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مت یرهای درون زامت یرهای برون زا
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معلولی تحقیق-الگوی علی
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الگوی شبیه سازی تحقیق
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آزمون رفتار مجدد-اعتبارسنجی الگو


  شبیه سازی شده با وا عیت   تا دی ماه   : مقایسه مقدار  لود ی هوای شیراز از اردیبهشت  ش   شماره 

 
  شبیه سازی شده با وا عیت   تا دی ماه   : مقایسه مقدار  رات معل  مو ود در هوای شیراز از اردیبهشت   ش   شماره 
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آزمون محاسبه میزان خطا-اعتبارسنجی الگو

ثرمتاهوایآلودگیومعلقذراتمتغیربرایراآماریهایآزموننتایجزیرجدول
هایدهدابرازشخوبینشانگرکهدهدمینشانمعلقذراتوکربنمنوکسیداز

.استواقعیهایدادهباشدهسازیشبیه

U
m + Us + Uc

 U
cU

sU
mUT RMSPE نا   زمون 

1877/0 


065/0 


058/0 

 

018/0 


میزان  لود ی متا ر از  5/2

CO و  رات معل  

  رات معل   /   /     /     /     /     
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تحلیل حساسیت

.وندشمیمحسوبسیستمشناسیپویاییالگوهایدرمهمهایبخشازیکیحساسیتتحلیل
بهتنسبتحقیق،کلیدیمتغیرهایحساسیتمیزاندهندهنشانحقیقتدرحساسیتتحلیل

برراآناثرودادهتغییراندازهیكبهراتحقیقپارامترهایبنابراین.باشدمیتحقیقپارامترهای
ازرضایتمیزانبهنسبتهوا،آلودگیحساسیتبخشایندر.نماییممیبررسیکلیدیمتغیرهای

.گرفتقراربررسیموردشخصیسفرهزینهوعمومینقلوحملهای¬هزینهعمومی،نقلوحمل

درصدی،45تا20بینفاصلهدرعمومینقلوحملازرضایتمیزاناحتمالمنظوراینبه
90تا60بینشخصیسفرهزینهودقیقهدرتومان40تا15بینعمومینقلوحملهزینههای
.استگرفتهقراربررسیموردهواآلودگیرویبرآناثروشددادهتغییردقیقهدرتومان
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تحلیل حساسیت
Current
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تحلیل حساسیت
دادهکاهشوافزایشدرصد50است،مترمربع73/15کهشیرازسبزفضایسرانهقسمتایندر

آلودگیمیزانافزایشیاوکاهشبرتاثیری،میشوددیده12شمارهشکلدرکهگونههمانوشده،
شکیلتنقلیهوسای راشیرازهوایآلودگیمیزانازوسیعیسهمکهآنجاییازونداردشیرازشهر

.میرسدنظربهمنطقیامراین،میدهند
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میزان آلودگی هوای شیراز  -شبیه سازی متغیرهای کلیدی
است،نماییابتدارشد)شکلSرشدسالهردرشیرازهوایآلودگیمیزانمیدهدنشانزیرشکل
شبیهنحنیمشکل.برسدتعادلسطحیكبهسیستموضعیتکهوقتیتامیشودکندتدریجبهاما
دورهکلدرسازیم،هموارراآنرفتاراگرواستنوسانوجهشباهمراهشکل(.استپهنS""یك

.داردصعودیروندیشبیهسازی
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ترافیك حجم -کلیدیشبیه سازی متغیرهای 
نمایشراسازیشبیهدوره(عمومیوشخصیهایماشینتعداد)ترافیكحجمکهزیرشکل

پایهارهایرفتالگوهایاساسیترینازیکینوساتیرفتار)داردپایدارنوسانیکامالرفتاریمیدهد،
.(میشودناشیحلقهدرزمانیتاخیرهایباهمراهمنفیباخوردازکهاست
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هوا و میزان احتمال رضایت از حمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر آلودگی-سناریو الف
ترافیك شهر شیراز

بودشدهبرآوردهدرصد25موجودشرای درکهعمومینقلوحملازرضایتاحتمالسناریوایندر
افزایشباکهاستآنازحاکیمدلشبیهسازیوشددادهتغییردرصد40و20،30،35میزانبه

جذابیتافزایش،عمومینقلوحملازاستفادهجذابیتعمومی،نقلوحملازرضایتمیزان
.مییابدکاهشآلودگیوترافیكمیزانوکاهششخصیرانندگی
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هر شیرازحمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر آلودگی هوا و ترافیك شهزینه های -سناریو ب
ازاستفادهبا)دقیقهدرتومان30موجودشرای درکهعمومینقلوحملهزینههایسناریوایندر

درتومان40و،15،20میزانبهبود،شدهبرآورد(شیرازشهرداریترافیكونقلوحملدادههای
ومی،عمنقلوحملهزینهکاهشباکهاستآنازحاکیالگوشبیهسازیوشددادهتغییردقیقه
ویكترافمیزانوکاهششخصیرانندگیجذابیتافزایش،عمومینقلوحملازاستفادهجذابیت
.مییابدکاهشآلودگی
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air pollution : public transport price in minute 15 cube
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ازهزینه سفر شخصی و تاثیر آن بر آلودگی هوا و ترافیك شهر شیر-سناریو ج
بهبود،شدهگرفتهنظردردقیقهدرتومان1392،70سالدرکهشخصیسفرهزینهسناریوایندر

باکهاستآنازحاکیمدلشبیهسازیوشددادهتغییردقیقهدرتومان90و،60،80میزان
یرانندگجذابیتافزایش،عمومینقلوحملازاستفادهجذابیتشخصی،سفرهزینهافزایش
.مییابدکاهشآلودگیوترافیكمیزانوکاهششخصی
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نتیجه گیری
می،عمونقلوحملازرضایتاحتمالشخصی،رانندگیجذابیتکهمیدهدنشانتحلیلنتایج.

دررگذااثرعواملیعمومینقلوحملکرایهتعرفهمیزانوعمومینقلوحملازاستفادهجذابیت
.باشندمیشیرازهوایآلودگیرفتار

،BRTاتوبسرانیخطوطایجادعمومی،نقلوحملازاستفادهفرهنگترویجقبیلازسیاستهایی
لیدتوآن،ازاستفادههزینههایکاهشوعمومینقلوحملظرفیتافزایششیراز،مترویراهاندازی
وفرسودهخودروهایترددممنوعیتفرد،وزوجطرحدایمیاجرایاستاندارد،خودرویوسوخت
اعاتستغییروسیله،اینمسیرهایایجادمورددرتمهیداتیودوچرخهسواریبهتوجهافزایشدودزا،
هریشمناطقبیشترپوششنهایتدروپلسازیومعابروبزرگراههاظرفیتافزایشاداری،کار

.میگرددپیشنهادعمومینقلوحملتوس 
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برای تحقیقات آتی
متغیرمحدودیتعدادسیستمپویاییشناسیروشدرتحقیقمحدودهومرزتعریفلزومبهتوجهبا
دیگریمتغیرهایبررسیبهمیتوانندآتیهایپژوهش.استگرفتهقراربررسیموردپژوهشایندر
دین،کربمنواکسیدنیتروژن،اکسیددیازت،جامد،ذراتمانندهواآلودگیشاخصهایدیگرنظیر
.بپردازنددیوکسینوآکرولئینسولفیدهیدروژن،وهاسولفاتسرب،گوگرد،اکسید

وشرتوس صرفاًپژوهشایندرشیرازهوایآلودگیرفتاربینیپیشوسازیالگوعالوهبه
روشندچازآتیهایپژوهشدرشودمیپیشنهادگرفت؛قراربررسیموردسیستمپویاییشناسی

یکدیگربایستمسپویاییشناسیالگویدرتلفیقبابینیپیشنتایجوشدهگرفتهبهرههمزمانبطور
.شوندتحلیلومقایسه
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