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كشـور اسـت. در مسـیر  كشـور از نشـانه های پیشـرفت و ترقی آن  ایجاد و توسـعه شـبكه راه های ارتباطی در هر 
كل راه را به  كه هزینه اجرای آنهـا درصد قابل توجهی از هزینـه  هـر راه ارتباطـی معمـواًل پل هایـی سـاخته می شـود 
كافـی قبل از احداث سـازه از یـك طرف و بازرسـی، تعمیر و  خـود اختصـاص می دهـد. لـذا مسـئله انجـام مطالعـات 
تقویـت ایـن سـازه ها از طـرف دیگـر از اولویـت خاصـی برخـوردار اسـت. از طرفـی پل هـا از مهم ترین ابنیـه فنی معابر 
كاركـرد مـداوم پل هـا بـه دلیـل هزینه هـای  كلیـد ارتباطـی سـامانه حمل ونقـل زمینـی محسـوب می شـوند. لـزوم  و 
ج  مالـی سـنگین احـداث آنهـا، اهمیـت ویـژه آنهـا در شـریان های حیاتـی هـر شـهر و نیـز زیا ن هـای احتمالـی خـار
شدن هر پل از شبكه حمل ونقل، همه بیانگر اهمیت ویژه این سازه ها و همچنین اهمیت بازرسی و نگهداری 
كـه هنـوز آیین نامه هـا و  كالن شـهری می باشـد. همچنیـن تعـداد بسـیاری از پل  هـا در زمانـی  آنهـا در مدیریـت 
كـه ایـن آیین نامه  هـا در  اسـتاندارد های معتبـر فعلـی وجـود نداشـتند، طـرح و سـاخته شـده اند و یـا در هنگامـی 
كافـی بوده انـد، طـرح شـده اند. بنابرایـن بـا توجـه بـه دالیـل ذكـر شـده، لـزوم  مقایسـه بـا آیین نامه هـای فعلـی نا
كالن مدیریتـی اسـت، احسـاس  كـه یكـی از ابـزار قدرتمنـد در برنامه ریزی هـای خـرد و  پایـش سـالمت سـازه ها، 
كشـور باشـد. اطالعـات مربـوط بـه  كـه می توانـد راهگشـای بسـیاری از مشـكالت اقتصـادی و مدیریتـی  می شـود 
وضعیـت پـل، عمده تریـن بخـش مدیریـت نگهـداری پـل بـوده و ایـن اطالعـات را می تـوان از طریـق بازرسـی های 
كـرده و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد تـا سیاسـت های مدیریـت پـل و نگهـداری و مرمـت آن  دوره ای، جمـع آوری 

گـردد. مشـخص و اتخـاذ 
كه به وسـیله آن  كتـاب روشـی بـا نـام »رتبه بنـدی ظرفیـت بـار زنـده« مـورد بحـث و بررسـی قرار می گیـرد  در ایـن 
كثـر ظرفیـت تحمـل بار زنده توسـط یک سـازه را تعیین  دركـی از وضعیـت فعلـی سـازه حاصـل شـده و در واقـع حدا
كـه محاسـبات ایـن  كمـک بزرگـی بـرای درک وضعیـت موجـود سـازه باشـد. از آنجـا  كـه ایـن امـر می توانـد  می كنـد 
كاربـرده شـده در  كتـاب بـر اسـاس آیین نامـه آشـتو1 و راهنمـای محاسـبات پـل آمریـكا2 می باشـد، واحدهـای بـه 
محاسـبات دسـتی و نـرم افـزار، واحـد سـنتی آمریـكا3 بـوده و بـرای تبدیـل آن هـا بـه واحـد SI نیـاز بـه چاپ و بازنشـر 

آخریـن نسـخه از ایـن دو آیین نامـه بـر اسـاس SI می باشـد.

1. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications
2. Manual For Bridge Evaluation
3. Customary U.S. Units
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فصل اول
پل و لزوم مدیریت آن



1-1- مقدمه
به وجودشان  به شدت  بشر  امروز  كه جامعه  زیربنایی بخش حمل ونقل هستند  پل ها سر آمد سازه های 
وابسته است. با افزایش سن پل ها بهره برداری از این سازه ها روزبه روز مشكل تر می شود. پایش سالمت سازه ای 
به عنوان بخشی از روش های مدیریت چرخه عمر سازه، اخیرًا اهمیت روزافزونی پیدا كرده است. به منظور حفظ 
كافی از عملكرد سازه در طول چرخه عمر  كیفیت و سطح خدمت رسانی به جامعه، الزم است اطالعات  و ارتقای 

گردد. آن به دست آید تا به این ترتیب طول دوره خدمت رسانی و همچنین دوام سازه تضمین 
كریـک در ایـاالت متحـده در سـال  تقاضـا بـرای پایـش سـالمت سـازه ای پل هـا پـس از فروریختـن پـل سـیلور 
1967 و پـل ریـش بـروک در ویـن در سـال 1976 بـه رسـمیت شـناخته شـد. پایـش سـالمت در مهندسـی عمـران 
گردیـد. ایـن مفهـوم امـروزه در  كامپیوترهـای شـخصی و سـخت افزارهای مناسـب در اوایـل 1990 عملـی  بـا توسـعه 
كنفرانس هـا و نشسـت های علمـی جایـگاه  جامعـه مهندسـی پـل بـه صـورت عمیـق مـورد بحـث قـرار می گیـرد. در 
كارگاه بین المللـی دو سـاالنه پایـش  چشـمگیری بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده می شـود و دانشـگاه اسـتنفورد 
گرفتـه و  كـه در آن جامعـه مهندسـی بـه بحـث در مـورد پیشـرفت های صـورت  سـالمت سـازه ای را برگـزار می كنـد 

نقشـه راه توسـعه آتـی می پردازنـد.
كـه در شـبكه حمل ونقـل عمومـی ، تعـداد بسـیاری پـل  مـورد اسـتفاده و بهره بـرداری قـرار می گیـرد.  می دانیـم 
كنونـی مدیریـت پـل، ایـن سـازه ها بـا اسـتفاده از روش هـا و رویكرد هـای مختلفـی طبقه بنـدی  در سـامانه های 
می شـوند. این مسـئله باعث ایجاد آمار بسـیار ناهمگن می شـود. مؤسسـه راه های فدرال در آمریكا در سـال 2005 
كـه 28 درصـد از 595 هـزار پـل موجود، به عنوان پل های معیوب دسـته بندی می شـوند و از این میان  كـرد  اعـالم 
تنهـا بخشـی )در حـدود 15 درصـد( بـه دالیـل سـازه ای معیـوب می باشـند. در اروپـا ایـن رقـم متفـاوت بـوده و در 
گر  حـدود 10 درصـد پل هـا از نظـر سـازه ای معیوب هسـتند. برای آسـیا هیچ آماری ارائه نشـده اسـت. بـا این حال ا
گرفتـه شـود، بـا چیـزی در حـدود 250 هـزار پـل مواجـه  متوسـط 10درصـد بـرای پل هـای معیـوب سـازه ای در نظـر 
كه پایش سـالمت سـازه ای باید  كـه بـه طـور قطـع نیازمنـد شناسـایی، ارتقـا و پایـش هسـتند. از آنجا  خواهیـم بـود 
كاربردهـای آن بـه میـزان  در مقـام بازدارنـده و پیـش از وقـوع هـر نـوع عیـب و نقصـی بـه كار بـرده شـود، در نتیجـه 
چشـمگیری فراتـر از میـزان 10 درصـد تخمینـی بـرای مـوارد معیـوب سـازه ای خواهـد بـود. پایـش سـالمت عبـارت 
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اسـت از اجرای یک راهبرد شناسـایی خسـارت در مورد زیربناهای مهندسـی عمران. خسـارت به عنوان تغییرات 
ایجاد شـده در ویژگی ها و مشـخصات مصالح یا خصوصیات هندسـی این سیسـتم ها، شامل تغییرات در شرایط 

مـرزی و پیوسـتگی سیسـتم تعریـف می شـود. خسـارت بـر عملكـرد فعلـی یـا آتی سیسـتم اثر می گـذارد. 

1-2- مدیریت پل
از شـاخه های مختلـف مثـل  بایـد موضوعاتـی  كـه  اسـت  كار چنـد رشـته ای  نوعـی  پـل  برنامـه مدیریـت  هـر 
در   1)BMS( پـل  مدیریـت  سـامانه های  شـود.  شـامل  را  اقتصـاد  همچنیـن  و  كامپیوتـر  علـوم  سـازه،  مهندسـی 
كـه در  آنهـا شـاخه های مـورد اشـاره بـا هـدف نهایـی بهینه سـازی  حـال حاضـر ابزارهـای بسـیار مؤثـری هسـتند 
كلیـه جنبه هـا )سـازه ای،  بودجه هـای نگهـداری در مجموعـه ای از پل هـای موجـود، بـا هـم تركیـب شـده اند. 
صحیـح  عملكـرد  بـا  حیاتـی  ارتبـاط  دارای  كاربـر(  هزینه هـای  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  كامپیوتـری،  علـوم 
وضعیـت2 رتبه بنـدی  از  اسـتفاده  بـا  معمـواًل  پـل  وضعیـت  هسـتند.  پـل  مدیریـت  سـامانه  هـر  مناسـب   و 
كه نشـان دهنده درجه سـالمت یک پل در مقایسـه با سـایرین در مجموعه ای از پل هاسـت،  یا شـاخص حالت3 

ارزیابی  می گردد. شـاخص حالت باید نشـان دهنده موارد زیر باشـد: 
گروهی از پل ها از فرسوده ترین تا سالم ترین  آنها • رتبه بندی 

كاهش ظرفیت • ارزیابی ظرفیت پل برای تعیین ضرایب نهایی 
كـه بـه بـرآورد طول عمر خدمت پذیری با اسـتفاده از برونیابی درجه سـالمت در  • تعییـن روند هـای فرسایشـی 

دوره هـای زمانی آتی منجر  می شـود.
كـه بـرای مقاصـد دیگـر مثـاًل بـه عنـوان  كلیـه داده هـای مرتبـط معمـواًل در پایگاه هـای داده ذخیـره  می شـوند 
كه مبتنی بر وب  كارهای نگهداری و تعمیر، قابل اسـتفاده  می باشـند. این چنین خدماتی  منبع اطالعاتی برای 

كم خواهند شـد. هسـتند، بـه آهسـتگی در حـال توسـعه اند، امـا بـه زودی بـر بـازار حا
در حال حاضر، مالكان پل یكی از سـامانه های تجاری نظیر پونتیس4 را برای مدیریت پل مورد اسـتفاده قرار 
كاسـاس5 ویژگی های ایـن سـامانه ها را اینگونه   می دهنـد یـا اینكـه آرشـیو اطالعاتـی خودشـان را توسـعه داده انـد. 

شـرح  می دهد: 
كار سیستماتیک برای بازرسی و نظارت دارند )كه معمواًل به سه سطح تقسیم  كلیه سازمان ها، یک ساز و   •
شـده(، امـا همـه  آنهـا از نتایـج بازرسـی بـه شـكلی جامـع و واقع بینانـه بـرای رتبه بنـدی سـالمت چـه بـه صـورت 
كیفـی )ضعیـف، متوسـط، قابـل قبـول، خـوب و ...( اسـتفاده نمی كننـد. عـددی )در بـازه 1 تـا 10( و چـه بـه صـورت 
كلیه ادارات و سـازمان های حمل ونقل، برای ارزیابی وضعیت از بازرسـی چشـمی  به عنوان  • در حال حاضر، 

منبع اصلی داده های مربوطه اسـتفاده می كنند.

1. Bridge management system
2. Condition rating
3. Condition index
4. PONTIS
5. Casas
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كشـورها، بـرای تعییـن ظرفیـت باربـری،  كمـی از  • آیین نامه هـا بـا دسـتورالعمل های مربوطـه تنهـا در تعـداد 
مسـتقیمًا از نتیجـه نهایـی ارزیابـی وضعیـت سـازه اسـتفاده  می كننـد. یـک مثـال مناسـب در اینجـا، آیین نامـه 

 منتشـر شـده اسـت.
ً
كـه اخیـرا دانماركـی1 اسـت 

كل سـازه بر اسـاس ارزیابی اعضای آن وجود دارد. اولی مبتنی  • اساسـًا دو روش عمده برای ارزیابی وضعیت 
بر رتبه بندی تعویض پذیر اسـت. در این روش برای هر دهانه در صورت وجود روسـازه و برای هر بخش زیرسـازه، 
بانـد عبـور و ملحقـات، بیشـترین خسـارت بـر روی هـر عضـو تعییـن  می شـود. نتیجـه نهایـی، رتبه بنـدی وضعیـت 
كمترین )بسـته به مقیاس اندازه گیری( درجه وضعیت اعضای پل  برای سـازه اسـت. در روش دوم، بیشـترین یا 

كل سـازه اسـتفاده می شـود. به عنوان درجه وضعیت 
 • هـر سـازمان از روش هـای متفاوتـی بـرای رتبه بنـدی وضعیـت اسـتفاده  می كنـد. ایـن وضعیـت ناشـی از ایـن 
كشـورهای مختلـف ممكـن اسـت بـرای یـک پـل نمره هـای مختلفـی را  كـه مهندسـین ارزیـاب از  حقیقـت اسـت 

كنند. لحـاظ 
كه مبتنـی بر امتیازدهی سـاده )با اختصاص تعـدادی امتیاز  • بیـن روش هـای نظـری صـرف یعنـی روش هایـی 
نقـص بـه عضـو سـازه ای بازرسـی شـده، مطابـق ضوابـط طبقه بنـدی و ارزیابـی خسـارت( هسـتند، بـا روش هایـی 
گروهـی از خسـارت های عمـده  كـه در  آنهـا درجـه نهایـی وضعیـت سـازه بـا محاسـبات به دسـت  می آیـد )كـه در آن 

گـزارش بـازرس وزن دهـی  می شـوند(، تمایـز روشـن وجـود دارد. انتخابـی بـر اسـاس 
كل پـل را بـه چندیـن بخـش و ایـن بخش هـا را بـه چندیـن عضـو تقسـیم  می كننـد. در ایـن  • بیشـتر روش هـا، 
كلی پل وجـود ندارد و  گـذار از وضعیت اعضای منفرد بـه وضعیت  مـوارد هیـچ توصیـه روشـن و عملـی بـرای نحـوه 

كار بـا قضـاوت مهندسـی بـازرس انجام  می شـود. ایـن 
مسئله دیگری كه در مدیریت پل فی نفسه و حتی در مقایسه با شاخص وضعیت حائز اهمیت است. محاسبه 
یـا مدل سـازی افـت شـاخص وضعیـت بـا زمـان اسـت. مدل هـای متعـددی بـرای توصیـف نحـوه تغییـر وضعیـت 
گذشـت زمـان توسـعه داده شـده اند. بیشـتر اینهـا مبتنـی بـر تغییـرات خطـی وضعیـت سـالمت  سـالمت سـازه بـا 
كیفیـت بـر حسـب میـزان  كـه در آن درجـه سـالمت در هـر زمـان قابـل محاسـبه بـوده و نـرخ افـت  بـا زمـان هسـتند 
كرده اسـت. برخی  كاهـش سـاالنه درجـه سـالمت بیـان  می شـود. هـرن2 لیسـت مبسـوطی از ایـن مدل هـا را بررسـی 
كارشناسـان  می باشـند. در عمل بیشـتر  كـه برخـی دیگـر متكـی بـه نظـر  از ایـن مدل هـا مبتنـی بـر داده انـد، در حالـی 

سـامانه های مدیریـت پـل، از روش زنجیـره ماركـوف بـرای مدل سـازی افـت وضعیـت سـالمت اسـتفاده  می كننـد.
كارشناسـی و نتایـج  كیفـی  كمـی  بـا نظـرات  رونـد تحقیقـات آتـی در ایـن حـوزه بـه سـوی تركیـب نتایـج پایـش 
بازرسـی چشـمی  با شـبكه های عصبی یا منطق فازی اسـت. این روند مسـتقیمًا به پذیرش و تنظیم یک چارچوب 
كه شاخص سالمت  احتماالتی برای ارزیابی وضعیت سالمت پل مربوط است. فرانگوپول و داس3 مدعی هستند 
كیفیت، محدودیت هایی دارند.  كردن وضعیت های ناپیوسته و روش ماركوف در مدل سازی افت  در مشخص 

1. BMS DANPRO+
2. Hearn 
3. Frangopol and Das
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كلریـت  كیفـی عمدتـًا در ارتبـاط بـا خوردگـی ناشـی از یـون  تالش هـای زیـادی بـرای فرمول بنـدی مدل هـای افـت 
گرفتـه اسـت. تعـدادی مدل هـای تحلیلـی، نیمـه تجربـی و تجربـی موجودنـد. بـا ایـن  در پل هـای بتنـی صـورت 
كه اغلب مقادیر پیش بینی شـده توسـط مدل بـا نتایج تجربی  وجـود مدل هـا همچنـان غیرقطعـی هسـتند، چـرا 
گرفتـه، اسـتفاده از آزمایش هـای غیرمخرب  كـه فعالیت هـای زیـادی در آن صـورت  متفاوتنـد. یكـی از زمینه هایـی 
و پایـش سـالمت بـه عنـوان یـک روش جایگزیـن و مكمـل بـرای بازرسـی های چشـمی  اسـت. موضوعـات اصلـی 
گردنـد عبارتنـد از: نحـوه برخـورد بـا خطاهـای اندازه گیـری، عـدم قطعیـت و  كـه بایـد در ایـن رابطـه حـل و فصـل 
نویـز سنسـورها و روش هـای اندازه گیـری مختلـف، نحـوه تجمیـع داده هـای نقطـه ای )از نظـر زمـان( حاصـل از 
آزمایش هـای غیرمخـرب و داده هـای حاصـل از پایـش مسـتمر بـه منظـور ارزیابـی نـرخ سـالمت. بـه نظـر  می رسـد 
تكنیک هـای  از  اسـتفاده  كرده انـد،  مطـرح  رفیـق3  و  فرانگوپـول2  و  انرایـت  سورنسـن1،  و  فابـر  كـه  همان طـور 

به هنگام سـازی مـدل بهتریـن روش باشـد.

فلسفه مدیریت پل
كاركرد، بنا نهاده شده است. مسائل زیباشناختی نیز  فلسفه مدیریت پل بر مبنای دو عامل اصلی بودجه و 
 می تواند محرک مهم دیگری باشـد، اما عمدتًا به تعدادی سـازه های خاص محدود  می شـود. جامعه مهندسـی 
كـه سـرمایه گذاری در سـالمت سـازه در طـول  امـروزه اصـول نگهـداری بازدارنـده را پذیرفتـه اسـت. بـه ایـن معنـی 
كار نیازمنـد صـرف هزینه هـای  كیفیـت بـاال ایـن  زمـان باعـث حفـظ سـطح ایمنـی  می گـردد. در مـورد سـازه های بـا 
كیفیت  كه اجازه داده شـود  سـاالنه معادل 0/8 تا 1 در صد هزینه جایگزینی اسـت. راهبرد معتبر دیگر این اسـت 
كـرده تـا بـه آسـتانه ایمنـی برسـد و سـپس جایگزیـن شـود. ایـن راهبـرد زمانـی بـه كار  سـازه بـه تدریـج افـت پیـدا 
كافـی بـرای نگهـداری بازدارنـده وجـود نداشـته و الزامـات عملكـردی در هـر صـورت  كـه منابـع مالـی  بـرده  می شـود 
كاركرد مشـكل دارند. این  گزیـر  می سـازد. در واقـع بیشـتر سـازه ها نـه از نظـر سـازه ای بلكه از نظـر  تعویـض سـازه را نا
كمتـری اسـت، امـا اثـرات زیباشـناختی نیـز بـه همـراه دارد. نمونه هایـی از این  كل نیازمنـد منابـع مالـی  راهبـرد در 
گزینـه دیگـری را باقـی نمی گـذارد. هـر دو فلسـفه مدیریتـی فوق،  كـه نبـود منابـع  نـوع، پل هـای نیویـورک هسـتند 
كه مرمت  نیازمند پایش سـالمت سـازه ای هسـتند؛ در نگهداری بازدارنده الزم اسـت نقطه مداخله، یعنی زمانی 
كاركردی مدیریت، اسـتفاده از پایش سـالمت به  و بازسـازی بیشـترین بازدهی را دارد مشـخص شـود. در فلسـفه 

منظـور تعییـن زمـان رسـیدن به آسـتانه ایمـن، موردنیاز  می باشـد.

1-3- پایش سالمت سازه ای

1-3-1- تعاریف

راهبـرد شناسـایی خسـارت در مـورد زیرسـاخت های  از پیاده سـازی  پایـش سـالمت سـازه ای عبـارت اسـت 

1. Faber and Sorensen
2. Enright and Frangopot
3. Rafiq
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مهندسی عمران. خسارت به عنوان ایجاد تغییرات در ویژگی های مصالح یا خصوصیات هندسی سیستم های 
سـازه ای شـامل تغییرات در شـرایط مرزی و پیوسـتگی سیسـتم تعریف  می شـود. خسـارت بر عملكرد فعلی و آتی 

ایـن سیسـتم ها تأثیـر  می گـذارد. رونـد شناسـایی خسـارت عمومـًا در سـطوح زیـر سـامان دهی  می شـود:
كه در آن وجود خسارت مشخص  می شود.  • تشخیص خسارت، 

كه در آن محل خسارت تعیین  می گردد. • مكان یابی خسارت، 
كه در آن نوع و نحوه خسارت تعیین  می شود. • تعیین نوع خسارت، 
كه در آن شدت و میزان خسارت ارزیابی  می شود. • میزان خسارت، 

گسـترده ای در ارتباط با پایش سـالمت سـازه ای توسـعه یافته اسـت. این حوزه به  گذشـته ادبیات  در 20 سـال 
كلـی به وجود آمده اسـت. با این حـال این اصول هنـوز چالش برانگیز  كـه چندیـن اصـل  نقطـه ای از بلـوغ رسـیده 
كار  می كنند. در حوزه مهندسی مكانیک و هوافضا، روش های  گروه های ذی نفع متعددی بر روی  آنها  هستند و 
گرفتـه  می شـوند. بـا ایـن وجـود جامعـه مهندسـی عمـران  می توانـد بـه میـزان چشـمگیری از ایـن  متفاوتـی بـه كار 
كـه هریـک از سـازه های مهندسـی عمـران خـود یـک نمونـه منحصربه فـرد اسـت،  تالش هـا بهره منـد شـود. از آنجـا 

گرفته شـوند. بنابرایـن بـرای هریـک باید رهیافت هـای مجزا در نظر 

کلی پایش سالمت سازه ای 1-3-2- قواعد 

كارگاه پایـش سـالمت سـازه ای اسـتنفورد بـه سـال 2005، فـررار و دیگـران1 قواعـدی را بـرای پایـش سـالمت  در 
كلـی و درک و فهـم عمومـی  از  كـه بـه عنـوان تالشـی در جهـت فرمول بنـدی قوانیـن  كرده انـد  سـازه ای مشـخص 

كلـی عبارتنـد از: حقایـق بنیـادی مطـرح شـده از طـرف جامعـه محققـان محسـوب  می شـود. ایـن قواعـد 
قاعده 1: ارزیابی خسارت نیازمند مقایسه بین دو حالت سیستم است.

قاعـده 2: تشـخیص وجـود و تعییـن محـل خسـارت، بـه شـیوه یادگیـری نظـارت نشـده قابـل انجـام اسـت، امـا 
تعییـن نـوع خسـارت و شـدت آن تنهـا بـه شـیوه یادگیـری نظـارت شـده محقـق  می شـود.

قاعـده 3: بـدون اسـتفاده از روش هـای هوشـمند اسـتخراج مشـخصات، هرچـه روش اندازه گیـری نسـبت بـه 
خسـارت حسـاس تر باشـد، نسـبت بـه تغییـر شـرایط محیطـی و بهره بـرداری نیـز حسـاس تر خواهـد بـود.

قاعـده 4: میـان حساسـیت یـک الگوریتـم نسـبت بـه خسـارت و قابلیـت پـس زدن نویـز در آن، رفـت و برگشـت 
)بـده بسـتان( وجـود دارد.

قاعـده 5: انـدازه خسـارت قابـل تشـخیص از روی تغییـرات دینامیكـی سیسـتم بـا بـازه فركانـس ارتعاشـات آن 
نسـبت معكـوس دارد.

1-3-3- ارزیابی وضعیت

معلومـات در مـورد وضعیـت یـک پـل یـا اعضـای آن، مهم تریـن اطالعـات موردنیـاز هسـتند. پایـش سـالمت 
كمی  نموده و مبنایی برای تصمیم گیری ها  سـازه ای این فرصت را به وجود می آورد تا وضعیت سـالمتی را بتوان 

1. Farrar et al
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