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  چكيدُ
ؿٟش ثيشػٙذ، ٔشوض اػشبٖ خشاػبٖ ػٙٛثي، اٌشچٝ ػضء ؿٟشٞبي وٛچه ايشاٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد، أب ثٛاػٌٝ ٔشوض اػشبٖ ثٛدٖ ٚ ... ثٝ 

يه ٔؼَّٛ سشافيىي ثيشػٙذ بي ثٝ ػُٕ آٔذٜ، ٔـخق ٌشديذ ٔـىالر ٞ ًجك ثشسػيسذسيغ ثب ٔـىالر سشافيىي خبكي سٚثشٚ ٔي ؿٛد. 

حشوز ثب چشاؽ  -3ػذْ اػشفبدٜ اص خي ػجٛس وٕىي دس دٚسثشٌشداٖ ٞب؛   -2ٜ اص چشاؽ سإٞٙبي ٔبؿيٗ؛  ػذْ اػشفبد -1 :  چٙذ ػّشي اػز

، ٔي سٛاٖ اص ايٗ ػيؼشٓ  ITSػذْ سٛلف وبُٔ سب دبيبٖ صٔبٖ چشاؽ لشٔض. ثب سٛػٝ ثٝ ديـشفز چـٍٕيش ػيؼشٓ ٞبي  -4٘ٛس ثبال دس ؿت ؛  

ٛق اِزوش ٘بْ ثشد. ثٝ ٘ظش ٔي سػذ ايٗ ساٞىبس ٞب ٔي سٛا٘ذ سب حذ صيبدي ٔـىالر ٔزوٛس سا ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ثٟششيٗ ٌضيٙٝ ثشاي سفغ ٔـىالر ف

 ثش ًشف وشدٜ، فشًٞٙ سشافيىي ٌٔٙمٝ سا اسسمبء دادٜ ٚ ػشيبٖ سشافيىي ؿٟش ثيشػٙذ سا ػش ٚ ػبٔبٖ ثذٞذ.

 

 ، ثيشػٙذ ITSحُٕ ٚ ٘مُ، سشافيه،  کليدي: ّاي ٍاشُ

 

  هقدهِ -1

وـٛس ٔـىالر سشافيىي، ٕ٘ٛد فشاٚا٘ي ديذا وشدٜ ٚ ثبػض ٘بسهبيشي ٔشدْ ؿذٜ اػز ثٝ ًٛسي وٝ ثبػض  أشٚصٜ دس ؿٟشٞبي ثضسي

ٞب اص ًشف ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿذٜ اػز. ؿٟش ثيشػٙذ، ٔشوض اػشبٖ خشاػبٖ ػٙٛثي، اٌشچٝ ػضء ٞب ٚ لبٖ٘ٛ ؿىٙيثشٚص ثشخي ٘بٞٙؼبسي

ؿٛد. ... ثٝ سذسيغ ثب ٔـىالر سشافيىي خبكي سٚثشٚ ٔي ؿٛد، ثٛاػٌٝ ٔشوض اػشبٖ ثٛدٖ ٚؿٟشٞبي وٛچه ايشاٖ ٔحؼٛة ٔي

سشيٗ ػبُٔ ٞبي ثٝ ػُٕ آٔذٜ، ٔـخق ٌشديذ ٔـىالر حُٕ ٚ ٘مُ ايٗ ؿٟش يه ٔؼَّٛ چٙذ ػّشي اػز وٝ ًٟٔٓجك ثشسػي

سػذ، ٘ظش ٔيسٛػٟي ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ؼجز ثٝ لٛا٘يٗ سشافيىي اػز. اِٚيٗ ساٞي وٝ ثشاي ثشخٛسد ثب ايٗ ٌشٜٚ ثٝ آٖ، ػذْ سػبيز ٚ ثي

ػشيٕٝ وشدٖ افشاد ٔشخّف اػز. ػشيٕٝ يىي اص ٟٕٔششيٗ اثضاسٞبي ٔجبسصٜ ثب سخّفبر سا٘ٙذٌي اػز وٝ اػشفبدٜ اص آٖ دس وٙششَ 

ٞبيي وٝ ٔأٔٛساٖ سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي حوٛس سشػٙذ ٚ دس ٔىبٖؿذٖ ٔي٘ظٕي سشافيىي ٔؤطش اػز. اوظش سا٘ٙذٌبٖ اص ػشيٕٝثي
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وٙٙذ؛ أب ٕٞيٗ افشاد دس كٛسر ػذْ حوٛس ٔأٔٛساٖ، ثٝ وّي لبٖ٘ٛ ٚ ٔي  ىششيٗ خالفي ٘يض خٛدداسيداس٘ذ اص اسسىبة وٛچ

وٙٙذ. أب ػشيٕٝ ٚ ٔؼبصار كشفبً دسٔبٖ ٔٛلز اػز ٚ فبلذ ٞشٌٛ٘ٝ سأطيش فشٍٞٙي دس ػشيبٖ ػبٔبٖ حشٔز آٖ سا فشأٛؽ ٔي

ٞب ٔأٔٛساٖ سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي دس ٔحُ ٞب ٚ صٔبٖاص ٔىبٖثبؿذ. اص ًشف ديٍش دس ثؼيبسي ثخـي ثٝ سشافيه ٚ وٙششَ آٖ ٔي

سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ يه ساٜ حُ اكِٛي دزيشد. ِزا ايٗ سٚؽ ٕ٘يثذٚس اص چـٓ آٟ٘ب كٛسر ٔي حوٛس ٘ذاؿشٝ ٚ ثؼيبسي اص سخّفبر

افيه ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٛدٜ وٝ دس ٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ صٔيٙٝ، آٔٛصؽ لٛا٘يٗ ٚ اسسمبي فشًٞٙ سشحُساٜ   ٔؼشفي ٌشدد. يىي ديٍش اص

ٞبي وٛسبٜ ٔذر ٚ دساص ٔذر ٔشدْ سا دس حُ ٔـىالر سشافيه ػٟيٓ وشدٜ سب اص ايٗ ًشيك اطشار ادأٝ ػؼي ؿذٜ ثب اسائٝ ثش٘بٔٝ

 [1] ٔٙفي ٘بؿي اص سشافيه سا ثٝ حذالُ سػب٘ذ.

 

 یک طرح ترافيكي ضدىرًٍد اجرایي -2

ٔشحّٝ اػشا سػيذٜ ٚ ثشٛا٘ذ اٞذاف اص ديؾ سؼييٗ ؿذٜ ًشح سا ثشآٚسدٜ وٙذ، الصْ ثٌٛس وّي ثشاي ايٙىٝ يه ًشح سشافيىي ثٝ 

 : اػز ػٝ ٔشحّٝ اكّي سا ًي وٙذ وٝ ايٗ ػٝ ٔشحّٝ ػجبسسٙذ اص

  سيضيبٔٝثش٘ ٚ ًشاحي       .1

  ػٕٛٔي آٔٛصؽ       .2

  لبٖ٘ٛ اػشاي       .3

 سيضيثش٘بٔٝ ٚ ًشاحي:  اِف 

ثبؿذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ، ثش٘بٔٝ، ثشسػي ٟٔٙذع ًشح، دس ٘ظش ٌشفشٗ ػٛا٘ت أش ٚ اسائٝ ًشح ٔمشوي ٔيٌبْ ٘خؼز دس ًشح يه 

داس سا ؿٙبػبيي ٚ يه ػيؼشٓ خي ٚيظٜ ٔٙؼؼٓ ٞبي اِٚٛيزدس ًشح خٌٛى ٚيظٜ اسٛثٛع يه ٟٔٙذع سشافيه ثبيذ اثشذا خيبثبٖ

 ٚ وبسا ًشاحي ٕ٘بيذ.

 

 ة : آٔٛصؽ ػٕٛٔي

 : ثبؿذ وٝ ػجبسسٙذ اص٘بٔٝ، ؿبُٔ ٔشاحُ ٔخشّفي ٔيٌبْ ثؼذي اػشاي يه ثش

 ًشح آؿٙب ٕ٘ٛد. بدس ايٗ ٔشحّٝ ثبيذ ًشح سا ثٝ ٔشدْ ٔؼشفي ٕ٘ٛد ٚ رٞٙيز آٟ٘ب سا ث:  ٔؼشفي ًشح يب ثش٘بٔٝ ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ -

ٞذاف ٌٔٙمي اص ٔشحّٝ دس ٔٛفميز يه ًشح، ثيبٖ ا سشيٗيىي اص ٟٕٔششيٗ ٔشاحُ ٚ ؿبيذ وّيذي:  ثيبٖ اٞذاف اػشاي ًشح -

ٞبي سشافيىي ثٝ دِيُ ػذْ ثبؿذ. ثٌٛسيىٝ دس حبَ حبهش ثؼيبسي اص ًشحدزيشي ًشح ثشاي ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔياػشاي ًشح ٚ سٛػيٝ

ا٘ذ وٝ اكالح فشًٞٙ سشافيه ٘يض اص ػّٕٝ ايٗ ٔٛاسد دزيشي آٖ ثشاي ٔشدْ ثب ؿىؼز ٔٛاػٝ ؿذٜ ٚ ػٕش چٙذا٘ي ٘ذاؿشٝسٛػيٝ

 ثبؿذ.ٔي

ثبؿذ سب آخشيٗ ٔشحّٝ دس ايٗ ٌبْ اص ثش٘بٔٝ، ٘ظشخٛاٞي اص افشاد ػبٔؼٝ دس ٔٛسد ًشح ٔٛسد ٘ظش ٔي:  ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ظشخٛاٞي اص -

 يب حزف ثبيذ  ٔـخق ٌشدد آيب اوظشيز ػبٔؼٝ دزيشؽ ًشح ٔٛسد ٘ظش سا داس٘ذ يب خيش؟ اٌش دزيشؽ ػٕٛٔي ٚػٛد ٘ذاؿز ًشح

 .ؿذ ثؼذي ٌبْ ٚاسد ثبيذ داؿز ٚػٛد ٍٕٞب٘ي دزيشؽ اٌش ِٚي ٌشدد، اكالح

 

 ع : اػشاي ثش٘بٔٝ يب لبٖ٘ٛ ٔلٛة
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دس آخشيٗ ٌبْ اص اػشاي ثش٘بٔٝ، ثبيؼشي ًشح ٔٛسد ٘ظش ثلٛسر ثش٘بٔٝ ثب لٛا٘يٗ ٔمشوي سلٛيت ٌشدد ٚ هٕٗ اػالْ آٖ ثٝ 

ًشح  ايٗ وٙششَ ٚ ٘ظبسر ثش اػشاي آٖ ا٘ؼبْ داد سب ثٝ دـشٛا٘ٝالصْ ٞبي ريشثي، ثبيذ وٙششَ ٚ ٘ظبسر ؿٟشٚ٘ذاٖ يب اثالؽ ثٝ اسٌبٖ

 ثب ٔٛفميز اػشا ٌشدد.

ؿٛد وٝ ثيٗ ػٝ ػبُٔ يبد ؿذٜ، اسسجبى ٔؼشحىٓ ٚ ٔٙؼؼٕي ثشلشاس ثبؿذ. دس ٔٛفميز يه دشٚطٜ دس ؿشايٌي سوٕيٗ ٔي

ٝ ٔحؼٛع اػز. ثٝ ثيبٖ ديٍش، ايؼبد خذؿ ؿٟشٞبيي وٝ اص فشًٞٙ سشافيه ثباليي ثشخٛسداس٘ذ، سٚاثي ٔٛفك ايٗ ػٝ ػبُٔ وبٔالً

ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ ػيؼشٓ وٙششَ ٞٛؿٕٙذ  ب دشٚطٜ خٛاٞذ ا٘ؼبٔيذ.يؿىؼز ًشح  دس ٞش يه اص ػٝ ػبُٔ فٛق، ثٝ فشٚدبؿي ٚ ٟ٘بيشبً

افشٙذ ا٘ذيـي ٔيِيٗ ؿٟشداسي ثٝ فىش چبسٜؤثٌٛسيىٝ، اثشذا ٔؼ ؛اي ٔؼشفي ٌشددسٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ يه ًشح ػٝ ٔشحّٝسشافيه ٔي

ٕ٘بيذ. ٔشحّٝ ثؼذ، آؿٙب ٕ٘ٛدٖ ٔشدْ ثب ايٗ ًشح وٝ ٕٞبٖ ٟٔٙذع ٘مؾ خٛد سا ايفب ٔي يبثذ.ٚ وٙششَ ٞٛؿٕٙذ سحمك ٔي

اػشاي ٔمشسار  طيش ٌّٔٛة سا دس رٞٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش ػبي ٟ٘ذ. ٟ٘بيشبًأٔؼشّضْ ًي ٔشاحُ ٔشؼذدي اػز سب س وٝآٔٛصؽ اػز 

ششَ ػٝ ػبُٔ فٛق دس اػشاي يه ًشح، ثٝ سذسيغ ثبؿذ. ؿبيبٖ روش اػز وٙسشدد خٛدسٚٞب ٚ ػبثشيٗ ديبدٜ اص سمبًغ چشاغذاس ٔي

 [2] سٛا٘ذ ثٝ سلحيح ػبدر سا٘ٙذٜ ٚ ػبثش ديبدٜ ٔٙؼش ؿٛد ٚ ثٝ سؿذ ويفي فشًٞٙ سشافيه ػبٔؼٝ وٕه ٕ٘بيذ.ٔي

 

 فرٌّگ ترافيک ضْرًٍداى ءارائِ ترًاهِ جْت ارتقا -3

ثبؿذ فشًٞٙ سشافيه ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘يبص ثٝ سٟيٝ يه ثش٘بٔٝ ػبٔغ ٔي ءٌشدد ػٟز اسسمباص ػٕغ ثٙذي ٌٔبِت اسائٝ ؿذٜ ٔـخق ٔي

سب اص ًشيك آٖ ثشٛاٖ ثٝ اٞذاف وٛسبٜ ٔذر ٚ دساص ٔذر ٔٛسد ٘ظش دػز يبفز. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛس دس ادأٝ ػؼي ؿذٜ ثب اسائٝ يه 

 ثش٘بٔٝ ٔٙبػت ثٝ ايٗ ٟٔٓ، ػبٔٝ ػُٕ دٛؿب٘ذ.

 

 تْيِ ٍ تٌظين ترًاهِ آهَزضي  -3-1

-ثبؿذ. اِجشٝ ثذيٗ ٔٙظٛس ثبيذ اسٌبٖفشًٞٙ سشافيه ٔي ءػٟز اسسمبٔٙظٓ ٚ ٔذٖٚ اي اص ًشح ٔٛسد ٘ظش، سٟيٝ ثش٘بٔٝ اِٚيٗ ٌبْ

ٞبي ٔٙبػت ٔـخق ٌشدد. ِيز ٚ ؿشح خذٔبر ٞش وذاْ ػٟز سٟيٝ ثش٘بٔٝؤِٝ سؼييٗ ٌشد٘ذ سب ٔؼأٚ ٔشسجي ثب ٔؼ ٞبي دسٌيش

[3] 

 

 ّاي تْيِ ضدُآهَزش طرح  -3-2

سيضاٖ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافيه، الصْ اػز سٚؿي ٔٙبػت ٚ وبسا ػٟز ٞبي سٟيٝ ؿذٜ سٛػي ٟٔٙذػيٗ ٚ ثش٘بًٔٝشح دغ اص سٟيٝ

سٛا٘ٙذ ٞبي ٔخشّفي ٔيٞب ٚ ػبصٔبٖٞبي ٔخشّف اسائٝ ٌشدد. دس ايٗ صٔيٙٝ اسٌبٖٞبي ٔلٛة ثٝ ٌشٜٚٔؼشفي ٚ آٔٛصؽ ًشح

 : ٕٞىبسي ٕ٘بيٙذ وٝ ثشخي اص آٟ٘ب ػجبسسٙذ اص

  دشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ    .1

  ػيٕب ٚ كذا    .2

  ٌٔجٛػبر    .3

  ؿٟشداسي    .4

  سا٘ٙذٌي ٚ سإٞٙبيي    .5

 ؿٛد :روش ٔئٛسد ٞش وٝ دس صيش سٛهيح ٔخشلشي دس 
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 اِف : آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ

 ٞبي صيش ثٟشٜ ػؼز.سٛاٖ اص ؿيٜٛدس ساػشبي آٔٛصؽ فشًٞٙ سشافيه اص ًشيك آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ٔي

 آٔٛصاٖٞبي آٔٛصؿي ٔشٙبػت ثب ػٗ دا٘ؾاص وشت ٚ ػضٜٚاػشفبدٜ  -

 ٞبي آٔٛصؿي دس ايٗ صٔيٌٙٝيشي اص فيّٓثٟشٜ -

 آٔٛصاٖ ػٟز سؼّيٓ ٔٛسد ٘ظشاػشفبدٜ اص ػبػبر دشٚسؿي ٚ فشاغز دا٘ؾ -

 اػشفبدٜ اص وبسؿٙبػبٖ ٔؼشة سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي ػٟز سذسيغ ٚ آٔٛصؽ ٔٛهٛع ٔٛسد ٘ظش -

ٔشثيبٖ دشٚسؿي ٚ  ػبصيآٔٛصؿي وٛسبٜ ٔذر ثب ٕٞىبسي وبسؿٙبػبٖ سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي ثٝ ٔٙظٛس آٔبدٜٞبي سـىيُ دٚسٜ -

 آٔٛصاٖٞبي سشافيىي ثٝ دا٘ؾٔٙذ ػٟز سذسيغ آٔٛصؽػبيش ٔؼّٕيٗ داًّٚت ٚ ػاللٝ

ٝ خي وـي ػبثش ٞبي ػّٕي دس حذ ٕٔىٗ ٔب٘ٙذ آٔٛصؽ ػّٕي چٍٍٛ٘ي ػجٛس اص ػشم خيبثبٖ ثب دلز ثا٘ؼبْ ثشخي آٔٛصؽ -

ديبدٜ، سٛػٝ ثٝ سٛلف ػبثش ديبدٜ ٍٞٙبْ چشاؽ لشٔض ػبثش ديبدٜ)چشاؽ ػجض فشٔب٘ذٞي( ٚ ػجٛس ثٝ ٔٛلغ ٍٞٙبْ چشاؽ ػجض ػبثش 

آٔٛصاٖ. دس ايٗ ٔٛسد ٘يض ٕٞبٍٞٙي ثب ٘يشٚٞبي سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي ديبدٜ)لشٔض فشٔب٘ذٞي( ٚ ػبيش ٘ىبر ٚ ٔٛاسد ايٕٙي ثٝ دا٘ؾ

 چٝ ثٟشش وبس خٛاٞذ ؿذ. ثبػض اػشاي ٞش

 ٞب دس ٘ظش ٌشفز.سٛاٖ اص ٞش ٔمٌغ سحليّي يه دبيٝ آٖ سا ػٟز ايٗ آٔٛصؽحذالُ ٔي -

آٔٛصاٖ دس دسٚع آخشيٗ ػبَ سحليّي ٔمٌغ ٘بٔٝ سا٘ٙذٌي ثب سٛػٝ ثٝ ػٗ دا٘ؾاي اص آييٗٞبي ػٕذٜؿٛد ثخؾديـٟٙبد ٔي -

 ٔشٛػٌٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٌٔبِؼٝ آصاد ػبي دادٜ ؿٛد.

 ٞبي ػٕٛٔي ؿٟشٞبي آٔٛصؿي سشافيه دس ثشخي دبسنحذاص دبسنا -

 

 ة : كذا ٚ ػيٕب

فشًٞٙ سشافيه  ءسٛا٘ذ ٘مؾ ثؼيبس ٟٕٔي دس اسسمبثبؿذ وٝ ٔيٞبي ٌشٚٞي دس ثيٗ ٔشدْ ٔيكذا ٚ ػيٕب اص ٔحجٛثششيٗ سػب٘ٝ

چٙذا٘ي كٛسر ٍ٘شفشٝ ٚ ٘مؾ آٖ دس آٔٛصؽ  ػفب٘ٝ سبوٖٙٛ دس وـٛس ٔب دس ايٗ صٔيٙٝ الذأبرأؿٟشٚ٘ذاٖ اص خٛد ايفب ٕ٘بيذ. ٔش

فشًٞٙ  ءطشي دس آٔٛصؽ ٚ اسسمبؤٔ سٛا٘ذ ٌبْٞبي ٔٙبػت آٔٛصؿي ٔيػٕٛٔي سشافيه ثؼيبس وٕشً٘ ثٛدٜ اػز. ِزا ػبخز ثش٘بٔٝ

 : سٛاٖ سٟيٝ ٕ٘ٛد، ػجبسسٙذ اصٞبيي وٝ دس ايٗ صٔيٙٝ ٔيسشافيه ٔشدْ ثبؿذ. ثش٘بٔٝ

دٞٙذٜ،  ٞبي ٞـذاسٞبي سجّيغبسي، ديبْٞبي سّٛصيٛ٘ي، فيّٓ آٔٛصؿي، ديبْػٛطٜ ثشاي ثش٘بٔٝ: ًشاحي  اص ًشيك كذا ٚ ػيٕب -

 ٞب، ٔيضٌشدٞبدٚسثيٗ ٔخفي، ٔيبٖ دشدٜ

 ٞبي آٔٛصؿي ٚ ....ٞبي ساديٛيي، ٌضاسؽ، ٔلبحجٝ، ديبْ: ًشاحي ػٛطٜ ثشاي ثش٘بٔٝ اص ًشيك كذا -

 

 ع : ػشايذ

ٞبي غبسي، ٘ـشيبر، وشبةيٞبي سجّٞب، ٔؼالر ٚ ثِٛشٗفشًٞٙ سشافيه، اػشفبدٜ اص سٚص٘بٔٝٞبي ٌؼششؽ آٔٛصؽ يىي ديٍش اص ساٜ

 .آٔٛصؿي، چبح ثشٚؿٛسٞب ٚ دٛػششٞب

 

 د : ؿٟشداسي



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

 ثبؿذ.سٛا٘ذ ٘مؾ اػبػي دس آٔٛصؽ فشًٞٙ سشافيه داؿشٝ ثبؿذ، ؿٟشداسي ٔيٞبيي وٝ ٔييىي اص اسٌبٖ

وـي ٔؼبثش ؿٟش، ٘لت ٞبيي ػٟز آٔٛصؽ لٛا٘يٗ سشافيىي، خيسجّيغبسي، احذاص دبسنسٛا٘ذ اص ًشيك ثيّجٛسدٞبي ؿٟشداسي ٔي

 طش ثبؿذ.ؤفشًٞٙ سشافيه ٔ ءسػب٘ي ٚ .... دس اسسمبسبثّٛٞبي اًالع

 

 س : سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي

فشًٞٙ  ءمبسٛا٘ٙذ ٘مؾ ٔظجشي دس اسسٞبي لجُ اؿبسٜ ؿذ، ٘يشٚٞبي ٔشخلق سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي ٔيٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس لؼٕز

ٞبي سّٛيضيٛ٘ي، ثشٌضاسي ػٕيٙبسٞب ٞبي آٔٛصؿي، سٟيٝ ثش٘بٔٝسٛا٘ٙذ اص ًشيك ثشٌضاسي والعسشافيه داؿشٝ ثبؿٙذ. ايٗ ٘يشٚٞب ٔي

ٞبي ٔٛسد ٘ظش، الصْ اػز ثب ٘ظش خٛاٞي اص الـبس اص آٔٛصؽ ثش٘بٔٝ ٟ٘بيشبً ٚ چبح ٘ـشيبر ثٝ آٔٛصؽ لٛا٘يٗ سشافيه ثذشداص٘ذ.

ٚ وبسآيي ًشح سا ثشسػي ٕ٘ٛد سب ثشٛاٖ اص ايٗ ًشيك ٘مبى هؼف ًشح سا ػجشاٖ ٕ٘ٛد ٚ دس ػٟز ثٟيٙٝ وشدٖ ًشح طيش أٔخشّف، س

 [4] حشوز وشد.

 

 ّاي هصَباجراي طرح -3-3

االػشا ثبؿذ وٝ ثبيذ دغ اص سلٛيت، اص ًشيك ٞبي ٔلٛة ٕٔىٗ اػز ثلٛسر يه ثش٘بٔٝ اػشايي يب لٛا٘يٗ ٔلٛة الصًْشح

 ٞبي ٔخشّفي دس ايٗ صٔيٙٝ دػز ا٘ذس وبس٘ذ وٝ ثشخي اص آٟ٘ب ػجبسسٙذ اص:ثٝ اػشا دسآيذ. اسٌبٖاسٌبٖ ريشثي 

  دشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ       .1

  سا٘ٙذٌي ٚ سإٞٙبيي       .2

  ٘مُ ٚ حُٕ ٔؼبٚ٘ز       .3

 اػشب٘ذاسي        .4

  ؿٟشداسي       .5

 ايؼبد صيش ػبخشبس ،ٞبػٙجٝ آٔٛصؿي داؿشٝ أب ثشخي اص ًشح ٟبآٔٛصاٖ سٙٞب ٕٞچٖٛ آٔٛصؽ فشًٞٙ ثٝ دا٘ؾثشخي اص ًشح

 : ثبؿذ وٝ ثشخي اص آٟ٘ب ػجبسسٙذ اصفشًٞٙ ٔي ءٔٙبػت ػٟز اسسمب

 ٘يبص دس ػٌح ؿٟش ٘لت سبثّٛ ٚ ػالئٓ سشافيىي ٔٛسد -

 اكالح سبثّٛٞب ٚ ػالئٓ سشافيىي ٔٛػٛد دس ػٌح ؿٟش -

 ٘يبص ػٌح ؿٟش يب ٔشغيش ٔٛسد ٞبي سإٞٙبيي ثب صٔب٘جٙذي طبثز٘لت چشاؽ -

 ٞبي ػٌح ؿٟشٞبي سإٞٙبيي ٔٛػٛد دس سمبًغاكالح صٔب٘جٙذي چشاؽ -

 ٞبي ػبثش ديبدٜٞب ٚ ٘شدٜوـيسٚٞب، اكالح خيديبدٜ اص ًشيك سؼشين ديبدٜ ايؼبد ٔؼيشٞبي ػبثش -

 ايؼبد ٔؼيشٞبي دٚچشخٝ دس ػٌح ٔؼبثش ؿٟش -

 ٔٛػٛد ػٌح ؿٟشػبصي ٔؼيشٞبي دٚچشخٝ اكالح ٚ ايٕٗ -

ٌشدد ٚ ثٝ ٕٞيٗ خبًش ايٗ ٔشحّٝ يىي اص ٞب ٕٞچٖٛ لٛا٘يٗ ٔلٛة سشافيىي دس ٔشحّٝ ػْٛ اػشا ٔيأب ثشخي ديٍش اص ًشح

 ثبؿذ وٝ اٌش دسػز اػشا ٍ٘شدد ٕٔىٗ اػز اطش ثخـي ػبيش ٔشاحُ سا ٘يض وٕشً٘ وٙذ.سشيٗ ٚ ٟٕٔششيٗ ٔشاحُ ًشح ٔيحؼبع

ٌزاسي، ثبؿذ وٝ ػٟز سحمك ايٗ ٔشحّٝ ٘يبص ثٝ ػشٔبيٝ، سإٞٙبيي ٚ سا٘ٙذٌي ٔييلٛا٘يٗ سشافيىدس حبَ حبهش اسٌبٖ اػشاي 

ايٗ ٘ىشٝ هشٚسر داسد وٝ سٛػُ ثٝ الذأبر لب٘ٛ٘ي  ويذ ثشأ٘يبص اػز. اص ًشف ديٍش س ػزة دشػُٙ ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ أىب٘بر ٔٛسد

وٙٙذ، ثذٖٚ الذأبر آٔٛصؿي ٚ ثيذاس وشدٖ ٚػذاٖ مؾ ٔي٘ايفبي سشافيه ايؼبد ٔحن دس ػٟز سغييش سفشبس افشاديىٝ دس 
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٘ظش، ثبيذ سٕبْ ٔشاحُ ًشح ثٝ كٛسر  ٞبي ٔٛسدؿٛد وٝ ػٟز سحمك ًشحػٕٛٔي، ٘شيؼٝ ثخؾ ٘خٛاٞذ ثٛد. ِزا ٔـخق ٔي

 [5] دليك ٚ ثب إٞيز يىؼبٖ اػشا ٌشدد.

 هطكالت ترافيكي ضْر تيرجٌد -4

، 1391اػشبٖ خشاػبٖ ػٙٛثي دس ؿشق ايشاٖ اػز. ايٗ ؿٟش دس ػشؿٕبسي ػبَ ؿٟش ثيشػٙذ ٔشوض ؿٟشػشبٖ ييشػٙذ ٚ ٔشوض 

وـي آة ؿٟشي  اص ِِٛٝ 1312٘فش ػٕؼيز داؿشٝ اػز. ايٗ ؿٟش دٚٔيٗ ؿٟش دس ايشاٖ اػز وٝ دس ػبَ  181111حذٚد 

 ثشخٛسداس ٌشديذ.

آٖ،  سشيٗ ػبُٔوٝ ٟٔٓشي اػز يه ٔؼَّٛ چٙذ ػّسشافيىي ثيشػٙذ ٞبي ثٝ ػُٕ آٔذٜ، ٔـخق ٌشديذ ٔـىالر ًجك ثشسػي

سش ٔـخق ؿذ وٝ ايٗ سش ٚ اػٕبِيٞبي دليكأب ثب ثشسػياػز.  يسٛػٟي ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ؼجز ثٝ لٛا٘يٗ سشافيىػذْ سػبيز ٚ ثي

 ثبؿذ :ٞبي ٟٕٔي ٔيػبُٔ خٛد لبثُ سمؼيٓ ثٝ صيشؿبخٝ

 ػذْ اػشفبدٜ اص چشاؽ سإٞٙبي ٔبؿيٗ  -1

 ٞبي دس دٚسثشٌشداٖػذْ اػشفبدٜ اص خي ػجٛس وٕى  -2

 حشوز ثب چشاؽ ٘ٛس ثبال دس ؿت  -3

 ػذْ سٛلف وبُٔ سب دبيبٖ صٔبٖ چشاؽ لشٔض  -4

 دس ايٗ لؼٕز ٞش يه اص ٔٛاسد ٔزوٛس ثٝ كٛسر وبُٔ ثشسػي خٛاٞذ ؿذ :

 

 عدم استفادُ از راٌّواي هاضيي  -4-1

سٛا٘ذ ٘بؿي اص داليُ خٛد ٘ذاس٘ذ وٝ ايٗ ٔٛسد ٔي سا٘ٙذٌبٖ ؿٟش ثيشػٙذ اغّت سٕبيّي ثٝ اػشفبدٜ اص چشاؽ سإٞٙبي ٔبؿيٗ

ٔخشّفي ٔب٘ٙذ ػّٕٝ ػذْ آٔٛصؽ دسػز، ػبدار ٘بدسػز سا٘ٙذٌي، ػٌّٛيشي اص اػشٟالن سؼٟيضار ٔبؿيٗ ٚ ... ثبؿذ. ايٗ سخّف 

وٙذ ؼبد ٔياي ايوٙٙذ، ٔـىالر ػذيذٜثؼيبس حبدطٝ ػبص ثٛدٜ ٚ ثشاي سا٘ٙذٌب٘ي وٝ دـز ػش ايٗ سا٘ٙذٌبٖ ٔشخّف حشوز ٔي

چشا وٝ اس سغييش ٔؼيش خٛدسٚي ػّٛيي آٌبٜ ٘جٛدٜ ٚ ثب سغييش ٔؼيش ٘بٌٟب٘ي خٛدسٚي ػّٛيي، ثبيذ ثب يه ٚاوٙؾ ػشيغ ٔب٘غ 

ٞبي اِؼُٕثشخٛسد ثب خٛدسٚي ػّٛيي ؿٛ٘ذ. ايٗ سا٘ٙذٌبٖ ٔؼجٛس٘ذ ثشاي ػٌّٛيشي اص ثشخٛسد ثب خٛدسٚي ػّٛيي يىي اص ػىغ

 صيش سا ا٘شخبة وٙٙذ :

داؿشٗ ٚ سٛلف وبُٔ خٛدسٚ ٕ٘ٛد. دس سشٔض ػشيغ : دس ايٗ حبِز ثؼشٝ ثٝ فبًّٝ ثيٗ دٚ خٛدسٚ، ثبيذ ثب سشٔض ػؼي دس ٍ٘ٝ  -1

ؿٛد، ثبػض اػشٟالن اِؼُٕ ػالٜٚ ثش ايٙىٝ ثبػض سشع ٚ اػششع ػش٘ـيٙبٖ ٔيحبِشي وٝ فبكّٝ دٚ خٛدسٚ وٓ ثبؿذ، ايٗ ػىغ

 ؿٛد.ٞبي ٔبؿيٗ ٘يض ٔيٞب ٚ الػشيهؿذيذ ِٙز

ا٘حشاف اص ٔؼيش حشوز : دس ايٗ حبِز ثبيذ ثب سغييش ٔؼيش حشوز ٚ ا٘حشاف ثٝ ػٕز ساػز يب چخ اص ثشخٛسد ثب خٛدسٚي   -2 

ػّٛيي ػٌّٛيشي وشد. دس ايٗ حبِز ٘يض ثؼشٝ ثٝ فبكّٝ ثيٗ دٚ خٛدسٚ، ػشػز، ؿذر ٚ خٌشار احشٕبِي ٔشغيش اػز. دس حبِشي 

ػمجي ٔؼجٛس اػز ثب يه سغييش ٔؼيش ػشيغ اص ثشخٛسد ػٍّيشي وٙذ؛ دس ايٗ حبِز  وٝ فبكّٝ دٚ خٛدسٚ وٓ اػز، خٛدسٚي

ٞبي ثغُ اػشفبدٜ وٙذ، ٕٔىٗ اػز سٛا٘ذ اص آيٙٝثذِيُ ايٙىٝ سا٘ٙذٜ ٚلز وبفي ثشاي وٙششَ خٌٛى ػجٛس وٙبس خٛد سا ٘ذاسد ٚ ٕ٘ي

ٚ ثٙبثشايٗ ػالٜٚ ثش ايؼبد سشع ٚ اػششع ثشاي  وٙٙذ، ٘يض خٌشاسي ايؼبد وٙذثشاي ٚػبيُ ٘مّيٝ وٝ اص ثميٝ خٌٛى ػجٛس ٔي

ٞبيي ؿذٜ وٝ خٛد ثبػض سشع ٚ اػششع ػش٘ـيٙبٖ ٚ اِؼُٕؿٛد وٝ ثميٝ ٚػبيُ ٘مّيٝ ٘يض ٔؼجٛس ثٝ ػىغػش٘ـيٙبٖ، ثبػض ٔي

 ؿٛد. اػشٟالن آٖ خٛدسٚٞب ٔي
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چٝ آطبس ػٛئي چٝ اص حيض سٚحي ٚ  سٛا٘ذ ثبػضسٛاٖ لٟٕيذ وٝ حشوز ٘بدسػز يه سا٘ٙذٜ، ٔيثشاػبع ٌٔبِت روش ؿذٜ، ٔي

ٞبيي ٔب٘ٙذ ػشيٕٝ، آٔٛصؽ ٚ ... ايٗ حشوبر ٘بدسػز سٚا٘ي ٚ چٝ اص حيض ٔبِي ثـٛد. ثٙبثشايٗ ثبيذ ػؼي وشد ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ

 سا اكالح وشد.

 ّاعدم استفادُ از خط عثَر کوكي در دٍرترگرداى -4-2

سا٘ٙذٌي دس ؿٟش ثيشػٙذ، ػذْ اػشفبدٜ ٔٙبػت ٚ ثؼب اص خٌٛى ػجٛسي وٕىي دس سشيٗ ٚ دس ػيٗ حبَ ثذسشيٗ ػبدار يىي اص ٟٔٓ

ٞب اػز. ثٝ ٚيظٜ ٍٞٙبٔيىٝ يه خٛدسٚ اص دٚسثشٌشداٖ اػشفبدٜ وشدٜ ٚ للذ داسد اص ػٕز ٔمبثُ خبسع ؿٛد، ثٝ ٔحن دٚسثشٌشداٖ

-اػشٟالن ؿذيذ ٚػبيُ ٘مّيٝ ػجٛسي ٔيؿٛد؛ ايٗ ٔٛسد ثبػض ايؼبد سشافيه صيبد ٚ دٚس صدٖ ثٝ خي ػجٛسي ٔمبثُ ٔٙشمُ ٔي

ؿٛد چشا وٝ ٔؼجٛس٘ذ ػٟز ػٌّٛيشي اص ثشخٛسد ثب خٛدسٚي ٔزوٛس، سشٔض ثٍيش٘ذ. دس ايٗ حبِز ػالٜٚ ثش ايٙىٝ اػششع ؿذيذي 

-ؿٛد، احشٕبَ ثشخٛسد ٚ سلبدف ٘يض ثبال ٔيثٝ ػش٘ـيٙبٖ خٛدسٚي ٔزوٛس ٚ ٕٞچٙيٗ ػش٘ـيٙبٖ ٚػبيُ ٘مّيٝ ػجٛسي ٚاسد ٔي

  سٚد.

 دس ايٗ ٔٛسد ٘يض ٔب٘ٙذ ٔٛسد اِف، خٛدسٚٞبي ػجٛسي ثب دٚ ٌضيٙٝ سٚثشٚ خٛاٞٙذ ثٛد :

 سشٔضػشيغ  -1

 ا٘حشاف اص ٔؼيش حشوز  -2

 ٕٞچٙبٖ وٝ دس ثبال روش ؿذ ٞش وذاْ ٔؼبيت ٚ ٔوشسار ٔشثٛى ثٝ خٛد سا داسد.  

 

 حرکت تا چراغ ًَر تاال در ضة -4-3

سٚص، اوظش سا٘ٙذٌبٖ سٕبيُ ٞبي اكّي ؿٟش ثيشػٙذ ٚ دس ػبػبر ٔخشّف ؿجب٘ٝخيبثبٖثشاػبع آٔبسٌيشي ا٘ؼبْ ؿذٜ دس ػٌح 

اي فشاٌيش ؿذٜ اػز وٝ حشي دس ٔشوض ؿٟش ػؼيجي ثٝ اػشفبدٜ اص چشاؽ ٘ٛس ثبال دس ػٌح ؿٟش دس ؿت داس٘ذ. ايٗ ػُٕ ثٝ ا٘ذاصٜ

ٞبي ا٘ؼبْ وٙٙذ. ثب سحميمبر ٚ ثشسػياػشفبدٜ ٔيوٝ دس ؿت سٚؿٙبيي ٔٙبػجي داسد، ثبص ٞٓ اوظش سا٘ٙذٌبٖ اص چشاؽ ٘ٛس ثبال 

 ٌشفشٝ، دِيُ ايٗ ػبدر ٘بدسػز سا٘ٙذٌبٖ ؿٟش ثيشػٙذ دس لبِت ٔٛاسد ريُ دػشٝ ثٙذي ؿذ :

 ٞبي ػّٛي خٛدسٚ ػذْ آٔٛصؽ دسػز دس صٔيٙٝ ٘حٜٛ ٚ صٔبٖ اػشفبدٜ كحيح اص چشاؽ  -1

 ش اص اٞشْ سغييش ٘ٛس چشاؽ دس ػٟز اػشٟالن وٕشش آٖسٚاع ديذا وشدٖ رٞٙيشي اؿشجبٜ دس خلٛف اػشفبدٜ وٕش  -2

 ػذْ سٛػٝ ثٝ آالسْ چشاؽ ٘ٛس ثبال دس كفحٝ ويّٛٔشش خٛدسٚ   -3

 

 عدم تَقف کاهل تا پایاى زهاى چراغ قرهس -4-4

اؽ ثبسٛػٝ ثٝ ٔـبٞذار ػيٙي آٔبسٌيشاٖ ديذٜ ؿذ وٝ سا٘ٙذٌبٖ ػٛاسي دس ايٗ ؿٟش سٕبيُ صيبدي داس٘ذ لجُ اص ػجض ؿذٖ چش

ٌيش٘ذ. ايٗ سٕبيُ سب حذي اػز وٝ سا٘ٙذٌبٖ لجُ اص ػجض ؿذٖ سإٞٙبيي حشوز وٙٙذ، ثٙبثشايٗ چٙذ طب٘يٝ آخش لشٔض سا ٘بديذٜ ٔي

وٙٙذ. ايٗ الذاْ دس حبِي ٞبي ٔشؼذد الذاْ ثٝ سحشيه ديٍشاٖ ثٝ حشوز ٚ سدؿذٖ اص سمبًغ ٔيچشاؽ سإٞٙبيي، ثب صدٖ ثٛق

ٞبي ا٘شٟبيي ٚاسد خش لشٔض ٔلبدف ثب چشاؽ صسد خي ػجٛس ٔشمبًغ اػز. اٌش سا٘ٙذٌبٖ دس ايٗ طب٘يٌٝيشد وٝ چٙذ طب٘يٝ آكٛسر ٔي

سٚد وٝ ايٗ خٛد سمبًغ ؿٛ٘ذ، احشٕبَ ثشخٛسد ثب خٛدسٚٞبي داخُ سمبًغ وٝ ػؼي داس٘ذ دس صٔبٖ صسد اص سمبًغ ثٍزس٘ذ، ثبال ٔي

ؿٛد. هٕٙبً دس كٛسر ثشخٛسد ٙذٌبٖ ٚ ػش٘ـيٙبٖ خٛدسٚٞب ٔيثبػض افضايؾ اػششع ٚ فـبسٞبي سٚحي ٚ سٚا٘ي ٚاسدٜ ثٝ سا٘
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خٛدسٚٞبي ٔشمبًغ ثب يىذيٍش ٘يض سشافيه ؿذيذي دس سمبًغ ايؼبد ؿذٜ وٝ ثبػض ٔخشُ ؿذٖ ػشيبٖ سٚاٖ سشافيه ثشاي دلبيمي 

 خٛاٞذ ؿذ.

سٚص، ٘شبيغ ػبِجي ثذػز ب٘ٝٞبي اكّي ؿٟش ثيشػٙذ ٚ دس ػبػبر ٔخشّف ؿجٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ دس ػٌح خيبثبٖثشاػبع آٔبسٌيشي

 آٔذ وٝ دس ػذَٚ ريُ أذٜ اػز :

ؿٛد وٝ ثشاي سفغ ٔـىالر سشافيىي ؿٟش ثيشػٙذ، ثبيؼشي ثبسٛػٝ (، ديذٜ ٔي1ثٙبثشايٗ ثبسٛػٝ ثٝ ٔٛاسد روش ؿذٜ ٚ آٔبس ػذَٚ)

ثٟششيٗ ٚ ٔؤطشسشيٗ ٌضيٙٝ  ... ثٝ أىب٘بر ٚ سؼٟيضار ٔٛػٛد، ؿشايي اػشٕبػي ٚ الشلبدي ٌٔٙمٝ، خلٛكيبر سفشبسي ػبوٙيٗ ٚ

 سا ديذا وشد. 

 ( ًتایج آهارگيري در سطح ضْر تيرجٌد1جدٍل 

 سخّف ٔـبٞذٜ ؿذٜ
دسكذ سا٘ٙذٌبٖ 

 ٔشخّف
 سٛهيحبر

ػذْ اػشفبدٜ اص چشاؽ سإٞٙبي 

 ٔبؿيٗ
 وٙٙذ% سا٘ٙذٌبٖ اص سإٞٙب اػشفبدٜ ٔي35دٞذ وٝ فمي ٘شبيغ ٘ـبٖ ٔي دسكذ 65

ػذْ اػشفبدٜ اص خي ػجٛس 

 ٞبوٕىي دس دٚسثشٌشداٖ
 دسكذ 95

ٞب سٕبيّي ثٝ اػشفبدٜ دٞذ وٝ اوظش سا٘ٙذٌبٖ دس دٚسثشٌشداٖ٘شبيغ ٘ـبٖ ٔي

اص خي ػجٛس وٕىي ٘ذاؿشٝ ٚ سٕبيُ داس٘ذ ٞشچٝ ػشيؼشش خٛد سا ثٝ خٌٛى 

 ػجٛسي اكّي ٚ ثٝ ٚيظٜ خٌٛى ٔمبثُ ثشػب٘ٙذ

 دسكذ 85 حشوز ثب چشاؽ ٘ٛس ثبال دس ؿت
ٞذ وٝ اوظش سا٘ٙذٌبٖ سٕبيُ ػؼيجي ثٝ اػشفبدٜ اص چشاؽ د٘شبيغ ٘ـبٖ ٔي

 ٘ٛس ثبال دس ػٌح ؿٟش دس ؿت داس٘ذ

ػذْ سٛلف وبُٔ سب دبيبٖ چشاؽ 

 لشٔض
 دسكذ 91

دٞذ وٝ اوظش سا٘ٙذٌبٖ سٕبيُ داس٘ذ لجُ اص ػجض ؿذٖ چشاؽ ٘شبيغ ٘ـبٖ ٔي

 ٘ذٌيشسإٞٙبيي حشوز وٙٙذ، ثٙبثشايٗ چٙذ طب٘يٝ آخش لشٔض سا ٘بديذٜ ٔي

 

5- ITS 

ٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ يىي اص دػشبٚسدٞبي فٙبٚسي اًالػبر ٚ اسسجبًبر دس حُٕ ٚ ٘مُ اػز. ٚ دس سٕبْ أٛس ٚ  ػيؼشٓ

ٞبي فشٍٞٙي، ػيبػي، الشلبدي وـٛس سبطيش ثؼضايي داسد. حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ػبثؼبيي وبال ٚ ٔؼبفش ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ٟٕٔششيٗ  صٔيٙٝ

ٚسي اًالػبر ثشاي حُ ٔـىالر حُٕ ٚ آٌيشد. أشٚصٜ فٗ ٞبي والٖ وـٛسٞب ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٔيسيضي ٘يبصٞبي ثـش دس ثش٘بٔٝ

 اػز. ٘مُ ثؼيبس ٔٛسد سٛػٝ وبسؿٙبػبٖ لشاس ٌشفشٝ

اػشفبدٜ اص ايٗ ػيؼشٓ دس كٙؼز حُٕ ٚ ٘مُ ٘يض أشي ثذيٟي اػز. صيشا سمٛيز ٚ ثبصػبصي ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ ثب اػشفبدٜ اص 

ٚ ٘يض ثب سٛػٝ ثٝ ػبيٍبٜ ٚ إٞيز ٚيظٜ وـٛس ثذِيُ ٚالغ ؿذٖ دس ٌٔٙمٝ خبٚسٔيب٘ٝ ٚ خّيغ فبسع ٚ ٚالغ  سٚؿٟبي ٘ٛ ٚ ٞٛؿٕٙذ

إِّّي ٚ ٚػؼز ٚ ٔٛلؼيز ػغشافيبيي آٖ هشٚسر اػشفبدٜ اص ايٗ ػيؼشٓ آؿىبس  ؿذٖ دس ٔؼيشٞبي ٟٔٓ حُٕ ٚ ٘مُ ثيٗ

ٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ  آٚسد. ايؼبد ػيؼشٓ دذيذ ٔي ٌشدد ٚ دٌشٌٛ٘ي ػشيغ ٚ ؿٍشفي دس سؿذ ٚ سٛػؼٝ الشلبدي وـٛس ٔي

يه صيشػبخز ٌّٔٛة ٚ ٔٙبػت ػٟز دػشيبثي ثٝ اٞذاف ٚ اػشفبدٜ اص ٔٙبثغ ٚ وبٞؾ كذٔبر ٚ افضايؾ ايٕٙي ٚ آسأؾ ٚ 

، ؿبُٔ ؿبخٝ ٘ٛيٙي اص (ITS)ثبؿذ. ػيؼشٓ ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ وبٞؾ ٞضيٙٝ ٚ اطشار ٘بٌّٔٛة ٚ سٚا٘ؼبصي ػشيبٖ سشافيه ٔي
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داساي ػٝ ٔـخلٝ اكّي  ITS اثضاسٞبي اكّي. اثضاسٞبي ٘ٛيٗ اًالػبسي ٚ اسسجبًي ثٝ ٔٙظٛس اداسٜ ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ اػز

 ذ.اسسجبًبر، اًالػبر ٚ سؼٕيغ ٞؼشٙ

ص ايٗ اًالػبر دشداصد ٚ دغ اص سؼٕيغ آٖ ٞب اثٝ ػجبسر ديٍش ايٗ ػيؼشٓ ٞٛؿٕٙذ ثٝ دشداصؽ اًالػبر ثٝ كٛسر ديؼيشبَ ٔي

سشافيه ؿجىٝ دس يه  اي دس ٔٛسد ٚهؼيز وٙذ؛ ثٝ ًٛس ٔظبَ اًالػبر سا ثٝ كٛسر ِحظٝاػشفبدٜ ٔي ITS ثٝ ػٙٛاٖ دبيٝ اكّي

ٞب ٚ افشادي وٝ للذ ػفش يب حشوز ثٝ خٛاٞذ آٚسد وٝ ٔؼئٛالٖ، ػبصٔبٖ دٞذ ٚ ثب ايٗ وبس أىب٘ي سا ثٝ ٚػٛد٘مٌٝ خبف اسائٝ ٔي

داؿشٝ ثبؿٙذ ٚ ثٝ ايٗ سشسيت ثشٛا٘ٙذ   سشي سااػشفبدٜ اص اسٛٔجيُ ؿخلي داس٘ذ، اًالػبر ثٟشش ٚ وبُٔ خبكي سا ثب ٘مٌٝ

 [6] ذ.دس ٔٛسد ػجٛس ٚ ٔشٚس خٛد ثٍيش٘ وبّٔي ساسلٕيٕبر 

اخشيبس  أىب٘بر ثيـششي سا دس ITS ؿذ، أب دس حبَ حبهش اي اػشفبدٜ ٔيآٚسي دس اثشذا ثيـشش دس ٔٛسد حُٕ ٚ ٘مُ ػبدٜ ايٗ فٗ

ي ٌيشد؛ ثٝ ًٛس ٔظبَ ػيؼشٓ ٞب٘مُ سا دس ثشٔي اي اص ػيؼشٓ ٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚدٞذ ٚ ًيف ثؼيبس ٌؼششدٜافشاد لشاس ٔي

ٞؼشٙذ. اص ديٍش   ITS ٞبي اِٚيٝ اص ٕ٘ٛ٘ٝ Scoot ٚ Scats ٞب ٔب٘ٙذ ػيؼشٓسساٜ سإٞٙبيي ػش چٟب  ٞبيسٌجيك صٔب٘ي چشاؽ

ثٝ سبصٌي ايؼبد ؿذٜ اػز ٚ ثشاي وٙششَ ٚػيّٝ ٘مّيٝ دس حبَ  ٛاٖ ثٝ ػيؼشٕي اؿبسٜ وشد وٝسٞبي ايٗ ٔؼٕٛػٝ ٔيػيؼشٓ صيش

٘مّيٝ سا ثب خٛدسٚي ػّٛيي  سٚد ٚ ًشص وبس آٖ ثٝ ايٗ كٛسر اػز وٝ ثٝ كٛسسي وبٔالً خٛدوبس فبكّٝ ٚػيّٝحشوز ثٝ وبس ٔي

 ذ.وٙ سٙظيٓ ٔي

 ثيٙي ٘مبًي وٝ سشافيه ػٍٙيٗ داس٘ذ، سػيذٖ ثٝ ٔملذؿبٖ ٚ ديؾ ٞذايز دٛيبي سا٘ٙذٌبٖ ثٝ ػٕز ثٟششيٗ ٔؼيش ٕٔىٗ ثشاي

 ٞبي دٞذ. ٕٔىٗ اػز وٝ ثٝ دِيُ ديچيذٌيٞٛؿٕٙذ ؿٟشي سا دس اخشيبس ٔب لشاس ٔي اص ديٍش أىب٘بسي اػز وٝ يه ؿجىٝ

ًشح دس سٕبْ ؿٟشٞب ٚ ٔٙبًك ٔخشّف يه  ػبصي ايٗآٚسي اًالػبر ٚ ثشلشاسي اسسجبًبر، ديبدٜٕٔىٗ ٚ ٔـىُ ثٛدٖ ػٕغ

ؿٟشٚ٘ذاٖ اص   سأـي سا ثشاي سٕبْاي وٝ ٔجشٞٗ اػز ايٗ اػز وٝ ديبدٜ ػبصي ايٗ ًشح آ٘ىشٝ ٞب ثٝ ًَٛ ا٘ؼبٔذ، أبوـٛس، ػبَ

 ثبػض خٛاٞٙذ ؿذ وٝ ػّٕيبر حشوز ثب يبثي ٞبي ٔٛلؼيزسدٌيشي خٛدوبس ٚ ػيؼشٓد. ٘ظش حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ ٚػٛد خٛاٞذ آٚس

 ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ، ػٌّٛيشي اص سشافيه ٚ سشاوٓثبػض وبٞؾ ٞضيٙٝ ITS ٞبيوبسآيي ثٟششي ا٘ؼبْ ؿٛد ٚ دس ٟ٘بيز ػيؼشٓ

 [7] ذ.خٛدسٚٞب دس ٔٙبًك خبف ٚ ٕٞچٙيٗ افضايؾ ايٕٙي ػجٛس ٚ ٔشٚس خٛاٞٙذ ؿ

 

   ITS گيري سيستنهرٍري تر پيص ًيازّاي الزم جْت ضكل  -5-1

دس ٞش وـٛس ثؼشٍي صيبدي ثٝ ؿشايي فشٍٞٙي، اػشٕبػي، الشلبدي ٚ الّيٕي آٖ داسد. ِزا ثٝ ٔٙظٛس  ITSػبصي خذٔبر ديبدٜ

ٞب ٚ الصْ اػز ٔؼٕبسي ثشاي ٞشوـٛس ثٝ كٛسر خبف ٚ ثب دس٘ظش ٌشفشٗ ٘يبصٞب، ٔحذٚديز ITSثشداسي ثٟيٙٝ اص خذٔبر ثٟشٜ

شدد ٚ ايٗ ٔؼٕبسي لبثُ وذي ثشداسي اص وـٛسٞبي ديٍش ٌ ا٘شظبسار آٖ وـٛس ٚ ثب سػبيز اػشب٘ذاسدٞبي ٔشثًٛٝ ًشاحي ٔي

ؿٕبيي وّي اص ػيؼشٓ ثش اػبع ػٙبكش سـىيُ دٞٙذٜ آٖ ٚ ٕٞچٙيٗ سٚاثي ثيٗ ػٙبكش  ITS٘يؼز. دس ايٙؼب ٔٙظٛس اص ٔؼٕبسي 

ف ٚػيؼي اص ًي ITSسيضي وٙذ. ثٝ ايٗ سشسيت ثب ٚػٛد آ٘ىٝ خذٔبر ثبؿذ ٚ لبدس اػز ؿىُ وبّٔي اص ػيؼشٓ سا ًشحٔزوٛس ٔي

آٖ ٌٔٙمٝ  ITSٞبي ٌيشد. أب ثشاػبع ٘يبصٞب ٚ ؿشايي ٔخشّف ٞش ٌٔٙمٝ ثخـي اص خذٔبر دس اِٚٛيز ثش٘بٔٝوبسثشدٞب سا دس ثشٔي

ٌيش٘ذ. اِجشٝ دس ايٗ ساػشب سٛػٝ ثٝ سؼشثيبر وـٛسٞبي ديـشفشٝ دس خلٛف ٔؼبئّي اص لجيُ ػبخشبس سـىيالسي، الذأبر لشاس ٔي

ٞبي الصْ ٚ ٔٛاسدي اص ثٙذي ا٘ؼبْ آٟ٘ب، خذٔبر وبسثش، ٔؼٕبسي، صيش ػبخزٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ ثٝ ٕٞشاٜ ثش٘بٔٝ صٔبٖا٘ؼبْ ؿذٜ، دشٚطٜ

 ثبؿذ.  ٔي  ايٗ لجيُ ٔؤطش
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ٔٛفك دس ٞش ٌٔٙمٝ داؿشٗ ثش٘بٔٝ سيضي ٚ سٟيٝ ٚ سذٚيٗ ًشح ػبٔغ دس ٔشاحُ سؼييٗ ساٞجشدٞب ٚ  ITSثٝ ٔٙظٛس ايؼبد يه 

ثبؿذ. ثٙبثشايٗ اص ػّٕٝ الذأبسي اي أشي هشٚسي ٔيٞب ٔشٙبػت ثب ؿشايي ٌٔٙمٝٔشاحُ اػشاي دشٚطٜ ٞب ٚ ٕٞچٙيٗػٟز ٌيشي

 ٞش ٌٔٙمٝ ٔٛسد سٛػٝ لشاسٌيشد ػجبسسٙذ اص : ITSسيضي ؿٛد دس ثش٘بٔٝوٝ ديـٟٙبد ٔي

 ٞبي ٔشسجيٞب ٚ اسٌبٖؿٙبػبيي ٔشِٛيبٖ اكّي ٚ ػبصٔبٖ

 (Study Areaؿٙبخز ٔحيي)

 ثبؿذ؟ Leaderچٝ ػبصٔب٘ي ثؼٙٛاٖ 

 ٞبيي ثبيذ دػز ا٘ذسوبس ثبؿٙذ؟چٝ ػبصٔبٖ

 ٔٛػٛد ITSٞبي سٟيٝ فٟشػشي اص خذٔبر ٚ ػيؼشٓ

 سؼييٗ اٞذاف ٚ ٔؼيبسٞبي ٔٛسد ٘ظش

 ثشسػي ٘يبصٞب ٚ ٔؼبئُ حُٕ ٚ ٘مُ 

 ثب سٛػٝ ثٝ ؿشايي ٔخشّف ٚ ؿٙبخز اػشب٘ذاسدٞب  ITSٞبي ٔخشّف آؿٙبيي ٚ اسصيبثي سىِٙٛٛطي

-اي ٚسػبيز ػٙجٝ ٞبي وبسثشاٖ ثب سٛػٝ ثٝ ػبخشبس ٌٔٙمٝٞبي ػشٚيغٚسؼييٗ اِٚٛيز ITSٞبي اٌ٘جبق ٘يبصٞب ثب لبثّيز ػيؼشٓ

 اي، فٙي، الشلبدي ٚ اػشايي ٞبي ٌٔٙمٝ

 ٞبي ا٘شخبة ؿذٜ.غٞبي ٔخشّف ثب سٛػٝ ثٝ ػشٚيٞب ٚ ؿشح ٚظبيف ػبصٔبٖسؼييٗ ٔؼئِٛيز

 ٞب ثٝ اؿششان ٌزاسدٜ ؿٛد.ٞب ٚ اًالػبسي وٝ ثيٗ ػبصٔبٖسؼييٗ ٘حٜٛ ٕٞىبسي ػبصٔبٖ

 ايؼبد صيشػبخشٟبي ٔخبثشاسي ٔٛسد ٘يبص

 سؼشيف دشٚطٜ ٞب

 سٟيٝ ٚ ٔؼشٙذ ػبصي ًشح ٚ ثش٘بٔٝ 

 ٔب٘ي ٚ...(ٞبي ٔٛػٛد )ثٛدػٝ ، سٚاثي ػبصاسائٝ ثش٘بٔٝ اػشايي ثب سٛػٝ ثٝ أىب٘بر ٚ ٔحذٚديز

دٞذ. ِزا ٔشخللبٖ حُٕ ٚ ٞبي وٙششَ سـىيُ ٔيسا اًالػبر، اسسجبًبر ٚ فٙبٚسي ITSؿبيبٖ روش اػز ٞؼشٝ سىٙيىي ٚ فٙي 

ٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ سا داس٘ذ، الصْ اػز دس ػٌح وبسثشدي اص أىب٘بسي وٝ سيضي ٚ اػشاي ػيؼشٓ٘مُ وٝ للذ ثش٘بٔٝ

آٌبٞي وبُٔ داؿشٝ ثبؿٙذ سب ثشٛا٘ٙذ ٔشٙبػت ثب ؿشايي ٞش ٌٔٙمٝ ثخـي اص أىب٘بر ٚ  وٙٙذ، فشاٞٓ ٔي ITSٞبي فٙبٚسي

 [8] ا٘شخبة ٕ٘بيٙذ. ITSٞبي سا اص ثيٗ ًيف ٌؼششدٜ ػشٚيغ ITSٞبي ػشٚيغ

 

 ITSّاي تيي سازهاًي در لسٍم ّوكاري  -5-2

ثبؿٙذ. سؼشثٝ وـٛسٞبي د٘يب دس اػشاء ٚ سٛػؼٝ ٞب ؿبُٔ دٚ ػضء فٙي ٚ ػبصٔب٘ي اػز وٝ دس سؼبُٔ ثب يىذيٍش ٔيايٗ ػيؼشٓ

ا٘ذ.  ػيؼشٓ ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ ثيبٍ٘ش ايٙؼز وٝ ٔؼبئُ ػبصٔب٘ي ٘ؼجز ثٝ ٔؼبئُ فٙي ٚ سىٙيىي، دؿٛاسسش ٚ دسدػبصسش ثٛدٜ

ٞبي سىٙيىي ٚ ػبصٔب٘ي آٖ دس يه چبسچٛة وٝ ٞذف آٖ ػبصٌبسوشدٖ ٔؤِفٝ ITSِزا ٔشخلليٗ ثبيذ ثب ػيؼشٓ ػبخشبسي 

ثشداسي ثٟيٙٝ اص  ثبؿذ، آؿٙبيي وبفي داؿشٝ ثبؿٙذ. دس ايٗ ساػشب  ثٝ ٔٙظٛسوٙششَ ثٟيٙٝ سشافيه ٚ سٛػؼٝ ٚ ثٟشٜٕبًٞٙ ٔيٞ

ٞبي ٞبي ٔخشّف ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ؿٟشي اص ػّٕٝ ػيؼشٓٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ دس ثخؾٞبي ٔشسجي ثب ػيؼشٓدشٚطٜ

ٞبي اٚسطا٘غ، آسؾ ٘ـب٘ي، سإٞٙبئي ٚ سا٘ٙذٌي، خذٔبر ؿٟشي ... ايؼبد غٔذيشيز ٚػبئُ ٘مّيٝ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔي، ػشٚي
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ٞبي ريشثي ٚ ايؼبد يه ٔشوض ػٟز ٔذيشيز ػبٔغ ٚ يىذبسچٝ سشافيه ؿٟشي داساي صٔيٙٝ سؼبُٔ، ٕٞىبسي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب اسٌبٖ

 [7]ثبؿذ. إٞيز ٚيظٜ ٔي

 

 گيريتٌدي ٍ ًتيجِجوع -6

ثٙذي ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ، ٟٕٔششيٗ ٔـىالر سشافيىي ؿٟش ثيشػٙذ دس چٟبس ثخؾ دػشٝآٔبسٌيشيثبسٛػٝ ثٝ آ٘چٝ ثيبٖ ؿذ ثشاػبع 

ؿذ. ػذغ ٞشوذاْ اص ايٗ ٔـىالر ثلٛسر وبُٔ سـشيح ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بيز ػٛأُ ايؼبد ٔـىالر، ٔٛا٘غ ٔٛػٛد ٚ ساٞىبسٞبي 

ٞبي ر ٔٛػٛد ثذٖٚ ٕٞىبسي ػبصٔبٖؿٛد ايٗ اػز وٝ ٔـىالٔٙبػت ثشسػي ؿذ. أب آ٘چٝ اص ٕٞٝ ايٗ ٌٔبِت ثشداؿز ٔي

ٔخشّف ٚ ٕٞچٙيٗ ثذٖٚ سٛػٝ سا٘ٙذٌبٖ، ثشًشف ٘خٛاٞذ ؿذ. ثٙبثشايٗ ثبيذ ثب سٛػٝ ثٝ خلٛكيبر فشٍٞٙي ٚ اػشٕبػي ؿٟش 

 ثيشػٙذ، ساٞىبسٞبي ٔٙبػت، ٌٔٙمي ٚ اػشايي ػٟز ثشًشف وشدٖ ٔٛا٘غ ٔٛػٛد ٚ ثٟجٛد ؿشايي سشافيىي ٔٛػٛد سائٝ وشد. 

ٞبي آِٛدٌي ذ سٚصافضٖٚ ػٕؼيز ٚ سؼذاد ٚػبيُ ٘مّيٝ وٝ ٔشؼبلت آٖ ٔؼبيُ ٚ ٔـىالر ػذي حُٕ ٚ ٘مُ اص لجيُثبسٛػٝ ثٝ سؿ

ٞبي سّف ؿذٜ ٚ سٚ٘ذ افضايؾ صٔبٖ ٞبي ٔبدي ٚ ٔؼٙٛي ٘بؿي اص سلبدفبر،  صيؼز ٔحيٌي، وبٞؾ ٔٙبثغ ا٘شطي، افضايؾ خؼبسر

    ايؼبد ٕ٘ٛدٜ اػز، هشٚسر داسد سب سٛػي ٔشِٛيبٖ سشافيه ٚ سؿذ ػشيغ سمبهبي حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ ٚيظٜ دس ػبػبر اٚع سا

 ٌشدد. ٞبي ساٞجشدي دس ٔمبثّٝ ثب ايٗ ٔؼوُ ٟٔٓ، ٔجزٌَٚيشاٖ اكّي ؿٟش، سٛػٟي ٚيظٜ ثٝ اسخبر ػيبػزسلٕيٓ

ٞبي سىٙيهسشيٗ سٛاٖ آ٘شا اص ػّٕٝ ٔذسٖٞبي ٘ٛيٗ وٝ دس ٔذيشيز حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافيه ٌٔشح ؿذٜ ٚ ٔييىي اص فٙبٚسي

ٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٔٛػٛد دس د٘يب ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد ٚ سفغ ٔـىالر حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافيه ؿٟشي ٘بْ ثشد، ثىبسٌيشي ػيؼشٓ

ٞبي ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ دسكٛسر ثىبسٌيشي ثٝ ػب ٚ ٔٙبػت لبدس خٛاٞٙذ ثٛد ٘مؾ چـٍٕيشي سا ثٌٛس ٘مُ اػز. ػيؼشٓ

سٛا٘ذ دس ٔي ITSيؼبد ؿٟشداسي اِىششٚ٘يىي ايفب ٕ٘بيٙذ. ثؼيبسي اص ساٞىبسٞبي ٔؼشميٓ ٚ غيشٔؼشميٓ ثش ٔذيشيز ؿٟشي ٚ ا

ٞب ٔٛػت ٞٓ افضايي اطشار ٞب اص ًشيك سـشيه اًالػبر ٚ صيشػبخزصٔيٙٝ وٙششَ سشافيه ٔؤطش ثبؿذ ٚ يىذبسچٝ ػبصي ايٗ سٚؽ

 ٌشدد.ٞب ٔيآٖ

ٌيشد، أب ثشاػبع ٘يبصٞب ٚ يف ٚػيؼي اص وبسثشدٞب سا دس ثشٔيً ITSٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ايٗ ٔمبِٝ اؿبسٜ ؿذ ثب ٚػٛد آ٘ىٝ خذٔبر 

آٖ  ITSٞبي ؿشايي ٔخشّف فشٍٞٙي، اػشٕبػي، الشلبدي ٚ الّيٕي ٞش وـٛس ٚ ٌٔٙمٝ ثخـي اص خذٔبر دس اِٚٛيز ثش٘بٔٝ

ٔخشّف، ثٝ ٔٙظٛس اص اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ دسوـٛسٞبي  ITSٞبي ٌيش٘ذ. ِزا الصْ اػز هٕٗ ٌٔبِؼٝ ٚ ثشسػي ػيؼشٌٓٔٙمٝ لشاس ٔي

سيضي ٚ سٟيٝ ٚ سذٚيٗ ًشح ػبٔغ دس ٔشاحُ سؼييٗ ٔٛفك ٘ؼجز ثٝ ثش٘بٔٝ ITSٚ داؿشٗ يه  ITSثشداسي ثٟيٙٝ اص خذٔبر ثٟشٜ

 اي الذاْ ٌشدد. ٔشٙبػت ثب ؿشايي ٌٔٙمٝ ITSٞبي ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔشاحُ اػشاي دشٚطٌٜيشيساٞجشدٞب ٚ ػٟز

 

 هراجع
 

 .  ؿٕبسٜ ؿـٓ ؛ػبَ دْٚ ؛ٞبي سشافيهسبصٜ ؛«هشٚسر آٔٛصؽ ٚ سذٚيٗ فشًٞٙ سشافيه» (،1379)؛ اِؼبداردضؿىي، ٘ؼٓ[ 1]

؛ فلّٙبٔٝ دا٘ؾ ا٘شظبٔي؛ ػبَ «ًشاحي ٚ سذٚيٗ اٍِٛي ساٞجشدي سٛػؼٝ فشًٞٙ سشافيه»(، 1388[ اػٕبػيّي،ػّيشهب؛ فشٞي،ثشصٚ؛ )2]

 دٞٓ؛ ؿٕبسٜ دْٚ.   

سٚيىشد اسسمبء فشًٞٙ سشافيه  ثشسػي ٚ اطش ػٙؼي اثضاسٞبي آٔٛصؿي ثب»(، 1391ثٟب،ثبثه؛ )فش،ػّيشهب؛ ٔيش؛ اديتؿٟبة س،دٛحؼٗ[ 3]

  .وٙفشا٘غ ٟٔٙذػي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافيه ايشاٖ يبصدٕٞيٗ؛ «ؿٟشٚ٘ذاٖ

http://www.civilica.com/Papers-TTC11=یازدهمین-کنفرانس-مهندسی-حمل-و-نقل-و-ترافیک-ایران.html
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ٞفشٕيٗ وٙفشا٘غ ٟٔٙذػي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ؛ «سشافيه ٞبي ٍٕٞب٘يٞبي ٔٙبػت آٔٛصؽي سٚؽثشسػ»(، 1385يبٚسي،ٔحٕذسهب؛ )[ 4]

 سشافيه ايشاٖ.

دس افضايؾ ػٟٓ حُٕ  ثشسػي ٘مؾ فشًٞٙ ػبصي ٚ آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذاٖ»(، 1391ٔملٛدي،حؼيٗ؛ ٔملٛدي،حٛسيٝ؛ اكالح،ؿؼيت؛   )[ 5]

 ٖ.وٙفشا٘غ ٟٔٙذػي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافيه ايشا دٚاصدٕٞيٗ؛ «ٚ ٘مُ ػٕٛٔي

، «ايٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛؿٕٙذ دس وبٞؾ حٛادص ػبدٜاسصيبثي ٚهؼيز سلبدفبر دس ايشاٖ ٚ ٘مؾ ػيؼشٓ  »(، 1393ًبٞشي، ٚحيذ؛ )[ 6]

 .ػٛٔيٗ وٙفشا٘غ ّٔي سلبدفبر ػبدٜ اي، ػٛا٘ح سيّي ٚ ٞٛايي

ٕٞبيؾ ّٔي ، «ػبخشبس ٚ ٘حٜٛ ػّٕىشد ػيؼشٓ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛؿٕٙذ ثشسػي»(، 1393ٔؼلٛٔٝ، آغبػشيبٖ، ػذاِز، ايّٙبص؛ )[ 7]

 ٝ.٘يىي دػشبٚسدٞبي ٘ٛيٗ دس ػّْٛ ٟٔٙذػي ٚ دبياِىششٚ

، «اسصيبثي ٔٙبفغ ٚ ٞضيٙٝ ٞبي ػيؼشٓ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛؿٕٙذ»(، 1391[ افٙذي صادٜ، ؿٟشيبس؛ خوشائيبٖ، ػٕب٘ٝ؛ دٞمب٘ي، ٘بصِي؛ )8]

 يبصدٕٞيٗ وٙفشا٘غ ٟٔٙذػي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافيه ايشاٖ.
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