
معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن   

ُرسازی در َسارٌ سًمَمایص بیه المللی معماری،عمران ي ض  

 44تیر ماٌ  -تُران 

 

 در وقلیٍ يسایل تاخیر زمان بر راٌ َىذسی طرح پارامترَای حساسیت آوالیس

 Aimsun ترافیکی ساز ضبیٍ افسار ورم از استفادٌ با ديخطٍ َایراٌ

 *، مُطیذ حیذریایرادک ريسیس ،یحجاز جعفر ذیس

  اَّاص، چوشاى ضْیذ داًطگبُ ػوشاى، گشٍُ ػلوی ّیئت ػضَ -1
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 چکیذٌ

دس رْبى اهشٍص حول ًٍمل همَلِ ای است کِ توبم هشدم ثٌحَی ثب آى دس استجبط هستمین ّستٌذ ٍ ثِ هَاصات 

حول ًٍمل . ثٌبثشايي ٍ تسْیالت ّوگبًی ًیض افضايص يبفتِ استحول ًٍمل سضذ ٍ تَسؼِ ضْشّب ًیبص ثِ خذهبت 

سیستن ّبی پیطشفتِ هذيشيت تشافیک، ًمطی اسبسی دس آسبيص، ايوٌی، التػبد، هحیظ صيست ٍ ... داسد. دس 

ثبضذ. دس ايي هیبى ّذف تٌْب حشکت ٍسبيل ًملیِ ًیست ثلکِ ثْیٌِ سبصی رشيبى ثب حذالل تبخیش ٍ صهبى سفش هی

ثبضذ. ثبتَرِ تشيي هؼیبس هیتبخیش ثِ دلیل ًوبيص صهبى سفش تلف ضذُ ٍ ّوچٌیي هیضاى سَخت هػشف ضذُ هْن

یض تبحیشات اًکبس ًبپزيش عشح ٌّذسی ثش هیضاى تبخیش ٍ ايزبد غف ّبی عَالًی، دس ّبی دٍخغِ ٍ ًثِ اّویت ساُ

پژٍّص پیص سٍ هیضاى تبحیش پبساهتشّبی عشح ٌّذسی اص رولِ ضیت عَلی، ضؼبع لَس ٍ ... ثش هیضاى تبخیش 

َد ٍ ًبهِ ّبی هَرٍسبيل ًملیِ ثشسسی گشديذُ است. سٍش ثِ کبس گشفتِ ضذُ دس ايي پژٍّص ثشسسی آيیي

پبساهتش  افضاسیتحلیل ًشم ثبضذ. دس ًتیزِهی Aimsunسبص تشافیکی افضاس ضجیِسبصی دس ًشمهغبلؼبت پیطیي ٍ هذل

تشيي پبساهتش ثِ لحبػ تشيي ٍ پبساهتش ضؼبع لَس ثِ ػٌَاى کن اّویتػشؼ خظ ػجَس ثِ ػٌَاى پشاّویت

ثِ هٌظَس دستیبثی ًتبيذ ثب لبثلیت اعویٌبى ثیطتش ِ تبحیشگزاسی ثش هیضاى تبخیش ٍسبيل ًملیِ ضٌبختِ ضذ. اگش چ

 دس کٌبس ثشسسی ػبهل تشافیکی صهبى تبخیش، ػَاهل ديگش تشافیکی ًیض هَسد ثشسسی لشاس گیشًذ. تب الصم است

 

 ايوسبى افضاس ًشم دٍخغِ، ساُ تبخیش، صهبى ٌّذسی، عشح پبساهتشّبی حسبسیت، آًبلیض: َای کلیذی ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ٍ دس سیستن ّبی پیطشفتِ هذيشيت تشافیک، ّذف تٌْب حشکت ٍسبيل ًملیِ ًیست ثلکِ ثْیٌِ سبصی رشيبى ثب حذالل تبخیش 

کیفیت خذهت سسبًی دس يک تمبعغ، ضبخػی است کِ ثِ ٍسیلِ چٌذيي هؼیبس اص رولِ تبخیش، ظشفیت، سشػت، ثبضذ. صهبى سفش هی

ضَد. دس ايي هیبى تبخیش ثِ دلیل ًوبيص صهبى سفش تلف ضذُ ٍ ّوچٌیي گیشی هیُتؼذاد تَلف ّب، عَل غف ٍ دسرِ اضجبع اًذاص

تش ضذى سٍص ثِ سٍص هسبلِ حول ٍ ًمل ٍ ثبتَرِ ثِ اّویت هَضَع ٍ پیچیذُثبضذ. تشيي هؼیبس هیهیضاى سَخت هػشف ضذُ هْن

گشفت ضبيذ اهشٍصُ رَاثگَی هَسد استفبدُ لشاس هیرشيبى تشافیک دس رَاهغ، ثِ ٍالغ اثضاس تحلیل هٌْذسی تشافیک کِ دس گزضتِ 

. ]1ٍ2[تشيي اثضاسّبی کًٌَی تحلیل هٌْذسی تشافیک استّب ًجبضذ. استفبدُ اص ضجیِ سبصی کبهپیَتشی يکی اص هْنتحلیل ضجکِ ساُ

افضاسّبی ثسیبسی ثشای تب کٌَى ًشم ثبضذ.ای هیّبی سايبًِضجیِ سبصی دس ٍالغ اسائِ ديٌبهیکی سبهبًِ دًیبی ٍالؼی ثب استفبدُ اص هذل

سبص خشد تشافیک افضاس ضجیِافضاس يک ًشمافضاسّبست. ايي ًشميکی اص ايي ًشم Aimsunاًذ کِ ًشم افضاس سبصی تشافیک تْیِ ضذُضجیِ

  .]3[سبصی کٌذثبضذ کِ لبدس است ّشگًَِ ضشايظ تشافیکی سا ثشای ّش ضجکِ ای اص هؼبثش ضْشی ٍ ثشٍى ضْشی ضجیِهی

 ٍ هغبلؼِ ظشفیت دٌّذ،%( سا تطکیل هی84 حذٍد دس)کطَس ساّْبی ضجکِ اص تَرْی لبثل دسغذ دٍخغِ، ساّْبیًظش ثِ ايٌکِ 

 يک خظ ّبساُ ًَع ايي دس. است ثَدُ حبئض اّویت ًمل ٍ حول سيضیثشًبهِ ٍ تشافیک هٌْذسی هجبحج دس ّوَاسُ ّبساُ ايي عشاحی

 دلیل ثِ ساّْب ًَع ايي دس تشافیک ػولکشد گیشیاًذاصُ ٍ اسصيبثی. ضذُ است فشاّن( خظ دٍ هزوَػبً) حشکت رْت ّش ثشای ػجَس

خظ،  ّوبى اص ػجَسی رشيبى ثش ػالٍُ خظ ّش دس ػجَسی تشافیک صيشا هیشٍد، حسبةثِ پیچیذُ يک هَضَع آًْب خبظ ٍيژگیْبی

 .]4[ثبضذهی ًیض همبثل خظ اص ػجَسی ًملیِ تشافیک ٍسبيل اص هتأحش

 ضريرت تحقیق -2

 اغلت ساّْبی دس کِ است هؼضلی عَالًی ّبی غف ايزبد ٍ ساًٌذگی ثبتَرِ ثِ ٍضؼیت ًبهٌبست عشح ٌّذسی کطَس تػبدفبت

 افضايص سفشّب، تأخیش صهبى افضايص تشافیک، ايوٌی سغح کبّص هَرت ضْشی، هٌبعك دس هطکل ايي ثخػَظ.  داسد ٍرَد کطَس

هی ضَد. ثبتَرِ ثِ تبحیشات اًکبس ًبپزيش عشح ٌّذسی ثش هیضاى  آًْب تَسظ ضذُ تَلیذ ّبی آاليٌذُ ًیض ٍ خَدسٍّب سَخت هػشف

تبخیش ٍسبيل ًملیِ ٍ ثشای ثْجَد ٍضؼیت هَرَد الصم است ثذاًین تبحیش ّشيک اص پبساهتشّبی عشح ٌّذسی ساُ اص رولِ ػشؼ ساُ، 

 ثش تشافیک ثِ چِ غَست خَاّذ ثَد.ضیت عَلی، ضیت ػشضی، تؼذاد خغَط، عَل هسیش ٍ ... 



معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن   

ُرسازی در َسارٌ سًمَمایص بیه المللی معماری،عمران ي ض  

 44تیر ماٌ  -تُران 

 

 َذف تحقیق -3

ثب تَرِ ثِ هسبئل ػٌَاى ضذُ ّذف اص هغبلؼِ حبضش تؼییي هیضاى تبحیش پبساهتشّبی ٌّذسی اص رولِ ػشؼ خغَط، ػشؼ ضبًِ، 

 ثبضذ.ضیت عَلی، ضیت ػشضی ٍ ضؼبع لَس ثش هیضاى تبخیش ٍسبيل ًملیِ هی

 ريش تحقیق -4

سبصی لغؼِ هَسد هغبلؼِ ّبی عشح ٌّذسی ساُ، الذام ثِ هذلّبی پیطیي ٍ آيیي ًبهٍِّصدس پژٍّص حبضش پس اص هغبلؼِ پژ

 افضاس ٍ تحلیل ًتبيذ ضذُ است.دس ًشم

 تعییه مطخصات قطعٍ مًرد مطالعٍ 4-1

ّبی هحَسی فشضی ثب هزوَػِ ای اص هطخػبت اٍلیِ ثش هجٌبی آيیي ًبهِ عشح ٌّذسی ساُلغؼِ ای اص دس ايي پژٍّص اثتذا 

دس  ٍسیلِ ًملیِ هؼبدل سجک دس سبػت ثشای ّش رْت سفت ٍ ثشگطت 1000حزن تشدد حبثت دس ًظش گشفتِ ضذ.  415ايشاى ًطشيِ 

 ثبضذ.هی 1گشفتِ ضذُ ثشای هسیش هغبثك رذٍل  هطخػبت ٌّذسی اٍلیِ دس ًظشًظش گشفتِ ضذُ است. 

 

 ]5[ايلیٍ محًر مًرد مطالعٍ َىذسی مطخصات : 1جذيل 

 اغلی ًَع ساُ

 km/h 90 سشػت عشح

 m 3.65 ػشؼ سَاسُ سٍ

 m 1.85 ػشؼ ضبًِ

 % 2 ضیت ػشضی هسیش هستمین

 % 6 ضیت ػشضی هسیش ٍالغ دس لَس

 % 0 ضیت عَلی

 m 500 ضؼبع لَس
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 تاخیر يسایل وقلیٍ 4-2

هزجَس ثِ تحول آى دس عَل سفش  ضَد کِ ٍسیلِ ًملیِ ػلیشغن خَاست ساًٌذُ هشثَعِ،تبخیش دس ػلن تشافیک ثِ صهبًی گفتِ هی

ثشد ٍ يب سشػتص اص همذاس سشػت رشيبى آصاد هشثَط ثِ ساُ هَسد ثبضذ ٍ دس ايي ثبصُ صهبًی، يب دس تَلف کبهل ثِ سش هیخَد هی

اصای ايي هَلفِ ػجبست است اص هیبًگیي صهبى تبخیش ٍاسد ثش ّشيک اص ٍسبيل ًملیِ ػجَسی اص هذل ثِ  .]6[گشدداستفبدُ کوتش هی

 ّشکیلَهتش هسبفت پیوَدُ ضذُ تَسظ ٍسبيل ًملیِ دس هذت صهبى ضجیِ سبصی.

ٍلفِ سهپ پبيبًی ّب ٍ رشيبى ثی، هیذاىدس آيیي ًبهِ ّبی هَرَد، هحبسجبت تبخیش تٌْب ثشای تمبعؼبت چشاغذاس ٍ ثذٍى چشاؽ

ٍ ثشای لغؼِ سبدُ ای اص ساُ ٍرَد ًذاسد. ايي هَضَع هٌغمی است چشاکِ تب صهبًی کِ  ]7[ذثبضهَرَد هی تمبعغ غیش ّوسغح

ػبهلی ثشای تبخیش ٍسبيل ًملیِ ٍرَد ًذاضتِ ثبضذ، ٍسبيل ًملیِ ثِ ساحتی ٍ ثذٍى ّیچگًَِ هبًؼی ثب سشػت آصاد ثِ رشيبى خَد 

ّبيی دس دٍ لسوت اص هسیش، دٍسثشگشداىٍى هبًغ، دس گبم دٍم پس اص آًبلیض ًتبيذ ثشای هسیش ثذدٌّذ. لزا دس ايي پژٍّص اداهِ هی

-ًوبيی ضوبتیک اص هحَس هَسد هغبلؼِ هی 1ضکل  ثبضذ.ٍ ثشسسی تؼجیِ گشديذُ است تب ػبهل تبخیش لبثل هطبّذُ  ثشای ّش رْت

 ثبضذ.

 

 تصًیر ضماتیک قطعٍ مًرد مطالعٍ :  1ضکل
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 Aimsunافسار معرفی ورم 4-3

ثبضذ کِ لبدس است ّشگًَِ سبص خشد تشافیک هیافضاسّبی ضجیِيکی اص ًشم Aimsunافضاس گفتِ ضذ ًشم تشّوبًغَس کِ پیص

اًذ اص: افضاس ػجبستّبی ايي ًشمسبصی کٌذ. ثشخی تَاًبيیضشايظ تشافیکی سا ثشای ّش ضجکِ ای اص هؼبثش ضْشی ٍ ثشٍى ضْشی ضجیِ

گیشی تؼذاد، لبثلیت تؼشيف ضٌبسبگش رْت اًذاصُ، VMSحَادث ٍ تبثلَّبی  ػولکشد دس صهیٌِ هسیشّبی ضشيبًی، هذل کشدى احش

 سبصی گشافیکی سِ ثؼذی رشيبى تشافیکضجیِ، ODحضَس، سشػت ٍ...، هذلسبصی تمبضبی سفش ثشاسبس رشيبى تشافیک ثب هبتشيس 

ّبی غیشّوسغح، جیل احذاث تمبعغّبی صيشسبختی اص لتَاى ثِ تزضيِ ٍ تحلیل عشحافضاس هیّوچٌیي اص کبسثشدّبی ايي ًشم

ای ٍ ػَاسضی ٍ ّوچٌیي ًَاحی ٍاپبيص ضذآهذ هبًٌذ عشح صٍد ٍ فشد ّب، هیبديي ٍ ... ، هغبلؼبت هحیغی، هغبلؼبت ّضيٌِ ربدُتًَل

ّبی هوٌَػِ، عشاحی ضجکِ هؼبثش ٍسیستن پطتیجبًی ثشای هذيشيت حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ ّوچٌیي تؼشيف ساّجشدّبی ٍ هحذٍدُ

اص  یچیذُ هیذيشيت تشافیک دس ضجکِ هبًٌذ تػبدفبت، سذ هؼجش، تغییش هسیش خَدسٍّب ثشاسبس حزن تشافیک ٍ ... اضبسُ کشد.پ

ّب دس ٍاحذ تَاى هیضاى هػشف سَخت، هیضاى تشدد، هیضاى آلَدگی َّا، سشػت دس ضجکِ، تؼذاد تَلفافضاس هیّبی ايي ًشمخشٍری

 .]8,9[هیضاى تبخیش دس لجل ٍ ثؼذ ٍ ... سا ًبم ثشدصهبى، چگبلی، صهبى سفش دس ضجکِ، 

 Aimsunافسار سازی قطعٍ مًرد مطالعٍ در ورمضبیٍ 4-4

هحیظ ًشم افضاس تػَيش َّايی  ، پس اص ٍاسد ًوَدى ًمطِ داسای همیبس دسAimsunثِ هٌظَس ايزبد ٌّذسِ تمبعغ دس ًشم افضاس 

هَسد ًیبص است سا دس ًشم افضاس ٍاسد ًوَدُ ٍ ثب همیبس ًمطِ اٍلیِ تغجیك دادُ يب ّش تػَيش ديگشی کِ ثشای داضتي رضيیبت ثیطتش 

افضاس اتَکذ ثشای تشسین اٍلیِ پالى هسیش استفبدُ ضذُ است. پس اص آى الذام ثِ تشسین همبعغ ساُ ضَد.دس پژٍّص پیص سٍ اص ًشمهی

ّبی همبعغ ساُ تبحیشگزاس دس تشيي ٍيژگیضَد. اص هْنّب هیّبی ٌّذسی ايي صيشسبختّب ثِ يکذيگش ثب تَرِ ثِ ٍيژگیٍ اتػبل آى

ّبی ٍسٍدی ثِ تمبعغ، تؼذاد ٍ ػشؼ تَاى ثِ هَاسد صيش اضبسُ ًوَد: ًَع ّشيک اص ساُضجیِ سبصی رشيبى تشافیک يک تمبعغ هی

بص دس همغغ، فبغلِ ديذ ٍ خغَط ػجَسی، ٍرَد يب ػذم ٍرَد خغَط اختػبغی ٍ يب اًجبسُ ثشای حشکبت گشدضی، حذاکخش سشػت هز

 ظشفیت ػجَسی ّش خظ اص همغغ.

ثشداضت ضذُ اص ضجکِ ٍالؼی  پس اص سبخت ضجکِ ٍ ارضای آى، لذم ثؼذی تؼشيف رشيبى تشافیک ٍ ثبسگزاسی ضجکِ ثب رشيبى

سٍش رشيبى تشافیک ٍ  کٌٌذ، سٍش تَصيغافضاسّبی تشافیکی اص دٍ سٍش ثشای ٍسٍد اعالػبت تشافیکی استفبدُ هیهی ثبضذ. ػوَهبً ًشم
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اص اًؼغبف پزيشی ثیطتشی ثشخَسداس است ٍ  تَصيغ رشيبى تشافیکهمػذ. سٍش هبتشيس هجذا/همػذ ًسجت ثِ سٍش -هبتشيس هجذا

ثبضذ. ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ هطخع ثَدى همػذ ّشيک اص خَدسٍّب دس ضجکِ، دس غَست ثشٍص اًسذاد دس ًیبصهٌذ اعالػبت کوتشی هی

تَاًٌذ ثِ هسیشّبی ربيگضيي سٍی آٍسًذ. لزا دس ايي پژٍّص سٍش هبتشيس دسٍّب ثِ غَست خَدکبس هیلسوتی اص هسیش خَ

هجذا/همػذ ثشای تؼشيف احزبم تشافیک ثشگضيذُ ضذُ است. دس ايي سٍش ًمبط هجذا ٍ همػذّبيی ثشای ضکل گیشی ٍ رزة سفش 

همػذ دس ًظش گشفتِ -هبتشيس هجذا گشدد.تَصيغ سفش تؼشيف هیضًَذ ٍ هیضاى تشدد ثیي ّش هجذا ٍ همػذ ثب کوک هبتشيس تؼجیِ هی

 .ثبضذضذُ ثشای هسیش ثِ غَست صيش هی

 

کِ دس ٍالغ  ّوبى تغییش دس ّشيک اص  گشديذثشای تحلیل هطخع همػذ، سٌبسيَّبی هختلف -س هجذاتخػیع هبتشيپس اص 

. ثِ ػجبستی دس ّش هشحلِ اص تحلیل، يکی اص پبساهتشّبی عشح (2)هغبثك رذٍلثبضذپبساهتشّبی عشح ٌّذسی دس ًظش گشفتِ ضذُ هی

گشدد. الصم همػذ هَسد ًظش فشاخَاًی ضذُ ٍ هذل ثشای ضشايظ رذيذ آًبلیض هی-سپس هبتشيس هجذاتغییش لشاس گشفتِ ٌّذسی هَسد 

ثشای اسائِ خشٍری، چٌذيي ثبس هذل سا ارشا کشدُ ٍ اص هیبى خشٍری ّبی ثِ دست آهذُ، هیبًگیي  Aimsunافضاس ثِ رکش است کِ ًشم

کٌذ. چشاکِ هیضاى تشدد اص همغغ خبغی اص هسیش ثشای يک لحظِ ثب لحظِ ديگش يکسبى ًیست. دس هغبلؼِ پیص سٍ هذل گیشی هی

الصم ثِ رکش  لبثل هطبّذُ است. 2ثبضذ کِ دس رذٍل ٍری تحلیلی هیهشتجِ هَسد آًبلیض لشاس گشفتِ ٍ هیبًگیي ايي اػذاد، خش 5ثشای 

آًبلیض هذل دس دٍ گبم غَست گشفتِ است کِ دس گبم اٍل هسیش ثذٍى دٍس ثشگشداى ٍ دس گبم دٍم ثب دٍسثشگشداى عشاحی است کِ 

  گشديذُ است.
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 افساري وتایج ورم مطخصات َىذسی ثاوًیٍ قطعٍ مًرد مطالعٍ : 2جذيل

 ضشايظ حبًَيِ ضشايظ اٍلیِ پبساهتش سديف
تبخیش ٍسبئل 

 (sec/km)ًملیِ

1 
 m 5.5 m 3.65 ػشؼ سَاسُ سٍ

9.1 
 m 0 m 1.85 ػشؼ ضبًِ

 11.57 %12 % 0 ضیت عَلی 2

 m 200 m 11 500 ضؼبع لَس 3

 

 

 

 ومًدار آوالیس حساسیت پارامترَای طرح َىذسی بر میسان تاخیر يسایل وقلیٍ در گام ايل : 2ضکل

 )مسیر بذين ديربرگردان(
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 : ومًدار آوالیس حساسیت پارامترَای طرح َىذسی بر میسان تاخیر يسایل وقلیٍ در گام ديم 3ضکل

 )مسیر با ديربرگردان(

 

 ّش يک اص حبلت ّبی رکش ضذُ ثیبًگش هَاسد صيش است:  3ٍ 2ٍ اضکبل  2دس رذٍل

 دسغذ 12تغییش دس ضیت عَلی ٍ افضايص ضیت عَلی ساُ تب  -1حبلت 

هتش دسًظش گشفتِ  5حذالل  هتش سَاسُ سٍ ٍ ضبًِ ساُ 3.65تغییش دس ػشؼ ساُ )ػشؼ هفیذ ساُ دس ايي حبلت ثزبی  -2حبلت 

 .(ضذُ است

 تغییش دس ضؼبع لَس -3حبلت 

-ثیبًگش ًوَداس آًبلیض حسبسیت پبساهتشّبی عشح ٌّذسی ثش هیضاى تبخیش ثشای هسیش ثذٍى تؼجیِ دٍسثشگشداى هی 2 ضوبسُ ضکل

-حبًیِ ثش کیلَهتش هی 1.88)حبلت اٍلیِ( ثشاثش 0گشدد هیضاى تبخیش ثشای سٌبسيَی ضوبسُثبضذ. ّوبًگًَِ کِ دس ايي ضکل هطبّذُ هی

حبًیِ ثش کیلَهتش افضايص  0.02گشدد کِ تبخیش ثِ هیضاى % افضايص دادُ ضذُ است هطبّذُ هی12 ثبضذ. دس حبلتی کِ ضیت هسیش ثِ

 گشدد کِ ايي همذاس ثشای ثمیِ سٌبسيَّب ًسجت ثِ حبلت اٍلیِ حبثت ثبلی هبًذُ است. پیذا کشدُ است ٍ ًیض هطبّذُ هی

حبًیِ ثش کیلَهتش ثِ دست آهذُ  11.2)حبلت اٍلیِ(  0ضوبسُ ضَد هیضاى تبخیش ثشای سٌبسيَ هطبّذُ هی  3ّوبًگًَِ دس کِ ضکل

ضَد کِ هیضاى تبخیش ثِ  دسغذ تغییش دادُ ضذ ٍ هطبّذُ هی 12ضیت عَلی اص غفش دسغذ ثِ  1است. دس سٌبسيَی ضوبسُ

11.2 11.57 
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الغ افضايص ػشؼ خظ سٍ ٍ دس ٍثب اضبفِ ًوَدى ػشؼ ضبًِ ثش ػشؼ سَاسُ 2حبًیِ ثش کیلَهتش سسیذُ است. دس سٌبسيَی ضوبس11.57ُ

هتش  200هتش ثِ  500ضؼبع لَس اص  3حبًیِ ثش کیلَهتش سسیذُ است. دس سٌبسيَی ضوبسُ 9.1هیضاى تبخیش ثِ  هتش 5.5ثِ  ػجَس

کبّص ضؼبع  است کِ الصم ثِ رکش .است سسیذُحبًیِ ثش کیلَهتش  11گشدد کِ هیضاى تبخیش ثِ دادُ ضذُ است ٍ هطبّذُ هی کبّص

ثب تَرِ ثِ کبّص سشػت حشکت هزبص دس لَس ثب ضؼبع کوتش سسذ ثبضذ ٍ ثِ ًظش هیی ًوَدى ضشايظ هسیش هیشاًلَس دس رْت ثح

ٍ  دس ايي پژٍّص ثب تَرِ ثِ کبّص ضؼبع لَس ايي اتفبق هحمك ًطذ. دلیل ايٌست کِ یکييبفت لهیضاى تبخیش ثبيستی افضايص هی

 کبّص پیذا کشدُ است.، هیضاى تبخیش کَتبُ تش ضذى عَل هسیش پیوَدُ ضذُ
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 گیریوتیجٍ -5

 :تَاى ػٌَاى کشد هی افضاسیثبتَرِ ثِ ًتبيذ ثِ دست آهذُ اص تحلیل ًشم

  دس يک لغؼِ هطخع اص ساُ، ثذٍى ٍرَد ّیچگًَِ هبًغ اػن اص تمبعغ، ًمغِ دستشسی، دٍس ثشگشداى ٍ ... ثب تغییش هطخػبت

 گشدد.ٌّذسی تغییش خبغی دس هیضاى تبخیش هطبّذُ ًوی

 .اص هیبى ػَاهل ٌّذسی تغییش دس ضؼبع لَس تبحیش چٌذاًی دس هیضاى تبخیش ًخَاّذ داضت 

 َدس کبّص يب افضايص تبخیش خَاّذ داضت. اهل تغییش ػشؼ ساُ تبحیش لبثل تَرْیاص ثیي ايي ػ 

  ُتش ضذى ٍ کبّص صهبى تبخیش ثِ ػلت کبّص ضؼبع لَس ٍ کَتب 3ثب تَرِ ثِ هیضاى تبخیش هشثَط ثِ سٌبسيَی ضوبس ُ

دُ ٍ الصم است تبحیش ايي لبثل اعویٌبى ًجَ تشافیکی، ٍاضح است کِ ًتیزِ گیشی ثشاسبس تٌْب يکی اص ػَاهل عَل هسیش پیوَدُ ضذُ

 ًیض سٌزیذُ ضَد. تشافیکی ثش ػَاهل ديگش پبساهتش ٌّذسی
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