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مقدمه
امروزه آلودگی هوا یکی از مسایل عمده شهرهای بزرگ جهان ،از جمله شهر مورد مطالعه این
تحقیق(شیراز) ،میباشد.
موقعیت شیراز به دلیل توپوگرافی منطقه و قرار گرفتن شهر در میان دو رشته کوه ،به ویژه در فصول
سرد سال ،موجب ساکن شدن هوا که در اصطالح علمی پدیده اینورژن یا وارونگی دما نامیده میشود،
میگردد .این پدیده موجب میشود که گازهای سمی و آالینده در هوای باالی شهر حبس شود و
بصورت چتری خطرناك درآید.
از سویی ،خطوط حملونقل نوین شهری مانند تراموا ،قطار زیرزمینی و  ...در این شهر هنوز به صورت
کامل توسعه نیافتهاندو عمده وسیله ایاب و ذهاب مردم را وسیله نقلیه دودزا تشکیل میدهد .هزاران
اتومبیل روزانه با تزریق حجم عظیمی از مواد خطرناك ،عالوه بر به خطر انداختن سالمتی انسان به
طور مستقیم ،موجب بروز خسارتهای غیر مستقیم دیگر نیز میگردد.
در این پژوهش با استفاده از روش پویاییشناسی سیستم ،میزان آلوگی متاثر از گاز منوکسیدکربن و
ذرات معلق در هوای شیراز برای افق زمانی  1392تا  1396بر اساس دادههای فروردین 1391تا دی
 1392پیشبینی خواهد شد و بر اساس نتایج سناریوهای مختلف ،سیاستهایی برای بهبود وضعیت
پیشنهاد خواهد شد.
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پیشینه تحقیق
در سال  ،2005آنیته پیتر وجود ارتباط بین بیماریهای قلبی و ذرات معلق هوا را با استناد به مدارك
اپیدمیولوژیکی بیان نمود.
در سال  ،2006گروگوری ولینیوس و همکاران طی یك بررسی ارتباط بین آلودگی هوای ناشی از
ذرات و پذیرش بیماران دچار سکته قلبی را در  7شهر ایاالت متحده بیان کردند
خوش اخالق( ،)1381در مقالهای تحت عنوان تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل
آلودگی هوا ،به تخمین بخشی از خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در شهر شیراز پرداخت .در
این مقاله به رابطه آلودگی هوا و سطح رفاه انسان و یا تمایل نهایی به پرداخت )  (MWTPافراد برای
اجتناب یا کاهش آلودگی هوا پرداخته شد.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که عمده تحقیقات انجام شده در خصوص آلودگی هوا مبتنی بر
روشهای اقتصاد سنجی بوده است .با توجه به گستردگی تبعات ناشی از آلودگی هوا ،این روشها بدلیل
جزئی نگری بطور کامل قادر به ارزیابی و محاسبه آن نمیباشد .اما روش پویاییشناسی سیستم با
توجه به جامعیت و نگرش سیستمی آن ،در این رابطه میتواند مفید باشد.
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روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضراز نظرهدف تحقیق کاربردی  -توسعهای محسوب میشود.
بر اساس ماهیت دادهها رویکردی کیفی – کمی دارد.
با توجه به موضوع تحقیق ،هدف الگو«پیشبینی میزان آلوگی متاثر از گاز مونوکسیدکربن و ذرات
معلق در هوای شیراز»است .برای این مهم از الگوی پویاییشناسی سیستم بهره گرفته شده است.
گامهای این اگو عبارتند از :تعریف مساله ،تعیین فرضیه های پویا ،شبیه سازی و فرموله کردن
الگو ،تست نتایج و طراحی و ارزیابی سیاستها.
متغیرهای کلیدی این الگو شامل ذرات معلق ،حجم ترافیك ،جذابیت استفاده از حمل و نقل عمومی،
جذابیت سفرهای شخصی و میزان آلودگی هوا است.
افق زمانی در نظر گرفته شده برای تحقیق یك دوره  60ماه است که از فروردین  1391شروع و تا
فروردین  1396پایان میپذیرد.

مرز جغرافیایی تحقیق شهر شیراز میباشد و میزان آلودگی هوای ناشی از گاز منواکسیدکربن و ذرات
معلق در این تحقیق برای دوره زمانی اشاره شده ،پیشبینی شده است.
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اعتبارسنجی الگو -آزمون رفتار مجدد
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اعتبارسنجی الگو-آزمون محاسبه میزان خطا

جدول زیر نتایج آزمون های آماری را برای متغیر ذرات معلق و آلودگی هوای متاثر
از منوکسید کربن و ذرات معلق نشان می دهد که نشانگر خوبی برازش داده های
شبیه سازی شده با داده های واقعی است.
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تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت یکی از بخش های مهم در الگوهای پویایی شناسی سیستم محسوب می شوند.
تحلیل حساسیت در حقیقت نشان دهنده میزان حساسیت متغیرهای کلیدی تحقیق ،نسبت به
پارامترهای تحقیق می باشد .بنابراین پارامترهای تحقیق را به یك اندازه تغییر داده و اثر آن را بر
متغیرهای کلیدی بررسی می نماییم .در این بخش حساسیت آلودگی هوا ،نسبت به میزان رضایت از
حمل و نقل عمومی ،هزینه¬های حمل و نقل عمومی و هزینه سفر شخصی مورد بررسی قرار گرفت.
به این منظور احتمال میزان رضایت از حمل و نقل عمومی در فاصله بین  20تا  45درصدی،
هزینههای حمل و نقل عمومی بین  15تا  40تومان در دقیقه و هزینه سفر شخصی بین  60تا 90
تومان در دقیقه تغییر داده شد و اثر آن بر روی آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است.
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تحلیل حساسیت
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تحلیل حساسیت
در این قسمت سرانه فضای سبز شیراز که  73/15مترمربع است50 ،درصد افزایش و کاهش داده
شده ،و همان گونه که در شکل شماره  12دیده میشود ،تاثیری بر کاهش و یا افزایش میزان آلودگی
شهر شیراز ندارد و از آنجایی که سهم وسیعی از میزان آلودگی هوای شیراز را وسای نقلیه تشکیل
میدهند ،این امر منطقی به نظر میرسد.

The First National Conference of the Iranian System Dynamics Society

اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

شبیه سازی متغیرهای کلیدی-میزان آلودگی هوای شیراز
شکل زیر نشان میدهد میزان آلودگی هوای شیراز در هر سال رشد Sشکل (رشد ابتدا نمایی است،
اما به تدریج کند میشود تا وقتی که وضعیت سیستم به یك سطح تعادل برسد .شکل منحنی شبیه
یك""Sپهن است ).شکل همراه با جهش و نوسان است و اگر رفتار آن را هموار سازیم ،در کل دوره
شبیهسازی روندی صعودی دارد.
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شبیه سازی متغیرهای کلیدی -حجم ترافیك
شکل زیر که حجم ترافیك (تعداد ماشین های شخصی و عمومی) دوره شبیه سازی را نمایش
میدهد ،رفتاری کامال نوسانی پایدار دارد (رفتار نوساتی یکی از اساسیترین الگوهای رفتارهای پایه
است که از باخورد منفی همراه با تاخیرهای زمانی در حلقه ناشی میشود).
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سناریو الف -میزان احتمال رضایت از حمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر آلودگی هوا و
ترافیك شهر شیراز
در این سناریو احتمال رضایت از حمل و نقل عمومی که در شرای موجود  25درصد برآورده شده بود
به میزان 35 ،30 ،20و  40درصد تغییر داده شد و شبیهسازی مدل حاکی از آن است که با افزایش
میزان رضایت از حمل و نقل عمومی ،جذابیت استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش ،جذابیت
رانندگی شخصی کاهش و میزان ترافیك و آلودگی کاهش مییابد.
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سناریو ب-هزینههای حمل و نقل عمومی و تاثیر آن بر آلودگی هوا و ترافیك شهر شیراز
در این سناریو هزینههای حمل و نقل عمومی که در شرای موجود 30تومان در دقیقه (با استفاده از
دادههای حمل و نقل و ترافیك شهرداری شیراز) برآورد شده بود ،به میزان  ،20 ،15و  40تومان در
دقیقه تغییر داده شد و شبیهسازی الگو حاکی از آن است که با کاهش هزینه حمل و نقل عمومی،
جذابیت استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش ،جذابیت رانندگی شخصی کاهش و میزان ترافیك و
آلودگی کاهش مییابد.
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سناریو ج-هزینه سفر شخصی و تاثیر آن بر آلودگی هوا و ترافیك شهر شیراز
در این سناریو هزینه سفر شخصی که در سال 70 ،1392تومان در دقیقه در نظر گرفته شده بود ،به
میزان  ،80 ،60و  90تومان در دقیقه تغییر داده شد و شبیهسازی مدل حاکی از آن است که با
افزایش هزینه سفر شخصی ،جذابیت استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش ،جذابیت رانندگی
شخصی کاهش و میزان ترافیك و آلودگی کاهش مییابد.
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نتیجهگیری
 .نتایج تحلیل نشان میدهد که جذابیت رانندگی شخصی ،احتمال رضایت از حمل و نقل عمومی،
جذابیت استفاده از حمل و نقل عمومی و میزان تعرفه کرایه حمل و نقل عمومی عواملی اثر گذار در
رفتار آلودگی هوای شیراز می باشند.

سیاستهایی از قبیل ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی ،ایجاد خطوط اتوبسرانی ،BRT
راهاندازی متروی شیراز ،افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و کاهش هزینههای استفاده از آن ،تولید
سوخت و خودروی استاندارد ،اجرای دایمی طرح زوج و فرد ،ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و
دودزا ،افزایش توجه به دوچرخهسواری و تمهیداتی در مورد ایجاد مسیرهای این وسیله ،تغییر ساعات
کار اداری ،افزایش ظرفیت بزرگراهها و معابر و پلسازی و در نهایت پوشش بیشتر مناطق شهری
توس حمل و نقل عمومی پیشنهاد میگردد.
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برای تحقیقات آتی
با توجه به لزوم تعریف مرز و محدوده تحقیق در روش پویاییشناسی سیستم تعداد محدودی متغیر
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .پژوهش های آتی میتوانند به بررسی متغیرهای دیگری
نظیر دیگر شاخصهای آلودگی هوا مانند ذرات جامد ،ازت ،دی اکسید نیتروژن ،منواکسید کربن ،دی
اکسید گوگرد ،سرب ،سولفات ها و سولفیدهیدروژن ،آکرولئین و دیوکسین بپردازند.
به عالوه الگو سازی و پیش بینی رفتار آلودگی هوای شیراز در این پژوهش صرفاً توس روش
پویاییشناسی سیستم مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از چند روش
بطور همزمان بهره گرفته شده و نتایج پیش بینی با تلفیق در الگوی پویاییشناسی سیستم با یکدیگر
مقایسه و تحلیل شوند.
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