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 چکیذٌ 

ّوطاُ بِ سلَل ٍاحس،   سبظی ضٍابط زض همیبسٍ پیبزُ تبذیط بطضی هیىطٍهىبًیه زض ایي پژٍّص بب استفبزُ اظ هسل

ضَز وِ بتَاى بسٍى ًیبظ بِ اضائِ هی ی، هسلآسیب آسیب بِ غَضت تببؼی اظ ػوط بطای ّط هَز ّبیتؼطیف پبضاهتط

بِ هٌظَض تؼییي سفتی وبّص  ضا بِ زست آٍضز.زاض هتمبضى بب الیبف ظاٍیِ هطوب ّبیّبی ظیبز، ػوط چٌسالیِآظهبیص

بسیي  ضَز.سل لیس هؼبزل استفبزُ هیای وِ زچبض آسیب ضسُ است، اظ تطویب هسل تبذیط بطضی ٍ هیبفتِ چٌسالیِ

بِ زست آٍضزى تَاى هیساى تٌص هطبَط بِ ّط الیِ ضا، بط اسبس پبضاهتطّبی آسیب تؼییي وطز. پس اظ تطتیب هی

تؼساز  ضا بِ غَضت تببؼی اظپبضاهتطّبی آسیب  تَاىهیٍٍ -هؼیبض تسبیّب زض بب جبیگصاضی آى، ّبی تٌصهیساى

وِ اظ ًَن  ایّبی طَلی ٍ جسایی بیي الیِّبی ػطضی ظهیٌِ، تطنتَظیغ تطن. زض ایٌجب بیبى وطزسیىل ببضگصاضی، 

هٌظَض اػتببضسٌجی هسل اضائِ ضسُ بطای تؼییي ػوط ذستگی  بِ ضًَس.ضَز زض ًظط گطفتِ هیّب ضطٍع هیآى

 گیطز.لطاض هیّبی هطوب هتمبضى، ًتبیج حبغل اظ ایي هسل بب ًتبیج تجطبی هَجَز، هَضز همبیسِ چٌسالیِ

 

 ، هَزّبی آسیب.ذستگی زاض، ، ػوطّبی هطوب بب الیبف ظاٍیِهسل تبذیط بطضی، چٌسالیِياژگبن کلیذی: 
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 مقذمٍ   -1

اًس؛ بِ ػببضت اظ زٍ یب چٌس جعء تطىیل ضسُ است. ایي اجعا بِ غَضت هبوطٍسىَپیه بب یىسیگط تطویب ضسُ هبزُ هطوبه ی

وِ تمَیت وٌٌسُ ضا  2ایٍ ظهیٌِ 1ضًَس. اجعای اغلی یه وبهپَظیت ضبهل فبظ تمَیت وٌٌسًُویزیگط ایي اجعا زض یىسیگط حل 

ّب آیٌس، وِ ایي چٌسالیِّب بِ ٍجَز هیّبیی اظ ایي ًَع ضٍی یىسیگط، چٌسالیِبب چیسى الیِببضس. زضٍى ذَز جبی زازُ است، هی

الیبف  ّبچٌسالیِغبلبب فبظ تمَیت وٌٌسُ زٌّس. رتلف اظ ذَز ًطبى هیبب تَجِ بِ فبظ تمَیت وٌٌسُ، ذَاظ هتفبٍتی زض جْبت ه

 اًس.ّبی هٌحػط بِ فطز ذَز، زض غٌبیغ ذَزضٍ سبظی ٍ َّاپیوبیی وبضبطز ظیبزی یبفتِاهطٍظُ ایي هَاز بِ زلیل ٍیژگی .بلٌس است
ّب اظ وبهپَظیت  هطبَط بِ ططاحی ٍ ذطابی ، هببحجاظ آًجبیی وِ زض ایي غٌبیغ، ایوٌی سبظُ اظ اّویت ببالیی بطذَضزاض است

ّبی ضطٍع ضسُ ٍ ضٍش 88ّبی ایي هَاز اظ زِّ هطبلؼِ آسیب ضٍز.هَضَػبت پط اّویت زض تحمیمبت اهطٍظی بِ ضوبض هی

ضطٍع ٍ ضابطِ هستمیوی بب  بب تَجِ بِ ایٌىِ تؼییي ػوط تحت ببضگصاضی ذستگیتَسط هحممیي اضائِ گطزیسُ است.  هرتلفی

زاضز، هطحلِ ابتسایی زض اوخط تحمیمبت تؼییي استحىبم وبّص یبفتِ زض احط آسیب است. بط ایي اسبس  زض چٌسالیِ آسیبضضس 

ّبی هبتٌی بط ضٍشبِ چْبض زستِ ّب ضا آىتَاى هی هَاز هطوب اضائِ ضسُ است وِبیٌی ػوط زض پیصهرتلفی جْت ّبی ضٍش

؛ 1987؛ اٍگیي ٍ اسویت، 1989فیس ٍ اٍگیي، ؛ بًَی1985ٍ ّوىبضاى،  ؛ اٍگیي1984هىبًیه ضىست )ٍاًگ ٍ ّوىبضاى، 

ّبی (، هسل2887؛ لیَ ٍ هبّبزٍاى، 1979؛ ضٍتن، 1973ػوط )ّبضیي ٍ ضٍتن،  -(، هؼیبضّبی ظٍال تٌص2882گبضزیي ٍ فطًیت، 

-؛ زی2815؛ فبًگ ٍ ّوىبضاى، 2888ٍضث، ؛ ٍایت1997هبًسُ )زیبئَ ٍ ّوىبضاى، هبًسُ ٍ یب سفتی ببلیهبتٌی بط استحىبم ببلی

؛ لیَ ٍ ًبیطى، 1986؛ ٍاًگ ٍ ّبى، 1995ّبی تؼطیف پبضاهتط آسیب )سَبطاهبًیبى ٍ ّوىبضاى، ( ٍ ضٍش2815آهَض ٍ ّوىبضاى، 

  بٌسی ًوَز.( طبم2818ِ؛ ٍٍ ٍ یبئَ، 2882؛ هبئَ ٍ هبّبزٍاى، 1998؛ ًبیطى ٍ ّوىبضاى، 1998

هبًسُ ٍ یب سفتی یاستحىبم ببلٍ ضىست هىبًیه ّبی هبتٌی بط ضٍشّب هعایب ٍ هؼبیب ذَز ضا زاضًس. ّط یه اظ ایي ضٍش

ّبی هتمبطغ وِ تحت ببضگصاضی ته ّب غبلبب بطای چٌسالیِایي هسل بِ ػالٍُ، .ّبی تجطبی ظیبزی زاضًسًیبظ بِ آظهبیصهبًسُ، ببلی

زضجِ ٍ ػوَز بط  98ّبی ّب زض الیِّب، تطنضًٍس. ظیطا زض ایي چٌسالیِزضجِ ّستٌس، بِ وبض هی 8ّبی هحَضی زض جْت الیِ

ػوط، بِ  -زض هؼیبضّبی ظٍال تٌص یببس.زضجِ وبّص هی 8جْت ببضگصاضی است ٍ هسٍل االستیستِ ول چٌسالیِ زض جْت 

آیس. ضبفی بِ ٍجَز هیّبی بیطتط ٍ تؼطیف پبضاهتطّبی اهٌظَض بطضسی هَزّبی هطبَط بِ سطَح هیبًی، ًیبظ بِ آظهبیص

تَاى هَزّب ضا اظ زٌّس. بٌببطایي ًویّب زض هَضز فیعیه هسئلِ، ضطٍع ٍ ضضس آسیب، اطالػبتی اضائِ ًویّوچٌیي ایي هسل

وِ ببیس  ٍجَز زاضزحببت  یيچٌس ضَز،ّبیی وِ پبضاهتط آسیب بِ ػٌَاى هؼیبضی اظ ذطابی تؼطیف هیزض هسل یىسیگط تفىیه وطز.

ضًَس ٍ ّب ًیع توبیعی بیي هَزّب لبئل ًویػوط، ایي هسل -ّبی تٌصتجطبی تؼییي ضًَس. بِ ػالٍُ ّوبًٌس ضٍش ّبیاظ ضٍش

 وٌٌس.سبظی ًویضا ضبیٍِالؼیت فیعیىی هسئلِ 

ٍٍ -بب استفبزُ اظ هؼیبض تسبی،  [  ]ّبی هطوب بب الیبف ظاٍیِ زاض بیٌی ػوط چٌسالیِبِ هٌظَض پیصزض ایي تحمیك، 

ّبی ػوط جبیگعیي هَلفِ -ّبی تٌصگطزًس. بسیي هٌظَض هٌحٌی، تؼییي هیتؼساز سیىل ببضگصاضیتطّبی آسیب بط حسب پبضاه

گیطًس، وِ زض ایٌجب بِ هٌظَض ای ضا زض ًظط ًویضًَس. ّوبًطَض وِ شوط ضس، هؼیبضّبی ظٍال، احط جسایی بیي الیِاستحىبم هی

ّبی هیساى هَلفِتٌص بِ زست آهسُ اظ هسل هیىطٍهىبًیه تبذیط بطضی، جبیگعیي  ّبی هیساىهَلفِ، اضىبلهطتفغ سبذتي ایي 

ای ضا زضٍى ذَز ّب، پبضاهتطّبی آسیب تطن ظهیٌِ ٍ جسایی بیي الیِضًَس. اظ آًجبیی وِ ایي تٌصٍٍ هی-تٌص زض هؼیبض تسبی

                                                           
1
 Reinforcing phase  

2
 Matrix 
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ای زض جبیی وِ ضضس جسایی بیي الیِ. اظ آىسیىل ببض گصاضی بِ زست آٍضز تَاى ایي پبضاهتطّب ضا بط حسب تؼساززاضًس، هی

 بیٌی وطز. تَاى، ػوط ًْبیی چٌسالیِ ضا پیصهطحلِ بؼس اظ ضضس تطن ظهیٌِ است، بب استفبزُ اظ پبضاهتط آسیب هطبَط بِ آى هی

 

 تئًری حبکم بر مسئلٍ -2
زض حبلتی وِ ضبهل توبم هَزّبی . ٌّسسِ ایي چٌسالیِ ضَزهیزض ًظط گطفتِ   [  ]چٌسالیِ هطوب هتمبضى بب آضایص 

گطزز. ّب اػوبل هیxٍ زض ضاستبی هحَض   ̅ وطص بب زاهٌِ -ببضگصاضی اظ ًَع وطص ضَز.( هطبّسُ هی1آسیب است، زض ضىل )

-ًطبى هیضا  ظهیٌِّبی تطن   ٍ     ّبیذطَط تیطُ ػوَزی زض الیِ ای ٍالیِّبی بیي( ذطَط تیطُ افمی تطن1زض ضىل )

ٍ    ّبی ای زض ًَن تطن ػطضی زض الیِالیِاظ یىسیگط ٍ طَل جسایی بیي ظهیٌِبِ تطتیب فبغلِ زٍ تطن     ٍ     زٌّس. 

ببضٌس. هی   ّبی ای زض ًَن تطن ػطضی الیِالیِاظ یىسیگط ٍ طَل جسایی بیي ظهیٌِبِ تطتیب فبغلِ زٍ تطن     ٍ     

ػوط ذستگی اظ هؼیبض  بیٌیزض ایي تحمیك بِ هٌظَض پیصبًی چٌسالیِ لطاض زاضز. هبسا زستگبُ هرتػبت زض هطوع غفحِ هی

 :(2887لیَ ٍ هبّبزٍاى، ) ضَز. ضابطِ ایي هؼیبض ػببضت است اظبزُ هیٍٍ استف-تسبی

(1) 

      
        

        
               

    
 

  
     

 

  
     

 

  
      

√      
 

 

گصاضی زض حبلتی وِ ببض استحىبم بطضی ّستٌس. Sاستحىبم زض جْت ػطضی ٍ  Yاستحىبم زض جْت طَلی  Xزض ضابطِ فَق، 

(. بِ ػببضت زیگط 2887ػوط جبیگعیي وطز )لیَ ٍ هبّبزٍاى،  -ّبی تٌصتَاى ایي همبزیط ضا بب هٌحٌیبِ غَضت سیىلی است، هی

 Yػوط زض جْت ػوَز بط الیبف زض جْت ػوَز بط الیبف جبیگعیي  -، هٌحٌی تٌصXػوط زض جْت الیبف جبیگعیي  -هٌحٌی تٌص

 ضًَس.هی Sػوط بطضی جبیگطیي  -ٍ هٌحٌی تٌص

 

 
 َبی مختلف است.کٍ دارای ترک عرضی در الیٍ  [  ]چىذالیٍ  (:1)ضکل 
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 عمر در جُبت دلخًاٌ-َبی تىصتعییه مىحىی -2-1

ٍ  98، 8اغلی ). اگط استحىبم ایي چٌسالیِ زض جْبت ضَززض ًظط گطفتِ هی (2)زضجِ هطببك ضىل  8بب الیبف  ایالیِته

؛ 2887)لیَ ٍ هبّبزٍاى،  ّب ضا بِ زستگبُ جسیس هٌتمل وطزتَاى بب استفبزُ اظ ضٍابط تبسیل، تٌصهی هطرع ببضس، زضجِ( 45

، X استحىبم ٍ همبزیط ضَز( اًجبم هی2زض ضاستبی جْبت اغلی ضىل )ابتسا آظهَى وطص  .(1999پَلَس، فیلیپیسیس ٍ ٍاسیلی

Y  ٍS بِ تطتیب ػببضتٌس اظ:     زض زستگبُ ّب زض ًتیجِ بب استفبزُ اظ ضٍابط تبسیل، تٌص. آیٌسبِ زست هی 

(2) {

   
   
   
}  [ ] {

 
 
 
} 

(3) {

   
   
   
}  [ ] {

 
 
 
} 

(4) {

   
   
   
}  [ ] {

 
 
 
} 

 :(2882)وبضتبلیبى ٍ سَتیس،  آیسظیط بِ زست هیاظ ضابطِ  T( هبتطیس 4( تب )2زض ضٍابط )

(5) 
  [

                    
                    

                             

] 

 

 
 درجٍ در دستگبٌ عمًمی 0(: الیٍ 2)ضکل 

 

 تَاى سِ ضابطِ ظیط ضا بِ زست آٍضز:( هی1( زض هؼیبض )4( تب )2ّبی تٌص ضٍابط )بب جبیگصاضی ّط وسام اظ هیساى

(6)  ́  
 

√      
         

   (        )   
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(7)  ́  
 

√      
         

   (        )   
        

 

(8)  ́  
 

√(              )   
            (   

        )
 

ت ػوَز بط الیبف ٍ استحىبم استبی الیبف، همساض استحىبم زض جْبِ تطتیب همساض استحىبم زض ض ́ ٍ  ́ ، ́ زض ضٍابط فَق  

تَاى ػوط، هی -ّبی تٌصبب هٌحٌی X ، Y ٍSّستٌس. ّوبًطَض وِ شوط ضسُ بب جبیگعیي وطزى همبزیط      بطضی زض زستگبُ 

 تَاى ًَضت:   ضا بط حسب ػوط بِ زست آٍضز؛ بِ ػببضت زیگط هی ́ ٍ  ́ ، ́ 

(9)  ́   ́(   )  ́   ́(   )  ́   ́(   )  

( هطتبط 1ببیس بِ ضىلی ایي پبضاهتطّب ضا بِ ضابطِ ) سیىل ببضگصاضیبِ هٌظَض تؼییي پبضاهتطّبی آسیب بط حسب تؼساز 

 ضَز.سبذت. بسیي هٌظَض هیساى تٌص، بِ غَضت تببؼی اظ ایي پبضاهتطّب بیبى هی

(18)  ̅  
( )
  ̅  

( )(  
     

  )  ̅  
( )
  ̅  

( )(  
     

  )  ̅  
( )
  ̅  

( )(  
     

  )  
  (، 18بطِ )زض ضا

  ، ّبی ظهیٌِچگبلی تطن هؼطفپبضاهتط آسیب    
 ایپبضاهتط آسیب هؼطف طَل ًسبی جسایی بیي الیِ   

 ٍk ای وِ زچبض آسیب بب بِ وبضبطزى هسل تبذیط بطضی زض همیبس سلَل ٍاحس بطای چٌسالیِ زٌّسُ الیِ آسیب زیسُ است.ًطبى

 :(2882)وبضتبلیبى ٍ سَتیس، ّبی تٌص ضا بِ غَضت ظیط زض ًظط گطفت تَاى هیساىضسُ است، هی

(11)  ̅  
( )
    

( )
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 A ،B  ٍCًحَُ بِ زست آٍضزى حَابت هَجَز زض ایي ضٍابط، هطببك بب پیَست  است.    (، 13( تب )11زض ضٍابط )

( 1( زض )18( ٍ )9بب جبیگعیٌی ضٍابط ) زّس.ضا ًطبى هی زاهٌِ ببض ذستگی اػوبلی  ̅ ببضس. هی (2882)وبضتبلیبى ٍ سَتیس، 

 تَاى ًَضت:هی

(14) 
   (   )[ ̅  

( )(  
     

  )]
 
    (   )[ ̅  

( )(  
     

  )]
 
    (   )[ ̅  

( )(  
     

  )]
 
 

    (   )[ ̅  
( )(  

     
  ) ̅  

( )(  
     

  )]     
  وٌس ٍ ابتسای ببضگصاضی تطن ظهیٌِ ضطٍع بِ ضضس هیزض 

  (، 14تَاى بب استفبزُ اظ ضابطِ ). زض ًتیجِ هی    
ضا بط    

ّب بِ همساض حببتی ، ٌّگبهی است وِ چگبلی ایي تطنظهیٌِّبی ای اظ ًَن تطنبِ زست آٍضز. ضطٍع جسایی بیي الیِ Nحسب 

  ض، بب تطسین ًوَزاض بطسس. بِ هٌظَض تؼییي ایي همسا
. بب جبیگصاضی ایي همساض بِ زست آٍضزتَاى ایي همساض ضا هی Nبط حسب    

  حببت 
  تَاى همساض ( هی14زض ضابطِ )   

ای وِ اظ ًَن الیٌِّگبهی وِ طَل جسایی بیي تؼییي وطز. Nضا ًیع بط حسب    

ّب سبب گطزز وِ افعایص بیص اظ حس ایي جساییبّص استحىبم ضٍبطٍ هیویِ بب اًس، ظیبز ضَز، چٌسالّبی ظهیٌِ ضطٍع ضسُتطن

 ضَز.ضىست ًْبیی چٌسالیِ هی
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 اعتببرسىجی مذل حبضر -3
(، بِ بطضسی ػوط 1984بِ هٌظَض بطضسی تطببك هیبى هسل اضائِ ضسُ ٍ ًتبیج تجطبی اضائِ ضسُ زض )هٌسل ٍ سبهبَضسىی، 

ػوط  -ّبی تٌصضَز. هٌسل ٍ سبهبَضسىی هٌحٌیپطزاذتِ هی  [   ]ٍ   [   ]،  [   ]،  [   ]ّبیی بب آضایص چٌسالیِ

اًس )هٌسل ٍ سبهبَضسىی، ّبیی بب ظاٍیِ الیبف هتفبٍت بب استفبزُ اظ آظهبیص ذستگی ته هحَضُ بِ زست آٍضزُضا بطای چٌسالیِ

( 1تَاى زض جسٍل )ذَاظ هىبًیىی ایي هبزُ ضا هی( آٍضزُ ضسُ است. 6) تب( 3ّبی )(. ًتبیج حبغل اظ همبیسِ، زض ضىل1984

 هطبّسُ وطز.

 
 (1984)مىذل ي سبمبًرسکی،  D155(: خًاص مکبویکی 1)جذيل 

َبضخبمت الیٍ  (cm) G23 (GPa) G12 (GPa) E2 (GPa) E1 (GPa) 

8.825 2.62 4.48 8.21 33.6 

 

ّب بِ همساض هطرػی ضسیس، جسایی بیي وِ چگبلی ایي تطنوٌٌس ٍ ظهبًی ّبی ظهیٌِ ضضس هیّب ابتسا تطنزض ایي چٌسالیِ

  ضَز ٍ پبضاهتط ّب آغبظ هیای اظ ًَن ایي تطنالیِ
یببس. ٌّگبهی وِ افعایص ایي پبضاهتط بِ همساض ًسبت بِ ػوط افعایص هی   

تٌْب تطن ظهیٌِ ٍجَز زاضز ( هحبسببت بطای حبلتی وِ 4( ٍ )3ّبی )زض ضىل گطزز.هطرػی بطسس، چٌسالیِ زچبض ضىست هی

آیس )ذطَط تیطُ(، اًجبم گطفتِ ّب ًیع بِ ٍجَز هیچیي( ٍ بطای حبلتی وِ ػالٍُ بط تطن ظهیٌِ، جسایی بیي الیِ)ذطَط ًمطِ

 است. 

 

 
 s[60/-60]برای چىذالیٍ  S-Nمىحىی  (:3)ضکل 
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 s[45/-45]برای چىذالیٍ  S-Nمىحىی  :(4)ضکل 

 

 
 s[40/-40]برای چىذالیٍ  S-Nمىحىی  (:5)ضکل 
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 s[20/-20]برای چىذالیٍ  S-Nمىحىی  (:6)ضکل 

 

ظهیٌِ آغبظ ّبی ای وِ اظ ًَن تطنػسم زض ًظط گطفتي جسایی بیي الیِ هطرع است وِ (4( ٍ )3ّبی )بب تَجِ بِ ضىل

هطبّسُ ( 6( ٍ )5ّبی )زض ضىلّوبًطَض وِ  ضَز.بیٌی ػوط ًْبیی چٌسالیِ هیگطزز، ببػج ایجبز ذطبی ظیبزی زض پیصهی

ّبی بِ زست آهسُ ًسبت بِ ًتبیج زضجِ، پبسد 45بِ همبزیطی ووتط اظ   [  ]ضَز، بب وبّص ظاٍیِ الیبف زض چٌس الیِ هی

 ظهیٌِزض هسل اضائِ ضسُ ایي است، وِ فطؼ ضسُ زض الیِ هیبًی ابتسا تطن  ذطبی ظیبزی ّستٌس. زلیل ایي ذطب تجطبی زاضای

ای وِ ببیس زض ایي لسوت هسًظط لطاض زّس. اهب ًىتِای ضخ هیّب، جسایی بیي الیِآیس ٍ سپس اظ اًتْبی ًَن تطنبِ ٍجَز هی

زض جْت وٌس وِ تٌص ّب تغییط هییبی الیبف، تَظیغ تٌص بِ غَضتی زض الیِزاز، زض فیعیه هسئلِ ًْفتِ است. بب وبّص ظٍا

)زض جْت الیبف(،     ّبی طَلی تَظیغ تٌص (7)بِ هٌظَض ضٍضي ضسى هطلب، زض ضىل  ضَز.ػوَز بط الیبف همساضی هٌفی هی

زّس وِ ست. ایي ضىل ًطبى هیتطسین ضسُ ا  [      ]بطای چٌس الیِ     )زض جْت ػوَز بط الیبف( ٍ بطضی     ػطضی 

گیطز. بِ زض ضاستبی ػوَز بط جْت الیبف وِ هحطوی بطای ضطٍع ٍ ضضس تطن زض ظهیٌِ است، همساضی هٌفی هی    تٌص 

تَاى ًتیجِ گطفت وِ آسیب ببیس هیبٌببطایي  آیس.بِ ٍجَز ًوی ی زض ظهیٌِػببضت زیگط ایي تٌص فطبضی است ٍ بٌببطایي تطو

ّبیی بب گعاضش زازًس وِ زض لویٌت (1984، هٌسل ٍ سبهبَضسىی)ٍ ( 1975، ضٍتن ٍ ّبضیي)زیگطی ببضس. هطبَط بِ هَز 

ّبی آظاز بیطتط است ٍ آسیب آیس وِ زض هجبٍضت لبِای ضسیسی بِ ٍجَز هیالیِّبی بیيتحت وطص، تٌص        

ّبی وَچه ضا بِ سطَح هیبًی هطتبط آسیب زض ظاٍیِ گیطز ٍ بِ طَض ولیای غَضت هیالیِّبی بیيچٌسالیِ تَسط ایي تٌص

-بیٌی چٌسالیِضىست فیبطّب ٍجَز زاضز ٍ بطای پیصزاًٌس. بِ ػالٍُ تحت ایي ضطایط، اهىبى ٍجَز هَزّبی آسیبی ّوبًٌس هی

 زضجِ، ایي هسل ببیس اغالح گطزز. 48ّبیی بب ظٍایِ الیبف وَچىتط اظ 
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 s[20/-20]درجٍ چىذالیٍ  20َبی تىص در الیٍ تًزیع مًلفٍ(: 7)ضکل 

 

  گیری بحث ي وتیجٍ -4
تؼییي  ،تحت ببضگصاضی ذستگی  [  ]ّبی هطوب بب آضایص الیٍٍِ ػوط چٌس-زض ایي پژٍّص بب استفبزُ اظ هؼیبض تسبی

بِ زست آهس. بسیي ٍٍ بب استفبزُ اظ هسل هیىطٍهىبًیىی تبذیط بطضی -. هیساى تٌص بِ وبض گطفتِ ضسُ زض هؼیبض تسبیطزیسگ

زض ػوط ذستگی زض ًظط ضَز، ّب ضطٍع هیای وِ اظ ًَن ایي تطناحط هَزّبی آسیب تطن ظهیٌِ ٍ جسایی بیي الیِ تطتیب

ّب زضجِ اظ زلت لببل لبَلی بطذَضزاض است. زض ایي چٌسالیِ 48یبف بعضگتط اظ ّبیی بب ظاٍیِ الگطفتِ ضس. ایي هسل زض چٌسالیِ

( هطرع است، ػسم 4( ٍ )3ّبی )گطزز. ّوبًطَض وِ زض ضىلای آغبظ هیالیِوٌس ٍ سپس جسایی بیيابتسا تطن ظهیٌِ ضضس هی

 ضَز.یزض ًظط گطفتي احط ایي هَز آسیب سبب بِ ٍجَز آهسى ذطبی ظیبزی زض هحبسبِ ػوط ه

زضجِ ّستٌس، ببیس احطاتی ّوبًٌس احط لبِ آظاز ٍ یب  48بطای بِ وبضگیطی ایي هسل زض ضطایطی وِ ظاٍیِ الیبف وَچىتط اظ 

( هَضز بطضسی لطاض زاز؛ اهب بِ هٌظَض زض 1تَاى بب استفبزُ اظ ّوبى ضابطِ )آسیب الیبف ضا ًیع زض ًظط گطفت. آسیب الیبف ضا هی

ّب استفبزُ ضٍشزیگط ٍٍ بِ ضىل سِ بؼسی ٍ یب -ضَز ٍ ببیس اظ هؼیبض تسبیآظاز، هیساى تٌص سِ بؼسی هی ًظط گطفتي احط لبِ

 وطز.

شوط گطزیس،  1-2ّبی اًسن آظهبیطگبّی است. ظیطا بب استفبزُ اظ ضٍضی وِ زض برص تطیي ٍیژگی ایي هسل ًیبظ بِ زازُهْن

بف هتفبٍت ضا بِ آسبًی بِ زست آٍضز. بِ ػالٍُ اظ آًجبیی وِ هسل تبذیط بطضی ّبیی بب ظاٍیِ الیػوط الیِ -تَاى هٌحٌی تٌصهی

ای بِ وبض بطز، هسل اضائِ ضسُ لببلیت اضتمب بِ ضطایط ببضگصاضی زٍ هحَضی تَاى بطای حبالت هرتلف ببضگصاضی زضٍى غفحِضا هی

ػوط  وٌس ٍیب چیسهبى چٌسالیِ ایجبز ًویٍ ضربهت تؼساز، ایي هسل هحسٍزیتی بط ضٍی  ای ضا زاضز.ٍ یب بطش زضٍى غفحِ

  ًوبیس. هیبیٌی پیص ّب بِ ذَبیضا تٌْب بط اسبس ذػَغیبت هىبًیىی الیِ چٌسالیِ
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