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  چکیدُ

ص ّضیٌِ ّای ػاختواًی سا ؿاهل هی ؿًَذ ٍ ػمف ّا یىی اص اجضای اكلی ػاختواى ّا دس پشٍطُ ّا هی تاؿٌذ صیشا ّن دسكذ لاتل تَجْی ا

تٌاتشایي هْن اػت وِ چِ ػمفی تشای پشٍطُ ّا اًتخاب ؿَد.   ّن دسكذ لاتل تَجْی اص صهاى اجشای پشٍطُ سا تِ خَد اختلاف هی دٌّذ.

اف پشٍطُ ّا اص ًظش ّذف ایي همالِ هؼشفی ػمف ّا ٍهمایؼِ ی آًْا ٍ ّوچٌیي هؼشفی ػمف ّای تْیٌِ تا تَجِ تِ اػىلت ٍ ؿشایظ خ

ّضیٌِ ، صهاى ٍ واسایی هی تاؿذ. دس ایي همالِ تِ جوغ اٍسی اعالػات ٍ تشسػی آًْا  تا اػتفادُ اص هـاّذُ ٍ پشػؾ اص هٌْذػیي هجشی ٍ 

ای تْیِ عشاح، هیاًگیي لیوت ّای هَجَد دس تاصاس ، اعالػات وتاتخاًِ ای ، ػایت ّا ٍ هماالت پشداختِ ؿذُ اػت ٍ ّوچٌیي پشػـٌاهِ 

ًفش تِ ایي پشػـٌاهِ ّا پاػخ  116گشدیذُ ٍ دس آى اعالػات الصم تشای همایؼِ اص هٌْذػیي، هجشیاى ٍ هتخللاى پشػیذُ ؿذُ اػت وِ 

ػمف ّای تْیٌِ تا تِ تشسػی ٍ تحلیل ًتایج حاكل اصاعالػات پشػـٌاهِ پشداختِ ؿذُ اػت.  spssدادُ اًذ ٍ ػپغ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

تِ اػىلت ػاصُ ّای هختلف تشای ػاخت پیـٌْاد هی ؿًَذ وِ هـخق هی ؿَد دس اػىلت فلضی ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی ٍ  تَجِ

 .دس اػىلت تتٌی تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تْتشیي ؿشایظ سا اص ًظش ّضیٌِ ٍ صهاى اجشا داسا هی تاؿٌذ

 

 ػشؿِ فَالدی،وَتیاوغ ػمف،تیشچِ تلَن،وشٍهیت،واهپَصیت، کلیدی: ّبی ٍاشُ
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  هقدهِ
دس گزؿتِ ػاختواًْا تا ػمف ّایی هحذٍد ػاختِ هی ؿذًذ. یؼٌی هذل ّای هختلف ػمف ّا تا واسایی ّا ٍ ّضیٌِ ّای 

هتفاٍت ٍجَد ًذاؿت. ٍلی پیـشفت صًذگی اًؼاًی هَجة ؿذُ تا تِ دلیل ووثَد هٌاتغ ٍ دسن اسصؿوٌذ تَدى صهاى ػمف ّای 

تا ّن اص ًظش صهاى ٍ ّن اص ًظش ّضیٌِ دس پشٍطُ ّا كشفِ جَیی تِ ػول آیذ. ایٌىِ تا چِ حذی ػمف ّای جذیذ  تَلیذ ؿَد. 

جذیذ ًؼثت تِ ػمف ّای پیـیي تشتشی داسد ٍیا ایٌىِ اػتفادُ اص آًْا تِ كشفِ اػت یا خیش ٍاضح ًیؼت ٍ آؿٌایی تا ػمف 

ای هجشی هی تاؿذ وِ دس آًْا تِ تثلیغ هحلَالت خَد هی ّای جذیذ هحذٍد تِ تشٍؿَسّای تثلیغاتی ٍ ػایت ّای ؿشوتْ

پشداصًذ . تٌاتشایي الصم ٍ ضشٍسی اػت تا تحمیمی ػلوی كَست پزیشد تا ٍیظگی ّای ػمف ّای جذیذ هؼشفی ؿذُ ٍدسكَست 

مف هی هفیذتش تَدى ًؼثت تِ ػمف ّای لذیوی اص ایي ػمف ّا تیـتش اػتمادُ ؿَد.  اص آًجایی وِ اًتخاب ًادسػت یه ػ

تَاًذ ّضیٌِ ٍ صهاى صیادی سا ّذس تذّذ. ّذف اكلی آى اػت وِ تا تیاى وشدى ٍیظگی ّای ػمف ّای جذیذ تتَاى گاهی هفیذ 

دس كشفِ جَیی ٍ هلشف تْیٌِ دس صهاى ٍ ّضیٌِ ّای هشتَط تِ تَلیذ هلالح هَسد هلشف دس ػمف ّای ػاختواى ٍ ّویٌغَس 

 تلف تشداؿت.دس ّضیٌِ ّا ٍ صهاى اجشای ػمف ّای هخ

 

 رٍش بررسی :
ّذف توام ػلَم ؿٌاخت ٍ دسن دًیای پیشاهَى ها اػت. تِ هٌظَس آگاّی اص هؼائل ٍهـىالت دًیای اجتواػی ، سٍؽ ّای 

ػلوی، تغییشات لاتل هالحظِ ای پیذا وشدُ اًذ. ایي سًٍذ ٍ حشوت ّا ػثة ؿذُ اػت وِ تشای تشسػی سؿتِ ّای هختلف 

 ]1[تفادُ ؿَد.تـشی اص سٍؽ ّای ػلوی اػ

آٍسی ٍ ثثت ًوَد، دس  ّای هَسد ًیاص سا جوغ تَاى دادُ ّا ٍجَد داسًذ وِ تِ ٍػیلِ آًْا هی اتضاسّای هتٌَػی تشای گشدآٍسی دادُ

ای( اؿاسُ وشد.  دس  تَاى تِ هَاسدی ًظیش پشػـٌاهِ، هلاحثِ، هـاّذُ ٍ تشسػی اػٌاد ٍ هذاسن )هغالؼات وتاتخاًِ ایي تیي هی

ؾ اتتذا اص هغالؼات اػٌاد ٍ هذاسن وتاتخاًِ ای تشای ؿٌاخت ػمف ّا اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ دس اداهِ ًیض تا عشاحی ایي پظٍّ

پشػـٌاهِ تِ تشسػی ّضیٌِ ٍ صهاى هشتَط تِ اجشای ػمف ّای عاق ضشتی، تیشچِ تلَن، وشٍهیت، واهپَصیت هؼوَلی، ػشؿِ 

ػَال هشتَط تِ صهاى اجشا هی تاؿذ وِ  32هیاى ػَاالت پشػـٌاهِ ، وِ اص  ]2،3،4[فَالدی ٍ وَتیاوغ پشداختِ هی ؿَد. 

ؿاهل صهاى حول ٍ ًمل هلالح ، صهاى الصم تشای هشالثت، صهاى الصم تشای لالة تٌذی ٍ صهاى الصم تشای اجشای ػمف ّا هی 

الة تٌذی، هیضاى كشفِ ػَال هشتَط تِ ّضیٌِ ّای اجشایی هی تاؿذ وِ ؿاهل ّضیٌِ ی تین اجشایی، ّضیٌِ ی ل 44تاؿذ ٍ 

 جَیی هلالح، ّضیٌِ ی ًگْذاسی ٍ ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی ػمف ّا هی تاؿذ.

جاهؼِ ی آهاسی ایي تحمیك ولیِ ی هٌْذػیٌی هی تاؿذ وِ تا ًحَُ ی اجشای ػمف ّای جذیذ آؿٌایی داسًذ اص آًجایی وِ    

تِ ّویي دلیل اص سٍؽ پیواؿی جاهؼِ ی آهاسی سا  تؼذاد دلیك هٌْذػیٌی وِ تا ػمف ّای جذیذ اؿٌایی داسًذ هـخق ًیؼت

هَسد جوغ آٍسی ؿذ وِ تشای تشسػی  116هَسد تشسػی ٍ اسصیاتی لشاس هی دّین . اص هیاى پشػـٌاهِ ّای پخؾ ؿذُ تؼذاد 

تِ  ٍ اص آًجایی وِ پشػـٌاهِ ؿاهل ًوشُ دّی  ]5[اػتفادُ ؿذُ اػت    spss17دادُ ّای حاكل اص پشػـٌاهِ اص ًشم افضاس

هؼادل هغلَب تشیي ٍضؼیت هی تاؿذ اص آصهَى  5هؼادل ًاهٌاػة تشیي ٍضؼیت ٍ  1هی تاؿذ وِ  5تا  1هَاسد خَاػتِ ؿذُ اص 

هیاًگیي تشای تشسػی دادُ ّای پشػـٌاهِ اػتفادُ ؿذُ اػت. اصآًجا وِ تا هتفاٍت تَدى هؼاحت ًمـِ ّا ّضیٌِ ی هتفاٍتی ًیض 

ًیاص اػت تا هـَست تا اػاتیذ ٍ هتخللیي تلوین تشآى ؿذ تا پشػـٌاهِ سا تشای ػمفی تا تشای ػاخت ّش هتش هشتغ اص ػاصُ 

هتش هشتغ تٌظین وٌین تا تٌایج تذػت آهذُ لاتلیت همایؼِ داؿتِ تاؿٌذ. پالى ػمف هَسد تشسػی دس  154هؼاحت تمشیثی 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 1ؿىل

 

 

 



  هعوبرایراى سراسری اًجوي ّبی صٌفی هٌْدسبى کبًَى

 ّوبیص بیي الوللی هعوبری،عوراى ٍ ضْرسبزی در ّسارُ سَم

 94هبُ  تیر -تْراى 

 3 

 
 پالى سقف هَرد بررسی -1ضکل
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 ٍ ًتیجِ گیری: بحث
 .دس تواهی ًوَداس ّا  لیوت ّا تِ تَهاى هی تاؿذ 

 ًوَداس ولی لیوت ّا )تشاػاع هیاًگیي لیوت ّای گشفتِ ؿذُ اص تاصاس(

 

 
 ًوَدار کلی قیوت ّب )براسبس هیبًگیي قیوت ّبی گرفتِ ضدُ از ببزار( -1ًوَدار

 

 شتی ٍضؼیت هٌاػثی ًؼثت تِ ػایش ػمف ّا داسًذ.هـخق اػت ػشؿِ فَالدی ٍ عاق ض 1ّواًغَس وِ اص سٍی ًوَداس

 

 زهبى اجرای سقف ّب:

تا تَجِ تِ ایٌىِ ػمف ّای هختلف داسای ًحَُ ی اجشای هتفاٍتی هی تاؿٌذ ٍ ًیاص تِ تؼذاد هـخلی اػتادواس ٍ  واسگش داسًذ 

 ٍ هیاًگیي تِ ؿشح صیش هی تاؿذ. ٍهمایؼِ ی آًْا تا ایي ؿشایظ تؼیاس هـىل هی تاؿذ ٍلی صهاى اجشای ػمف ّا تغَس هؼوَل

 واسگش صهاى صیش تذػت آهذُ اػت. 3هتش هشتغ ػمف ٍ تا اػتفادُ اص یه اػتادواس ٍ  154تشای 

 سٍص 15تا12ػمف عاق ضشتی تیي -

 سٍص 24تا  21ػمف تیشچِ تلَن تا تیشچِ تتٌی ٍ تلَن ػیواًی،ػفالی تیي -

 سٍص 21تا 18ی تیيػمف تیشچِ تلَن تا تیشچِ تتٌی ٍ تلَن یًََلیت -

 سٍص 18تا  15ػمف تیشچِ تلَن تا تیشچِ فلضی ٍ تلَن یًََلیتی تیي -

 سٍص 29تا  26ػمف واهپَصیت هؼوَلی تیي  -

 سٍص 12تا  9ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی تیي  -

 سٍص 22تا  19ػمف وَتیاوغ تیي -

 12جام آًْا هی تاؿذ یؼٌی تشای ػمف عاق ضشتیصهاى هـخق ؿذُ تشای ولیِ ی ػمف ّا دس تْتشیي حالت حذ پاییي صهاى اً

سٍص، تشای ػمف  18سٍص، تشای ػمف تیشچِ تتٌی تا تلَن یًََلیتی 21سٍص، تشای ػمف تیشچِ تتٌی تا تلَن ػیواًی ٍ ػفالی 

ی سٍصٍ تشا 9سٍص ٍ تشای ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی  26سٍص، تشای ػمف واهپَصیت هؼوَلی 15وشٍهیت تا تلَن یًََلیتی 

 سٍص هی تاؿذ. 19ػمف وَتیاوغ
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 ًتبیج حبصل از پرسطٌبهِ :

 صهاى حول ٍ ًمل هلالح

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب در زهبى حول ٍ ًقل هصبلح-2ًوَدار

 

، هیاًگیي تیشچِ ٍ تلَن تا  2.64هـاّذُ هی ؿَد ، هیاًگیي صهاى حول هلالح ػمف عاق ضشتی  2ّواًغَس وِ دس ًوَداس

،  3.98، هیاًگیي تیشچِ ٍ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى  3.21، هیاًگیي تیشچِ ٍ تلَن تا تلَن ػفالی  3.13تلَن ػیواًی 

ٍ هیاًگیي  3.43، هیاًگیي ػشؿِ فَالدی  3.45، هیاًگیي واهپَصیت هؼوَلی  3.69هیاًگیي وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى 

 هی تاؿذ. 3.11وَتیاوغ 

 صهاى الصم تشای لالة تٌذی ػمف

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب در زهبى قبلب بٌدی سقف ّب-3َدارًو

 

،تیشچِ تلَن تا تلَن  3.29هـاّذُ هی ؿَد هیاًگیي صهاى لالة تٌذی، ػمف عاق ضشتی 3ّواًغَس وِ دس ًوَداس

 3.57 ، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى 3.31، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى 3.36، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی 3.19ػیواًی

 هی تاؿذ. 2.79ٍ وَتیاوغ 3.43، ػشؿِ فَالدی 3.34، واهپَصیت هؼوَلی 
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 صهاى اجشای ػمف

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب درزهبى اجرای سقف ّب-4ًوَدار

 

، 3.43،تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی 2.34هـاّذُ هی ؿَد هیاًگیي صهاى اجشای، ػمف عاق ضشتی 4ّواًغَس وِ دس ًوَداس

، واهپَصیت  3.61، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى  3.75، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى 3.49لَن تا تلَن ػفالی تیشچِ ت

 هی تاؿذ. 2.96ٍ وَتیاوغ 3.63، ػشؿِ فَالدی 3.31هؼوَلی 

 ّضیٌِ تین اجشایی ػمف

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب درّسیٌِ ی تین اجرایی-5ًوَدار

 

،تیشچِ تلَن تا تلَن  2.25اّذُ هی ؿَد هیاًگیي ّضیٌِ یتین اجشایی، ػمف عاق ضشتیهـ 5ّواًغَس وِ دس ًوَداس

 3.55، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى  3.73، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى 3.35، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی 3.26ػیواًی

 هی تاؿذ.   2.69ٍ وَتیاوغ 3.74، ػشؿِ فَالدی 2.81، واهپَصیت هؼوَلی 
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 ّضیٌِ ی لالة تٌذی ػمف

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب درّسیٌِ ی قبلب بٌدی سقف ّب-6ًوَدار

 

،تیشچِ تلَن تا تلَن  3.44هـاّذُ هی ؿَد هیاًگیي ّضیٌِ لالة تٌذی، ػمف عاق ضشتی 6ّواًغَس وِ دس ًوَداس

 3.34، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى  3.61ایشى، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػت 3.39، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی 3.23ػیواًی

 هی تاؿذ. 2.69ٍ وَتیاوغ 3.44، ػشؿِ فَالدی 2.56، واهپَصیت هؼوَلی 

 كشفِ جَیی هلالح

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب درهیساى صرفِ جَیی هصبلح-7ًوَدار

 

،تیشچِ تلَن تا تلَن  2.69هـاّذُ هی ؿَد هیاًگیي كشفِ جَیی هلالح، ػمف عاق ضشتی  7ّواًغَس وِ دس ًوَداس

 3.64، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى  3.65، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى 3.26، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی 2.74ػیواًی

 هی تاؿذ.  3.26ٍ وَتیاوغ 3.43، ػشؿِ فَالدی 3.25، واهپَصیت هؼوَلی 
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 ّضیٌِ ی ًگْذاسی ػمف

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب درّسیٌِ ی ًگْداری سقف ّب-8ًوَدار

 

،تیشچِ تلَن تا تلَن  3.42هـاّذُ هی ؿَد هیاًگیي ّضیٌِ ی ًگْذاسی، ػمف عاق ضشتی 8ّواًغَس وِ دس ًوَداس

، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى  3.42، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى 3.46، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی  3.31ػیواًی

 هی تاؿذ. 3.44ٍ وَتیاوغ 3.36، ػشؿِ فَالدی 3.39، واهپَصیت هؼوَلی  3.54

 ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی ػمف

 

 
 هقبیسِ ی هیبًگیي ّب درّسیٌِ ی توبم ضدُ ی سقف ّب-9ًوَدار

 

،تیشچِ تلَن تا تلَن  3.47هـاّذُ هی ؿَد هیاًگیي ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی، ػمف عاق ضشتی 9ّواًغَس وِ دس ًوَداس

، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى  3.55، تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى 3.43، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی  3.34یػیواً

 هی تاؿذ. 2.81ٍ وَتیاوغ 2.71، ػشؿِ فَالدی 2.68، واهپَصیت هؼوَلی  2.63
 

 صهاى حول هلالح ػمف

تا تلَن پلی اػتایشى هی تَاى ًتیجِ گشفت  تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي صهاى حول هلالح دس ػمف تیشچِ تلَن

وِ صهاى حول هلالح دس ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی 

تاؿذ.پغ اص آى تِ تشتیة وشٍهیت،واهپَصیت هؼوَلی،ػشؿِ فَالدی،تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی، تیشچِ تلَن تا تلَن 

 آخش ّن عاق ضشتی لشاس داسد. وِ فمظ عاق ضشتی صهاى حول هٌاػثی ًذاسد. ػیواًی ، وَتیاوغ ٍ دس
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 صهاى الصم تشای لالة تٌذی ػمف

تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي صهاى الصم تشای لالة تٌذی ػمف وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ   

ی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی گشفت وِ صهاى الصم تشای لالة تٌذی ػمف وشٍهیت تا تلَن پل

تاؿذ. تؼذ اص آى تِ تشتیة ػشؿِ فَالدی، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی، تیشچِ تلَن تا تلَن  پلی اػتایشى،واهپَصیت 

هؼوَلی ، عاق ضشتی، تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی ٍ  دس آخش ّن وَتیاوغ لشاس داسد. وِ فمظ وَتیاوغ صهاى الصم 

 ی لالة تٌذی هٌاػثی ًذاسد.تشا

 صهاى اجشای ػمف

تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي صهاى الصم تشای اجشای ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ   

گشفت وِ صهاى الصم تشای اجشای ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی 

ص آى تِ تشتیة ػشؿِ فَالدی، وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى، واهپَصیت، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی، تاؿذ. تؼذ ا

تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی، وَتیاوغ ٍ دس آخش ّن عاق ضشتی لشاس داسد. وِ وَتیاوغ ٍ عاق ضشتی صهاى الصم 

 تشای اجشای هٌاػثی ًذاسًذ.

 ّضیٌِ تین اجشایی ػمف

َدى هیاًگیي ّضیٌِ ی تین اجشایی ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ گشفت تا تَجِ تِ تاالتش ت

وِ ّضیٌِ ی تین اجشایی ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی تاؿذ. 

، تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی، عاق تؼذ اص آى تِ تشتیة وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی

ضشتی، واهپَصیت هؼوَلی،ػشؿِ فَالدی ٍ دس آخش ّن وَتیاوغ لشاس داسد . وِ ّضیٌِ ی تین اجشایی واهپَصیت 

 هؼوَلی،ػشؿِ فَالدی ٍ وَتیاوغ هٌاػة ًوی تاؿذ.

 ّضیٌِ ی لالة تٌذی ػمف

ِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ گشفت تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي ّضیٌِ ی لالة تٌذی ػمف تیشچ  

وِ ّضیٌِ ی لالة تٌذی ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی تاؿذ. 

تؼذ اص آى تِ تشتیة ػشؿِ فَالدی ٍعاق ضشتی تاّن هؼاٍی، تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی، وشٍهیت تا تلَن پلی 

چِ تلَن تا تلَن ػیواًی، وَتیاوغ ٍ دس آخش واهپَصیت هؼوَلی لشاس داسد.وِ وَتیاوغ ٍ واهپَصیت اػتایشى،  تیش

 ّضیٌِ ی لالة تٌذی هٌاػثی ًذاسًذ.

 كشفِ جَیی هلالح

تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي كشفِ جَیی هلالح ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ گشفت 

لح ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی تاؿذ. تؼذ وِ كشفِ جَیی هلا

اص آى تِ تشتیة وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى، ػشؿِ فَالدی، وَتیاوغ ٍ تیشچِ تلَن تا تلَن ػفالی تا ّن هؼاٍی، 

داسد. وِ تیشچِ تلَن تا تلَن  واهپَصیت هؼوَلی، تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی ٍ دس آخش ّن عاق ضشتی لشاس

 ػیواًی ٍ عاق ضشتی كشفِ جَیی هلالح هٌاػثی ًذاسًذ.

 ّضیٌِ ی ًگْذاسی ػمف

تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي ّضیٌِ ی ًگْذاسی ػمف وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ گشفت وِ   

تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی تاؿذ. تؼذ اص آى تِ ّضیٌِ ی ًگْذاسی ػمف وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ 

تشتیة تیشچِ تلَن تا تلَن ػفال، عاق ضشتی ٍ تیشچِ تلَن تا تلَن یًََلیتی تا ّن هؼاٍی، وَتیاوغ، واهپَصیت 

هؼوَلی، ػشؿِ فَالدی ٍدس آخش ّن تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی لشاس داسد.وِ ّضیٌِ ی ًگْذاسی تواهی ػمف ّا 

 تاؿذ.هٌاػة هی 
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 ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی ػمف

تا تَجِ تِ تاالتش تَدى هیاًگیي ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى، هی تَاى ًتیجِ گشفت 

وِ ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی ػمف تیشچِ تلَن تا تلَن پلی اػتایشى تِ كشفِ تش اص ػایش ػیؼتن ّای ػمف هی تاؿذ. 

چِ تلَن تا تلَن ػفالی، تیشچِ تلَن تا تلَن ػیواًی، عاق ضشتی،وَتیاوغ،ػشؿِ فَالدی، تؼذ اص آى تِ تشتیة تیش

واهپَصیت هؼوَلی ٍ دس آخش وشٍهیت تا تلَن پلی اػتایشى لشاس داسد. وِ وَتیاوغ، ػشؿِ فَالدی،واهپَصیت هؼوَلی 

ت هی تَاى فْویذ توام ػمف ٍ وشٍهیت  تا تلَن پلی اػتایشى ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی هٌاػثی ًذاسًذ. تا ووی دل

ّایی وِ اص ًظش پاػخ دٌّذگاى  ّضیٌِ ی توام ؿذُ ی هٌاػثی ًذاسًذ هشتَط تِ اػىلت فلضی هی ؿًَذ . تِ دلیل 

فشاٍاًی هلالح اػىلت تتٌی دس هاصًذساى تیـتش عشاحاى،وافشهایاى ٍ هجشیاى هیل تِ اػتفادُ اص ػاختواى تا اػىلت 

ّای هشتَط تِ اػىلت تتٌی داسًذ. تِ ّویي دلیل اػت وِ ػمف ّای هشتَط تِ  تتٌی ٍتِ عثغ اػتفادُ اص ػمف

اػىلت فلضی اص دیذگاُ پاػخ دٌّذگاى داسای ّضیٌِ ی ًاهٌاػة هی تاؿذ ٍ اص ًظش آًْا عشاحی ٍ ػاخت اػىلت 

ی تا هـىالت فلضی دس هاصًذساى تیؾ اص اػىلت تتٌی ّضیٌِ تش هی تاؿذ . ٍاص عشفی تِ دلیل هْاست داؿتي ٍ آؿٌای

 اػىلت تتٌی هٌْذػیي تیـتش توایل تِ اجشای اػىلت تتٌی ٍ ػمف ّای هشتَط تِ آى داسًذ.

 

 

 سیستن پیطٌْبدی در اسکلت بتٌی :

 تیشچِ تلَن تا تیشچِ تتٌی ٍ تلَن پلی اػتایشى

ػتایشى تِ دلیل هضایای صیش صهاًی وِ ػاختواى تا اػىلت تتٌی هذ ًظش هی تاؿذ ػمف تیشچِ تلَن تا تیشچِ تتٌی ٍ تلَن پلی ا

 تْتشیي ػیؼتن هی تاؿذ:

 هلالح دس دػتشع  -1

 لیوت توام ؿذُ ی هٌاػة  -2

 ػشػت اجشای تاال -3

 ٍجَد ًیشٍی واس فشاٍاى دس هٌغمِ ی هاصًذساى -4

 ػذم ًیاص تِ ًیشٍی هتخلق  -5

 ػَْلت دس تاص ؿَ ّا  -6

 ػذم ًیاص تِ هاؿیي االت خاف -7

 

 ی در اسکلت فلسی  :سیستن ّبی پیطٌْبد

 الف( ػیؼتن ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی

 چٌاًچِ ؿشایظ صیش تش لشاس تاؿذ ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی یىی اص تْتشیي گضیٌِ ّای ػمف خَاّذ تَد:

تِ ای ٍجَد ًذاؿ ّای الصم دس ػاخت اػىلت ػاختواى سػایت ؿذُ تاؿذ ٍ ًاؿاغَلی ٍ تشاص ًثَدى دس اػضای ػاصُ سٍاداسی -1

 تاؿذ.

ای تِ واس گشفتِ  ّا ٍ ّوچٌیي فاكلِ تیشّای فشػی ٍ دیگش اػضای ػاصُ ػاصی دس عشاحی ضخاهت ٍ ؿىل ٍسق ًْایت تْیٌِ -2

 ؿَد.

 پَؿاًی ٍ دٍسسیض آًْا تِ حذالل واّؾ یاتذ. ّا تا تَجِ تِ ؿىل پالى عَسی دس ًظش گشفتِ ؿًَذ وِ همذاس ّن اتؼاد ٍسق -3

تاؿذ، تاصاس ایي  ّای واهپَصیت ػشؿِ فَالدی هحذٍد هی ّای تَلیذ وٌٌذُ ٍ هجشی ػمف ؼذاد ؿشوتتا تَجِ تِ ایٌىِ ت -4

 تاؿٌذ. ّا اغلة وارب هی ػیؼتن تِ كَست اًحلاسی دسآهذُ اػت ٍ لیوت
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چٌاًچِ خشیذ، ًَسد ٍ اجشای ایي ػمف تَػظ تیوی صیش ًظش ػیؼتن واسفشها كَست تگیشد، لیوت توام ؿذُ واّؾ خَاّذ 

 ت.یاف

 تین ًلاب داسای هْاست، ػشػت ٍ تجشتِ وافی تاؿذ. -5

 تٌذی هٌاػة ٍاسد ػایت ؿًَذ. ّای ًَسد ؿذُ دس تؼتِ ٍسق -6

دس كَست تشآٍسدُ ؿذى ؿشایظ فَق، ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی تا داؿتي هضایای صیش تْتشیي گضیٌِ تِ ػٌَاى ػیؼتن ػمف 

 ػاصی هحؼَب خَاّذ ؿذ. ّای اًثَُ پشٍطُ

 ّای سایج ػاختواًی تشیي ػمف دس هیاى ػمف ثهػ -1

 ػشػت ًلة ٍ اجشای تؼیاس تاال -2

 ّا تش سٍی ػاصُ ػَْلت حول ٍ ًلة ٍسق -3

 واّؾ ٍصى اػىلت ػاختواى -4

 لیوت هٌاػة توام ؿذُ تا دس ًظشگیشی واّؾ ٍصى اػىلت ٍ اػتفادُ اص ػمف وارب -5

 سیضی ّوضهاى آًْا ت ٍ تتيّا دس ػمف عثما اهىاى اجشا ٍ ًلة هتَالی ٍسق -6

 تٌذی تٌذی ٍ ؿوغ ػذم ًیاص تِ لالة -7

 اػتایشى ب(ػیؼتن ػمف تیشچِ فَالدی تا جاى تاص )وشهیت( ٍ تلَن پلی

ّا تشای  اػتایشى تا تَجِ تِ هضایای صیش یىی اص تْتشیي گضیٌِ دس وٌاس ػمف واهپَصیت ػشؿِ فَالدی، ػمف وشهیت تا تلَن پلی

 آیذ. ػاصی تِ حؼاب هیُ ّای اًثَ ػمف پشٍطُ

 ٍصى ػثه لاتل سلاتت تا واهپَصیت ػشؿِ فَالدی -1

 تٌذی ػذم ًیاص تِ ؿوغ -2

 لیوت هٌاػة -3

 سیضی ّوضهاى آًْا ّا دس ػمف عثمات ٍ تتي اهىاى اجشا ٍ ًلة هتَالی ٍسق -4

 واّؾ ٍصى اػىلت ػاختواى -5

 پیَػتگی هٌاػة ػمف ٍ ػاصُ -6

 سیضی ّا ٍ آهادُ وشدى ػمف تشای تتي ق تشای ًلة تیشچِػذم ًیاص تِ ًیشٍی هتخل -7
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 هٌببع: 
 (،سٍؽ ّای تحمیك دس ػلَم اجتواػی،چاج ػَم، ًـش هذیشاى1385ایشاى ًظاد پاسیضی، هْذی)  -1

  www.cobiaxiran.comوَتیاوغ ایشاى ،  -2

 87پاییض  -ّا د، اًَاع ػمفهحوذی ٍیؼشدی ،جَا -3

ی تیي  ای، )ًـشیِ تٌذی ٍ تا اػتفادُ اص تتي ػثه ػاصُ ای تذٍى ؿوغ والت جاسی، ٍحیذسضا ، هٌلَسیاى، پَسیا، ػمف تیشچِ -4

 ( 87الوللی ػلَم هٌْذػی داًـگاُ ػلن ٍ كٌؼت ایشاى ػال 

 SPSS : Statistical Package For Social Science، 86سی تذ ، اًؼتیتَ ایضایشاى ،ػال -5
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