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 چکیده
گیری و بروز نابسامان ترافیک و عمومی منجر به شکل نقل ل نقلیه شخصی و توجه ناکافی به سامانه حمل وافزایش استفاده از وسای

، روش تحقیق استزیست محیطکنترل سرعت از منظر های سنجی سامانههدف از این پژوهش نیاز شده است. عرصه شهر درزیستی محیط

توان نیازهای آموزشی جامعه هدف را شناسایی و سیاستگذاری صحیحی در این راستا اتخاذ می رواز این ،است توصیفی تحلیلی و پیمایشی
نفر محاسبه شد، نتایج حاصل از  983 تهران و برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران که در این پژوهش جامعه آماری شهروندان شهرنمود. 

 SPSSافزار به کمک نرم میزان همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابستهها از طریق آزمون رگرسیون برای بررسی تجزیه و تحلیل داده
شامل سن، درآمد، شغل،  متغیرهای مستقل پژوهشمیان که دهد می انجام شد نشان 1933انجام گرفت. نتایج این مطالعه که در سال 

آموزشی به میزان زیادی بر آگاهی و های تاثیر برنامه ،بنابراین .وجود دارد داریارتباط معنی جنسیت و میزان تحصیالت، نوع وسیله نقلیه
 کند.می کنترل سرعت شبکه بزرگراه کمکهای سامانهزیستی محیطشناخت کافی در زمینه 
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 سرآغاز 
امروزه افزایش جمعیت و افزایش تولید اتومبیل توسط 

سازنده خودرو و آمار رشد سفرهای شهری منجر به  هایهکارخان
سفرها و ایجاد صفوف طوالنی خودروهای متوقف در افزایش 

یکی از  ،بنابراین .طوالنی شده استهای بندانمعابر و راه
های حمل و نقل، عدم کارایی سیستمهای ها و دغدغهنگرانی

ترافیک و چگونگی استفاده از تکنولوژی و  قدیمی کنترل

 بهبود مسایل و مشکالت حمل و نقل برایپیشرفته های سیستم
با رشد سریع شهرنشینی در  .(Abolhassanpour, 2009) است
ل عمده یر حمل و نقل شهری به یکی از مسایاخهای دهه

شهری تبدیل شده است، استفاده از خودرو شخصی در شهرهای 
باال رفته است. ها ترافیک شده و میزان انواع آلودگی سبببزرگ 

معرض خطر و کنند در می ها استفادهافرادی که از جاده

 ( ,.Zenuz et alقرار دارندزیستی محیطجدی های آسیب

سعه الگوی حمل و حال تو کشورهای در در بسیاری از (.2012
های که در زمینه ل نقلیه موتوری شخصی است،نقل بر پایه وسای

ه ای را در پی دارند، بفزاینده رشد اجتماعیمحیطی و  اقتصادی،
ترین عامل تشعشع گازهای اصلیحمل و نقل های عالوه سیستم

ای ل نقلیه جادهاست که سه چهارم آن ناشی از وسای ایگلخانه

 (,Inter government a panel on climate changeباشدمی

گسترش حمل و نقل شهری پیامدهایی از قبیل نرخ . (2007
فسیلی، های رویه انرژیرانندگی، مصرف بی هایفزاینده تصادف

و زیست محیطمخرب سالمت انسان و های آالیندهتولید 
 (Ostady کالن ناشی از این موارد را به دنبال داردهای هزینه

Jafare & Rassafi, 2013) .جایی که حمل و نقل، سهم  از آن

هرهای دنیا دارد، استفاده از ای در آلودگی هوای کالن شعمده
آلودگی هوا، کنترل  بهبود و برایل حمل و نقل عمومی وسای

های سیاست .(Jafari et al., 2007)رسد می ضروری به نظر

های بخش حمل و نقل در میان دیگر بخشزیستی محیط
های کننده انرژی در اقتصاد سهم عمده از مصرف سوختمصرف

و انتشار گازهای گلخانه ای را در  فسیلی و ایجاد آلودگی محیطی

 دسترسی به پایداری در. (Manzor et al., 2013)اختیار دارد 
متقابل حمل و نقل با  آثارحمل و نقل مستلزم شناخت 

در  ،زیرا .زیستی، اجتماعی و اقتصادی استمحیطهای بخش

گیری و سوق به سمت ها، چگونگی جهتنهایت اثرات این بخش
 ,Rassafi & Abadi Pour)کنندمی این هدف را مشخص

های توان به هزینهمی نقل از بارزترین آثار منفی حمل و .2010)
های زیستی، تاثیر بر روی زمینمحیط هایتاقتصادی، خسار

در سالمت و  شناسی در اثر ایجاد آلودگی و اثرگذارکشاورزی، بوم

 .(Pooley & Turnbull, 2005) اشاره نمودآسایش افراد 
توسعه و گسترش سامانه حمل و نقل غیرموتوری خصوصا 

فرا های حمل و نقل یکی از سیاستهای کنار سیستم دوچرخه در

است. حرکت با دوچرخه هم  (1)روی مسئوالن و مدیریت شهری
کم  جویی در مصرف انرژی،ارزانی، صرفه مانندروی مزایایی پیاده

 (& Shariatiرا داردزیست محیطبودن اثرات نامساعد در 

Soltani, 2014). کاهش آلودگی  از اهداف حمل و نقل پایدار
کاهش سطوح مورد استفاده  ها،ناشی از وسایل نقلیه و زیرساخت

کنترل میزان آلودگی، افزایش  ،هاکاهش تصادف حمل و نقل،

کاهش تراکم  حمل و نقل انسان، فراهم کردن دامنه انتخاب،
 دوچرخه (.Buwell & Litman, 2006) استترافیک و موانع 

 شهروندان باشدتواند عامل نزدیکی و همبستگی آن دسته از می

 اجتماعی درهای و شکافزیستی های محیطکه از تخریب
. استفاده از (Stehlin, 2013)شهرسازی امروزه نگران هستند 

نوین برای  هوشمند ترافیکی به عنوان یک راهکارهای سیستم

حل مشکالت حمل و نقل، امروزه مورد توجه زیادی قرار دارد 
.(Effendi et al., 2013) ترین عوامل یکی از مهم راه ها

جایی که،  از آن .روندمی شماره کننده حیات جانوران بتهدید

ها، توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور امری الزم ایجاد راه
کارهای موثر، اثرات کارگیری راهه است، ضروری است که با ب

 ( ,.Reyazi et alجانوران را تا حد ممکن کاهش داد سوء بر

ترین منابع انتشار ترافیک یکی از اصلی جریان 2010).
آور است که برای سالمتی انسان زیانزیستی های محیطآالینده

بسیاری مانند آلودگی هوای ناشی از زیستی محیطبوده و اثرات 
سالمت عابران پیاده و دوچرخه سوارها را  ترافیک و تاثیر آن بر

 ,Morabia, Amstislavski & Mirer) شودمی موجب

ترین عامل افزایش انتشار جریان ترافیک نیز مهم (.2009
 .رودشمارمیه در مناطق درون شهری بزیستی های محیطآالینده
تواند به طور چشمگیری غلظت این می مدیریت ترافیک ،بنابراین

 ( ,Haji Husseinlu & Ghaemiها را کاهش دهدآالینده

برای انتشار ترافیک یک منبع بزرگ و در حال رشد  .2015)
در زمینه  (., Tennoy 2010) است (2)گلخانه ایهای گاز

متنوعی  هایهکنترل سرعت حمل و نقل مطالعهای سامانه
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ای تحت مطالعه در (Warwick, 2013) صورت گرفته است.
 شخصی با ریزی حرکت وسایل نقلیه عمومی وبرنامه عنوان

 ،زیستیمحیطکاهش اثرات  بندی سرعت خطوط به منظوررتبه
Bakker et al., 2013)) های گزینهای تحت عنوان در مطالعه

های قانونی برای حمایت از وسایل نقلیه الکتریکی در محیط

عنوان ای تحت مطالعهدر  (et al., 2016 Lai) ،شهری
شلوغ های سازی مسیر دقیق برای وسایل نقلیه در محیطبهینه

عنوان  ای تحتمطالعهدر  (Matsika et al., 2013) ،شهری

 (Barzadi،و ایمنی و امنیتزیست محیطوسایل نقلیه، 

(Mahqani, 2012 چگونگی تاثیرای تحت عنوان در مطالعه 
ترافیکی و  هایکاهش تخلف کنترل سرعت درهای دوربین

 ( ,.Carnis et al،تهرانهای رانندگی بزرگراه هایتصادف

های دوربین ارزیابی تاثیربه مطالعه ای تحت عنوان در  2013)
 (Pauw etفرانسه، روی کاهش تصادفات در سرعت سنج بر

(al., 2014  های ای تحت عنوان بررسی تاثیر دوربینمطالعهطی
ای مطالعهدر  (Jones et al., 2008)  کنترل سرعت بر ترافیک،

 هاثابت برکاهش تصادفهای بررسی تاثیر دوربین تحت عنوان

در  & Abassi., 2013) (Magalgiدرکشور انگلستان، 
کنترل های بررسی اثرپذیری دوربین ای تحت عنوانمطالعه

 هایتغییر رفتار رانندگان در ارتکاب به تخلف سرعت ثابت در

زمانی بر روی های آماری سریهای سرعت با استفاده از روش
آزاد راه  :موردیتردد شمار آنالین )مطالعه های دستگاههای داده

ای درکشور چین مطالعه ( (Zhang et al., 2011،تبریز( -زنجان

 ،ثبت خودکار سرعتهای بر روی اثرسنجی استفاده از دوربین
((Gains et al., 2004 کنترل سرعت را بر های تاثیر دوربین

  شهرلندن بررسی کردند.های آزادراه هایروی تصادف

(Safarzadeh, 2013)  های روش ارزیابی کارایی دوربینمطالعه
کنترل سرعت محورهای برون شهری )مطالعه موردی استان 

کنترل های ای تاثیر دوربینمطالعه ((Utly, 2012سمنان(، 
  .ساله در انگلستان مورد بررسی قرارگرفت 26سرعت در بازه 

(Akbari Gayby & MirJihad, 2016)  ای تحت مطالعهدر
کنترل سرعت در های تاثیرگذاری دوربینبررسی میزان عنوان 
 اند.مورد بررسی قرار دادهقزوین  –آزادراه تبریز  هایتصادف

سنجی شهروندان از تاثیرات آگاهیهدف از انجام این مطالعه 
به عبارت دیگر  د.بوکنترل سرعت های سامانهزیستی محیط

 سوال اساسی این تحقیق آن است که: 

در کنار  (9)کنترل سرعتهای سامانهدانند می آیا شهروندان .1

 کاهش تصادفات ترافیکی مزایای دیگری نیز دارند؟
زیستی محیطهایی از شهروندان از مزایای چه گروه .2

 خبر هستند؟کنترل سرعت باهای سامانه

سته بدانیم تاثیر برا وازیستی محیطاگر آگاهی از متغیر  .9

 متغیرهای مستقل بر روی آنها کدامند؟

 

 هاروشمواد و 

  منطقه مورد مطالعه
دقیقه  38و  درجه 92دقیقه تا  92درجه و  92 تهران در شهر

دقیقه  99درجه و  21 دقیقه تا 10 درجه و 21عرض شمالی و 
البرز با های جنوبی رشته کوههای کوهپایه طول شرقی در

 مربع و با جمعیتی بالغ بر کیلومتر 866مساحتی حدود 

 1936سرشماری عمومی نفوس و مسکن براساس  12189931
غربی از سمت جنوب به حاشیه شمال این بستر .واقع شده است

جاجرود و از سمت غرب به های مرکزی، از شرق به دره کویر
گانه شهرداری تهران  22کرج محدود شده که مناطق های دره

 ( ,.Ala Sheikh et alاندگرفته در داخل این محدوده قرار

 .آورده شده است (1در شکل )تهران  موقعیت شهر 2013).

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه(: 1)شکل 
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 روش انجام پژوهش

برحسب کاربردی و  هایروش تحقیق بر حسب هدف از تحقیق
این  .از نوع توصیفی پیمایشی است ها و اجرانحوه گردآوری داده
این  در .است ای و میدانی انجام گرفتهتابخانهتحقیق به صورت ک

 .دنباشمی تهران شهر تحقیق جامعه آماری شامل شهروندان
حجم  .برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد

و  2/6کران خطای  و درصد 32نمونه براساس ضریب اطمینان 

 محاسبه شد.  (1)براساس رابطه 
(1) 
  

 
 
 

 
 

  برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه روش آلفای کرونباخ

نشان  آلفای کرونباخ برای این تحقیق نتیجه آزمون .انجام شد
 0/6بیشتر از  و محاسبه شدهد که ضریب آلفای کرونباخ اد

 نامهباشد این بدین معنی است که قابلیت اعتماد پرسشمی

خود های برای تحلیل داده تحقیق حاضر در حد قابل قبولی است.
دست هبهای تجزیه و تحلیل داده شد،استفاده  SPSSافزار از نرم

به منظور  آمار استنباطیو  آمده از تحقیق حاضر آمار توصیفی

 .استها بررسی رابطه بین متغیر
 

 هایافته

دهد تعداد می نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان
نشان داد درصد  33و زنان با  درصد 21دهندگان مردان با پاسخ

 (.1 )جدول
دهندگان به ترتیب بیشترین فراوانی سطح تحصیالت پاسخ

را نشان داد تحصیالت کارشناسی، کارشناسی ارشد و دیپلم 
 (.2)جدول 

 
 

 جنسیت توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب (:1)جدول 

 

 

 
 
 

 دهندگانتوزیع فراوانی سطوح تحصیالت پاسخ(: 2)جدول 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 درصد 02 بیشترین توزیع فراوانی فعالیت شغلی را افراد شاغل با

 (.9 را نشان داد )جدول درصد 21 و دانشجویان با

دهندگان به ترتیب کارمندان بخش بیشترین فراوانی شغل پاسخ

 (.3 عمومی و کارمندان بخش خصوصی را نشان داد )جدول
 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر
ت

سی
جن

 

 11 130 مرد
 94 180 زن

 111 489 جمع

 درصد فراوانی متغیرسطوح  متغیر

ن
ویا

خگ
س

 پا
ت

ال
صی

ح
ح ت

سط
 

 18/1 0 زیر دیپلم
 11 08 دیپلم

 43 13 کاردانی
 91 123 کارشناسی

 24 112 کارشناسی ارشد
 19/1 21 دکتری

 111 489 جمع

Nنفر 384
)5.0*5.0(96.105.0*8293140

)5.0*5.0(*96.1*82931408
22

2
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 دهندگانپاسخوضع فعالیت توزیع فراوانی (: 4)جدول 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 دهندگانتوزیع فراوانی نام شغل پاسخ(: 9)جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

ع 
ض

ح و
سط

ن
ویا

خگ
س

 پا
ت

الی
فع

 

 28 196 کارمند بخش عمومی
 11 83 کارمند بخش خصوصی

 19 3 معلم
 8 8 پزشک یا هیئت علمی

 12 38 زادآشغل 
 1 12 راننده تاکسی
 1 8 راننده اتوبوس
 3 0 راننده کامیون
 2 2 راننده آژانش

 4 01 سایر

 111 489 جمع

 
دهندگان دهد بیشترین سطح میزان درآمد پاسخمی نتایج نشان

)جدول  دهدمی تومان نشان هزار 1966تومان تا  هزار 066بین 
درصد  36دهندگان شهروندان تهرانی با نتایج بیشتر پاسخ .(2

 (.0دهد )جدول نشان می

 

 پاسخ دهندگانمیزان درآمد توزیع فراوانی  (:1)جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

د 
رآم

 د
ن

زا
می

ع 
ض

ح و
سط

ن
ویا

خگ
س

پا
 

 42 120 066666تا 
 41 126 1966666تا 
 11 03 1366666تا 
 11 28 2266666تا 

 11 31 میلیون و بیشتر 9

 111 489 جمع

 
 

 درصد فراوانی متغیرسطوح  متغیر

ن
ویا

خگ
س

 پا
ت

الی
فع

ع 
ض

ح و
سط

 

 31 221 شاغل
18/1 0 بازنشسته  

 21 89 محصل یا دانشجو
 43/1 13 خانه دار
 18/1 0 سرباز
 11/1 22 سایر

 111 489 جمع
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 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب شهروندی(: 3)جدول 
 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

ی
ند

رو
شه

 

 41 932 تهرانی
 11 32 غیر تهرانی

 111 489 جمع

 

( درصد 00شخصی )های تهرانی از اتومبیل بیشترشهروندان
آزمون رگرسیون بررسی تاثیر میزان  (.0دهد )جدول می نشان

تحصیالت بر آگاهی سنجی شهروندان از تحلیل رگرسیون نیز 
 ( ذیل است.3و  8های استفاده شد، که نتایج آن به شرح )جدول

 

 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب اتومبیل (:1)جدول 

 
 

 
 
 

 های آماری آزمونتحلیل واریانس و مشخصه (:8)جدول 

 

 
 

توان دریافت که این مقدار با در جدول، می Fبا توجه به مقدار 

ه و چون شددار ( معنی661/6( در سطح )982/1درجات آزادی )
نتیجه  ،بنابراین است( 62/6داری کمتر از )قبول معنیسطح قابل

 بینیتواند متغییر مالک را پیشمی یبینکه متغیر پیش گیریممی

از طرفی مقدار مجذور (، 238/6برابر با ) ΔR ، همچنین مقدارکند
R  که متغیر  . حال به منظور تعیین ایناست 230/6برابر با

بینی کند، از تواند متغیر مالک را پیشتا چه اندازه می یبینپیش

  آمده است. زیرضریب بتا استفاده شده است که در جدول 
دهد، با توجه به نتایج و نشان می SPSSکه خروجی  طور مانه

کمتر است. پس  62/6 ( که از:Sig 661/6داری )معنیسطح 

میزان تحصیالت بر توان گفت فرضیه تحقیق در مورد تاثیر می

بیان  (beta)گیرد. ضریب بتا مورد تایید قرار میسنجی آگاهی
 سنجیتحصیالت بر آگاهیکند که میزان تاثیر می

از  درصد 23باشد که در تفسیر آن باید گفت که می230/6

برای  باشد.میعهده میزان تحصیالت  برسنجی آگاهیتغییرات 
زیست، از تحلیل های کنترل سرعت بر محیطبررسی تاثیر سامانه

( به 11و  16های که نتایج )جدول رگرسیون نیز استفاده شد

 شرح زیر است.

 

 سنجیمیزان تحصیالت بر آگاهی بینیآزمون رگرسیون پیش (:4)جدول 

 

 های آماری آزمونتحلیل واریانس و مشخصه (:11)جدول 

 

 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

یل
مب

تو
ا

 

 33 222 اتومبیل شخصی
 49 123 اتومبیل غیر شخصی

 111 489 جمع

R ΔR 2R df 2df F Sig 
193/1 238/6 230/6 1 982/1 33/101 661/6 

 Sig ضریب مسیر استاندارد T- statistic Standard Error B متغیرهای مستقل

 666/6 - 90/1 19/6 33/16 مقدار ثابت

 661/6 230/6 012/6 63/6 02/12 میزان تحصیالت

R ΔR 2R df df2 F Sig 
821/6 023/6 023/6 1 982/1 22/166 661/6 
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توان دریافت که این مقدار با در جدول، می Fبا توجه به مقدار 
ده و چون شدار ( معنی661/6( در سطح )982/1درجات آزادی )

نتیجه  ،بنابراین است( 62/6داری کمتر از )قبول معنیسطح قابل

 بینیتواند متغییر مالک را پیشمی یبینکه متغیر پیش گیریممی

از طرفی مقدار مجذور (، 023/6برابر با ) ΔRهمچنین مقدار  ،کند
R  که متغیر  حال به منظور تعیین این باشد،می 023/6برابر با

بینی کند، از تواند متغیر مالک را پیشتا چه اندازه می یبینپیش

 .(11 جدول)ضریب بتا استفاده شده است 
 

 کنترل سرعت بر محیط زیستهای سامانه بینی رگرسیون پیشآزمون  (:11جدول)

 
دهد، با توجه به نتایج و نشان می SPSSکه خروجی  طور همان

پس  ،کمتر است 62/6( که از :661/6Sigداری )سطح معنی
کنترل های سامانهتوان گفت فرضیه تحقیق در مورد تاثیر می

ضریب بتا  .گیردمورد تایید قرار میزیست محیطسرعت بر 

(beta) کنترل سرعت بر های سامانهکند که میزان تاثیر بیان می
 83که در تفسیر آن باید گفت که  است 232/6زیست محیط
. نتایج باشدمیعهده سامانه  برزیست محیطاز تغییرات  درصد

میان از طریق آزمون ارتباط  هاحاصل از تجزیه و تحلیل داده
 983زیست، عوامل آموزشی و حساسیت بین تعداد حفظ محیط

حفظ میان دهد که نفر از نمونه مورد بررسی نشان می

در  .داری وجود داردمعنی زیست، عوامل آموزشی ارتباطمحیط
دست آمده مشخص شد که ه ب sigبا توجه به  حاضر پژوهش

مورد زیست، عوامل آموزشی محیطحفظ فرضیه مبتنی بر وجود 

عدد به دست آمده این رابطه یید قرار گرفته است و با توجه به ات
 قوی بودهحدی ، مستقیم و تا مثبتدار و با جهتی معنی کامال
 .است

 

 گیریبحث و نتیجه
آیا  پژوهش: اول الوپژوهشی مربوط به سهای تحلیل یافته

سرعت در کنار کاهش کنترل های دانند سامانهمی شهروندان
ترافیکی مزایای دیگری نیز دارند؟ بررسی نتیجه  هایتصادف

پاسخگوی تحقیق، به نظر  983دهد که از میان می تحقیق نشان

تواند می شبکه بزرگراه کنترل سرعت درهای نفر سامانه 221
های نفر سامانه 199داشته باشد و به نظر زیستی محیطتاثیرات 

زیستی محیطتواند تاثیرات شبکه بزرگراه نمی کنترل سرعت در

 دوم الوهای پژوهشی مربوط به ستحلیل یافته .داشته باشد

زیستی محیطهایی از شهروندان از مزایای چه گروه پژوهش:

کنترل سرعت با خبر هستند؟ بررسی نتیجه تحقیق های سامانه
 139پاسخگوی تحقیق، به نظر  983دهد که از میان می نشان

سال از مزایای  91نفر مرد با میانگین سنی  168فر زن و ن

کنترل سرعت با خبر هستند الزم به های سامانهزیستی محیط
 33توضیح است با توجه به توزیع فراوانی در سطوح تحصیالت 

مردان شاغل که در کارمندان بخش عمومی با سقف  درصد

کنترل ی هاسامانهزیستی محیطریال هستند از مزایای  066666
های پژوهشی مربوط به تحلیل یافته .سرعت کمتر با خبر هستند

را وابسته زیستی محیطاگر آگاهی از متغیر  پژوهش: سوم الوس

بدانیم تاثیر متغیرهای مستقل بر روی آنها کدامند؟ بررسی نتیجه 
کنترل سرعت شبکه بزرگراه های دهد سامانهمی تحقیق نشان
متغیر مستقل در کاهش سرعت تاثیر عنوان یک ه شهر تهران ب

 اتتواند از بررسی نتیجه تحقیقمی مثبت گذاشته و به نوعی
. همان طور که از یافته آماری سرعت را متغیر وابسته لحاظ نمود

آموزشی به های آید تاثیر برنامهمی ه شده در این تحقیق برارای

تی زیسمحیطمیزان زیادی بر آگاهی و شناخت کافی در زمینه 
کند و می کمک کنترل سرعت شبکه بزرگراههای سامانه

های آموزش مجازی در آموزشگاههای اندازی سایتهمچنین راه

جدید و های آشنایی با تکنولوژی برایرانندگی برای هنرجویان 
 .کندمیکمک زیست محیطبرداری در زمینه حفظ بهره

 
 هایادداشت

1. Urban management 
2. Greenhouse gases 
3. Speed control systems 

 

 Sig ضریب مسیر استاندارد T- statistic Standard Error B متغیرهای مستقل

 666/6 - 203/6 680/6 20/0 مقدار ثابت

 661/6 821/6 832/6 620/6 08/91 محیط زیست
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