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 داًص ترافیکی یارتقا برّای آهَزضی رساًِ ارتباط جوؼی تلَیسیَى  برًاهِ تأثیر

 (ضْرًٍذاى ضْر تْراى)هَرد هطالؼِ: 

 ّذی جٌتی ،دکتر هحوذرحین رسَلی آزاد، ذهحوذیهحوذجَاد قائ

دا٘ص  ییٖٛ ثش استمبٞبی آٔٛصضی سسب٘ٝ استجبط رٕقی تّٛیض تأحیش ثش٘بٔٝٞذف اص ارشای ایٗ پژٚٞص، ثشسسی  چکیذُ:

 8ٔٙغمٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ، ضبُٔ است. ربٔقٝ آٔبسی پژٚٞصثٛدٜ ٞذف وبسثشدی  حیج ایٗ پژٚٞص، تٛغیفی ٚ اصسٚش ثٛد.  تشافیىی

٘فش تقییٗ  270ثٝ تقذاد اص فشَٔٛ وٛوشاٖ  ای ثب استفبدٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٌستشدٌی ٚ پشاوٙذٌی ربٔقٝ ُیدِ ثٛد. ثٝ 378519 ثٝ تقذاد تٟشاٖ

ای ٚ سیستٕبتیه ثشای تٛصیـ پشسطٙبٔٝ دس تٕبْ  ٌیشی خٛضٝ سبختٝ ثٛد. اص ضیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب پشسطٙبٔٝ ٔحمك ٌشدآٚسی دادٜضذ. اثضاس 

ثشای سٙزص پشسطٙبٔٝ تىٕیُ ضٛد.  270ثٟشٜ ٌشفتٝ ضذ. تٛصیـ پشسطٙبٔٝ تب ربیی ادأٝ پیذا وشد وٝ تٕبٔی  8ٞبی ٔٙغمٝ  ٔحّٝ

اص  ثٝ دست آٔذٜٞبی  ضذ. دادٜ  آِفبی وشٚ٘جبخ استفبدٜآصٖٔٛ اص  ٘یضثشای سٙزص پبیبیی  ٚ یٞب اص تىٙیه تحّیُ فبّٔ بسیسٚایی ٔم

ٞب اص آصٖٔٛ  ثشای آصٖٔٛ فشضیٝ .ضذ٘ذٚتحّیُ  ، تزضیSPSSٝافضاس  پس اص وذٌزاسی، استخشاد ٚ ثب استفبدٜ اص ٘شْ ٞب پشسطٙبٔٝ

ٞبی  استفبدٜ اص افشاد ٚ ضخػیت؛ سسب٘ٝ استجبط رٕقی تّٛیضیٖٛفیىی ٞبی تشا دٚ استفبدٜ ضذ. ثش اسبس ٘تبیذ، ٔیضاٖ ٞیزبٖ پیبْ خی

ٞبی تشافیىی سسب٘ٝ  ٘حٜٛ تىشاس ثش٘بٔٝ؛ ٚ ٞبی تشافیىی سسب٘ٝ صٔبٖ پخص ثش٘بٔٝ ؛استفبدٜ اص سجه آٔٛصش ا٘یٕیطٙی؛ سشضٙبس

 بی پژٚٞص تأییذ ضذ. ٞ ٌزاس است. ثش ایٗ اسبس، فشضیٝش، تأحیرٕقی تّٛیضیٖٛ دس استمبی دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ

 ٞبی آٔٛصضی، تّٛیضیٖٛ، تشافیه، سسب٘ٝ استجبط رٕقی : ثش٘بٍٔٝاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ 

فىشی  ٞبی سشٔبیٝثشای ٔذیشیت، ٔجبدِٝ، خّك، یب استمبی  ٞب ٞب ٚ آٔٛصش اص فقبِیتای  ٌستشدٜ ، عیفدا٘ص تشافیه

خأل ٘بضی اص ٚ ثٝ ربیٍبٜ اغّی خٛد دست یبثذ  دا٘ص تشافیه ٘تٛا٘ستٝ ،أشٚص رٟبٖدس  .استدس صٔیٙٝ تشافیه 

ی ا٘ذیطٝ ٚ ٞب صیجبیی٘ب ٚ ٞب صیجبییربٔقٝ ٌٛیبی  ٞششافیىی دا٘ص ت .ضٛد ٔیثٟیٙٝ دس ایٗ ٔیبٖ احسبس  سبصی فشًٞٙ

 ٚیژٜ ثٝٚ  ٌشٚٞی ٞبی سسب٘ٝدس ایٗ ٔیبٖ، . وٝ دس تشافیه حضٛس داس٘ذ پّیس( سا٘ٙذٜ، )فبثش، ٕٞٝ وسب٘ی است ٞبی وٙص

 ٞب پیبْ ا٘تمبَ ثب تّٛیضیٖٛ. ٞستٙذ تشیٗ اثضاس ٟٔٓ ،ارتٕبفی ٞبی فشًٞٙیٙذ آٔٛصش، تشٚیذ ٚ ایزبد اّٛیضیٖٛ دس فشت

 ٕ٘بیص .داسد ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی دا٘ص استمبی ٚ تشافیىی فشًٞٙ وشدٖ ٟ٘بدیٙٝ دس ٟٕٔی ٘مص ،دیذاسی غٛست ثٝ

دس تذٚیٗ ضذٜ  ٞبی ثش٘بٔٝٔزٕٛفٝ تبوٖٙٛ ٘یض  ب٘ی است.تشٚیذ ٚ آٔٛصش ٍٕٞٞبی  اص ضیٜٛتیضسٞبی آٔٛصضی تشافیه 

٘یشٚی ا٘تؾبٔی ٚ ثب ٕٞىبسی  اص سٛیآٔٛسضی وٝ  ٞبی ثش٘بٔٝتمٛیت ٚ آٔٛصش فشًٞٙ تشافیه ٚ فیّٓ ٚ ا٘ٛاؿ  رٟت
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است ٔٛسد تٛرٝ ٚ استمجبَ فبٔٝ ٔشدْ لشاس ٌشفتٝ است. ثب تٛرٝ ثٝ  ضذٜسبصٔبٖ غذا ٚ سیٕب اص سسب٘ٝ تّٛیضیٖٛ پخص 

ثٝ لذست ٚ تٛا٘بیی ٔحػٛالت  تٛاٖ ٔیثش سفتبس تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ  آٖ تأحیشٌزاسیٚ  ٞب ثش٘بٔٝایٗ سغح استمجبَ اص 

 ٌٕبٖ یثٚ  استا٘سب٘ی  ٞب تػبدفاص  فبُٔ ٞفتبد دسغذ فشًٞٙ ٚ ثٟجٛد ٟٔٙذسی تشافیه پی ثشد. یفشٍٞٙی دس استمب

 ٚ سثب٘ی)داسد  ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی سفتبسٞبی ٚ شٚ٘ذیضٟ فشًٞٙ سغح دس سیطٝ تشافیىی، ٔطىالت اص ثضسٌی ثخص

فشًٞٙ  ٚ سفتبس ،خذٔبت ٚ تشافیىی ٚ ٌستشش اثضاسٞب یبٚسفٙسضذ ٚ تٛسقٝ  چشاوٝ ثب ٚرٛد ؛(237، 1386 ،صادٜ سٟشاة

ُ ٔطىُ ٚ ثٟجٛد آٖ ثذیٟی است ح ثٝ افَٛ ٟ٘بدٜ است. رٟبت سٚ ثشخی سٔتٙبست ثب آٖ سضذ ٘ىشدٜ ٚ حتی دتشافیىی 

فشٍٞٙی  ٞبی یشسبختص .است بٚسا٘ٝفٙفشٍٞٙی ٚ  ٞبی یشسبختص، آٔٛصش پیٛستٝ ٚ ایزبد ٔٙبست سسب٘ی ٌشٚ اعالؿدس 

ایٗ  ثش .استٌشٚٞی ٕٞچٖٛ تّٛیضیٖٛ  ٞبی سسب٘ٝ آٟ٘ب یٗتش فٕذٜوٝ  ضٛد یٔایزبد  یٚ ٔتقذد٘یض ثب اثضاسٞبی ٔتٙٛؿ 

 ٞبی سسب٘ٝتىیٝ ثش ٔحٛس آٔٛصش است. ثذیٟی است  سفتبسٞبی تشافیىی ثٟجٛدیىی اص الذأبت اغّی ثشای  ،اسبس

ٚ استجبعبت أشٚصٜ دس فٕٛٔیت  ٞب سسب٘ٝ چشاوٝ ؛وٙٙذ ٔیُ ٕف تش احشثخصوبسآٔذتش ٚ  ،ٞب آٔٛصشٌشٚٞی دس اسائٝ ایٗ 

الصْ تغییشات صٔیٙٝ ٙذ تٛا٘ ٔیلغقی داس٘ذ ٚ  ٘مص سٛدٔٙذاٍِٛٞبی  ٚ اسائٝسفتبسی ٘ٛ  ٞبی سٚیٝرذیذ،  ٞبی فشًٞٙیبفتٗ 

 (.3، 1383 ٔشتضٛی،) ایزبد وٙٙذسا دس سٚیٝ حبوٓ 

 رٟبٖ دس سا ٘فش ٔیّیٖٛ 1.2 ربٖ سبال٘ٝ وٝ عٛسی ثٝ است رٟبٖ دس ٔیش ٚ ٔشي فٛأُ اص یىی تشافیىی حٛادث

تجٝ ، ایشاٖ سحیج آٔبس اصدٞذ ٚ  ٞضاس تػبدف سخ ٔی 800دس ایشاٖ، سبال٘ٝ (. 2007، 1ٌٟش ٚ اسٕبفیّی )ثٟٙٛد، پبن ٌیشد ٔی

ا٘زبْ  ٞبی ثش پبیٝ پژٚٞص(. 87، 1391ٔمػٛد، لٙجشی ٚ لٙجشی،  حبری) سا داسدای  ٔشٌجبستشیٗ حٛادث ربدٜ اَٚ دس

ضٟش تٟشاٖ  دس والٖالصْ ثشای ٔمبثّٝ ثب تشافیه است.  ٞبی ٟٔبستٝ، اص دالیُ ٚلٛؿ ایٗ تػبدفبت، ٘جٛد اعالفبت ٚ ٌشفت

رذی پبیتخت ضذٜ است. تبوٖٙٛ، ساٞىبسٞبی ثسیبسی ثشای حُ ایٗ تشافیه ثٝ اٚد خٛد سسیذٜ ٚ اص ٔقضالت ٘یض 

ٔقضُ، پیطٟٙبد ٚ ثشخی اص آٟ٘ب ارشایی ضذٜ است. ایٗ ساٞىبسٞب ثیطتش ٔشثٛط ثٝ فجٛس ٚ ٔشٚس خٛدسٚٞب ٚ ایزبد 

ٔٙؾش دا٘ص  ، صیشٌزس، ٔتشٚ ٚ ارشای عشح تشافیه ٚ ٔب٘ٙذ آٖ ثٛدٜ است. أب وٕتش وسی اص تسٟیالتی ٔب٘ٙذ سبخت ثضسٌشاٜ

ٞبی استجبط رٕقی چٖٛ  ٌیشی اص سسب٘ٝ ٞبی آٔٛصضی ٚ ثٟشٜ تشافیىی ٚ ساٞىبسٞبی استمبی فشًٞٙ تشافیه ٕٞب٘ٙذ ثش٘بٔٝ

ای غٛست ٌیشد ٚ صٔیٙٝ ارشایی آٖ ثش  ٞبی ٌستشدٜ تّٛیضیٖٛ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ ٍ٘شیستٝ است. اص ایٗ رٙجٝ ثبیذ ثشسسی

ایٗ اص ارشای  ٞذف اغّی، ثٙبثشایٗپژٚٞص ٘یض ٌبٔی دس ایٗ صٔیٙٝ است. ٞب فشاٞٓ ضٛد. ارشای ایٗ  اسبس ٚالقیت

 دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ ضٟش تٟشاٖ یدس استمبآٔٛصضی سسب٘ٝ استجبط رٕقی تّٛیضیٖٛ  ٞبی ثش٘بٔٝ تأحیشثشسسی  ،پژٚٞص

  است: ٞبی صیش ٔغشح ضذٜ ٞبی ارشا ضذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ، فشضیٝ ایٗ ٞذف ٚ ٕٞچٙیٗ پژٚٞص پبیٝثش  است.

 .دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ دس استجبط است استمبیی تشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ ثب ٞب پیبْٔیضاٖ ٞیزبٖ   -1
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 تّٛیضیٖٛ ثبتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی  ٞبی ثش٘بٔٝسشضٙبس دس  ٞبی ضخػیتاستفبدٜ اص افشاد ٚ  سسذ ٔیثٝ ٘ؾش  -2

 .دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ دس استجبط است استمبی

دا٘ص تشافیىی  استمبیتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ ثب  ٞبی ثش٘بٔٝآٔٛصش ا٘یٕیطٙی دس  اص سجهبدٜ استف -3

 .ضٟشٚ٘ذاٖ دس استجبط است

 .دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ دس استجبط است استمبیتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ ثب  ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ پخص  -4

 .دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ دس استجبط است استمبیتّٛیضیٖٛ ثب  تشافیىی سسب٘ٝ رٕقی ٞبی ثش٘بٔٝ٘حٜٛ تىشاس  -5

 
 تحقیق هفَْهیهذل  (1ضکل )

 هباًی ًظری ٍ پیطیٌِ پصٍّص

ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ  یدٞ رٟتپشداصی دس اٍِٛچٖٛ تّٛیضیٖٛ، ؽشفیت ٚ تٛا٘بیی ثبالتشی  یا سسب٘ٝأشٚصٜ 

ذ ٘مص اسبسی ثشای فّٕی ضذٖ تٛا٘ ٔیٚ  سا داسدآٟ٘ب  یپشداص ٔفْٟٛٔطخع ثشای پشداصش اعالفبت ٚ  یٞب چبسچٛة

ٞب ثٝ ٚیژٜ تّٛیضیٖٛ ثش  آحبس تذسیزی ٚ دساصٔذت سسب٘ٝ ای تأویذ ثشثش .(135، 1382 سضبیی ثب٘یذس،) سا ایفب وٙذایٗ ٟٔٓ 

٘ؾشیٝ  تٛاٖ ثٝ ٔی ارتٕبفی ٞبی سبصی آ٘بٖ اص ٚالقیت ٌیشی تػٛیش رٞٙی ٔخبعجبٖ اص د٘یبی اعشاف ٚ ٔفْٟٛ ضىُ

ٞش چمذس ٔشدْ صٔبٖ ثیطتشی سا غشف تٕبضبی تّٛیضیٖٛ  اسبس ایٗ ٘ؾشیٝ،ش ( اضبسٜ وشد. ث1976) 1ٌشاسٚ  ٌشثٙش بضتو

ٞبی ٞٙشی تفشیحی ٚ  ٞبی ٔىشس ٚ حبثت دس ثش٘بٔٝ ٚ ربٔقٝ ثیطتش ثب پیبْٞبی آٟ٘ب دس ٔٛسد ص٘ذٌی  وٙٙذ، ثبٚسٞب ٚ فشؼ

ِٚی وبسثشد  ٘یستٙذتشافیىی  ٔقضالتتٟٙب ثبصٚی اغالحبت  ٞب سسب٘ٝ اٌشچٝ . سشٌشٔی تّٛیضیٛ٘ی ٕٞخٛاٖ خٛاٞذ ضذ

 سبصی فشًٞٙی ثش ٌشٚٞ ٞبی سسب٘ٝإٞیت  ،. ثذیٗ تشتیتاستثسیبس چطٍٕیش  ٞبی پیطیٗ پژٚٞصآٟ٘ب ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ 
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رٕقی ثبیذ ٘ٛآٚسی، خاللیت، ٍ٘شش ٘ٛ ٚ ٔخجت سا  ٞبی سسب٘ٝ .وٙذ ٔیٚ آٔٛصش ضٟشٚ٘ذاٖ ٘مص ثٝ سضایی ایفب 

 ٍٕٞب٘ی ٞبی سسب٘ٝآٔٛصاٖ ایزبد وٙٙذ.  وٛدوبٖ ٚ دا٘ص خػٛظ ثٝٔستٕش دس سفتبسٞبی تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ  غٛست ثٝ

 ربیٍضیٙی ا٘زٕبدصدایی،) 1ای وٛست ِٛیٗٝ ٔشحّ ٘ؾشیٝ سٝ تٛا٘ٙذ ثش اسبس ٔی ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی سفتبس ٍ٘شش تغییش ثشای

 ٚ تشافیىی سبصی فشًٞٙ ثش استجبعی ٚسبیُ فشٍٞٙی ٔذیشیت اسبسی وبسوشدٞبی رضء وٝ فُٕ وٙٙذ (ٔزذد ا٘زٕبد ٚ

 (.44، 1392)وطبٚسص ٚ یضدخٛاستی،  است آٖ ضٙبختی ربٔقٝ اثقبد

ایٗ  وٝ ظ سفتبس تشافیىی دس رٞٙیت ٚ ٍ٘شش افشاد ثبیذ ا٘زٕبد صدایی وشدتفىش غّ حزفثشای  اًجوادزدایی: -1

ایٗ تغییش  ٚ ٍ٘شش دیٍشاٖ تغییش دادٜ ضٛد ضٛد یٔ. دس ایٗ فشایٙذ، تالش ٌیشد یٔضىُ  یٔتمبفذسبصفشایٙذ اص عشیك 

تغییش . ثشای ضٛد ٔی ٍ٘شش ثب دسربتی اص فٙبغش ضٙبختی، فبعفی ٚ سفتبسی ٕٞشاٜ است وٝ ثبفج تشغیت ثٝ سفتبس رذیذ

پیبْ تٛسظ افشادی وٝ ٘ضد  -اِف ٘ىبت تٛرٝ وشد: ثٝ ایٗآٔٛصاٖ ثبیذ  ٚ دا٘صسفتبس غّظ تشافیىی دس ارٞبٖ وٛدوبٖ 

ثٝ ٘ؾش ٘شسذ تغییش ٍ٘شش افشاد سا  تب غیش ٔستمیٓ ثبضذ ٞب پیبْ -ة؛ ضٛدتیژ ثبالیی ثشخٛسداس٘ذ اسائٝ ٔخبعت اص پشس

 ثیطتشی یاحشٌزاسٚ ا٘ػبف ثبضذ،  عشفی یثٕٞشاٜ ثب  دٚرب٘جٝی ٞب پیبْچٙب٘چٝ  -د؛ است تشیشپزیشتأحشاحی وشدٜ است، ع

 یاحشٌزاسثب ٘یبصٞبی ٔخبعجبٖ ٕٞشاٞی ثیطتشی داضتٝ ثبضٙذ،  ٞب پیبْٞش لذس ایٗ  -د؛ داسد رب٘جٝ یهی ٞب پیبْ٘سجت ثٝ 

سا ٔجٙی ثش ایٙىٝ ی داضتٝ ثبضذ ٚ تشس ٔخبعت ٞیزبٖ ثیطتش ،ٞشچٝ پیبْ -ٞ ؛ داسد رب٘جٝ یهی ٞب پیبْ٘سجت ثٝ  ثیطتشی

 -ٚ؛ یبثذ ٔیتبس ٔخجت تشافیىی افضایص ٔتمبفذ ضذٖ ٘سجت ثٝ سفثیطتش وٙذ ، ٌزاسد ٔیٔقضُ تشافیه آحبس ٔٙفی ثش ص٘ذٌی 

ٚ ثبضذ، ثیطتش اص تغییش ٍ٘شش  خٛضبیٙذتشیی سا اسسبَ وٙٙذ وٝ ثشای ٔٙبفـ ضٟشٚ٘ذاٖ ٞب پیبْٞشچٝ ٚسبیُ استجبط رٕقی 

، ٔمبٚٔت دس ثشاثش پیبْ ضٛدٞشچٝ استذالَ ٚ ادِٝ ٔستٙذ ٚ ٔحىٓ اسائٝ  -ص؛ ضٛد ٔیدس صٔیٙٝ تشافیه استمجبَ  تغییش سفتبس

 .سٚد ٔیثشای ا٘زبْ سفتبس ٔخجت فشًٞٙ تشافیىی ثبالتش  ٔتمبفذوٙٙذٌیتشافیىی وٕتش است پس ٔیضاٖ 

 سبصی فشًٞٙقذ ٔخجت ٚ وٝ ثُ ذ تشافیىی ربیٍضیٗ وشدثبیذ سفتبس رذی ،ا٘زٕبدصدایی ٔشحّٝ اص پس جایگسیٌی: -2

پس ثبیذ ثٝ ٘ىبتی دس ایٗ  ؛فتبس غّظ تشافیىی ثسیبس صیبد استداسد، ٌٚش٘ٝ احتٕبَ ثشٌطت سفتبس ضٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ا٘زبْ س

ثبیذ ضٛاٞذ ٚ  -ة؛ س حٛصٜ تشافیه ٚ سفتبس فشٍٞٙی آٖد ثخص یضٜاٍ٘تأویذ ثش فٛأُ  –اِف  صٔیٙٝ تٛرٝ ضٛد:

سفتبس فشٍٞٙی تشافیه  احشٌزاسثبیذ ثش ٘تبیذ  -د؛ ضٛدیذ تشافیىی اسائٝ رذ ٞبی ثش٘بٔٝٚ  ٞب عشحدس رشیبٖ  ییٞب ذالَاست

 .ضٛد یذتأودس سغح ص٘ذٌی سٚصٔشٜ 

ٍٞٙبٔی وٝ سفتبس رذیذ تشافیىی دس ارٞبٖ تخجیت ٘طٛد، ٕٔىٗ است : دٍبارُبازگطت  جلَگیری از -3

بصٌطت داضتٝ ثبضٙذ، ثشای رٌّٛیشی اص ایٗ فشایٙذ ٚ ثمبی دٚاْ ٍ٘شش رذیذ دس غّظ حبِت استزبفی ٚ ث یٞب ٍ٘شش

تبس ٔتفبٚت دس ی آٔٛصضی ٚ تجّیغی ثب سبخٞب پیبْتىشاس  -اِف ارٞبٖ ضٟشٚ٘ذاٖ ثبیذ ثٝ ٘ىبتی دس ایٗ صٔیٙٝ تٛرٝ وشد:

تشافیه ثش غشات پٟٙبٖ حفؼ تٛرٝ ثٝ ثشاٍ٘یختٗ حسبسیت ثٝ ٔٛضٛؿ ٚ ٞطذاس ٘سجت ثٝ خ -ة؛ حٛصٜ سفتبس تشافیه

                                                                                                                                                                               
 
 
1
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ٚ وٛدوبٖ  ٚیژٜ ثٝذاٖ تأویذ ثش ٔٙبفـ رٕقی دس سفتبس تشافیه ٚ ٘تبیذ ٔخجت آٖ ثشای ضٟشٚ٘ -د؛ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ

 (.45 – 44)ٕٞبٖ،  زضتٝٔمبیسٝ ٚضـ ٔٛرٛد تشافیه ثب ٌ -د؛ آٔٛصاٖ دا٘ص

سجه ص٘ذٌی افشاد تأحیش ثسیبس . ضٛد یٔایزبد سالٔت ارتٕبفی ٔحسٛة  لّت تذاخُ ٔٛفك ثشای فٙٛاٖ ثٝآٔٛصش 

 ٞبی یآٌبٞای دسسی ٚ آٔٛصضی دس ا٘تمبَ ثش٘بٔٝ یی٘بسسبفمذاٖ یب  ضه ثذٖٚ ویفیت ص٘ذٌی افشاد داسد. صیبدی ثش استمبی

 فٛأّی است وٝ ٔٛرت ٔسبئُ التػبدی، ارتٕبفی ٚ یٗتش ٟٔٓٚ تشافیه یىی اص  ٚ٘مُ حُٕ دس ثخص یژٜٚ ثٝپبیذاسی ٚ 

وطٛسٞبی رٟبٖ سْٛ ضذٜ است. دس ٔیبٖ  یژٜٚ ثٝدس ثسیبسی اص ضٟشٞب ٚ وطٛسٞبی رٟبٖ ٚ  ای یذٜفذ ٔحیغی یستص

داس٘ذ. ایٗ ٚسبیُ ثٝ دِیُ ثشد  ای یژٜٚرٕقی، سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ اص ِحبػ آٔٛصش غیش سسٕی، ربیٍبٜ  ٞبی سسب٘ٝ

س ٘یبصٞبی آٔٛصضی خٛد ٚسیقطبٖ، یىی اص ثٟتشیٗ ٚسبیُ آٔٛصضی ٚ فشٍٞٙی ٞستٙذ. وطٛسٞبی ٔختّف، ثش اسب

ٞبی حٕشثخطی اص سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ دس صٔیٙٝ آٔٛصش غیش سسٕی ثٝ فُٕ  ٙذ افضٖٚ ثش آٔٛصش ٔٛاد دسسی، استفبدٜتٛا٘ ٔی

غحیح  ٞبی ضیٜٛ سٚص ضجب٘ٝذ دس تٕبْ سبفبت تٛا٘ ٔی، یضیٖٛٚ تّٛآٚس٘ذ. آٔٛصش غیش سسٕی اص عشیك أٛاد سادیٛ 

دس آٔٛصش غیش سسٕی  یضیٖٛٚ تّٛٚ دس ثٟجٛد ٚضـ ربٔقٝ ٔؤحش افتذ. وبسثشد سادیٛ  یشدثشٌس ٚ تشافیه ٚ... سا د ٚ٘مُ حُٕ

چطٍٕیشی وٝ دس  یٞب تفبٚت، سٚ یٗاتٛسقٝ ٚ سضذ آٖ وطٛسٞبست ٚ اص  یٞب ٞذفوطٛسٞبی ٔختّف، ضذیذ تبثـ 

)حبری  آیذ ٔیٔٙغمی ثٝ ٘ؾش  وبٔالً، ضٛد ٔیآٔٛصضی سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ دس رٛأـ ٌٛ٘بٌٖٛ یبفت  یبٔحتٛا وبسثشد ٚ 

 (. 95، 1391 ٕٞىبساٖ، ٔمػٛد ٚ

رٕقی، یىی اص  یٞب ٚ سسب٘ٝ ٞبٝ سسٔذدس آٔٛصضی  ٞبی ثش٘بٔٝثخطی اص  فٙٛاٖ ثٌٝٙزب٘ذٖ آٔٛصش ایٕٙی تشافیه 

تٛسقٝ ٚ رٟبٖ سْٛ، آٔٛصش  دس حبَفشاٞٓ آٚسدٖ چٙیٗ دا٘طی ثشای ضٟشٚ٘ذاٖ است ٚ دس وطٛسٞبی  یٞب سأٜؤحشتشیٗ 

ٞبی رٕقی، ا٘ٛاؿ  تٛاٖ ا٘ىبس وشد وٝ سسب٘ٝ ٕ٘ی .آیذ یٔثٝ ضٕبس  ٞب یتاِٚٛ یٗتش ٟٔٓ٘ىبت ٔشثٛط ثٝ ایٕٙی تشافیه، اص 

ٞب دس  ٘مص سسب٘ٝ (.2006، 1دٞٙذ )ٌیذ٘ض ٞب( سا ا٘تمبَ ٔی ٚیژٜ ٞٙزبسٞب ٚ اسصش ٌٛ٘بٌٛ٘ی اص اعالفبت ٚ ٔحتٛا )ثٝ

، 2ای ثشای سسیذٖ ثٝ اتفبق ٘ؾش دس أٛس سٚصا٘ٝ است )ٚاوش ٚ چبپّیٗ ّٝثذیُ ٚ ٚسی سبصی، ٔٙحػش ثٝ فشد ٚ ثی فشًٞٙ

وٝ ایٗ ٔٛضٛؿ دس غٛست ٕٞشاٜ ثٛدٖ ثب تٕشیٗ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات، ثسیبس ٔؤحش ٚالـ  ا٘ذ دادٜ٘طبٖ  ٞب ثشسسی(. 1997

ثٝ ایٕٙی ٘ؾیش آٔٛصش سا٘ٙذٌبٖ، ثٝ ٘تبیذ ثٟتش، ایٗ ثش٘بٔٝ ثبیذ ثب ا٘زبْ سبیش أٛس ٔشثٛط  یبثی دستخٛاٞذ ضذ. اِجتٝ ثشای 

 .سفبیت سفتبسٞبی ایٕٗ دس سا٘ٙذٌی، ٔٛسد حٕبیت لشاس ٌیشد ٚ وٙتشَخبظ فجٛسفبثش پیبدٜ ٚ ٘ؾبست  یٞب ٔحُسبخت 

 .ضٛد ٔیٞب دس اضبسٜ  تشیٗ پژٚٞص ای اص پیطیٙٝ ٔشتجظ ثٝ خالغٝدس ادأٝ 

 ٘یشٚی سا٘ٙذٌی ٚ سإٞٙبیی ٔقبٚ٘ت یضیٛ٘یتّٛ( تیضسٞبی) ٞبی آٌٟی ٘مص( 1384صادٜ ٚ ٔحٕذی اعٟش ) حجیت

ثیٗ پخص تیضسٞبی ثشسسی وشد٘ذ. ٘تبیذ پژٚٞص آٟ٘ب ٘طبٖ داد؛  ثضسي تٟشاٖ دس سا٘ٙذٌی رشایٓ وبٞص دسسا  ا٘تؾبٔی

یٗ وبٞص رشایٓ سا٘ٙذٌی ثب رٙسیت ٔخبعجبٖ استجبط ٚرٛد ثتجّیغبتی ٘برب ثب وبٞص رشایٓ سا٘ٙذٌی استجبط ٚرٛد داسد. 
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تأحیشٌزاس  سإٞٙبیی ٚ سا٘ٙذٌی ٘یشٚی ا٘تؾبٔی دس رٞٗ آ٘بٖ  تیضسٞبی تجّیغبتی ٔقبٚ٘ت دیذٌبٜ ثیطتش پبسخٍٛیبٖ، اصداسد. 

 ٞبی استجبط رٕقی دس آٔٛصش ٍٕٞب٘ی ٚ استمبی ثشسسی ٘مص سسب٘ٝ»دس پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ  (1386)  ٘ٛسیثٛدٜ است. 

آٔٛصش ٍٕٞب٘ی ثیٗ ٚ  ،ٍٕٞب٘ی ٞبی استجبط رٕقی ٚ آٔٛصش ٘طبٖ داد وٝ ثیٗ سسب٘ٝ «فشًٞٙ تشافیه ضٟشٚ٘ذاٖ تٟشا٘ی

 آٔٛصضی ٘مص( دس پژٚٞص خٛد 1391پٛس ) آلبرب٘ی ٚ دِٚت .ساثغٝ ٚرٛد داسد ،ٚ استمبی فشًٞٙ تشافیه ضٟشٚ٘ذاٖ

ٟشاٖ ٚ ٌب٘ٝ ت22سا ثشسسی وشد٘ذ. آٟ٘ب ثب ثشسسی پٙذ ٔٙغمٝ اص ٔٙبعك  تٟشا٘ی ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی سفتبس اغالح دس تّٛیضیٖٛ

 آٔٛصش ثب ٔشتجظ ٞبی ثش٘بٔٝ أب وٙٙذ ٔی تٕبضب تّٛیضیٖٛ ضٟشٚ٘ذاٖ ثیطتشٞب دسیبفتٙذ وٝ  پس اص پیٕبیص ٚ تحّیُ دادٜ

 تٛرٟی وٓ اص ٘بضی أش ایٗٞب  ثش اسبس یبفتٝ. ٘ذاس٘ذ ٞب ثش٘بٔٝ ایٗ دیذٖ ثٝ ٞٓ چٙذا٘ی فاللٝ ٚ ثیٙٙذ ٔی وٕتش سا تشافیىی

 ضٛ٘ذ تىشاس وبفی ا٘ذاصٜ ثٝ ٞب ثش٘بٔٝ اٌش. است ضذٜ سبختٝ ٞبی ثش٘بٔٝ پبییٗ رزاثیت ٚ شافیهت ّٝئٔس ثٝ رٕقی ٞبی سسب٘ٝ

 سا تشافیه صٔیٙٝ دس آٔٛصضی ٞبی ثش٘بٔٝ ٔخبعجبٖ. یبثذ ٔی افضایص ٔخبعجبٖ فاللٝ ٚ تٛرٝ ٌیشد، غٛست سبصی ثشرستٝ ٚ

 ٞبی سجه ثباٌش  ٚیژٜ ثٝ است، داضتٝ آٟ٘ب سفتبس ٚ رٞٗ ثش ٔخجتی ٘مص ٞب ثش٘بٔٝ ایٗ وٝ ا٘ذ داضتٝ اؽٟبس ٚ سٛدٔٙذ دا٘ستٝ

 استمبی ثش تشافیىی ٞبی پیبْ مص( 1395٘فالحی پیشٚص، احٕذی ٚ دادٌشاٖ ) .ضٛ٘ذ  اسائٝ ا٘یٕیطٙی ٞبی ثش٘بٔٝ ٔخُ رزاثی

پشسطٙبٔٝ ثٝ  ٞبی ایٗ پژٚٞص ثب تٛصیـ سا ثٝ سٚش پیٕبیطی ثشسسی وشد٘ذ. دادٜ ٟشا٘یت ضٟشٚ٘ذاٖ ٍ٘بٜ اص تشافیه فشًٞٙ

 داد ٘طبٖ ٘تبیذ. ضذ تحّیُ ٚ تزضیٝتٟشاٖ، ٌشدآٚسی ٚ  غشة ٚ ضشق رٙٛة، ٔشوض، ضٕبَ، ٔٙبعك غٛست تػبدفی دس

ٞبی  یبفتٝ ثش اسبس. داسد تشافیىی فشًٞٙ استمبی ثب ٔخجتی  ساثغٝ ،«تشافیىی ٞبی تبصٜ» ٚ «خیش ثٝ سفش»تّٛیضیٛ٘ی  ٞبی ثش٘بٔٝ

 ثیٕٗٞچٙیٗ  ٚ داسد تشافیىی فشًٞٙ استمبی ثب ٔخجتی  ساثغٝ تّٛیضیٛ٘ی، ٞبی ثش٘بٔٝ عجبٖٔخب ارتٕبفی عجمٝ ایٗ پژٚٞص،

 ٔختّف ٔٙبعك دس ٔخبعجبٖ احشپزیشی ثیٗ. است ثشلشاس داسی یٔقٙ ساثغٝ تشافیىی، فشًٞٙ استمبی ٚ رغشافیبیی ٔحُ

 ای سسب٘ٝ سبصی فشًٞٙ ٞبی ضیٜٛ حیشأت( 1396أیشی، ثٟضاد ثػیشت ٚ دِفب٘یبٖ ) دیذٜ ضذ. داسی یٔقٙ تفبٚت ٘یض تٟشاٖ

ی ایٗ ٞب یبفتٝ، ٔغبِقٝ ٚ ثشسسی وشد٘ذ. ثضسي تٟشاٖ 6 ٚ 2سا دس ٔٙبعك  تشافیه ٔذیشیت استمبی دس تشافیىی سفتبس اغالح

 ٔذیشیت یاستمب ٚ سا٘ٙذٌی تخّفبت وبٞص دس صیبدی حذ تب فشٍٞٙی ٞبی ضیٜٛ وبسٌیشیثٝ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ پژٚٞص

 تّٛیضیٛ٘ی ٞبی ثش٘بٔٝ سبصی فشًٞٙ ،اَٚ ستجٝ دس سادیٛیی ٞبی ثش٘بٔٝ سبصی فشًٞٙ ٞب، ضیٜٛ ایٗ ثیٗ اص است. حشؤٔ تشافیه

دضت ثضسٌی ٚ  ٌشفت. لشاس اٖتٟش تشافیه ٔذیشیت یاستمب سْٛ ستجٝ دس رٕقی ٞبی سسب٘ٝ سبصی فشًٞٙ ٚ دْٚ ستجٝ دس

 آٔٛصضی ٞبی ثش٘بٔٝ ٔستٙذٞب، ٘مص ٔٛسد دس ٟشٚ٘ذاٖض ٍ٘شش ی ثب سٚش پیٕبیطی،پژٚٞط( عی 1397تبریه اسٕبفیّی )

 اص سبِٝ 35 تب 20 ضٟشٚ٘ذاٖ آٔبسی ربٔقٝ. سا ٔغبِقٝ وشد٘ذ تٟشاٖ ضٟش تشافیىی فشًٞٙ دس تّٛیضیٛ٘ی ٞبی ٌشافیه ٚ

 ذٞب،ٔستٙ وٝ داد ٘طبٖ ٞب یبفتٝ. ثٛد٘ذ ٘فش 400 وٛوشاٖ، فشَٔٛ اسبس ثش ٕ٘ٛ٘ٝ حزٓ تقییٗ ٚ تٟشاٖ ضٟش ٌب٘ٝ 22 ٔٙبعك

 ضذٜ  پخص ٞبی ثش٘بٔٝ. داسد داسی یٔقٙ تأحیش تٟشاٖ ضٟش تشافیىی فشًٞٙ دس تّٛیضیٛ٘ی ٞبی ٌشافیه ٚ آٔٛصضی ٞبی ثش٘بٔٝ

 افضایص دس تّٛیضیٛ٘ی ٞبی ٌشافیه ٚ تیضسٞب. داسد داسی یٔقٙ تأحیش ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی فشًٞٙ استمبی ثش ّٔی ٞبی سسب٘ٝ اص

 ٍ٘شش تغییش ثش تشافیه ثب ٔشتجظ آٔٛصضی ضذٜ پخص ٞبی ثش٘بٔٝ. داسد داسی یٔقٙ تأحیش ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی فشًٞٙ

 اص. داسد داسی یٔقٙ تأحیش تشافیىی ثبفشًٞٙ ٔٛارٝ دس ضٟشٚ٘ذاٖ سفتبس تغییش ثش ٕٞچٙیٗ. داسد ٔؤحشی ٘مص ٔخبعجبٖ

 .٘یست بفیو تشافیىی فشًٞٙ ٔٛسد دس ّٔی سسب٘ٝ اص ضذٜ اسائٝ ٞبی ثش٘بٔٝ ٔیضاٖ ٔخبعجبٖ، دیذٌبٜ
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 ضٌاسی پصٍّص رٍش

است. سٚش ٌشدآٚسی اعالفبت ٘یض ٔیذا٘ی ٚ ثٛدٜ ٞذف وبسثشدی  حیج ایٗ پژٚٞص، تٛغیفی ٚ اصسٚش 

ٚ دس ثخص ٔیذا٘ی  ٚسی ضذٜآٔٛضٛؿ ٌشد ٔذاسن ٚ اعالفبت ٔٛرٛد دس خػٛظ اسٙبدی است. دس ثخص اسٙبدی،

آصٔبیطی  یوبس دستٌٛ٘ٝ  ٞیچ ،دس ایٗ پژٚٞص ضذٜ است.  ا٘زبْ ٔغبِقٝ )ضٟشٚ٘ذاٖ تٟشا٘ی( پیٕبیطی اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد

ٞب ثٝ سبخت اثضاس پشسطٙبٔٝ ٞبیی ٚ تقشیف ٘ؾشی ٚ فّٕیبتی ٔتغیش پژٚٞطٍش ثب عشاحی پشسص .غٛست ٍ٘شفتٝ است

ضذٜ، ٚضقیت ٔٛرٛد تٛغیف ٚ   آٚسی ٌشدٞبی  ثش اسبس دادٜ تالش ضذٜپشداختٝ ٚ ٍ٘شش رٛا٘بٖ سا ٔذ٘ؾش لشاس دادٜ ٚ 

 .ضٛدٟ٘بیت تجییٗ دس

ٌستشدٌی ٚ پشاوٙذٌی  ُیدِ ثٛد. ثٝ 378519 ثٝ تقذاد تٟشاٖ 8ٔٙغمٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ، ضبُٔ ربٔقٝ آٔبسی پژٚٞص

سبختٝ  ٔحمكٞب پشسطٙبٔٝ  ٘فش تقییٗ ضذ. اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ 270ثٝ تقذاد اص فشَٔٛ وٛوشاٖ  ای ثب استفبدٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، ربٔقٝ

ضذ.  ثٟشٜ ٌشفتٝ 8ٞبی ٔٙغمٝ  تٕبْ ٔحّٝثشای تٛصیـ پشسطٙبٔٝ دس ٚ سیستٕبتیه ای  ٌیشی خٛضٝ اص ضیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ .ثٛد

ٞب اص تىٙیه  بسیٔم ثشای سٙزص سٚایی پشسطٙبٔٝ تىٕیُ ضٛد. 270تٛصیـ پشسطٙبٔٝ تب ربیی ادأٝ پیذا وشد وٝ تٕبٔی 

پس  ٞب اص پشسطٙبٔٝ ثٝ دست آٔذٜ ٞبی دادٜضذ.   آِفبی وشٚ٘جبخ استفبدٜآصٖٔٛ اص  ٘یضثشای سٙزص پبیبیی  ٚ یتحّیُ فبّٔ

 .ضذ٘ذٚتحّیُ  ، تزضیspssٝافضاس  اص وذٌزاسی، استخشاد ٚ ثب استفبدٜ اص ٘شْ

 ّا یافتِتَصیف 

دسغذ( ٔشد  1/64٘فش ) 173دسغذ( صٖ ٚ  9/35) ٘فش 97 ، رٙسیتٞب، اص ٔزٕٛؿ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی ایٗ پژٚٞص ثش اسبس یبفتٝ

 2ٚ 1ٞبی  ٞبی تّٛیضیٛ٘ی دس رذَٚ اٖ استفبدٜ ربٔقٝ آٔبسی اص تّٛیضیٖٛ ٚ ٘ٛؿ ثش٘بٔٝ٘خست، اعالفبت وٕی ٔشثٛط ثٝ ٔیض ثٛد.

 ضٛد. اسائٝ ٔی

 
 ضْرًٍذاى ضْر تْراى فراٍاًی هتغیر هیساى استفادُ از تلَیسیَى (1) جذٍل

هیساى استفادُ از 

 َىیسیتلَ

وتر
ک

 2 از 
ت

اػ
س

 

 4 تا 2
ت

اػ
س

 

 6 تا 4
ت

اػ
س

 

 8 تا 6
ت

اػ
س

 

 تا 8
11 

ت
اػ

س
 

ص
بی

 از 
11 

ت
اػ

س
 

 37 50 64 60 30 29 فشاٚا٘ی

 13.7 18.5 23.7 22.2 11.1 7.10 دسغذ

 

استفبدٜ  اص تّٛیضیٖٛسٚص  سبفت دس عَٛ ضجب٘ٝ 8تب  6دسغذ ثیٗ  23.7ثیطتش پبسخٍٛیبٖ ثب  (1)رذَٚ ثب تٛرٝ 

 وٙٙذ. سبفت، تّٛیضیٖٛ تٕبضب ٔی 2دسغذ اص پبسخٍٛیبٖ ٘یض وٕتش اص  7.10 .وٙٙذ ٔی
 ضْرًٍذاى ضْر تْراى تواضای بیطتریي ًَع برًاهِ تلَیسیَىفراٍاًی هتغیر  (2) جذٍل
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 ّای برًاهِ

َى یًَیسیتلَ
ارت

ک
 

  
ال

سری
ی  

وای
سیٌ

 

 
هِ

رًا
ب

 
ی 

ّا ضی
رز

ٍ
 

 
ار

خب
ا

 

هِ
رًا

ب
 

ی 
ّا

ی 
زض

هَ
آ

 

ٌذ
ست

ه
 

ایر
س

 

 44 44 5 11 26 26 83 67 فشاٚا٘ی

 16.3 9.6 1.9 4.1 16.3 9.6 30.7 24.8 دسغذ

 

 

ٞبی آٔٛصضی تّٛیضیٖٛ ثب  ثش٘بٔٝوٙٙذ ٚ  تٕبضب ٔی بَیسشدسغذ(  30.7پبسخٍٛیبٖ ) ثیطتش (2)رذَٚ ثٝ  ثب تٛرٝ

  دسغذ وٕتشیٗ ٔخبعت سا داسد. 1.9
 از دیذگاُ پاسخگَیاى ی ترافیکیّا پیامّیجاى  هقَلِّای  گَیِفراٍاًی ٍ هیاًگیي  (3) جذٍل

 سطح سٌجص                       

کن ّا َیِگ             
ی 

خیل
 

  
ی  کن
ٍد

حذ
تا

 

یاد
ز

 

 
اد

 زی
لی

خی
 

یي
ًگ

هیا
 

ٞبی تشافیىی تّٛیضیٖٛ ٕٞشاٜ ثب  ثش٘بٔٝتأحیش 

 .ثیطتش است ،تػبدفبت ٚ ایزبد تشس ٕ٘بیص
2.6 8.0 21.2 46.7 19.0 3.73 

 دس ٘بضی اص آٖ یشٚٔ تػبدفبت ٚ ٔشيٕ٘بیص 

 ضٛد وٝ حس ثذی ثٝ ٔیتّٛیضیٖٛ ثبفج 

 .تخّف داضتٝ ثبضٓد ٔافشاتخّف سا٘ٙذٌی ٚ 

5.8 5.8 20.4 37.2 29.2 3.79 

ثب ٕٞشاٜ ٞبی تشافیىی تّٛیضیٖٛ  ثش٘بٔٝتأحیش 

 .ضٛخی ٚ عٙض  ثیطتش است
2.6 18.2 44.5 27.4 5.8 3.15 

 

ٕ٘بیص تػبدفبت  ٍٛیبٖ،پبسخاص دیذٌبٜ ثیطتش  .ضذ سٙزصٌٛیٝ  3 ثب «ی تشافیىی تّٛیضیٖٛٞب پیبْٞیزبٖ » ٔمِٛٝ

ٕٞشاٜ ثب ضٛخی ٚ عٙض )ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٞبی تشافیىی ٚ تأحیش ثش٘بٔٝ تأحیشثیطتشیٗ  (3.79ثب ٔیبٍ٘یٗ )٘بضی اص آٖ ٞبی  ٚ آسیت

 . وٕتشیٗ تأحیش سا ثش ٔخبعت داسد( 3.15
 از دیذگاُ پاسخگَیاى سرضٌاض ّای ضخصیتاستفادُ از  هقَلِّای  فراٍاًی ٍ هیاًگیي گَیِ (4) جذٍل

 سٌجص سطح                       

کن ّا گَیِ             
ی 

خیل
 

  
ی  کن
ٍد

حذ
تا

 

یاد
ز

 

 
اد

 زی
لی

خی
 

یي
ًگ

هیا
 

ٚ  ٞب ثش٘بٔٝٔزٞجی دس  ٞبی ضخػیتاستفبدٜ اص 

 ی داسد.ثیطتش، تأحیش ی تشافیىی تّٛیضیٖٛٞب پیبْ
3.6 7.3 30.7 41.2 15.0 3.57 

 3.04 3.3 26.3 40.9 27.4 0.7ٚ  ٞب ثش٘بٔٝدس سیٕٙبیی ٞبی  ضخػیتاستفبدٜ اص 
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 .ی داسدتأحیش ثیطتش ،ضیٖٛی تشافیىی تّٛیٞب پیبْ

ٚ  ٞب ثش٘بٔٝدس سیبسی ٞبی  ضخػیتاستفبدٜ اص 

 شی داسد.ثیطت تأحیش ،ی تشافیىی تّٛیضیٖٛٞب پیبْ
2.6 6.6 29.9 46.7 12.0 3.67 

ٚ  ٞب ثش٘بٔٝدس ٚسصضی ٞبی  ضخػیتاستفبدٜ اص 

 .داسد یتأحیش ثیطتش ،ی تشافیىیٞب پیبْ
2.9 3.6 30.3 47.8 13.1 3.66 

 

 (3.67)ثب ٔیبٍ٘یٗ اص دیذٌبٜ ثیطتش پبسخٍٛیبٖ . ضذ سٙزصٌٛیٝ  4 ثب« سشضٙبس ٞبی ضخػیتاستفبدٜ اص » ٔمِٛٝ

ٞبی  یت، تأحیش ثیطتش ٚ استفبدٜ اص ضخػی تشافیىی تّٛیضیٖٛٞب پیبْٚ  ٞب ثش٘بٔٝدس  ٞبی سیبسی استفبدٜ اص ضخػیت

 یش وٕتشی داسد. تأح (3.04سیٕٙبیی )ثب ٔیبٍ٘یٗ 
 از دیذگاُ پاسخگَیاىاستفادُ از سبک آهَزضی اًیویطٌی  هقَلِ ّای فراٍاًی ٍ هیاًگیي گَیِ (5) جذٍل

 سطح سٌجص                       

کن ّا گَیِ             
ی 

خیل
 

  
ی  کن
ٍد

حذ
تا

 

یاد
ز

 

 
اد

 زی
لی

خی
 

یي
ًگ

هیا
 

ا٘یٕیطٙی ٔٛرٛد دس  ٞبی ضخػیتاص استفبدٜ 

ی تشافیىی ٞب پیبْدسسی دس تجّیغبت ٚ  ٞبی ةبوت

 ٚ تأحیشٌزاستش است. تش رزاة ،تّٛیضیٖٛ

6.6 27.4 39.1 19.0 5.5 2.89 

 ٞبی ثش٘بٔٝا٘یٕیطٙی  ٞبی ضخػیتاص  استفبدٜ

 ،ٞبی تشافیىی تّٛیضیٖٛ پیبْدس تجّیغبت ٚ وٛدن 

 ٚ تأحیشٌزاستش است. تش رزاة

5.8 30.3 35.8 21.5 4.0 2.87 

دس  ٞب یبَسشعٙض  ٞبی ضخػیت٘یٕیطٗ اص ا استفبدٜ

ٚ  تش رزاة ،ی تشافیىی تّٛیضیٖٛٞب پیبْتجّیغبت ٚ 

 تأحیشٌزاستش است.

2.2 24.5 23.4 35.0 11.7 3.30 

 

( 3.30اص دیذٌبٜ ثیطتش پبسخٍٛیبٖ )ثب ٔیبٍ٘یٗ . ضذ سٙزصٌٛیٝ  3 ثب« ستفبدٜ اص سجه آٔٛصضی ا٘یٕیطٙیا» ٔمِٛٝ

اص . ٕٞچٙیٗ ثیطتشی داسد تأحیش ،ٞبی تشافیىی تّٛیضیٖٛ دس تجّیغبت ٚ پیبْ ٞب یبَبی عٙض سشٞ اص ا٘یٕیطٗ ضخػیت استفبدٜ

ٞبی  ٞبی وٛدن دس تجّیغبت ٚ پیبْ ٞبی ا٘یٕیطٙی ثش٘بٔٝ اص ضخػیت استفبدٜ( 2.87دیذٌبٜ پبسخٍٛیبٖ )ثب ٔیبٍ٘یٗ 

  وٕتشی داسد. تأحیشٔمبیسٝ ثب دٚ ٌٛیٝ دیٍش دس  تشافیىی تّٛیضیٖٛ
 از دیذگاُ پاسخگَیاىّای ترافیکی  زهاى پخص برًاهِهقَلِ ّای  فراٍاًی ٍ هیاًگیي گَیِ (6) جذٍل

 سطح سٌجص                       

کن ّا گَیِ             
ی 

خیل
 

  
ی  کن
ٍد

حذ
تا

 

یاد
ز

 

 
اد

 زی
لی

خی
 

یي
ًگ

هیا
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تشافیىی تّٛیضیٖٛ لجُ  ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ ٔٙبست ثشای پخص 

 .ٔخبعت استٞبی پشٖ ٛاص پخص وبست
3.3 10.6 34.3 49.3 0 3.32 

تشافیىی تّٛیضیٖٛ دس  ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ ٔٙبست ثشای پخص 

  ت.پشٔخبعت اس ٞبی یٕٙبییسٞب ٚ  حیٗ پخص سشیبَ
5.5 17.5 39.4 23.7 11.7 3.19 

تشافیىی تّٛیضیٖٛ دس  ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ ٔٙبست ثشای پخص 

 .حیٗ پخص ٔسبثمبت ٚسصضی است
2.6 6.2 36.1 41.2 10.6 3.52 

 

( 3.52اص دیذٌبٜ ثیطتش پبسخٍٛیبٖ )ثب ٔیبٍ٘یٗ . ضذ سٙزصٌٛیٝ  3 ثب« تشافیىی ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ پخص » ٔمِٛٝ

 ٞبی ثش٘بٔٝپخص  ٌٛیٝ .دس حیٗ پخص ٔسبثمبت ٚسصضی است تشافیىی تّٛیضیٖٛ ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ ٔٙبست ثشای پخص 

( ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ 3.19، ٔیبٍ٘یٗ وٕتشی سا )پشٔخبعت ٞبی بیییٕٙسٚ  ٞب سشیبَتشافیىی تّٛیضیٖٛ دس حیٗ پخص 

  است.
 از دیذگاُ پاسخگَیاىّای ترافیکی  هیساى تکرار برًاهِهقَلِ ّای  فراٍاًی ٍ هیاًگیي گَیِ (7)جذٍل 

 سطح سٌجص                       

کن ّا گَیِ             
ی 

خیل
 

  
ی  کن
ٍد

حذ
تا

 

یاد
ز

 

 
اد

 زی
لی

خی
 

گی
یاً

ه
 ي

تىشاس صیبد ٚ ٔتٛاِی  پخص یه پیبْ تشافیىی دس تّٛیضیٖٛ  

 احشٌزاسی ثیطتشی داسد.
2.2 9.9 21.5 50.7 13.1 3.64 

 ضٛد ٔیتىشاس صیبد یه پیبْ تشافیىی دس تّٛیضیٖٛ ٔٛرت 

  وٝ آٖ پیبْ ثٟتش دس حبفؾٝ ثٕب٘ذ. 
4.0 10.9 35.8 34.7 12.4 3.41 

 

تىشاس  (3.64اص دیذٌبٜ ثیطتش پبسخٍٛیبٖ )ثب ٔیبٍ٘یٗ . سٙزص ضذ یٌٝٛ 2 ثب «تشافیىی ٞبی ثش٘بٔٝتىشاس » ٔمِٛٝ

  ، احشٌزاسی ثیطتشی داسد.صیبد یه پیبْ تشافیىی دس تّٛیضیٖٛ

 اّ یافتِ تحلیل -ب

 تأحیشٌذزاس  ضٟشٚ٘ذاٖدا٘ص تشافیىی  استمبیی تشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس ٞب پیبْٔیضاٖ ٞیزبٖ  :اٍلفرضیِ 

   است.
 اٍلًتایج آزهَى خی دٍ فرضیِ  (8) ٍلجذ

 داری یسطح هؼٌ درجِ آزادی   هقذار هتغیر

 0.000 3 16/400 ٞیزبٖ پیبْ تشافیىی
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ی تشافیىذی سسذب٘ٝ   ٞذب  پیبْٔیضاٖ ٞیزبٖ  ثٙبثشایٗ، ؛است وٕتش 0.01 اص داسی یٔقٙ سغح ٔیضاٖ (8ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ)

 .ضٛد ٔی تأییذداسد ٚ فشضیٝ ٔتٛسغی  ٘سجتبً تأحیش ضٟشٚ٘ذاٖ دا٘ص تشافیىی استمبیاستجبط رٕقی تّٛیضیٖٛ دس 

 یی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ  دس استمبتشافیى ٞبی ثش٘بٔٝسشضٙبس دس  ٞبی ضخػیتاستفبدٜ اص افشاد ٚ  :دٍمفرضیِ 

 .است تأحیشٌزاس ضٟشٚ٘ذاٖدا٘ص تشافیىی 
 دٍمًتایج آزهَى خی دٍ  فرضیِ  (9) جذٍل

 داری یطح هؼٌس درجِ آزادی هقذار هتغیر

 ٞبی ضخػیتاستفبدٜ اص افشاد ٚ 

 سشضٙبس
36/345 3 0.001 

 

 ٞذبی  ضخػذیت اسذتفبدٜ اص افذشاد ٚ    ؛ ثٙذبثشایٗ، اسذت  وٕتش 0.01 اص داسی یٔقٙ سغح ٔیضاٖ( 9ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ )

ٖ دا٘ص تشافیىذی   استمبیتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ  دس  ٞبی ثش٘بٔٝسشضٙبس دس  لذٛی داسد ٚ   بً٘سذجت  تذأحیش  ضذٟشٚ٘ذا

 .ضٛد ٔی تأییذفشضیٝ 

دا٘ذص   استمذبی تشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیذٖٛ دس   ٞبی ثش٘بٔٝآٔٛصش ا٘یٕیطٙی دس  اص سجهاستفبدٜ : سَمفرضیِ 

 است. تأحیشٌزاس ضٟشٚ٘ذاٖتشافیىی 

 سَمًتایج آزهَى خی دٍ فرضیِ  (11) جذٍل 

 داری یسطح هؼٌ درجِ آزادی هقذار هتغیر

 0.009 9 26/345 یطٙیسجه آٔٛصش ا٘یٕ 

 

آٔٛصش ا٘یٕیطٙی  اص سجهاستفبدٜ  ؛ ثٙبثشایٗ،است وٕتش 0.01 اص داسی یٔقٙ سغح ٔیضاٖ (10ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ )

 تأییذلٛی داسد ٚ فشضیٝ  ٘سجتبً تأحیش ضٟشٚ٘ذاٖدا٘ص تشافیىی  استمبیتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس  ٞبی ثش٘بٔٝدس 

 .ضٛد ٔی

 ضٟشٚ٘ذاٖدا٘ص تشافیىی ی ىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس استمبتشافی ٞبی ثش٘بٔٝپخص  صٔبٖ :چْارمفرضیِ 

 .است تأحیشٌزاس
 چْارمًتایج آزهَى خی دٍ فرضیِ  (11) جذٍل

 داری یسطح هؼٌ درجِ آزادی هقذار هتغیر

 0.006 6 18/052 تشافیىی ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ پخص 
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ىی سسب٘ٝ تشافی ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ پخص  ؛ ثٙبثشای،است وٕتش 0.01 صا داسی یٔقٙ سغح ٔیضاٖ( 11ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ )

 .ضٛد ٔی تأییذٔتٛسغی داسد ٚ فشضیٝ  ٘سجتبً تأحیش ضٟشٚ٘ذاٖ دا٘ص ی رٕقی تّٛیضیٖٛ دس استمب

آٔٛصاٖ  فشًٞٙ تشافیىی دا٘ص یٛیضیٖٛ دس استمبتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّ ٞبی ثش٘بٔٝ٘حٜٛ تىشاس  :پٌجنفرضیِ 

 .تاس تأحیشٌزاس

 
 پٌجنًتایج آزهَى خی دٍ فرضیِ  (12) جذٍل

 داری یسطح هؼٌ درجِ آزادی هقذار هتغیر

 0.02 6 15/052 تشافیىی ٞبی ثش٘بٔٝ٘حٜٛ تىشاس 

 

تشافیىی  ٞبی ثش٘بٔٝ٘حٜٛ تىشاس  ثٙبثشایٗ، ؛است وٕتش 0.01 اص داسی یٔقٙ سغح ٔیضاٖ( 12ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ )

 .ضٛد ٔی تأییذداسد ٚ فشضیٝ  تأحیش ضٟشٚ٘ذاٖدا٘ص تشافیىی  استمبیسسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس 

سٚاثظ ثیٗ ٔتغیشٞب اص آصٖٔٛ آٔبسی  تحّیُ سٌشسیٖٛ استفبدٜ   ثیٙی یصپثشای ثشسسی استجبط ٚ تجییٗ ٚ ٕٞچٙیٗ  

 .دسد ضذٜ است (13)ضذٜ است وٝ ٘تبیذ آٖ دس رذَٚ 

. 

 آزهَى آهاری تحلیل رگرسیًَی هتغیرّا (13) جذٍل

 ٔتغیش
ضشیت 

 R یٕٞجستٍ
 ییٗتقضشیت 

square R 
B beta t Sig 

 ٞیزبٖ پیبْ تشافیىی

  

268/0 332/0 362/10 01/0 

 سشضٙبس ٞبی یتٚ ضخػاستفبدٜ اص افشاد 
348/0 336/0 532/12 00/0 

 سجه آٔٛصش ا٘یٕیطٙی
322/0 328/0 525/11 02/0 

 تشافیىی ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ پخص 
314/0 318/0 225/11 02/0 

 تشافیىی ٞبی ثش٘بٔٝ٘حٜٛ تىشاس 

 

ٔستمُ ، ضشیت ٕٞجستٍی ثیٗ ٔتغیش ٚاثستٝ ثب ٕٞٝ ٔتغیشٞبی ضٛد یٔ دیذٜ (13)وٝ دس رذَٚ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

(852/0R=)  ٖثب یىذیٍش ٚ ٕٞچٙیٗ ثب   وٝ ٔتغیشٞبی ٔستمُ دٞذ ٔیوٝ اص ٕٞجستٍی ثسیبس ثبالیی ثشخٛسداس است ٚ ٘طب

 square;791/0) ٗییتق( ٕٞجستٍی ثسیبس ثبالیی داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ ضشیت ضٟشٚ٘ذاٖدا٘ص تشافیىی  استمبیٝ )ٔتغیش ٚاثست

R ٖسا داس٘ذ یب  دسغذ تٛا٘بیی تجییٗ ٔتغیش ٚاثستٝ 79ٔتغیشٞبی ٔستمُ ٔٛسد ٔغبِقٝ حذٚد  دٞذ ٔی( ٔحبسجٝ ضذٜ وٝ ٘طب
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ٔشثٛط ثٝ دیٍش ٔتغیشٞب ٚ فٛأُ ٔختّف تأحیشٌزاس  ٔب٘ذٜ یثبلدسغذ  21دا٘ص تشافیىی ٘مص داس٘ذ ٚ  استمبیدس  ی٘ٛف ثٝ

 .است

 گیری بحث ٍ ًتیجِ

دا٘ص  یٞبی آٔٛصضی سسب٘ٝ استجبط رٕقی تّٛیضیٖٛ ثش استمب تأحیش ثش٘بٔٝاص ارشای ایٗ پژٚٞص، ثشسسی ٞذف 

٘تخبة ضذ ٚ ثٝ دِیُ ثشای ثشسسی ا 8ٌب٘ٝ ضٟش تٟشاٖ، ٔٙغمٝ  22ضٟشٚ٘ذاٖ ضٟش تٟشاٖ ثٛد. اص ٔیبٖ ٔٙبعك  تشافیىی

٘فش تقییٗ ضذ. اص پشسطٙبٔٝ  270ٞب، ثب استفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ تقذاد  ٌستشدٌی ٚ پشاوٙذٌی آصٔٛد٘ی

 تزضیٝ ٚ تحّیُ ضذ٘ذ. SPSSافضاس  ٞبی ٌشدآٚسی ضذٜ ثب ٘شْ ٞب ثٟشٜ ٌشفتٝ ضذ ٚ دادٜ سبختٝ ثشای ٌشدآٚسی دادٜ ٔحمك

ٞبیی وٝ  داد٘ذ ٚ ٘ٛؿ ثش٘بٔٝ صٔب٘ی وٝ ربٔقٝ پبسخٍٛ ثٝ تٕبضبی تّٛیضیٖٛ اختػبظ ٔی ٞب، پیص اص آصٖٔٛ فشضیٝ

وٙٙذٜ دس پژٚٞص، وٕتشیٗ  ٞبی ایٗ ثخص، ٘طبٖ داد وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ضشوت وشد٘ذ، ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت. یبفتٝ تٕبضب ٔی

آلبرب٘ی ٚ پژٚٞص ایٗ یبفتٝ ثب دٞٙذ.  ٞبی آٔٛصضی اختػبظ ٔی ثٝ دیذٖ ثش٘بٔٝدسغذ پبسخٍٛیبٖ(  1.9) سا صٔبٖ

 أب وٙٙذ ٔی تٕبضب تّٛیضیٖٛ ضٟشٚ٘ذاٖ ثیطتش( ٕٞسٛیی داسد؛ آٟ٘ب ٘یض دس پژٚٞص خٛد دسیبفتٙذ وٝ 1391پٛس ) دِٚت

 .٘ذاس٘ذ ٞب ثش٘بٔٝ ایٗ دیذٖ ثٝ چٙذا٘ی فاللٝ ٚ ثیٙٙذ ٔی وٕتش سا تشافیىی آٔٛصش ثب ٔشتجظ ٞبی ثش٘بٔٝ

ی وٝ ٘مص سسب٘ٝ تّٛیضیٖٛ ٚ سفتبسٞبی تشافیىی سا ثشسسی وشدٜ ثٛد٘ذ دس ایٗ ٞبی ٔطبثٟ ثب تٛرٝ ثٝ پژٚٞص

ٞبی ٔختّف، ثشسسی ضذ. فشضیٝ اَٚ  ٞبی آٔٛصضی دس حٛصٜ تشافیه اص رٙجٝ پژٚٞص، پٙذ فشضیٝ ٔغشح ٚ ا٘ٛاؿ ثش٘بٔٝ

، دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ بیاستمسسب٘ٝ استجبط رٕقی تّٛیضیٖٛ دس ٞبی تشافیىی  پژٚٞص، ٔجٙی ثش تأحیش ٔیضاٖ ٞیزبٖ پیبْ

 .ضذ تأییذ

ٝ سشضذٙبس دس   ٞبی ضخػیتاستفبدٜ اص افشاد ٚ  فشضیٝ دْٚ پژٚٞص ٘یض ٔجٙی ثش تأحیش تشافیىذی سسذب٘ٝ    ٞذبی  ثش٘بٔذ

 .ضذ تأییذ ،دا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ استمبیرٕقی تّٛیضیٖٛ  دس 

 استمبیتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس  ٞبی ثش٘بٔٝآٔٛصش ا٘یٕیطٙی دس  اص سجهاستفبدٜ دس فشضیٝ سْٛ، تأحیش 

ایٗ یبفتٝ ثب  .ضذ تأییذ ایٗ فشضیٝ دس آصٖٔٛ،لٛی  ٘سجتبً تأحیشثب ٔطبٞذٜ  ، ٔغشح ضذٜ ثٛد وٝدا٘ص تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ

وشدٜ  اؽٟبس پبسخٍٛیبٖ( دس ایٗ صٔیٙٝ ٕٞسٛیی داسد. دس ایٗ پژٚٞص ٘یض 1391پٛس ) ٘تبیذ پژٚٞص آلبرب٘ی ٚ دِٚت

 ٞبی ثش٘بٔٝ ٔخُ رزاثی ٞبی سجه اٌش ثب ٚیژٜ ثٝ داسد آٟ٘ب سفتبس ٚ رٞٗ ثش ٔخجتی ٘مص ی تشافیىیٞب ثش٘بٔٝ ٝو ثٛد٘ذ

 .ضٛ٘ذ  اسائٝ ا٘یٕیطٙی

دا٘ذص  ی ىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس استمذب تشافی ٞبی ثش٘بٔٝصٔبٖ پخص  فشضیٝ چٟبسْ پژٚٞص دسخػٛظ تأحیش

 .ضذ تأییذفشضیٝ ی سا ٘طبٖ داد ٚ ثٛد وٝ آصٖٔٛ فشضیٝ، تأحیش ٔتٛسغ ضٟشٚ٘ذاٖ

دا٘ص  استمبیتشافیىی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ دس  ٞبی ثش٘بٔٝ٘حٜٛ تىشاس  دسثبسٜ تأحیش پژٚٞص ٘یض آخشیٗ فشضیٝ

 وبفی ا٘ذاصٜ ثٝ ٞب ثش٘بٔٝ اٌش( ٘یض اضبسٜ ضذٜ ثٛد وٝ 1391پٛس ) دس پژٚٞص آلبرب٘ی ٚ دِٚت .ضذ تأییذ، تشافیىی ضٟشٚ٘ذاٖ

 .یبثذ ٔی افضایص ٔخبعجبٖ فاللٝ ٚ تٛرٝ ٌیشد، غٛست سبصی ثشرستٝ ٚ ضٛ٘ذ تىشاس
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ٞبی پژٚٞص ٔجٙی ثش تأحیشٌزاسی سسب٘ٝ استجبط رٕقی تّٛیضیٖٛ ٚ ا٘ٛاؿ  دسٟ٘بیت، تأییذ ضذٖ تٕبْ فشضیٝ

ییذ وشدٜ ٞبی پیطیٗ است وٝ ایٗ استجبط ٚ تأحیش سا ثشسسی ٚ تأ ثش پژٚٞص  ی دٚثبسٜٞبی تشافیىی آٖ، ٟٔش تأییذ ثش٘بٔٝ

ٖ ٚ ٕٞىبسا فالحی پیشٚص(، 1391س )پٛ آلبرب٘ی ٚ دِٚت (،1386فش ) ٘ٛسی (،1384صادٜ ٚ ٔحٕذی اعٟش ) حجیتثٛد٘ذ. 

ٞبی خٛد ثٝ ٘تبیذ  ٘یض دس پژٚٞص( 1397دضت ثضسٌی ٚ تبریه اسٕبفیّی )، ٚ (1396أیشی ٚ ٕٞىبساٖ )، (1395)

دست  ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی فشًٞٙ استمبی دس تّٛیضیٛ٘ی ٞبی ٌشافیه ٚ تیضسٞب ،آٔٛصضی ٞبی ش٘بٔٝٔطبثٟی ٔجٙی ثش تأحیش ث

 یبفتٝ ثٛد٘ذ.

 کاربردی ّای یطٌْادپ

آٔٛصضی سسب٘ٝ رٕقی تّٛیضیٖٛ ٚ دس  ٞبی ثش٘بٔٝثٟجٛد  ٔٙؾٛس ثٝپژٚٞص، پیطٟٙبدٞبی صیش  ٞبی یبفتٝثب تٛرٝ ثٝ 

 :ضٛد ٔیاسائٝ ضٟشٚ٘ذاٖ دا٘ص تشافیه  استمبی٘تیزٝ آٖ 

 فشًٞٙ آٔٛصش تّٛیضیٛ٘ی ثٝ سجه ا٘یٕیطٙی ٚ ٞبی ثش٘بٔٝ سبخت دس یفّٕ ،سٚص ثٝ ،ٔستٕش ٔذاْٚ، سیضی ثش٘بٔٝ -1

 .تشافیه

سبخت  دس ب ...(ٞ فشًٞٙ خشدٜ ،یالتتحػ سٗ،س )اسب ثش ٞذف ٌشٚٞبی ثٙذی یغٝح ٚ ضٙبسی ٔخبعت -2

 .آٔٛصش تشافیه  تّٛیضیٖٛ ٔتٙبست ثب آ٘بٖ ٞبی ثش٘بٔٝ

 فبُٔ ثٝ خبظ ٚ تٛرٝ آٟ٘ب یبص٘ ثٙذی یتٚ اِٖٚٛ، ٘یبصسٙزی آ٘بٖ بٌیشی ٚ سضذ ٔخبعجبسبیی ٔیضاٖ یبدضٙ -3

 .یٚ ارتٕبف ا٘سب٘ی

ٚ  یتٚ سضبتشافیىی ٕٞچٖٛ تشس، احسبس پطیٕب٘ی  ٞبی یزبٖٞتٕشوض ثش٘بٔٝ آٔٛصضی تّٛیضیٖٛ سٚی ایزبد -4

 . ثیٙٙذٌبٖلشاس دادٖ  تأحیشتشافیىی خٛد ٚ تحت  ٞبی ثش٘بٔٝضبدی دس 

 آٔٛصاٖ ٚ وٛدوبٖ. دا٘ص پشعشفذاسرزاة ٚ  ٞبی ثش٘بٔٝی تشافیىی تّٛیضیٖٛ ثیٗ ٞب پیبْخص پ-5

 ٔمجِٛیت داسای یٞب سبصٔبٖ ٚ ٚ اٍِٛٞب ٞب یتضخػ اص ٚ استفبدٜضذٜ  استب٘ذاسد تشافیىی اٍِٛٞبی ٔقشفی -6

 .ارتٕبفی

 .ٞبٝ ثش٘بٔ سبخت دس ٚسیٕب غذا ثب ٕٞىبسی ٚ تشافیه تخػػی ٞبیٜ وبسٌشٚ تطىیُ-7

ارتٕبفی  ص٘ذٌی ثش آٖ ٔٙفی ٚ احشات تخّف ارتٕبفی ٚ ٔقٙٛی یٞب رٙجٝ اسبس ثش ٞب ثش٘بٔٝ سبخت ثٝ تٛرٝ -8

 .ثش اسبس حمٛق ضٟشٚ٘ذی

 .فّٕی ٚ ارتٕبفی فّْٛ ٖبٔتخػػ اص استفبدٜ ٚ ٌشایی یتٚالق ارتٕبفی ٞبی یتٚالق اسبس ثش ٞب ثش٘بٔٝ سبخت-9

 .ثخطی آٌبٞی ٚ پبیذاس ٍ٘شش یزبدا دس ٞب ثش٘بٔٝ ثبصخٛسد ثشسسی -10

ٚ ٕٞچٙیٗ  پٛستش ثشٚضٛس، ثِٛتٗ، وتبثچٝ، چبح ٚ استفبدٜ اص دیٍش اثضاسٞب دس وٙبس تّٛیضیٖٛ ٕٞچٖٛ عشاحی-11

ٔب٘ٙذ  ٔحیغی تجّیغبت أىب٘بت اص ثب استفبدٜ تشافیه یسبص فشًٞٙ ٔحٛسیت ثب ٔستٕش ٚ ٌستشدٜ ٔحیغی تجّیغبت پٛضص

 ٞبی یشٜدستٍ سٚف، سبیٗ ثیّجٛسد ثبوس، الیت استشاثٛسد، ضٟشی، تجّیغبتی، تّٛیضیٖٛ تبثّٛ ،ِٕپست ثیّجٛسد، استٙذ،
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 فشًٞٙ استمبی صٔیٙٝ دس  ...ٚ ٞب اتٛثٛس ثذ٘ٝ سٚی تشافیىی تجّیغبت ،ٞب اتٛثٛس پطت پٙزشٜ ،ٞب اتٛثٛسدسٖٚ  تجّیغبتی

 .تشافیه

 ٔب٘ٙذ ییٞب سٚش اص استفبدٜ ٚ فشًٞٙ تشافیه آٔٛصش ٔحٛسیت ثب تّٛیضیٛ٘ی ٞبی ثش٘بٔٝ ٔحتٛای تِٛیذ -12

 .دا٘یذ یٔ آیب ٞبی یبْپ ٚ فٕٛٔی خذٔبت آٌٟی صیش٘ٛیس،

، ٞب سسب٘ٝٔقضالت ارتٕبفی ٚ سٚا٘ی تشافیه دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ اص عشیك  دسثبسٜآٌبٞی دادٖ ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ -13

 ٚ... ٞب وٙفشا٘س، ٞب یصٕٞبرشایذ، 

ٚ سشفت ثخطیذٖ ثٝ فشاٌیش وشدٖ استفبدٜ اص دٚچشخٝ ٚ افٕبَ اغالح لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات تشافیه  -15 

 .یسٛاس دٚچشخٝتطٛیك ٚ تشغیت ثٝ تشٚیذ فشًٞٙ  ٞبی یبستس
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 هٌابغ 

. تٟشا٘ی ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیىی سفتبس اغالح دس تّٛصیٖٛ آٔٛصضی ٘مص ثشسسی(. 1391پٛس، اِٟبْ ) آلبرب٘ی، ٘ٛضیٗ ٚ دِٚت

 .33 – 1(، 7) 2 فشًٞٙ استجبعبت،

 ثش ای سسب٘ٝ سبصی فشًٞٙ ٞبی ضیٜٛ حیشأت ثشسسی(. 1396شی، ٔٛسی؛ ثٟضاد ثػیشت، ضٟشیبس ٚ دِفب٘یبٖ، ٘ٛساِذیٗ )أی

 .100 – 73(، 22) 6فػّٙبٔٝ ساٞٛس، . تشافیه ٔذیشیت یاستمب

. ایٕٙی افضایص دس وٛدوبٖ ثٝ تشافیه آٔٛصش ٘مص(. 1391) سزبد لٙجشی، ٚ فسٍش لٙجشی، ٔحسٗ؛ ٔمػٛد، حبری

 .26 ،تشافیه ٔذیشیت بِقبتٔغ

 ٚ سإٞٙبیی ٔقبٚ٘ت تّٛیضیٛ٘ی( تیضسٞبی) ٞبی آٌٟی ٘مص ثشسسی(. 1384صادٜ، اغحبة ٚ ٔحٕذی اعٟش، فّیشضب ) حجیت

 .96 – 74، 24، دا٘ص ا٘تؾبٔی. ثضسي تٟشاٖ دس سا٘ٙذٌی رشایٓ وبٞص دس ا٘تؾبٔی ٘یشٚی سا٘ٙذٌی

ٞبی تّٛیضیٛ٘ی  ٞبی آٔٛصضی ٚ ٌشافیه ٘مص ٔستٙذٞب، ثش٘بٔٝ(. 1397دضت ثضسٌی، ٟٔذی ٚ تبریه اسٕبفیّی، سٕیٝ )

 .256 – 233(، 28) 7فػّٙبٔٝ ساٞجشد، . دس فشًٞٙ تشافیىی ضٟش تٟشاٖ

 ٚ ٞب چبِص تشافیه، فشًٞٙ - ٔٛسدی ٔغبِقٝ) تٟشاٖ ضٟش والٖ ضٙبسی (. ربٔق1386ٝصادٜ، ٟٔشاٖ ) سثب٘ی، سسَٛ ٚ سٟشاة

 .253 – 242، 238ٚ  237، التػبدی -اعالفبت سیبسی. (ا٘ذاصٞب چطٓ

پژٚٞص ٚ ضٟشٚ٘ذی ٚ سفتبسٞبی ٔذ٘ی.  ٞبی ٟٔبستدس آٔٛصش  ٞب سسب٘ٝ(. ثشسسی ٘مص 1382ٔحٕذسضب ) سضبیی ثب٘یذس،

 (.33) 10، سٙزص

 فشًٞٙ استمبی ثش تشافیىی ٞبی پیبْ ٘مص(. 1395) سیذٔحٕذ، دادٌشاٖٚ  ٔحٕذ حبری، احٕذی؛ خذیزٝ، پیشٚص فالحی

 ٔغبِقبتتّٛیضیٖٛ(.  تشافیىی بیٞ تبصٜ ٚ خیش ثٝ سفش ثش٘بٔٝ دٚ تٟشا٘ی )ثشسسی ضٟشٚ٘ذاٖ ٍ٘بٜ اص تشافیه

  .49 – 37(، 33) 9 ضٙبسی، ربٔقٝ

 تشافیه فشًٞٙ ثٟجٛد ٚ ای سسب٘ٝ ٔػشف ثیٗ استجبط ثشسسی(. 1392وطبٚسص، صٞشاسبدات ٚ یضدخٛاستی، ثٟزت )

 . 62 – 33، (4) 2ساٞٛس،  فػّٙبٔٝ. اغفٟب٘ی ضٟشٚ٘ذاٖ

 ٚ ٚ٘مُ حُٕ ٕٞبیص اِٚیٗ .تشافیه فشًٞٙ ٚ ٍ٘شش تغییش دس رٕقی ٞبی سسب٘ٝ وبسوشد .(1383) ٔحٕٛدسضب ٔشتضٛی،

 .تٟشاٖ تشافیه،

 ضٟشٚ٘ذاٖ تشافیه استمبی فشًٞٙ ٚ ٍٕٞب٘ی آٔٛصش دس رٕقی استجبط ٞبی سسب٘ٝ ٘مص ثشسسی (.1386) حسیٗ فش، ٘ٛسی
 فّْٛ دا٘طٍبٜ سا٘ٙذٌی ٚ سإٞٙبیی ٚفٖٙٛ فّْٛ ٜدا٘طىذ اسضذ، وبسضٙبسی ٔٝ٘ب پبیبٖ .1386 سبَ دس تٟشا٘ی

 .ا٘تؾبٔی
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