظ ٍضٍز اتَ هجیل گصاقتِ هی قاَز هبًٌاس ظًزیاط یاب ثلاَن

ؾبًتی هتط فبنلِ زاقاتِ ثبقاس. )ياَاثٍ ٍ     90َطف ثطای ػجَض نٌسلی چطذساض حسالل  ؾیوبًی، ثبیس اظ زٍ

 (20-1378همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی ، 

 پل َبی ارتجبطی ثیه پیبدٌ ري ي خیبثبن -8-3

ل ّبی ضاثٍ ثبیس زاضای پل ّبی ًهت قسُ ثط ضٍی رَی ّب ، اضتجبٌ زٌّسُ زٍ هؿیط پیبزُ ٍ ؾَاضُ ّؿتٌس . پ

هكرهبتی ثبقٌس وِ زض ػیي فطاّن آٍضزى گصضی ضاحت ، ذُطی ثطای ػبثطاى ًیع ًساقتِ ثبقٌس. )يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ 

 (21-1378هؼوبضی ثطای افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی ، 

 تًفقگبٌ -8-4

الى ، ثبیس تؿْیالت الظم ضا ثطای ؾَاض ٍ پیبزُ تَلفگبّْبی اتَهجیل زض هحل ؾَاض قسى ٍ پیبزُ قسى افطاز ؾبلن ٍ هؼلَ

 قسى زاقتِ ثبقٌس.

هؿلوب تؿْیالت الظم ثطای هؼلَالًی وِ ضاًٌسگی هی وٌٌس یب اتَهجیل ّبیی وِ زاضای ؾطًكیٌبى هؼلَل ّؿتٌس ثبیس ثب 

 زلت ثیكتطی زض تَلفگبّْب تؼجیِ قًَس.

 بضّبیيَاثٍ ٍ هؼ -8-4-1

  ؾبًتی هتط ثبقس. 300ؾبًتی هتط ٍ حساوخط  280ثب ػهب ثبیس حسالل ػطو هحل تَلف اتَهجیل هؼلَالى 

  ؾابًتی   360ؾبًتی هتط ٍ حساوخط  320ػطو هحل تَلف اتَهجیل هؼلَالى ثب نٌسلی چطذساض  ثبیس حسالل

 هتط ثبقس.
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  حطوتی اذتهبل زازُ قَز. –زضنس فًبی تَلفگبُ ثِ هؼلَالى رؿوی 2زض تَلفگبّْبی ػوَهی ثبیس 

 َلف اتَهجیل هؼلَالى رؿوی ٍ حطوتی ثبیس ّن ؾُح ذیبثابى ٍ ًعزیاه ثاِ ٍضٍزی تَلفگابُ     فًبی هحل ت

 ثبقس.

   ثیي تَلفگبُ ّبی وٌبض ذیبثبى وِ ثطای هؼلَالى اذتهبل زازُ قسُ اؾت ، زض پیبزُ ضٍ ، ثبیس ضهپ اضتجابَی

. )ؾاؼیس ًیاب ،   زضناس ثبقاس   8ثب قیت هٌبؾت ٍرَز زاقتِ ثبقس. قیت ایي ضهپ ّبی اضتجبَی ثبیس حساوخط

 (92-1379احوس ، 

 

 ثیبن مسئلٍ -9
 

ّبی هزَْل ٍ هجْن، هتدییطّبی هطثٌَ ثِ ؾئَال  قبهل تكطیح اثؼبز، حسٍز هؿئلِ، هؼطفی زلیك آى،  ثیبى رٌجِ

 هٌظَض تحمیك(.  تحمیك،

 ای ًظیط: هؼلَالى زض حبل حبيط ثب هكىالت ػسیسُ

 ّكساض زٌّس.ّب ٍ تمبَغ قْط ثِ ػالین  هزْع ًجَزى چْبض ضاُ -

 ّبی قْط. ًبنبفی هؼبثط ٍ ذیبثبى -

 پیبزُ ضٍّب ٍ ...  وٌسُ قسى ؾٌگ فطـ -

 وِ ثبیس هَضز ثحج ٍ ثطضؾی لطاض گیطز ضٍثطٍ ّؿتٌس.

 

 مطبلعٍ مًردی -01
قْطزاضی ٍ ًبحیِ قویطاًبت ٍالغ قاسُ   1هحسٍزُ هَضز هُبلؼِ زض قْطؾتبى تْطاى, هٌُمِ  زض چبضچَة ایي تحمیك,

ض ثط گیطًسُ چْبض هحلِ اظ هحلِ ّبی تْطاى هی ثبقس. ایي هحلِ ّب ػجبضت اؾت اظ : آرَزاًیِ, نابحجمطاًیِ,  اؾت وِ ذَز ز

ًیبٍضاى ٍ وبقبًه وِ زض ایي هیبى ذیبثبى پبؾساضاى ثِ ػٌَاى ًوًَِ هَضزی هَضز هُبلؼاِ اًترابة قاسُ تاب اظ رْات فًاب       

 ؾبظی ثطضؾی قَز

 

 

 

 

 

 

 
 1قىل 

 هٌجغ: ًگبضًسُ
 

 

           

                



  معمبرایزان سزاسزی اوجمه َبی صىفی مُىدسبن کبوًن

 َمبیص ثیه المللی معمبری،عمزان ي ضُزسبسی در َشارٌ سًم

 94مبٌ  تیز -تُزان 

 7 

 معزفی مًرد مطبلعبتی -11-1

ذیبثبى ّبی ایي هحسٍزُ هفَْهی ًَ اظ فًبی قْطی اؾت وِ ثاِ ٍاؾاُِ هفْاَم وبلجاسی ٍ وابضوطزی اـ تَاًؿاتِ        

 ٍ  هفَْهی ًَ زض فًبی قْطی ایزبز وٌس گطچِ ذیبثبى ّب لسهتی ًساضًس اهب ّط زٍ ثبفت ؾٌتی ٍ هسضى ضا زض ذَز ربی زازُ اًاس 

 تَاًؿتِ اًس هَلیؼت ذَی ًؿجت ثِ ذیبثبى ّبی اَطاف وؿت وٌس.

 ثِ قوبض هی ضٍز: 1ذیبثبى پبؾساضاى وِ اظ انلی تطیي ذیبثبى ّبی هٌُمِ 

 زٍ َطفِ هی ثبقس ثِ رع حس فبنل ؾِ ضاُ السؾیِ تب هیساى ًَثٌیبز وِ ثِ ؾوت رٌَة یه َطفِ اؾت. -

 هتط 16ػطو ذیبثبى  -

 هؿیط پط تطزز -

 ف آى ثیكتط تزبضی ٍ پصیطایی هی ثبقسوبضثطی اَطا -

 زض تمبَغ ثب ذیبثبى زٍلت تكىیل چْبض ضاُ ثب چطاؽ ضاٌّوبیی هی زّس)چْبض ضاُ پبؾساضاى( -

 ذیبثبى پَض اثتْبد) زاضآثبز(:

 زٍ َطفِ -

 اظ لحبِ تطزز زض حس ٍؾٍ لطاض زاضز -

 اهتساز آى اظ هیساى ًیبٍضاى تب هیساى زاض آثبز هی ثبقس -

 ی ثبفتی ؾٌتی هی ثبقس الجتِ تؼسازی ؾبذتوبى ثلٌس هطتجِ ٍ ًَؾبظ زض اَطاف ثِ چكن هی ذَضزثسًِ ذیبثبى زاضا -

 هتطی اؾت 16ذیبثبى  -

 ذیبثبى قْیس هْسی ؾجبضی)آرَزاًیِ(:

 زٍ َطفِ هی ثبقس -

 هتط ػطو ذیبثبى هی ثبقس 24 -

 ثبًس وٌس ضٍ 2ثبًس تٌس ضٍ ٍ  2ثبًس حطوت زاضز  4 -

 تمبَغ ذیبثبى السؾیِ ازاهِ زاضز اظ تمبَغ ذیبثبى پَض اثتْبد تب -

 زاضای ثسًِ هسضى ٍ ظیجبیی اؾت -

 ذیبثبى قْیس ثطازضاى هَحس زاًف) السؾیِ(:

 َطفِ ٍ اظ آى ثِ ثؼس یه َطفِ اؾت 2اظ تمبَغ ذیبثبى آرَزاًیِ تب تمبَغ فیطٍظ ثرف  -

 هؿیط تطزز ظیبز -

 هتط اؾت 16ػطو ذیبثبى  -

 

 بر حزکتی معلًلیهتجشیٍ تحلیل خیبثبن َب اس دیدگبٌ رفت -11

ثطضؾی الگَ ّبی ضفتبضی ًكبى هی زّس وِ حبالت ثحطاًی ٌّگبهی پسیس هی آیس وِ ضاثُاِ هؼماَل ثایي فاطم فًاب ٍ       

ػولىطز ّبی هؼمَل ٍرَز ًساقتِ ثبقس. زض ایي لؿوت ثِ چٌس ًوًَِ اظ حبالت ثحطاًی ٍ هؼبیت گصض ّب زض هَضز هُبلؼابتی  

 هی پطزاظین:

 ِزض پیبزُ ضٍ ذیبثبى ٍ تؼجیِ ًىطزى ضاهپ زض وٌبض آى ثطای ػجَض هؼلَلیي لطاض گیطی تؼسازی پل 
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  غیط اؾتبًساضز ثَزى قیت پیبزُ ضٍ ٍ ًهت ًىطزى زؾتگیطُ زض َطفیي 

 ایزبز ؾس هؼجط زض ٍضٍزی ثطذی پل ّب ٍ وَچِ ّب ٍ رلَگیطی اظ حطوت ٍیلچط ثِ زاذل آى 

 ًساقتي هجلوبى قْطی ثطای اؾتطاحت 

  ّب ٍ قىؿتگی ههبلح زض وف هؼبثطٍرَز ًب ّوَضای 

  ٍرَز پلِ ، رسٍل ٍ رَی آة ثیي هحل تَلف اتَهجیل ٍ پیبزُ ضٍ ، هبًغ زؾتطؾی هؼلَالى ضٍی نٌسلی چطذساض

 ثؼس اظ پیبزُ قسى اظ اتَهجیل ثِ پیبزُ ضٍ اؾت

 ون ثَزى ػطو پل 

 

ان ي معلتًلیه  جُت استتفبدٌ جبوجتبس   ایدٌ َبی ثزای طزاحی مطلًة معبثز محديدٌ مطبلعبتی -12

 حزکتی –جسمی 

 اؾتمطاض هجلوبى قْطی ثسٍى ایزبز ؾس هؼجط ثطای هؼلَلیي 

 زاقتي ویفیت ٍ ػطو هٌبؾت گصضّب ثط اؾبؼ ًیبظ ٍ تطزز هؼلَلیي 

  8زض ًظط گطفتي ضاهپ ثب حساوخط قیت% 

 ٍایزبز فًبّبیی رْت اؾتطاحت ٍ ربیگیطی نٌسلی چطذساض زض ََل پیبزُ ض 

 ض اَطاف ضاهپ ّبًهت هیلِ ٍ زؾتگیطُ ز 

 ....ٍ تؼویط ٍ هطهت وف فطـ ّب، رساٍل، ًطزُ ّب 

 

 پیطىُبدات ي ومًوٍ مًردی -13
 ريَب  پیبدٌ -13-1

هؼیبض ؾىًَت هؼلَلیي زض یه هحلِ، هتٌبؾت ثَزى هحیٍ اَطاف ثب ًیبظّبی حطوتی ٍ لبثل اؾاتفبزُ ثاَزى   

ؾابًتیوتط زاقاتِ ثبقاٌس.     150ثبیس ػطيی حسالل هؼابزل  آى ثطای ایي افطاز اؾت.پیبزُ ضٍّب ٍ ضاّْبی اضتجبَی پیبزُ 

ّاب، تبثلَّابی ضاٌّوابیی ٍ     ؾبًتیوتط هٌبؾجتط اؾت،  ػطو ایي پیبزُ ضٍّب ًجبیاس ثاِ ٍؾایلِ زضذات     180الجتِ ػطو 

ّبی هٌبؾات هزْاع    زضنس ثبقس ثبیس ثِ ًطزُ 6ضٍّبیی وِ قیت آًْب ثیف اظ  ضاًٌسگی ٍ ؾبیط اقیبء هؿسٍز گطزز، پیبزُ

ّابی ػاطیى    زضنس ثْتط اؾت نطف ًظط قَز. رْت ػجَض ػبثطیي اظ ذیبثبى 8ثبقٌس. اظ احساث پیبزُ ضٍ ثب قیت  قسُ

ّب تَنایِ   ضزیف حطوت اتَهجیل زاضًس. احساث رعیطُ ثطای تَلف ػبثط زض ثیي ضزیفْبی حطوت اتَهجیل 3وِ ثیكتط اظ 

 گطزز. هی

ّبی ضاٌّوبیی وِ تَؾٍ ػبثطیي لبثال تٌظاین    ّبی هٌبؾت چطاؽ ّبی پط ضفت ٍ آهس ثبیس زض هحل رْت ػجَض اظ ذیبثبى

ؾابًتیوتطی ًهات وٌٌاس واِ هؼلاَل ثتَاًاس اظ ضٍی ناٌسلی         105ّب ضا ثبیس زض اضتفبع  ًهت گطزز. )ولیس چطاؽ  ثبقس،

 چطذساض آى ضا وٌتطل ًوبیس(.

گاطزز. ناسای ایاي آغیطّاب      تَنیِ هیّبی ؾبلوٌساى اؾتفبزُ اظ آغیط ًیع  ّبی هؿىًَی هؼلَلیي ٍ ذبًِ زض حَالی هحلِ

ثبیس اظ یىسیگط هتوبیع ثبقٌس. ثطای یبضی زازى ثِ افطاز ًبثیٌب زض ػجَض اظ ذیبثبى، ثبیس هحل ػجَض ػبثط اظ ذیبثابى )ضاهاپ   

  زضرِ پیبزُ ضٍ ٍ ذیبثبى ثب ظاٍیِ ػوَز ثط پیبزُ ضٍ احساث قسُ ثبقس. 90ػجَض ػبثط پیبزُ(. زض وٌذ 
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2قىل   

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای  هٌجغ:

 افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی
3شکل   

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی  منبع:

 ثطای افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی

4شکل   

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای  منبع:

 َل رؿوی ٍ حطوتیافطاز هؼل

5شکل   

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای  منبع:

 افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی

6شکل   

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی  منبع:

 ثطای افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی
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 رامپ ي پلٍ ثزقی   -13-2

ؾبًتیوتط پٌْب ٍ  165ّب ثبیس حسالل  ایي ضاهپ  ّب ثبیس ثِ رع پلِ ثِ ٍؾیلِ ضاهپ ًیع حل قَز، اذتالف ؾُح زض ذیبثبى

 زضنس زاقتِ ثبقٌس زض َطفیي ضاهپ ثبیس ًطزُ یب حهبض الظم لط اض زاقتِ ثبقس. 6قیجی هؼبزل حساوخط 

وٌٌاس زض حطوات اظ    تَاًٌس هؼلَلیي ضٍی نٌسلی چطذساض ٍ  هبزاضًی واِ وبلؿاىِ، وَزوكابى ضا حوال های      ی هیّبی ثطل ضاهپ

ؾُحی ثِ ؾُحی زیگط یبضی زٌّس. زض ٌّگبم لطاض گطفتي ثط ضٍی ضاهپ ٍ آهسى اظ ؾُح حبثت ثِ هتحطن ٍ ثبلؼىؽ هكاىالتی  

ِ نطفِ ًیؿت. قیت ضاهپ ثطلی ٍ ؾطػت آى ثبیاس ثاب ًیبظّابی    گصاضی ٍ ًگْساضی ایي تأؾیؿبت ًیع همطٍى ث ٍرَز زاضز. ؾطهبیِ

 هؼلَلیي ّوبٌّگ ثبقس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7شکل   

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای  منبع:

 افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی

8شکل   

اثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی يَ منبع:

 ثطای افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی

9شکل  

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای  منبع:

 افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی

01شکل  

يَاثٍ ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ثطای  منبع:

 افطاز هؼلَل رؿوی ٍ حطوتی
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 محل عجًر عبثز پیبدٌ  -13-3
قًَس. ثبیس حتوبً ثِ ضاهپ ٍ یب ٍؾبیل هىبًیىی ثبال  ّبی َّایی ٍ یب ظیطظهیٌی رْت ػجَض ػبثطیي پیبزُ احساث هی پل

ّبی َّایی وِ فبنلة  زضنس قیت زاقتِ ثبقٌس. ثطای زؾتطؾی ثِ پل 8ًسُ هزْع ثبقٌس. ضاهپْب ثبیس حساوخط ثطًسُ ٍ پبییي آٍض

آى اظ ؾُح  ذیبثبى ظیبز اؾت ثبیس ضاهپْبی ََیل ؾبذتِ قَز. ایي هؿبلِ ثبیس ثب تَرِ ثِ ؾبذت ٍ ثبفت قْط َطاحی گطزز. 

قٌس. اگط زض ََل ضاهپ هزجَض ثِ اؾتفبزُ اظ قیت تٌستطی ثبقین ثبیس ّبی زؾتگطز ثب ّب ثبیس زض ّط زٍ َطف زاضای هیلِ ضاهپ

ؾبًتیوتطی ًهت قسُ اؾت ضا رْت هؼلَلیي وِ اظ نٌسلی چطذساض اؾتفبزُ  75ّبی زؾتگطز زیگطی وِ زض اضتفبع  هیلِ

 وٌٌس زض ًظط ثگیطین. هی
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