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 چکیذٌ :
بشداسی ًِ بىاسگیشی سٍضْای ًمطِ ّای ثبتی لذیوی، هطاّذُ هیطَد وِ بِ خاعشدس ٌّگام ایجاد پایگاُ دادُ بِ سٍص اص اسٌاد ٍ ًمطِ

ّای ثبتی لذیوی داسای اعَجاجات ّا یا بْتش بگَیین وشٍویچٌذاى دلیك ٍ عَاهل هحیغی هَثش دس ًگْذاسی اسٌاد واغزی، ایي ًمطِ

جاوِ بِ جْت ٌّذسی ٍ ًاساصگاسیْای عَلی ٍ هساحتی لابل تَجْی با هَاسد هٌذسج دس اسٌاد هلىی ٍ هختصات دلیك صهیٌی ّستٌذ. اص آً

ی سٍضی بشای افضایص ساى ساصی آًْا با اسٌاد ثبتی هَجَد اّویت صیادی داسد. ّذف ایي تحمیك اسائِّا، ّنباس حمَلی ٍ هالی ایي ًمطِ

ّای ثبتی اص عشیك اًغباق ّش چِ بیطتش ضىل تواهی لغعات هلىی با دادُ ّای ٌّذسی هٌذسج دس اسٌاد دلت صهیي هشجع ساصی ًمطِ

باضذ. ساّىاسی پیطٌْادی بشای ایي اهش، استفادُ اص سٍش ًگاضت ساصی ًمطِ دس ول هٌغمِ هیهشجعٍ ّوچٌیي حفظ دلت صهیي هشبَعِ

ساصی اص عشیك ًماط وٌتشل صهیٌی ٍ لیَد ٌّذسی عَل ٍ هساحت باضذ وِ دس آى بغَس ّوضهاى لیَد صهیي هشجعاجضای هحذٍد هی

ساصی ٍ تا حذ ی خام بِ ّوشاُ اسٌادضاى پیادُب اعوال ضذُ است. ایي فشآیٌذ بشای دٍ سشی ًمطِهٌذسج دس اسٌاد ثبتی با ٍصًذّی هٌاس

هتش بِ ساًتی69دٌّذ وِ ساصگاسی عَلْا اص صیادی هٌجش بِ ساصگاسی ًمطِ بِ اعالعات ٌّذسی هٌذسج دس اسٌاد ضذ. آصهًَْا ًطاى هی

 هتش هشبع بْبَد یافتِ است. 0.0008هتشهشبع بِ 17.70هتش ٍ هساحتْا اص ساًتی1.2
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 مقذمٍ -1

پشداصش ٍ باصیابی اعالعاات هىااًی ضاذُ     ،اهشٍصُ گستشش تجْیضات سایاًِ ای هَجب تحَل دس سٍش ّای رخیشُ ساصی

ای است. ایاي دس حاالی    ّا بِ فضای سایاًِ ّای لذیوی واغزی هستلضم اًتمال ایي ًمطِ ًمطِسساًی   سٍص بٌابشایي بِ،است 

ّاای   دس ایي تحمیك توشوض بش سٍی ًمطِ ،است وِ ًمطِ ّای واغزی لذیوی تَلیذ ضذُ داسای خغاّا ٍهطىالتی ّستٌذ

ساتن هختصاات هشجاع جْااًی     تَاى گفت اٍال ًمطِ ّای ثبتای لاذیوی عواذتا دس سی    ثبتی است وِ دس ایي صهیٌِ هی

ِ     هختصات داس ًیستٌذ ٍسیستن هختصات آًْا بِ صَست هحلی تعشیف ضذُ ّاا داسای اعَجاجاات    اسات. ثاًیاا ایاي ًمطا

هَضعی )دس ایٌجا هٌظَس اص اعَجاجات هَضعی تفاٍت بیي ضىل یه لغعِ هلىی ٍ ضىل هطخص ضاذُ تَساظ هماادیش    

تجْیاضات هاَسد    ،تَاى باِ ًاَر سٍش اًاذاصُ گیاشی     وِ اص هٌابع ایي خغا هی [1]سٌذی است( ٍ اعَجاجات ولی ّستٌذ

ًَر ٍ خغای اسىٌش )دس صَست اًتمال  ،ًَر واغز ٍ ًگْذاسی ًمطِ ،ی تشسین تجْیضات ٍ ًحَُ ،ذاصُ گیشیاستفادُ بشای اً

 وشد. بِ فضای سلَهی( ٍ دس ًْایت اضتباّات ٍ خغاّای اًساًی ٍ اتفالی اضاسُ

یه ساُ حل هوىي بشای گشیض اص ایي خغاّا ٍ اضتباّات جوع آٍسی هجذد دادُ خاام باشای تْیاِ ًمطاِ باا سٍش ّاا ٍ        

وِ هَجب تَلیذ ًمطِ ّایی با دلت ٍ صحت بااال )اًغبااق    ،تجْیضات هذسى ٍ تشسین ایي دادُ ّا دس هحیظ سلَهی است

صهاى است ٍ هْوتش ایٌىِ اگشچِ ایي سٍش هٌجاش باِ تَلیاذ     اها پیادُ ساصی ایي سٍش ًیاصهٌذ ّضیٌِ ٍ ،با ٍالعیت( است

 ،سٌذّا ّن داسای خغا ّستٌذ ٍ هوىي است با ٍالعیات اخاتالف داضاتِ باضاٌذ     ،ضَد اها ًمطِ ّای دلیك ٍ صحیح هی

بٌابشایي هوىي است ًمطِ جذیذ وِ تا حذ صیادی هٌغبك بش ٍالعیت است اًغباق خاَد سا باا ساٌذّای ثبتای اص دسات      

ّای جذیذ باعث اعتاشا  هالىااى ٍ ایجااد اخاتالف ٍ      اها صذٍس سٌذ ،ایي هسالِ هٌجشبِ صذٍس سٌذ جذیذ بطَد بذّذ ٍ

ّا ٍیا وشٍوی ّای واغزی با اسٌاد ضَد. بٌابشایي سٍضی بشای ساصگاسی ٌّذسی ًمطِدعَی حمَلی گستشدُ بیي آًْا هی

 سسذ.  اص سَی دیگش، ساُ حلی هٌغمی بِ ًظش هیهلىی اص یه سَ ٍ دس عیي حال حفظ دلت صهیي هشجع ساصی آًْا 

ضَد. ساسس آصهًَْاایی سٍی   دس ایي همالِ ابتذا پس اص بیاى هسالِ ٍ پیطیٌِ تحمیك، جضئیات ساّىاس پیطٌْادی اسائِ هی

 گیشًذ.  دٍ گشٍُ ًمطِ ثبتی اًجام ضذُ ٍ ًتایج هَسد بحث ٍ بشسسی لشاس هی

 تیان مسالٍ-2

ضذُ دس همذهِ، هسالِ اصلی ایي تحمیك، صهیي هشجع ساصی ًمطِ ثبتی بِ گًَِ ای است واِ  با تَجِ بِ تَضیحات بیاى 

خغاّای اعَجاج هَضعی ًمطِ ًیض تاحذ هوىي دسآى تصحیح  ،عالٍُ بشایٌىِ داسای دلت باال دس صهیي هشجع ساصی است

ضىل ٌّذسی وِ دس ساٌذ  ضذُ باضذ ٍ ضىل ولی هٌغمِ حفظ ضَد. دس ایي هتي ًضدیه ضذى ضىل ّش لغعِ هلىی بِ 

 است. بِ هعٌی بشعشف ساصی اعَجاجات هَضعی دس ًمطِ ّای ثبتی دس ًظش گشفتِ ضذُ ،است آى هطخص ضذُ

تَاى آى سا بِ صَست هٌحصش بِ فشد  دس سیاضیات بذیْی است وِ با استفادُ اص عَل اضالر ٍ هساحت یه چٌذضلعی هی

ذ ضلعی ّستٌذ لزا با افضٍدى هعاادالت ضاشط هشباَط باِ عاَل      هطخص وشد اص ایي سٍ چَى لغعات هلىی ّش وذام چٌ

وشد. باشای حال    دس سٌذ آى ًضدیه  ضذُ تَاى لغعِ هلىی سا تا حذ هوىي بِ ضىل ٌّذسی هطخص اضالر ٍ هساحت هی

ضاذ واِ باِ    ای با ایي است اگش هیضاى اختالف ابعاد ٍ هساحت ًمطِ با ایي همادیش دس سٌذ بِ اًذاصُ       ایي هسالِ فش  سا بش

 عٌَاى یه اضتباُ تلمی ضَد بایذ لبل اص ضشٍر حل هسالِ ضٌاسایی ٍ وٌاس گزاضتِ ضَد.

هساحت ٍهختصات ًمااط وٌتاشل ٍجاَد داسد بٌاابشایي      ،دس ایي ًَر صهیي هشجع ساصی سِ دستِ هطاّذات عَل اضالر

ِ ّش وذام اص هطاّذات ٍ اًتخاا   همذاس ٍصى هشبَط ب ،ٍجَد هطاّذات اص سِ ًَر هختلف عَل ٍ هساحت ٍ ًمغِ وٌتشل

 ،ی هطاّذات سا دس حل هسالِ دخیل وشدُ وِ ّوضهاى با صهیي هشجع ساصی اعَجاجات سا بشعشف گاشدد  سٍضی وِ ّوِ

آیٌذ ٍ هَجب توایض ایي هسالِ با صهیي هشجع ساصی سایج ضذُ اًذ.باِ عاَسولی دس ایاي     اص چالطْای هسالِ بِ حسا  هی

 دٍ پشسص ّستین:پژٍّص دسصذد یافتي پاسخ 
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 افسایش سازگاری نقشه های ثبتی با اطالعات هندسی...

 ,محمد سعادت سرشت یرمضان یعل

 آیا هعیاسی بشای هیضاى اعَجاج ولی )هیضاى فاصلِ گشفتي ضىل ولی هٌغمِ اص ضىل ٌّذسی ٍالعی آى(ٍجَد داسد؟

ِ  تماابلی  بِ تَاى هی  چگًَِ  یًمااط وٌتاشل ٍ حفاظ ضاىل ولا      ییجابجاا  یاضاى ، ههَضاعی  اعَجاجاات  سفاع  دس بْیٌا

   یافت؟( دست یاعَجاج ول یضاىهٌغمِ)ه

 تحقیقپیطیىٍ -3

دس  ،[2]وشد اضاس1ُّا تَاى بِ چٌذجولِ ای ّای هختلفی بشای سفع اعَجاجات هَضعی ٍجَد داسد وِ اص آى جولِ هی سٍش

. [3]واشد  ّاای هَضاعی تمساین    سشاساشی ٍ سٍش   ّاای  ّا سا بِ دٍ دساتِ سٍش  یه دستِ بٌذی ولی هی تَاى ایي سٍش

ٍالع ّاست دس ای دس ایي سٍش ّا ّا ٍجَد داسد عذم وٌتشل هٌغمِ ای هطىلی دس استفادُ اص سٍضْای ولی ًظیش چٌذجولِ

ضَد وِ دس بعضی هٌااعك اعَجااج    هی ضَد وِ ایي هسالِ هَجب  هی ی تحت تبذیل یه تصوین گشفتِ بشای توام هٌغمِ

ّاای صالب ًیاض     ایي دسحالی است واِ اساتفادُ اص سٍش   [4]بشعشف ٍلی دس بشخی هٌاعك دیگش اعَجاج افضایص پیذاوٌذ

شسٍی اعَجاج هَضعی ًذاضتِ  ٍ فمظ اعَجاجاات هَضاعی سا اص یاه فضاا باِ      هاًٌذ تبذیل چْاس پاساهتشی ّیچ تاثیشی ب

 ّای هَضعی استفادُ ًوَد. . لزا بشای سفع اعَجاجات بایستی اص سٍش[4]دٌّذ فضای دیگش اًتمال هی

 راَکار پیطىُادی-4

باا اساتفادُ اص یاه تباذیل صالب       ،بذیل ًمطِ بِ حالت بشداسیدس ابتذا بشای بشسسی اعَجاجات بِ صَست ووی پس اصت

ًمطِ بِ ّوشاُ توام اعَجاجات  اص فضای تصَیش بِ فضای سیستن هختصات  ،ٍ با استفادُ اص ًماط وٌتشل 2چْاس پاساهتشی

 تَاى دس ّش لغعِ هلىی اص ًمطِ ایي اعَجاج سا بِ صَست ووی بیاى وشد. بٌابشایي هی ،یابذجْاًی  اًتمال هی

یىی اص سٍش ّای هَضعی است وِ با دسًظشگشفتي ضبىِ بشسٍی هٌغمِ ٍ اعوال ضشٍط پیَساتگی   3سٍش اجضای هحذٍد

ِ  ی یه لغعِ   وٌذ. دس ایي سٍش هیضاى تغییش ّش ًمغِ اعَجاجات سا بِ صَست هحلی وٌتشل هی ی وٌتاشل   ثبتی یاا ًمغا

بذیي تشتیب هجَْالت فمظ هیضاى جابجایی ًماط  ،ضًَذ هی ی آى ًمغِ بیاى وٌٌذُ ی احاعِ بشاساس تغییشات ًماط ضبىِ

  .[5]ضبىِ ّستٌذ

ضًَذ. هعادلِ ضاشط   تطىیل هی4تا1ًمغِ وٌتشل ٍ ضشط پیَستگی هغابك هعادالت  ،هساحت ،چْاس دستِ هعادالت عَل

ی ًضدیه ّش ًمغِ ضبىِ )بشاسااس سٍش چْااس ّوساایگی( باشای آى ًمغاِ       پیَستگی هیاًگیي جابجایی چْاس ّوسایِ

 ضَد. تعشیف هی
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فاصالِ عاَلی ٍ         هماادیش   ،هلىای ّساتٌذ  ّای سئَس یه لغعِهختصات      تا       ( 4( تا )1دس هعادالت)

ًمغاِ   A ،عشضی ًمغِ لغعِ  هلىی یا ًمغِ وٌتشل اص ًضدیىتشیي ًمغِ ضابىِ واِ دس بااال ٍ ساوت چاق آى لاشاس داسد      

باِ تشتیاب ًمغاِ         ٍ      ًمغِ هشبَط بِ ضابىِ اسات ٍ ًمااط      ًمغِ  ،فاصلِ ًماط ضبىِ اص ّن d ،وٌتشل

بشاباش عاَل ضالع      ،اص ضبىِ ّستٌذ  بِ تشتیب ًماط سوت چق ٍ ساست ًمغِ      ٍ    ٍ   پاییٌی ٍ باالیی ًمغِ 

( بشای عش  ًماط ّان ًطاتِ   3ای ًظیش هعادلِ ) عادلِبشابش هساحت لغعِ هلىی دس سٌذ است.ه  لغعِ هلىی دس سٌذ ٍ 

   ضًَذ. ضذُ ٍ سشاًجام تواهی هعادالت دس یه دستگاُ حل هی

 َا آزمًن-5

اسات. دس حال    دس ایي پژٍّص بشای بشسسی عولىشد سٍش پیطٌْادی اص دٍ آصهَى با دٍ سشی اعالعات خام استفادُ ضذُ

4ایي هسالِ بشای ّش دٍ سشی اعالعات ٍسٍدی ًمطِ بِ صَست بشداسی ٍ دس لالب 
SHP،   ًماط وٌتشل دس فضای ًمطِ ًیاض

شل دس فضای سیستن هختصات جْاًی ٍ ّوچٌیي اعالعاات  ٍ ًماط  وٌت ،ٍ اص ًَر ًمغِ ای است SHPیه فایل دس لالب

 ضذًذ. سٌذی )عَل ٍ هساحت( ًیض دس دس لالب یه فایل هتٌی بِ ّوشاُ ضواسُ لغعات هلىی دس ًظش گشفتِ

 آزمًن ايل-5-1

تْشاى است بِ ّوشاُ اعالعات سٌذی اسات ٍ تفااٍت    15اعالعات اصهَى اٍل هشبَط بِ ًمطِ تفىیىی هشبَط بِ هٌغمِ 

ى با آصهَى دٍم دس ایي است وِ اص بخطی اص ًمطِ بَسیلِ یه دٍسبیي تلفي ّوشاُ بِ صَست هایل تصَیشی تْیِ ضاذُ  آ

ضوٌا بشای اصهَدى لذست اًعغاف سٍش اجضای هحذٍد دس ،است ٍ ًمطِ اسىي ضذُ هٌغمِ هَسد آصهَى لشاس ًگشفتِ است

 ایي پژٍّص اص ایي ًمطِ تْیِ ضذُ است.

 

 تُران تُیٍ ضذٌ تًسیلٍ ديرتیه تلفه َمراٌ 15:قسمتی از تصًیر وقطٍ تفکیکی مىطقٍ 1ضکل 

 :پارامترَای اماری مرتًط تٍ تثذیل صلة چُارپارامتری 1جذيل 

 ّااای عااَل اخااتالف هیاااًگیي

 آهاذُ  بذست ّای عَل با سٌذی

 صلب)هتش( تبذیل اص

 ّاای  عَل اختالف هعیاس اًحشاف

 آهاذُ  بذست ّای عَل با سٌذی

 صلب)هتش( تبذیل اص

 ّااای هساااحت اخااتالف هیاااًگیي

 بذساات ّااای هساااحت بااا سااٌذی

 صلب)هتشهشبع( تبذیل اص آهذُ

 اخاااااتالف هعیااااااس اًحاااااشاف

 باااا ساااٌذی  ّاااای هسااااحت

 اص آهااذُ بذساات ّااای هساااحت

 صلب)هتشهشبع( تبذیل

0.697 0.440 17.698 15.737 

 

                                                 
4 SHAPE FILE 
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 افسایش سازگاری نقشه های ثبتی با اطالعات هندسی...

 ,محمد سعادت سرشت یرمضان یعل

الف: ومًدار اختالف  مقادیر وُایی طًل اضالع امالک تا 

  مقادیر مًجًد در سىذ تا اوحراف معیار 

 )متر(01012  )متر(يمیاوگیه01016

ب: ومًدار اختالف مقادیر وُایی مساحت امالک تا مقادیر 

  تا اوحراف معیار   مًجًد در سىذ

 )مترمرتع(010008  )مترمرتع(يمیاوگیه010006

يزن  وقاط ضثکٍ تراتر ،1000:ومًدار َای اختالف طًل ي مساحت ي جاتجایی وقاط رئًس امالک )يزن وقاط کىترل تراتر2ضکل 

 (5يزن معادالت مساحت ي طًل تراتر ،50

يزن  وقاط ضثکٍ تراتر ،1000: ومًدار َای اختالف طًل ي مساحت ي جاتجایی وقاط رئًس امالک )يزن وقاط کىترل تراتر 3ضکل 

 يزن ،1000

 (5معادالت مساحت ي طًل تراتر 

 آزمًن ديم-5-2

تفىیىی ضْشستاى پاوذضت استاى تْشاى بِ ّوشاُ اعلعات سٌذی آًْاست 1:500ی  اعالعات اصهَى دٍم بخطی اص ًمطِ

است .ایي ًمطِ با اسىٌش بِ فضای سلَهی اًتمال دادُ ضذُ است ٍ دس ضوي داسای اضتباُ ًیست. دس ایاي آصهاَى صهایي    

ًمااط ضابىِ ٍ   ،صى ّای هتفاٍت بشای ًماط وٌتاشل  هشجع ساصی بِ سٍش اجضای هحذٍد بشای ضطص حالت هختلف با ٍ

 گشدد. عَل ٍ هساحت لغعات هلىی اًجام ضذ ٍ ًتایج آى اسائِ هی

 

الف: ومًدار اختالف  مقادیر وُایی طًل اضالع امالک تا 

(ي )متر01014مقادیر مًجًد درسىذ تا اوحراف معیار

 )متر(01019میاوگیه

 

ب: ومًدار  اختالف مقادیر وُایی مساحت امالک تا مقادیر 

)مترمرتع(ي 010005تا اوحراف معیار   مًجًد درسىذ

 )مترمرتع(010005میاوگیه
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 200الف : يزن وقاط ضثکٍ تراتر 

 

  700ب : يزن وقاط ضثکٍ تراتر 

 

اجسای محذيد وسثت تٍ مًقعیت اوتقال یافتٍ آوُا تًسیلٍ تثذیل صلة :وقطٍ جاتجایی وقاط راس قطعات ملکی تا ريش 4ضکل 

 (50ي يزن معادلٍ َای طًل ي مساحت تراتر 1000)يزن وقاط کىترل تراتر

 

یار : ومًدار مقادیر جاتجایی وقاط راس امالک وسثت تٍ مًقعیت اوتقال یافتٍ آوُا تًسیلٍ تثذیل صلة تا اوحراف مع5ضکل 

 (50ي يزن معادلٍ َای طًل ي مساحت تراتر 700يزن وقاط ضثکٍ تراتر ،1000)متر()يزن وقاط کىترل تراتر01419)متر( میاوگیه01204

 

 :اوحراف معیار جاتجایی وقاط راس قطعات ملکی در مقاتل يزن َای مختلف وقاط ضثک1ٍجذيل 

 امالک)متر(اوحراف معیار جاتجایی وقاط راس 
وسثت يزن وقاط ضثکٍ تٍ يزن وقاط 

 کىترل
 يزن وقاط ضثکٍ

2518/0 2/0 200 

2359/0 3/0 300 

2294/0 4/0 400 

2266/0 5/0 500 

2027/0 6/0 600 

2044/0 7/0 700 
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تراتر وسثت يزن وقاط ضثکٍ تٍ يزن  xومًدار ترازش دادٌ ضذٌ تٍ مقادیر اوحراف معیار جاتجایی وقاط راس امالک )محًر  :6ضکل 

عرض از مثذا تراتر -01097تراتر اوحراف معیار جاتجایی وقاط راس امالک)متر(( ضیة تراتر  yوقاط کىترل)تذين ياحذ( ي محًر

01268 

 تحث يتررسی-6

ِ    ّواًغَس وِ روش ضذ ّاای ثبتای اساتفادُ     اص دٍ آصهَى بشای بشسسی سٍش اجضای هحذٍد دس صهیي هشجاع سااصی ًمطا

( ٍ ضاىل  2( ٍ ضاىل) 1ضذ.ّذف اص عشاحی آصهَى اٍل اثبات واسایی سٍش است وِ ایي هْن دس همایسِ ساادُ جاذٍل )  

ظاِ ای داضاتِ اًاذ واِ     ( واهال هطَْد است وِ پاسهتشّای آهاسی اختالف اص هساحت ٍ عَل سٌذ واّص لابال هالح 3)

ًطاى اص ًضدیه ضذى ضىل یه یه لغعات هلىی بِ ضىل تعییي ضذُ تَسظ سٌذ آًْاسات.  دس ایٌجاا عاَل لغعاات     

هلىی بِ ّوشاُ هساحت آًْا بِ عٌَاى هعیاسی بشای هیضاى اعَجاجات هَضعی دس ًظشگشفتِ ضذ ٍ با واّص اختالف ایاي  

   ِ ( 2اعَجاجاات هَضاعی باا اًحاشاف هعیااس هطاخص ضاذُ دس ضاىل )         ،هعیاس بیي همادیش ساٌذی ٍ هماادیش آى دسًمطا

 ()ٍابستِ بِ ٍصى( با دلت خَبی بشعشف گشدیذ.3ٍضىل)

پس بایذ هعیاسی بشای آى اسئاِ  ،گشدد هیضاى حفظ ضىل ولی هٌغمِ است سَال هْن دیگشی وِ دس ایي هسالِ هغشح هی

ماط تحت تبذیل )ًماط ساس لغعات هلىای( بشاباش صافش    گشدد. دس عی فشایٌذ یه تبذیل همذاس اًحشاف هعیاس جابجایی ً

است.بٌابشایي اًحشاف هعیاس جابجایی ًماط ساس لغعات هلىی دس یه تبذیل غیش صلب )دس ایٌجاا سٍش اجاضا هحاذٍد(سا    

 تَاى بِ عٌَاى هعیاسی بشای دسّن سیختگی  ضىل ولی هٌغمِ دس ًظش گشفت. هی

ًطاى دادُ ضذُ است با ثابت ًگِ داضتي ٍصى هطاّذات هساحت ٍ عَل ٍ تغییش ٍصى ًماط   2لزا ّواًغَس وِ دس جذٍل 

وٌذ.بٌابشایي دس آصهَى دٍم تبذیل  ضبىِ )ًسبت ٍصى ًماط ضبىِ بِ ًماط وٌتشل( هیضاى ایي اًحشاف هعیاس تغییش پیذا هی

هشبعاات باشاصش    خاظ باِ ایاي هماادیش بَسایلِ سٍش ووتاشیي       گشدیاذ ٍ دسًْایات یاه    ّاای هختلفای اًجاام    بشای ٍصى

( ًطاى دادُ ضاذ ًواَداس حاصال تغییاشات خغای ًسابت ٍصى ًمااط ضابىِ باِ ًمااط           6ضذ.ّواًغَس وِ دس ضىل ) دادُ

 دّذ.   (سا ًطاى هیx( سا ًسبت بِ هیضاى اًحشاف هعیاس جابجایی ًماط ساس اهالن )هحَسyوٌتشل)هحَس 

باال بِ آًْا اضاسُ ضذ بشای اًجام تبذیل غیش صلب بِ سٍش اجضا هحذٍد دس ًظش گاشفتي دٍ عاهال    بٌابش پاسهتشّایی وِ دس

هیضاى بشعشف ساصی اعَجاجات هَضعی ٍ دس تمابل آى هیضاى بْن سیختگی ضىل ولی هٌغمِ اهشی ضاشٍسی اسات واِ    

تَاى بِ تماابلی بْیٌاِ اص    ( هی6وَداس )استباط آًْا با ٍصى هطاّذات ٍ لیَد هغشح ضذ لزا با اًتخا  ٍصى هٌاسب اص سٍی ً

بشعشف ساصی اعَجاجات هَضعی ٍ بْن سیختگی ضىل ولی دست یافت.چشا وِ با افاضایص ٍصى ًمااط ضابىِ اصاغالحا     

 (.4وٌٌذ)ضىل  ًماط ضبىِ استَاستش ضذُ ٍ ضىل ولی هٌغمِ سا بْتش حفظ هی
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 وتیجٍ گیری-7

ّای هعوَل  بِ دلیل ٍجَد اعَجاجات هَجب تفاٍت ًمطاِ باا    ٍشّای واغزی اسىي ضذُ با س صهیي هشجع ساصی ًمطِ

ضذ ٍ ّواًظَس وِ ًتایج ًطاى دادًاذ دس   ای اجضای هحذٍد استفادُ  گشدد بٌابشایي دس ایي پژٍّص اص سٍش هٌغمِ سٌذ هی

شباع بْباَد   هتاش ه  0.0008هتشهشبع بِ 17.70هتش ٍ هساحتْا اص  ساًتی1.2هتش بِ  ساًتی69ایي سٍش ساصگاسی عَلْا اص 

واِ باا    ،. ضوٌا دسایي پژٍّص یه استباط بیي اًتخا  ٍصى هطاّذات ٍ هیضاى ایي اعَجاجات بِ دسات آهاذ   یافتِ است

تَاى اص سٍی ایي خظ همذاس ًسابت ٍصى ًمااط ضابىِ باِ ٍصى ًمااط       تصوین گیشی دس هَسد تغییش ضىل ولی هٌغمِ هی

ّا اسائِ ًطذ واِ ایاي هساالِ     ی استباط بالیواًذُ ًماط وٌتشل با ٍصىآیذ.دس ایي تحمیك هعیاسی بشا هی  وٌتشل سا بِ دست

 .تَاًذ یىی اص واسّای آتی بشای عاللِ هٌذاى باضذ هی
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