بررسی تأثیر استقرار کذهای یک پایگاه شهری به صورت مستقل در نقاط مختلف سطح شهر بر زمانهای مأموریت در یسد
زکتز هحوس حغي ًجفی
فاعوِ هٌقَری
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عواًِالغازات هلک حاتت

3

-1ػضَ ؽَرای پضٍّؾی هزکش تحقیقات پیؾگیزی ٍ هقاتلِ تا حَازث ٍ تالیا
-2کارؽٌاط هزکش تحقیقات پیؾگیزی ٍ هقاتلِ تا حَازث ٍ تالیا
-3کارؽٌاط ازاری هزکش هسیزیت حَازث ٍ فَریتّای پشؽکی اعتاى یشز

هقسهِ :تغیاری اس هزگّا ٍ ًاتَاًاییّای تلٌسهست تِ زلیل اًَاع حَازث ٍتیواریْا تِ ٍعیلِی هزاقثتّای اٍرصاًسظ پسیؼ تیوارعستاًی قاتسل
پیؼگیزی ّغتٌس ٍ ایي اهز هغتلشم ارائِی تِ هَقغ ایي هزاقثتّا اعت .اس آًجا کِ ایي هزاقثتّا تِ عَر ترققی تَعظ عیغتن اٍرصاًسظ پسیؼ
تیوارعتاًی کؾَر ( )115فَرت هیگیزز ایي هغالؼِ تا ّسف تزرعی ػولکزز پایگاُّای اٍرصاًظ ؽْزی زر ؽسْز یسشز زر ًیوسِی اٍل عسال 91
اًجام ؽسُ اعت .یک تزرعی زر هحسٍزُی سهاًی 2هاُ قثل ٍ  2هاُ تؼس اس حذف یکی اس پایگاُّای ؽْزی تِ هٌظَر تزرعی تأحیز اعتقزار کسسّای
یک پایگاُ ؽْزی تِ فَرت هغتقل زر ًقاط هرتلف عغح ؽْز یشز تِ جای اعتقزار زٍ کس زر یک پایگاُ کِ تسز اعساط زعستَرالؼولْای اتال سی
ٍسارت تایس اًجام ؽَز ٍ تاحیز آى تز سهاىّای هأهَریت اًجام گزفتِ اعت.

رٍػ کار :زر ایي هغالؼِ تَفیفی س تحلیلی کِ تِ فَرت هقغؼی عی ًین عال اٍل  1391زر 10پایگساُ ؽسْزی تسِ فسَرت عزؽسواری اس
ًتایج هاهَریتْای هزکش هسیزیت حَازث ٍ فَریتّای پشؽکی اعتاى یشز فَرت گزفت زازُّا جوغ آٍری ٍ تزای تحلیل اعالػات اس ًزم افسشار
آهاری  SPSS 16اعتفازُ ؽس .تؼساز هأهَریتّای حثت ؽسُ زر عیغتن اعالػاتی زر 10پایگاُ ؽْزی زر ًیوِی اٍل عال (تاپایاى ؽْزیَرعال )1391
ؽاهل  14098تَزُ اعت .کِ هیاًگیي سهاىّای هأهَریت زر عغح ؽْز یشز هحاعثِ ٍ یک تزرعی زر هحسٍزُی سهاًی 2هساُ قثسل اس حسذف یسک
پایگاُ ؽْزی ٍ ّوچٌیي 2هاُ تؼس اس حذف یکی اس پایگاُّای ؽْزی اًجام گزفتِ اعت.

ًتایجً :تایج تزرعی اًجام ؽسُ زر ًیوِی اٍل عال ًؾاى زٌّسُی سهاى هٌاعة پاعد زّسی زر سهساىّسای هأهَریست هٌساع ؽسْزی تسَزُ کسِ
هیاًگیي سهاى رعیسى تِ حازحِ زر ؽؼ هاِّی اٍل عال زر زُ پایگاُ ؽْزی تِ عَر هتَعظ  5.59تَزُ کِ تاتَجِ تِ آییي ًاهِ عزح پَؽؼ فزاگیز
س سهاى رعیسى تز تالیي تیوار زر ّؾتاز زرفس هَارز کوتز اس  8زقیقِ س ایي سهاى هٌاعة تَزُ اعت .سهاى پاعد زّی زر تاسُ سهاًی قثل اس هساذلسِ
(حذف یک پایگاُ ؽْزی) تِ عَر هیاًگیي  0/429±5/37تزآٍرز گززیس ٍ عپظ زر تاسُ زٍ هاُ تؼس اس هساذلِ (تؼس اس اًتقال کس تِ هحل افلی زر
پایگاُ ؽْزی ٍ زٍ کسُ ؽسى آى پایگاُ تز اعاط زعتَرالؼول) هیاًگیي زر  9پایگاُ ؽْزی 0/690±6تسعت آهس کِ تا آسهسَى ّسای آهساری

t test

راتغِی هؼٌازاری تیي اعتقزار زٍ کس زر یک پایگاُ زٍکسُ تا تَسیغ کسّای پایگاُ زارای زٍ کس زر عغح ؽسْز ٍ افسشایؼ سهساى پاعسد هؾساّسُ
گززیسّ )p=0/049) .وچٌیي راتغِ هؼٌازاری زر تَسیغ ًاهٌاعة زر تؼساز هأهَریتّای پایگاّْای زیگز هؾاّسُ گززیسس .تَضسیح ایٌکسِ تسا تَسیسغ
کسّا زر عغح ؽْز هحسٍزُ ّز پایگاُ زچار تغییز ؽسُ ٍ ّز کس هحسٍزُ هؾرـ ذَز را پَؽؼ ذَاّس زاز کِ تز ایي اعاط تَسیسغ هأهَریتْسا
زر سهاًْای ذاؿ زچار هؾکل ؽسُ ٍ تَسیغ ًاهٌاعة زر تؼساز تز اعاط سهاى ٍ هکاى ًیش هؾاّسُ ؽس.

:جساٍل

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
before
N

after
9

9

Mean

5.3744

6.0000

Std. Deviation

.42971

.69031

Absolute

.125

.186

Positive

.108

.186

Negative

-.125

-.181

Kolmogorov-Smirnov Z

.376

.558

Asymp. Sig. (2-tailed)

.999

.914

Normal Parameters

a

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

before

5.3744

9

.42971

.14324

after

6.0000

9

.69031

.23010

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean
Pair 1

before - after

-.62556

Std. Deviation Std. Error Mean
.80714

.26905

Lower
-1.24598

Upper
-.00513

t
-2.325

df

Sig. (2-tailed)
8

 ایي پضٍّؼ ًؾاى زاز کِ هیاًگیي سهاى پاعد اٍرصاًظ زر ؽْز یشز قاتل قثَل اعت ٍ تا تَجِ تسِ حسذف یسک پایگساُ زر:تحج ًٍتیجِ گیزی
 تا تَجِ تِ هیساًگیي سهساًی. عغح ؽْز ػلیز ن ػسم تغییز زر تؼساز کسّای ػولیاتی افشایؼ سهاى پاعد ٍ تؼساز هأهَریتْا زر هٌاع زیگز رخ زاز
تا تواهی کوثَزّا زر تأهیي هکاى پایگاُ تَسیغ کسّای یک پایگاُ ؽْزی اس ًظز کاّؼ زر سهاى پاعد کِ یکسی اس هْسنتسزیي هللفسِّسا زر تؼیسیي
.کارایی اٍرصاًظ پیؼ تیوارعتاًی اعت ًغثت تِ راّکار اعتقزار زٍ کس فؼال زر یک پایگاُ عَزهٌستز ذَاّس تَز

.049

هٌاتغ :
-1تْزاهی م.ا.رًجثزػشت آتازی م.ارسؽیاتی ػولکززذسهات اٍرصاًظ پیؼ تیوارعتاًی یشززرعال ٍ1388عِ هاِّ ًرغت .1389فقلٌاهِ ػلوی
پضٍّؾی زاًؾکسُ تْساؽت یشز.هجلِ علَع تْساؽت عال ًْن ؽوارُ چْارم سهغتاى 1389ػ هغلغل30.:
 -2آئیي ًاهِ عاهاًسّی پَؽؼ فزاگیز ذسهات فَریت ّای پشؽکی پیؼ تیوارعتاًی هقَب / 155081ت  ُ 34389هَرخ 1386/9/25
ّییت ٍسیزاى.
ً -3قسسیزی ا.تْازری م.ػولکززاٍرصاًظ پسسیؼ تیوارعسستاًی زرایسسزاى چؾسسن اًسسساسعزح پَؽسسؼ فزاگیز.هجلسسِ پزعسستاری هزاقثسست ٍیسسضُ زٍرُ
 2ػ4سهغتاى .1388ؿ 139تا143.
-4پٌاّی ف.ذاتوی م.ؽاذـ ّای ارایِ ذسهات اٍرصاًظ پیؼ تیوارعتاًی تزای کَزکاى زرتْزاى .1385هجلِ زاًؾسگاُ ػلسَم پشؽسکی ایسزاى
.69زٍرُ پاًشزّن .ػ.58تْار.1387

کلیس ٍاصُّا :اٍرصاًظ پیؼ تیوارعتاًی ارسؽیاتی ػولکزز سهاى پاعد

