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 چکیدٌ :
هٌاسب، یىی اص اخضاء باضٌذ. فشاّن آٍسدى تَغیفات هسیش ساّبشی بِ سَی یه همػذ هؼیي هیخْت  ییّادستَسالؼول ،شیهس فاتیتَغ

ّای غیشاًساًی واسبشاى هْن اقالػات ًاٍبشی بشای واسبشاى هختلف، ًظیش ساًٌذگاى، گشدضگشاى، واسبشاى با هؼلَلیت ّای خاظ ٍ حتی گًَِ

-حیف هیهَسد استفادُ دس هىالوات سٍصهشُ اًساًْا، اص خْات گًَاگَى ٍابستِ بِ پاساهتشّای صهیٌِ ضخع ٍ ه شیهس فاتیتَغباضذ. هی

باضذ؛ بذیي هؼٌی وِ بش اساس خػَغیات فشدی قشفیي هىالوِ، هیضاى آضٌایی آًْا با هحیف ٍ ّوچٌیي خػَغیات ساختاسی هحیف، 

 یٌذُیًسل آ هفَْهی یدس تَسؼِپاساهتشّایی  يیدس ًظش گشفتي چٌهوىي است اص فشد بِ فشد ٍ اص هحیف بِ هحیف دیگش، تغییش یابذ. 

سا افضایص ٍ تؼاهل با واسبش  یاستباق یضذُ اص ًظش خٌبِ ذیتَل فاتیتَغسا بْبَد دادُ ٍ واسایی  ّاستنیس يیػولىشد ا ،یًاٍبش یّاستنیس

ای، دس تَغیفات ّای هكالؼات صهیٌِبِ ػٌَاى یىی اص خٌبِ "افضًٍگی اقالػات"ایي همالِ بِ قَس خاظ، بِ بشسسی هفَْم  .خَاّذ داد

ستا، ػباسات بىاس سفتِ دس تَغیفات هسیش اص هٌظش ػولگشایاًِ هَسد هكالؼِ لشاس گشفتِ ٍ ًمص آًْا دس تسْیل پشداصد. دس ایي ساهسیش هی

ّوچٌیي یه . گیشدهَسد بشسسی لشاس هیدس واسبش  ٌاىیاقو دادیٍ اخاظ  فیدس ضشا تیهَفمووه بِ  ف،یتَغهَسد هشخغ ضٌاسایی 

 گشدد.بِ ّوشاُ هػادیك آًْا اسائِ هی ،شیهس فاتیٍابستِ بِ صهیٌِ دس تَغی افضًٍِاًَاع هختلف اقالػات بٌذی اص قبمِ
 

 افضًٍگی اقالػات، تَغیفات هسیش، صهیٌِ، ػولگشایی َای کلیدی :ياشٌ
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 مقدمٍ -1

ِ  ساّبشی بِ سَی یه همػذ هؼیي هیخْت  ییّادستَسالؼول ،شیهس فاتیتَغ  ٌنذ یفشآ یسناص باػن  سنادُ   باضنٌذ، ون

، 4بش اساس تفاٍت دس ًحَُ استباـ با واسبش دس سِ دستِ والهی  ّا ایي دستَسالؼول .[1-4]گشدًذ  هی یابیشیهس یذُیچیپ

ِ  ی والهی )وِ هی ّا ستَسالؼولضًَذ. دبٌذی هیقبمِ  1ای ٍ اضاسُ 2گشافیىی -تَاًذ ًَضتاسی یا گفتاسی باضنذ،، اص هللفن

وٌٌذ؛ دس حالیىِ تَغیفات گشافیىنی، ًوایطنی اص هحنیف ٍ     ّای صباى خْت اًتمال اقالػات هشبَـ بِ هسیش استفادُ هی

ی والهی ّستٌذ ٍ بنِ هٌظنَس    ّا ًیض هؼوَالً هىول دستَسالؼول  ّا ؛ اضاسُ[5, 1]وٌٌذ خػَغیات آى سا بِ واسبش اسائِ هی

بنش اسناس تَلینذ تَسنف      تَاى. اص خٌبِ دیگش، تَغیفات هسیش سا هی[6]گیشًذ تسْیل دسن والم هَسد استفادُ لشاس هی

 يیسٍابنف بن   فیتَغن  كین ٍ اص قش ونالم  یلِیسا بنِ ٍسن   شیهس فاتیتَغ  ّا اًساىبٌذی ًوَد. قبمِ "هاضیي"یا  "اًساى"

ایني حالنت،   . دس باضذهی فیهحفشد ٍ  5بِ صهیٌٍِابستِ وِ  ،وٌٌذ هی اىیب فیهح یبػش اتیٍ خػَغ 1یهىاً ی ّا ًطاًِ

 ف،یهحن  یسناختاس ّوچٌنیي خػَغنیات   هىالوِ، هیضاى آضٌایی آًْنا بنا هحنیف ٍ     خػَغیات فشدی قشفیيبش اساس 

 ،دس همابنل . [7]هحیف هَسد ًظش ّنذایت وٌنذ    "ایي"هخاقب خاظ سا دس  "ایي"ضَد وِ بتَاًذ دستَسالؼولی تَلیذ هی

اقالػنات   ختيیضذُ سا با دس ّن آه يییتؼ صیاص پ "گام گام بِ" ی ّا دستَسالؼول ،حیسا یابیشیهسهاضیٌی  ی ّا سیسشٍ

فالنذ اقالػنات    تَلیذ ضذُ دس ایني حالنت،   فاتیوٌٌذ. تَغ هی ذی، تَل ّا اباىیًمطِ )هاًٌذ ًام خػَاسؼ  ٍ یووّ ی،ٌّذس

پاساهتشّنای  دس ًظش گشفتي ًاگفتِ پیذاست  داسد. فیهحواسبش ٍ با  یخْت ساصگاس یووتش پزیشیبَدُ ٍ اًؼكاف ایصهیٌِ

ی )وِ بتَاًٌذ تؼاهل بْتشی هیاى اًساى ًاٍبش ی ّا ستنیس ی ٌذُیًسل آ هفَْهی ی تَسؼِتَاًذ دس صهیٌِ تا چِ هیضاى هی

 ذین تَل فاتیتَغن ٍ افضایص وناسایی    ّا ستنیس يیػولىشد ابْبَد  ٍ هاضیي فشاّن وٌٌذ، هثوش ثوش ٍالغ گشدیذُ ٍ هَخب

 .ضَدٍ تؼاهل با واسبش  یتباقاس ی اص ًظش خٌبِتَسف آًْا ضذُ 

"افضًٍگی اقالػات"دس ایي همالِ بِ قَس خاظ، بِ بشسسی هفَْم 
ِ اساسی  ی ّا خٌبِبِ ػٌَاى یىی اص  6  دس 7آگناّی صهیٌن

 فیدس ضنشا  تیهَفمووه بِ  ف،یتَغهَسد هشخغ هَخب تسْیل ضٌاسایی  8پشداصین. اقالػات افضًٍِهی شیهس فاتیتَغ

هوىي اسنت   یاًساً یدس حافظِ گًَاگَى هیستواتیس یخكاّا ي،یضَد. ػالٍُ بش ا دس واسبش هی ٌاىیاقو دادیٍ اخاظ 

تَاًٌنذ  هنی بنشد. اقالػنات افضًٍنِ     يیسا اص ب حیٍ اػَخاج وٌذ ٍ اهىاى لؿاٍت غح یفشد سا دچاس ًاّواٌّگ هیداًص هتش

 .[8]سا فشاّن ًوایٌذ تش كیدل یلؿاٍتگشدیذُ ٍ  اتٍ اػَخاخ ّایًاّواٌّگ گًٌَِیاهَخب تؼذیل 

 اقالػنات  یاسصش افضًٍگن ، 9ضٌاختی هىاًیبشسسی هفَْم افضًٍگی ٍ پیطٌِ آى دس هكالؼات صباىؾوي ، دس تحمیك حاؾش

"ػولگشایاًِ"اص هٌظش  شیهس فاتیدس تَغ
ِ اًَاع هختلف اقالػات بٌذی اص گشفتِ ٍ یه قبمِلشاس  یهَسد بشسس 40 ی افضًٍن

د. دس ایي ساستا، دس بخنص دٍم، پنس اص بشسسنی    گشدبِ ّوشاُ هػادیك آًْا اسائِ هی ،شیهس فاتیٍابستِ بِ صهیٌِ دس تَغ

ّای ػولگشایی، هَسد بحن  لنشاس    هكالؼات اًدام ضذُ دس ایي حَصُ، ٍابستگی تَغیفات هسیش بِ صهیٌِ، با تَخِ بِ خٌبِ

ِ   گیشد ٍ با چٌیي سٍیىشدی افضًٍگی اقالػات دس تَغیفات هسیش تطشیح هی هی ی  ضَد. سپس دس بخص سَم، ؾنوي اسائن

ضَد وِ ّش یه ًوایاًگش ٍابستگی تَغنیفات هسنیش   ّایی اص ّش قبمِ روش هی ٌذی اص افضًٍگی اقالػات، ًوًَِب یه قبمِ
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 یرمس یفاتاطالعات در بهبًد کارایی تًص یوقش افزيوگ

 پًر¬ملیکا سجادیان، فرید کریمی

باضٌذ. دس پایاى، دس بخص چْاسم، ًتایح ٍ تأثیشات افضًٍگی اقالػات دس تَغیفات هسیش بیناى   بِ صهیٌِ واسبش ٍ هحیف هی

 گشدد. ٍ پیطٌْاداتی خْت اًدام تحمیمات آتی اسائِ هی

 اطالعات افسيوٍ ي کاربرد آوُا در تًصیفات مسیر -2

-لابلینت داضنتي   لین بِ دل یهىاً ی ّا ًمص ًطاًِ ،شیهس فاتیتَغ ییواسآ یابیخْت اسصدس تحمیمات هتؼذد اًدام ضذُ 

ٍ  یىن یٍ گشافوالهنی   ی ّنا  استفادُ دس دسنتَسالؼول  تیدس حافظِ، لابل تشآساى یهاًذگاسّایی هاًٌذ   ا ٍدس ابتنذ  ژُین بنِ 

-9, 2, 4]لنشاس گشفتنِ اسنت     ذیتاوهَسد  ًسبت بِ تابلَّا طتشیب ییواسآدس ًْایت ٍ  ،گیشیتػوینٍ ًماـ  شیهس یاًتْا

 يینی تؼ ش،یهسن  شیین گنن ونشدى ًمناـ تغ    این دس غَست بشٍص خكنا   یابیباص تیلابل شیًظ یٍ ّوىاساى هَاسد سی. الٍل[44

ِ   اسبشدادى بِ و یآگاّ ش،یدس هس یشیگ نیتػو ی دٍ ًمكِ يیب ی فاغلِ اص  صیپن  یبؼنذ  یشین گ نیتػنو  ی دس هنَسد ًمكن

هٌاسنب ًنام    شیهس فیتَغ هی ی ّا یژگیسا بِ ػٌَاى ٍ "ًِاقالػات افضٍ"اص  مذاس هحذٍدی ه ذیبِ آى ًمكِ ٍ تَل ذىیسس

اص رونش   ضین پشّ ،فیبَدى تَغن  41كیٍ دل 41هشتبف، 42، هختػش44واهلدس تحمیمات  دیگش، هؼیاسّایی هاًٌذ . [2] اًذ بشدُ

َ   سا اصین ًهنَسد  حذ افضًٍِ دس اقالػات خضئی، ٍ اؾافِ وشدى  اتیخػَغ ّنای اسصینابی تَغنیف هسنیش      اى هؼیناس بنِ ػٌن

 .[42, 4] اًذ بشضوشدُ

ٍ ّوىناساى   یسنى سَِِ. تِگشفتنِ اسنت  لنشاس   یسسهَسد بش شیهس فاتیتَغ 45یاقالػات یهحتَادس بشخی دیگش اص تحمیمات، 

اًذ ونِ اوثنش   ذُیسس دِیًت يیٍ بِ اوشدُ  لیسا تحل  ّا ضذُ تَسف اًساى ذیتَل یىیگشافوالهی ٍ  شیهس فاتیساختاس تَغ

آًْنا ٍ   اتین اؾافِ ٍ خضئ یهىاً ی ّا ، ًطاًِ ّا ، فاغلِ ّا فلص ،ییایخغشاف یاغل ی ّا خْتیش آًْا ضاهل اقالػات افضًٍِ ًظ

 ی ّنا  شیتَاًٌنذ دس هسن   هنی  یٍل ستٌذیً یاقالػات ؾشٍس يیّستٌذ وِ گشچِ ا یهذػ يیّوچٌآًْا خادُ است.  فیتَغ

, 41] ووه وٌٌذ اىبِ واسبش ،یهىاً ی ّا ًطاًِ عیابْام دس تطخ ای ،ٌاىیدس غَست ٍخَد ػذم اقو ایٍ هستمین  یقَالً

-ُاًدنام داد   ّا اًساىیشّای تَلیذ ضذُ تَسف هس فاتیتَغ یسٍ بش یٍ ّوىاساى هكالؼات سیدً ،هطابِتحمیمی . دس [41

ِ ٍ  اصیً تٌْا اقالػات هَسد. دس ایي تحمیك، ًذا ضنًَذ،  ُ هنی ذین ًاه 46یاسنىلت  فاتیتَغن  ؾشٍسی اص تَغیفات هسیش )ون

ٍ  سیالٍلن دس ًْاینت،  . [42]پشداختٌنذ  وناسبشاى  ساّبنشی   یبنشا  فاتیتَغ يیابِ اسصیابی واسایی سپس استخشاج ضذُ ٍ 

وِ گشفتٌذ  دِیٍ ًتدادُ آضٌا ٍ ًاآضٌا سا هَسد هكالؼِ لشاس  ی ّا فیدس هح شیهس فاتیتَغ یساختاس ی ّا ّوىاساى تفاٍت

 .[2] داسًذبْتشی دس فشایٌذ ساّبشی  ییٍ واسآ تیفیو ّا،اص حی  تٌَع ٍ دلت هللفِ واهلتش شیهس فاتیتَغ

دس گشفتِ است. بذیي هؼٌا وِ آى هَسد هكالؼِ لشاس  ٍ ػوَهی یدس حالت ول "شیهس فاتیتَغ"، دس تواهی تحمیمات فَق

لؿناٍت   این ٍ  ،دًبنال وٌٌنذ   فیتَغ یهسا هكابك  شیهس هیوٌٌذ،  فیسا تَغ شیهس هیاص افشاد خَاستِ ضذُ وِ   ّا آى

ِ یا شغنین . ػلباضنذ ینا خینش   ؾشٍسی بشای فشایٌذ ساّبشی هنی اقالػات حاٍی  ،اسائِ ضذُ شیهس فیتَغیه وٌٌذ وِ   ٌىن

لنشاس دادًنذ، اهنا     صیهتفاٍت )آضٌا ٍ ًاآضٌا، ٍ تَسف افشاد هختلف هنَسد آصهنا   ی ّا فیخَد سا دس هح اتیفشؾ يمیهحم

 يیبٌنابشا ٍ اًنذ   ًطذُ ذیهىالوِ تَل هیدس هتي  فاتیتَغ يیوِ ا چشا ،داسًذ یووتش 47یشیٍفمپز ،هَسد هكالؼِ فاتیتَغ

ِ یدس ًت .ٌذیگض واسبش سا بشهی اصیً اقالػات هَسد ،خَد اتیفشؾ یِ یبش پاتَلیذ وٌٌذُ آى، فشد  اص ًظنش   فاتیتَغن ایني   ،دن

ِ  یبشخن  ،ایي حالنت . دس [45] هتفاٍت ّستٌذ یا بِ قَس لابل هالحظِ 49اقالػاتسكح ٍ  48اتیسكح خضئ  ی ّنا  اص خٌبن

 ضًَذ.   هیگشفتِ  ذُیًاد شیهس فاتیٍابستِ بِ صهیٌِ تَغ
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، هكالؼنِ  "ػولگشاینی "گینشد.  لشاس هی "ػولگشایی"، هَؾَػی است وِ دس حیكِ هفَْم ایصهیٌِّای لحال ًوَدى خٌبِ

ّای واسبش ٍ هحیف است. بِ ػباست دیگش، ػولگشاینی، ضنٌاخت هؼٌنای ینه ػبناست      چگًَگی تأثیشپزیشی والم اص صهیٌِ

 دناد یٍ ّوىناساى، دس ًظنش گنشفتي اّنذاف وناسبشاى ٍ ا      ٌگیگلنذ باضذ. دس ایي ساسنتا،  تحت ضشایف ٍ ػولىشد خاظ هی

ِ  هَسد بح  لشاس دادُ شیهس فاتیدس تَغ ییگشااص اخضاء هْن ػول یىیسا بِ ػٌَاى  20هطتشن ی ٌِیصه بنا   ایني اهنش   اًذ ون

همػنذ   هین ّش دٍ بنِ   ذُدٌّ خذُ ٍ پاسٌوٌ سَال ٌىِیاص ا ٌاىیٍ اقو فیداًص واسبش اص هح یابیسَال خْت اسص ذىیپشس

ًنذاسد، رونش    ییآضنٌا  فیونِ بنا هحن    یوناسبش  یضًَذ وِ بنشا  هی ادآٍسی يیّوچٌآًْا . ، لابل ٍغَل استوٌٌذ اضاسُ هی

 .[46] دٌّذُ باضذیاسیتَاًذ  هی یاؾاف یهىاً ی ّا ًطاًِ

بنِ صهیٌنِ سا دس    یهَؾَع ٍابستگ فشاًهتَغیفات هسیش اص هٌظش ػولگشایاًِ، دس یىی اص تحمیمات اًدام ضذُ دس اسصیابی 

بِ واسبش ٍابستِ است، بذیي هؼٌنا   ،شیهس فیاقالػات تَغ ایهحتَداد ٍ ادػا ًوَد وِ هَسد هكالؼِ لشاس  شیهس فاتیتَغ

 هین بنش ػولىنشد    یحنذ ٍا شیثأهتفاٍت هوىي است تن  شیهس فاتیتَغوِ بش اساس هیضاى داًص لبلی واسبشاى اص هحیف، 

ایدناد وٌنذ.   واسبشاى هختلنف  ػولىشد  بش یهتفاٍت تَاًذ اثشاتهی ىساىی شیهس فیتَغیا یه ٍ  ،داضتِ باضذخاظ واسبش 

"اقالػاتػولگشایاًِ  ایهحتَ"ٍی ایي هفَْم سا 
تأثیش یه تَغیف هسیش بنش ػولىنشد   "ٍ آى سا بِ غَست  ًوَد یهؼشف 24

 .  [47]تؼشیف وشد  "خاظساّبشی یه وابش 

 فیاص تَغ ّایی بِ بخصافضًٍِ وٌذ. اقالػات  هی فایٍابستِ بِ صهیٌِ ا یهىاً فاتیدس تَغ  ًمص هْوی ،اقالػات یافضًٍگ

 فیدس ضنشا  تین هَفم ف،یآساًتش هشخنغ تَغن   عیخْت تطخدس تَاًٌذ  اها هی ستٌذیً اصیهَسد ً ضَد وِ لضٍهاً اقالق هی

دس غنَست ػنذم    ژُیدس واسبش بِ ٍ طتشیب ٌاىیاقو دادیٍ ا ،،سد وشدى آى ای اباىیٍخَد تابلَ دس خهاًٌذ ػذم ) هٌتظشُشیغ

ًَ همالنِ  دس  یهىناً  فاتیدس تَغ اقالػات یاص افضًٍگ ایگَ یذ. هثالٌباض ذیهف ،فیبا هح ییآضٌا ٍ ّوىناساى اسائنِ    یپناساب

هىناى   هین . ػبناست دٍم بنِ   ذیشیسا دس ًظش بگ "968 ی ضواسُ"ٍ   "968ضواسُ  A اباىیخ": دٍ ػباست [48]ضذُ است 

ِ  اباىیتٌْا خ A اباىیاضاسُ داسد چشا وِ خ ىتای باضنذ ونِ    هنی  یقنَالً  یا ًظنش اسنت ونِ بنِ اًنذاصُ      هنَسد  ی دس هٌكمن

 یوناسبش  یبنشا  ایي اهشاست.  ، اقالػات افضًٍِدس ػباست اٍل "A اباىیخ" يیبٌابشا شد،یبشگ سا دس 900باالتش اص  ی ّا ضواسُ

 سنت، یي هَؾنَع هكلنغ ً  ین وِ اص ا یواسبش یبشا؛ ٍلی ضَد هی 22یداسد باػ  سَْلت دس باس ضٌاخت ییآضٌا فیوِ با هح

 .وٌذ ییاست تا بتَاًذ هشخغ هٌحػش بِ فشد سا ضٌاسا یؾشٍس ایافضًٍِ اقالػاتٍخَد چٌیي 

اقالػنات  ٍخَد سنكح هٌاسنبی اص    ىسَ،یاص ًیاص بِ هذیشیت هٌاسب داسد:  هسیش، فاتیدس تَغ ِاص اقالػات اؾاف استفادُ

اص ٍلی  ؛ضَد یابیشیتَاًذ باػ  بْتش ضذى ػولىشد واسبش دس هس هی -وٌٌذُ افتیدس یبِ هٌظَس واّص باس ضٌاخت -افضًٍِ 

 ضنَد هنی  ػنات دس پنشداصش اقال سشدسگوی واسبش ٍ واّص وناسایی  باػ   ،اقالػات افضًٍٍِخَد بیص اص حذ  گش،ید یسَ

اغنَل ضناهل    يین اتؼنذیل ًونَد:    سیگنش  "ی اًِیػولگشا ی هحاٍسُاغَل "لحال ًوَدى با تَاى هی هَؾَع سا يی. ا[49]

دس اغلنب  ، اسنت.  29بین ٍ تشت 28اختػناس  تین ٍ سػا 27اص ابْنام  ضی)با پشّ 26ٍ قشصػول 25هشتبف بَدى ،21تیوو ،21تیفیو

بنِ ػبناست دیگنش،    . [20]، هطنىل اسنت   شیهسن  فاتیاقالػات هَخَد دس تَغفَق دس اغَل هَاسد، سػایت ّوضهاى ولیِ 
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 یرمس یفاتاطالعات در بهبًد کارایی تًص یوقش افزيوگ

 پًر¬ملیکا سجادیان، فرید کریمی

واهنل   ،ًذاسد ییآضٌا فیوِ با هح یواسبش یبِ ػٌَاى هثال، بشا .ضَد هی يییواسبش تؼ یاصّایّش اغل با تَخِ بِ ً تیاٍلَ

 .استًسبت بِ اختػاس اسخح  ،اص ابْام ضیاست، ٍ پشّ تیبَدى اقالػات )وِ ّواى وو

 بىدی اطالعات افسيوٍ در تًصیفات مسیر طبقٍ -3

ایي بخص، یه قبمِ بٌذی اص اًَاع هختلف اقالػات افضًٍِ دس تَغیفات هسیش بِ ّوشاُ هػادیمی اص ّش قبمنِ اسائنِ   دس 

ٍخنَد داسًنذ سا هنَسد      ّنا  اًساىتَلیذ ضذُ تَسف  شیهس فاتیوِ دس تَغای افضًٍِاقالػات ضَد. دس ایي ساستا، اًَاع  هی

دادُ ضذُ است، افضًٍگی اقالػات دس تَغیفات هسیش ًِ تٌْنا  ًطاى  شی صی ّا صیشبخص. ّواًكَس وِ نیدّ لشاس هی یبشسس

تَاًٌنذ بنِ وناس گشفتنِ     ی هتفاٍتی هی ، اقالػات افضًٍِ بِ واسبش ٍ داًص لبلی اٍ بستگی داسد، بلىِ بش اساس صهیٌِ هحیف

 ضًَذ.

 30تأیید در طًل مسیر -3-1

دّذ وِ دس هسیش غحیح لشاس داسد. ایي ًَع  واسبش اقویٌاى هیای اص اقالػات افضًٍِ است وِ بِ تأییذ دس قَل هسیش گًَِ

گینشد.   اص اقالػات، بیطتش دس هسیشّایی با قَل صیاد وِ تغییشی دس خْت ٍ تَخیِ ٍخَد ًذاسد هَسد اسنتفادُ لنشاس هنی   

دّذ وِ بتَاًنذ   بِ واسبش ایي اهىاى سا هی "هسیش سا اداهِ دّیذ، دس قَل ساُ یه پوپ بٌضیي خَاّیذ دیذ"خوالتی هاًٌذ 

ِ        یی وِ دس قَل هسیش با آى هَاخِ هی ّا ٍ تشدیذ  ّا بش ابْام ی  ضَد غلبِ وٌذ ٍ اص ایني ونِ خشٍخنی هنَسد ًظنش ینا ًمكن

دّذ ونِ یىنی اص واسبشدّنای     ،. تدشبِ ًطاى هی4گیشی سا بِ اضتباُ سد ًىشدُ است اقویٌاى حاغل ًوایذ )ضىل  تػوین

، غشفاً خْت تأییذ دسستی هسیشی است وِ فشد دس پیص  ّا تَلیذ ضذُ تَسف اًساى ی هىاًی دس تَغیفات هسیش ّا ًطاًِ

ی هىاًی وِ ًسبت بِ هسنیش فاغنلِ داسًنذ     ّا یی هىاًی وِ دس قَل هسیش لشاس داسًذ بیطتش اص ًطاًِ ّا گشفتِ است. ًطاًِ

ی هىاًی ونِ اص هسنیش دٍس ّسنتٌذ بنِ      اّ ضًَذ. ّش چٌذ دس بشخی اص هَاسد، ًطاًِ تَاًٌذ بشای ایي هٌظَس استفادُ هیهی

 .  [2, 4]ای هَسد استفادُ لشاس گیشًذ  دلیل ٍخَد خاربِ بشای افشادی ًظیش گشدضگشاى هوىي است بِ قَس لابل هالحظِ

 

 
 "مسیر را ادامٍ دَید، در طًل راٌ یک پمپ بىسیه خًاَید دید. "مسیر:: تایید در طًل 1شکل 

 31چک کردن مضاعف -3-2

تَاًنذ وناس بسنیاس دضنَاسی      ی پیچیذُ، هنی  ّا ی تغییش خْت، هخػَغاً دس هحیف ّا گیشی ٍ هحل ضٌاسایی ًماـ تػوین

ِ لبل ینا بؼنذ اص تغیینش خْنت، ینا دس      ی اًساًی، ضاهل اقالػات اؾافی هشبَـ ب ّا باضذ. دس چٌیي ضشایكی دستَسالؼول

گیشی سا آساًتش ًوَدُ ٍ باس  باضٌذ تا بذیي قشیك ضٌاسایی ًماـ تػوین گیشی هی ی تػوین ی سسیذى بِ یه ًمكِ آستاًِ

، ّواًكَس وِ ًوایاى است، خیاباى آسیا بِ دٍ ضاخِ هٌطؼب ضذُ اسنت  2دس ضىل ضٌاختی سا واّص دٌّذ. بشای هثال، 

، با اضناسُ  "بِ داخل خیاباى آسیا بپیچیذ وِ دس ًبص آى یه باًه ٍخَد داسد"باضذ. دس ػباست  ًْا آسیا، هیوِ ًام ّش دٍ آ
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تؼینیي  "ضنَد. دًنیس اص لفنم     ی هَسد ًظش، ضٌاسایی هسیش غحیح آسناًتش هنی   بِ ٍخَد باًه دس تماقغ هسیش با ضاخِ

دّذ تا غحت هَلؼینت   وٌذ وِ دس حمیمت بِ واسبش ایي اهىاى سا هی یی استفادُ هی ّا بشای چٌیي دستَسالؼول "هَلؼیت

 [4]خَاًی داسد یا خیش  غحیح ّن فؼلی خَد سا بشسسی ًوَدُ ٍ تطخیع دّذ وِ آیا با هَلؼیت

 
 ".باوک يجًد دارد کیکٍ در وبش آن  دیچیبپ ایآر ابانیبٍ داخل خ :"فمضاع کردن چک :2شکل 

 32تعییه آستاوٍ -3-3

گیشی ٍ ایداد لابلیت باصیابی دس غَست بشٍص خكا، لنشاس دادى آسنتاًِ    تػوینی خلَگیشی اص سد وشدى ًماـ  ّا یىی اص ساُ

دّذ وِ تا سسیذى بِ آستاًِ بنا اقویٌناى حشونت     بشای یه لكؼِ هسیش تَغیف ضذُ است وِ بِ واسبش ایي اهىاى سا هی

بِ داخل خیاباى اسنىَ  " یا "بِ داخل خیاباى )الف، بپیچیذ وِ بؼذ اص هشوض پلیس است "وٌذ. بِ ػٌَاى هثال، دس ػباست

بِ تشتیب هشوض پلیس ٍ خیاباى ّای ٍغال ضنیشاصی ٍ لنذس    "ّای ٍغال ضیشاصی ٍ لذس استبپیچیذ، وِ بیي خیاباى

ی تؼییي ضذُ دس ػبناست   ، ًوایاًگش دٍ آستا1ًِّای هَسد استفادُ دس تَغیفات هسیش ّستٌذ. ضىل  ّایی اص آستاًِ ًوًَِ

 باضٌذ. دٍم هی

 
 "َای يصال شیرازی ي قدس است .بٍ داخل خیابان اسکً بپیچید، کٍ بیه خیابان ": تعییه آستاوٍ: 3شکل 

 33طیمح یساختار اتیاشارٌ بٍ خصًص -3-4

ای اص ػَاسؼ هىاًی بسیاس هطابِ سٍ بِ سٍ ی پیچیذُ، صهاًی وِ واسبش با هدوَػِ ّا هسیشیابی ٍ ضٌاسایی هشخغ دس هحیف

بایست ػذم لكؼیت ًاضی اص داضتي چٌذیي اًتخنا  پنیص سٍ سا بشقنشف سناصد      ساص است، صیشا واسبش هیهطىل ضَد هی

تَاًنذ بنا هحنذٍد ونشدى هدوَػنِ بنِ ینه         . دس چٌیي حالتی، خػَغیات ساختاسی هتوایض هشخغ یا هحنیف هنی  [49]

ػنشیؽ  بنِ داخنل خیابناى    "ضنَد، دس ػبناست    هالحظِ هی 1گطا باضذ. ّواًكَس وِ دس ضىل  ی وَچىتش ساُ صیشهدوَػِ

ّای فشػنی   ٍى ًیاص بِ تَخِ بِ خیاباىضَد وِ واسبش بذ اضاسُ بِ خػَغیت ساختاسی خیاباى باػ  هی "خشهطْش بپیچیذ

 حشوت ًوایذ.باسیه دس هسیش خَد، با اقویٌاى تا سسیذى بِ هشخغ تَغیف 
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 پًر¬ملیکا سجادیان، فرید کریمی

 
 ".دیچیبپ خرمشُر طیعر ابانیخ داخل بٍ ": طیمح یساختار اتیخصًص بٍ اشارٌ: 4شکل 

 34اشارٌ بٍ عىاصر حسی -3-5

ی دیگنش هاًٌنذ    ّنا  ضًَذ. ّش چٌنذ حنس   دس هسیشیابی استفادُ هی  ّا اٍلیي ًطاًِخػَغیات بػشی یه هحیف بِ ػٌَاى 

ضٌَایی ٍ بَیایی ًیض هوىي است داسای ّویي پتاًسیل دس اًتمال اقالػات هَسد ًیاص واسبش باضٌذ. خْت بش قشف ساختي 

بیٌنا ینا ًابیٌنا    ون ًنَس ٍ ینا ونن   ای دس ٌّگام استفادُ اص ػٌاغش بػشی، هاًٌذ لشاس داضتي دس هحیف ی صهیٌِ ّا هحذٍدیت

داخنل خیابناى   "تَاى اص سایش ػٌاغش حسی هَخَد دس هحیف استفادُ وشد. بنِ ػٌنَاى هثنال، دس ػبناست      بَدى واسبش، هی

 تَاًذ ساٌّوای هٌاسبی بشای واسبش باضذ. اضاسُ بِ خػَغیات غَتی هی "پشغذای )الف، بپیچیذ

 35اشارٌ بٍ عًارض وامًجًد -3-6

هوىي است دس حتی  ،ػٌاغش يیضَد. ا ٍابستِ بِ صهیٌِ هی یهٌدش بِ دسن هطتشن اص ػٌاغش هىاً ،هطتشن ٌِیصه دادیا

تَاًنذ   هنی  ف،یافشاد اص هح 16ی هىاًیثبت ضذى آًْا دس ًوَد رٌّ لیبِ دل یٍخَد ًذاضتِ باضذ ٍل فیحال حاؾش دس هح

، ًوًَِ ای اص بىاسگیشی چٌیي اقالػات "دسٍس"هٌكمِ ، اسخاع بِ هثال یسا واّص دّذ. بشا یاص باس ضٌاخت یادیحدن ص

ضنَد. بنا    یافت ًونی  "دسٍس"،. دس قَل هسیش ًوایص دادُ ضذُ، ّیچ خیاباى ٍ یا تابلَیی با ًام 5ای است )ضىل افضًٍِ

َ    ایي حال، بِ دلیل ضْشت ایي ًام بشای ایي هٌكمِ، واسبشی وِ با هحیف آضٌایی داسد، بِ سَْلت هنی  سد تَاًنذ هىناى هن

 تَغیف سا ضٌاسایی ًوایذ.

 
 در مسیر "دريس"ی  : اشارٌ بٍ مىطقٍوامًجًد عًارض بٍ اشارٌ: 5شکل 
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 وتایج ي پیشىُادَا -4

هنَسد بحن  لنشاس     شیهسن  فاتیاص اخضاء ٍابستِ بِ صهیٌنِ دس تَغن   یىیاقالػات بِ ػٌَاى  یافضًٍگ تیاّوهمالِ،  يیدس ا

. اقالػات افضًٍِ دس هَسد استفادُ دس تَغیفات هسیش اسائِ گشدیذاًَاع اقالػات افضًٍِ بٌذی اص قبمِیه  يیگشفت. ّوچٌ

ِ  باضنٌذ، باضٌذ وِ ٍابستِ بِ صهیٌِ  ذیتَاًٌذ هف هی یدس غَست شیسه فاتیتَغ ِ یػولگشاّنای  داسای خٌبن اص باضنٌذ، ٍ   اًن

بْبنَد  ٍ  یابیشیدس هسن  افنضایص اقویٌناى  هاًٌذ  ،یفشد شاتیثأٍ ت ای. بِ ػالٍُ دس وٌاس هضاٌذیًوا تیتبؼ ییاغَل ػولگشا

-سنادُ  ،یابیشیدس هسن   ّا ٍ چالص  ّا یباػ  واّص دضَاس شیهس فاتیافشاد، ٍخَد اقالػات افضًٍِ دس تَغ 17یدسن هىاً

ِ پاساهتشّنایی   يیضَد. دس ًظش گشفتي چٌ صهاى هیّضیٌِ ٍ دس  ییخَخستدَ ٍ غشفِ یفؿا یساص  هفْنَهی  ی دس تَسنؼ

ِ    ذین تَل فاتیتَغسا بْبَد دادُ ٍ واسایی   ّا ستنیس يیػولىشد ا ،یًاٍبش ی ّا ستنیس ی ٌذُیًسل آ  ی ضنذُ اص ًظنش خٌبن

 .سا افضایص خَاّذ دادٍ تؼاهل با واسبش  یاستباق

 طتشیب ٌذُیآ ماتیحمتتَاى آى سا دس  هی وِاست حیاتی  یهَؾَػ شیهس فاتیدس تَغ اقالػات یهشبَـ بِ افضًٍگ هبح 

دس ساستای بىاسگیشی ػولی هفاّین هشتبف بنا ایني حنَصُ دس تَلینذ تَغنیفات هسنیش، ًیناص بنِ         لشاس داد.  واٍٍ  هَسد وٌذ

 اصین واسآهذ ّستٌذ وِ با تَخِ بنِ ً  ی. دس ػول، اقالػات افضًٍِ صهاًؾشسٍی است ایصهیٌِ یِتدشبّا ٍ آصهایطات بشسسی

 یسناختاس  ی ّنا  . بنِ ػنالٍُ، بنا تَخنِ بنِ تفناٍت      گشدًنذ ٍ بِ ضىل هكلَ  اسائنِ   حیٍ دس صهاى غحتَلیذ ضذُ واسبشاى 

ؾنشٍسی    فیهحن دٍ ًَع  يیاقالػات دس ا یافضًٍگ ی ّا تفاٍتصهیٌِ دس  طتشیب ماتیتحم ،19یٍ داخل 18یشًٍیب ی ّا فیهح
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Abstract 

 
Route descriptions are instructions for navigating through a desired location. Establishing good 

route descriptions is an important component in providing navigational information for different 

kinds of users, such as drivers, tourists, users with specific disabilities and even non-human 

species. Among other pragmatic aspects, human-generated route descriptions contain redundant 

information, which makes the referent easy to identify, prevents failure in unexpected situations, 

and provides the user with more confidence. This in-progress research discusses the importance 

of redundancy in route descriptions, and introduces various types of context-dependent 

redundant information in route descriptions that may help users in different contexts ease 

cognitive workload and simplify the complex process of way-finding. It seems that redundant 

information in route descriptions can be advantageous if it provides pragmatic information and 

obeys pragmatic conversational maxims. Considering such redundant information in the 

conceptual and formal development of next-generation trained navigational systems may 

improve their performance and provide more communicative descriptions for human users. 

 

Keywords: Redundancy, Route description, Context, Pragmatics. 
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