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چکیده
مساله آلودگی هوا در کالنشهرها حاصل برهم کنش زیرسیستم های مختلفی است که شاید مهمترین آنها زیرسیستم حمل و نقل و ترافیک
شهری باشد .عالوه بر پیچیدگی ذاتی هریک از این زیرسیستمها ،ساختار ارتباطی بین آنها نیز پیچیده است به نحوی که نمیتوان با استفاده از
ابزارهای مرسوم مدلسازی ریاضی آنها را تحلیل کرد .در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی سیستمهای پویا و با انتخاب شهر تهران به
عنوان مطالعه موردی ،یک مدل شامل دو زیرسیستم اصلی )1زیرسیستم آالیندگی صنایع حومه )2زیرسیستم آالیندگی حمل و نقل شهری) به
منظور تحلیل مساله آلودگی هوا در منطقه  5شهر تهران ارایه شده است .دادههای موردنیاز به منظور ایجاد مدل عبارتند از دادههای محیط
زیستی و دادههای ترافیکی که از سازمان محیط زیست و شهرداری منطقه 5تهران جمع آوری شده اند..
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مقدمه
آلودگی هوای شهرها در سالهای اخیر به دلیل توسعه روزافزون شهرها وافزایش میزان ترافیک و توسعه صنایع در حاشیه شهرهای
بزرگ به یک چالش جدی در مدیریت شهری تبدیل شده است .ارتباط مستقیم کیفیت هوای شهر با زندگی و سالمت شهروندان
باعث شده است که سطح آلودگی هوای شهر به عنوان یکی از معیارهای اصلی کیفیت زندگی شهری شناخته شود .رویکردهای
متفاوتی به منظور بررسی و تحلیل روند آلودگی هوا به خصوص در کالنشهرها مورد استفاده قرار گرفته است .از آنجاکه این مبحث
در حوزه سیستمهای اقتصادی -اجتماعی قرار میگیرد که فاکتورهای بسیاری در آن نقش دارند و تاثیرات آنها نیز معموال غیرخطی
و پیچیده است در نتیجه میتوان گفت که مدیریت کیفیت هوای شهر در حوزه سیستمهای پیچیده قرار دارد .در این بین ،نیاز به
ابزارهایی به منظور شبیهسازی چنین سیستمی و سنجش اثرات استراتژیهای مختلف بر آن بسیار اهمیت مییابد .شهر تهران به
عنوان یک کالنشهر که یکی از معضالت اصلی آن آلودگی هواست برای مطالعه مدنظر قرار گرفته است و اثرات استراتژیهای
مختلف کاهش سطح آلودگی هوا در منطقه 5تهران با استفاده از مدل ایجاد شده ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .ابزار
پویاییشناسی سیستمها اولین بار در دهه ی 50میالدی در دانشگاه صنعتی ماساچوست ( )MITپیشنهاد شد .اینابزار بر پایهی
نظریهی کنترلی بازخورد در مطالعات کمی در حوزه تحقیقات اقتصادی -اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد .در روش
پویاییشناسی سیستمها از حلقههای بازخوردی ،متغیرهای درونزا و برونزا و معادالت سیستمی به منظور مدلسازی پدیدههای
پیچیده استفاده میشود .حلقههای بازخوردی به عنوان زنجیرهی بستهای از روابط علی و معلولی بین متغیرها تعریف میشود.
متغیرها به طورکلی به سه دسته تقسیم میشوند)1متغیرهای حالت که محل انباشته شدن جریانها در طول زمان هستند)2 ،
متغیرهای نرخ که بیانگر جریانهای ورودی یا خروجی به متغیرهای حالت در هر دورهی زمانی هستند و )3متغیرهای کمکی که به
وسیله ی آنها حلقه های بازخوردی کامل می شدند  .مدلسازی سیستم ها با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستمها به نحو
موثری میتواند به منظور تحلیل و بررسی یمسا ل پیچیده اقتصادی -اجتماعی به کار رود .رویکرد پویاییشناسی سیستم ها به
منظور تحلیل مسا یلی همچون سنجش عملکرد ساختارهای اقتصادی،مدلسازی سیستمهای اجتماعی و همچنین درك روابط
پیچیده در مسایل زیست محیطی میتواند مورد استفاده قرار گیرد .ایجاد یک مدل ریاضی از یک سیستم پیچیده اغلب منجر به
ایجاد یک مدل غیرخطی با تعداد بسیار زیادی از متغیرها و محدودیت ها خواهد شدکه حل مدل را ناممکن میسازد .این
درحالیست که رویکرد پویایی شناسی سیستم به دلیل استفاده از حلقه های علی و معلولی میتواند پیچیدگی بین متغیرها و
همچنین تاثیرگذاری آنها در دورههای زمانی مختلف بر روی یکدیگر را شبیه سازی کند و بنابراین ابزاری کارا برای مطالعه
سیستمهایی با پیچیدگی روابط باال و افق زمانی طوالنی است .این ویژگی باعث برتری پویاییشناسی سیستمها بر دیگر ابزارهای
مدلسازی در مطالعه سیستم های پیچیده و خصوصا سیستم های اقتصادی -اجتماعی میشود .این مقاله ،یک مدل بر پایه
حلقههای علت و معلولی به منظور مطالعه معضل آلودگی هوای منطقه  5شهر تهران ایجاد شده است و بر مبنای آن عوامل
تاثیرگذار شناسایی شده و رفتار سیستم در نتیجه اتخاذ سیاست های مختلف کنترلی ،شبیه سازی میشود .به منظور شبیه سازی

رفتار این سیستم ،ابتدا زیرسیستم های تاثیرگذار شناسایی میشوند و سپس با تعیین مرزهای سیستم ،متغیرهای اصلی تاثیرگذار
تعیین شده و معادالت ریاضی بر اساس داده های تاریخی استخراج میشوند .در چارچوب روابط علت و معلولی پیچیده این سیستم
میتوان تاثیر سیاستهای مختلف قابل اجرا را بر کاهش آلودگی هوای منطقه 5تهران سنجید .دادههای موردنیاز به منظور ایجاد و
شبیه سازی چنین سیستمی از منابع گوناگونی همچون دادههای محیط زیستی ،دادههای ترافیکی و  ...استخراج شده اند
مرور ادبیات
بررسی های آنها نشان داد که  53درصد از آلودگی مربوط به NOxها و  7درصد مربوط به منابع داخلی و  40درصد مربوط به
وسایل حمل و نقل بوده است  .بکس و همکاران ( )2009یک مدل به منظور سنجش تاثیر تغییرات جمعیت بر آلودگی هوا ارائه
کردند و نشان دادند جمعیتی که در طول روز به مناطق شهری سفر می کنند ،تاثیر بسزایی در میزان آلودگی هوا دارند [ .
والکاکاستاس و همکاران ( )2009با استفاده از یک رویکرد مدلسازی ریاضی تالش کردند پارامترهای بهینه در سیاستهای بلندمدت
کاهش آلودگی هوا را در شهر تسالونیکی در یونان محاسبه کنند  .آنه ( )2003مسئله حمل و نقل شهر هانوی در تایوان که
موتورسیکلت جزو وسایل اصلی حمل و نقل آن میباشد را با رویکرد پویاییشناسی سیستم ها مدلسازی کرد .در این تحقیق سیاست
های توسعه سیستم حمل و نقل عمومی ،توسعه ظرفیت راهها و کنترل تقاضای سفر به منظورکاهش ترافیک شهری مورد بررسی
قرار گرفتند  .زارکا و همکاران ( ) 2008رویکرد پویایی شناسی سیستم ها را برای مدیریت آلودگی های زیست محیطی مطالعه
کردند؛ در این تحقیق ،آلودگی های ناشی از فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی ،خانگی ،خدمات ،حمل و نقل و جریان های ورودی از
سایر مناطق به عنوان عوامل تشدیدکننده آلودگی و همچنین تجزیه طبیعی آلودگی ها و جریان خروجی به سایر مناطق در
مدلسازی لحاظ شدند  .وانگ و همکاران ( )2008سیستم حمل و نقل شهردالیان چین را با رویکرد پویاییشناسی سیستمها مورد
مطالعه قرار دادند .مدل پیشنهادی آنها از هفت مدل کوچکتر شامل جمعیت ،توسعه اقتصادی ،تعداد وسایل نقلیه ،تاثیرات زیست
محیطی ،تقاضای سفر ،عرضه حمل و نقل و حجم ترافیک تشکیل شده بود  .شاه قلیان وحاجی حسینی ( )2009آلودگی هوای
تهران را با در نظر گرفتن اثرات سالمتی و رشد جمعیت مورد بررسی قرار دادند .آنها ابتدا اثرات بازخوردی عوامل مختلف را با حلقه
های علت و معلولی نشان دادند و سپس با استفاده از نمودار حالت و جریان ،شبیه سیستم را سازی کردند .متغیرهای موثر در
مدل آنها جمعیت شهری ،جمعیت بیمار شهری وآلودگی هوا ناشی از صنعت و مصارف خانگی بوده است  .آرمه و همکاران (
 )2010آلودگی هوای ناشی از سیستم حمل و نقل شهر آکرا در غنا را با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها بررسی کردند که در آن
حجم ترافیک به عنوان تنها عامل افزایش آلودگی هوا مدنظر قرار گرفته است .آن ها عواملی همچون توسعه حمل و نقل عمومی،
توسعه ظرفیت بزرگراه هاو مدیریت تقاضای سفر را در مدل خود به عنوان سیاست های کاهش آلودگی هوا مدنظر قرار دادند  .لیو
و همکاران (  )2010یک مدل قیمت گذاری تراکم را به منظور رفع مشکل حجم ترافیک ارائه کردند .پیش بینی کردند .بررسیهای
آنها نشان داد که  53درصد از آلودگی سیاست های پیشنهاد شده در تحقیق مذکور بر توسعه حمل و نقلNoxها و  7درصد
مربوط به منابع داخلی و  40درصد مربوط مربوط به همگانی و افزایش درآمدهای اتوبوس یها شهری و تاثیرات آن بر الگوی سفر

شهروندان بوده است  .وانگ و همکاران (( 2012یک مدل پویایی یشناس سیستم ها به منظور رفع آلودگی آب ها ی سطحی و
تاالب ها توسعه دادند .تراپی و همکاران ()2012انتشار گازها ای گلخانه و آلودگی های ناشی از آنها را در تایوان با رویکرد پویایی
شناسی سیستمها مطالعه کردند .آنها سناریوهایی را بر اساس عرضه موتورسیکلت های الکتریکی و محدود کردن عرضه
موتورسیکلت ها با سوخت فسیلی ارائه کردند .یو و وی (( 2012یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستم ا -الگوریتم ژننتیک را به
منظور مطالعه آلودگی های ناشی از تولید زغال سنگ در چین ارائه دادند  .آنها از الگوریتم ژنتیک به منظور تنظیم پارامترهای
مدل پویایی شناسی سیستم ها استفاده کردند فرتوك زاده و رجبی نهوجی ( )  1391مساله حمل و نقل شهری در تهران را در افق
زمانی  15ساله بررسی کرد ؛ند آنها آلودگی هوا را به عنوان یک متغیر کمکی تاثیرگذار در معضل ترافیک در نظر گرفتهاند.
سیاستهای پیشنهادی آنها برای کنترل حجم ترافیک و متعاقبا کاهش آلودگی هوای شهر تهران ،کاهش تقاضای سفر از طریق
توسعه دولت الکترونیک و طراحی بهینه شهر ،کاهش جذابیت استفاده از خودروی شخصی و افزایش جذابیت سیستم حمل و نقل
عمومی از طریق کاهش زمان سفر بوده است هم چنین دیباج و همکاران به بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری در سفرهای کاری
به محدوده ی مرکزی شهر تهران و تاثیر آن بر میزان انتشار آالینده ها پرداختند و نتایج نشان داد با افزایش بهای ورودی به
محدوده ی مرکزی شهر ،تمایل افراد به استفاده از سواری شخصی کاهش یافته در نتیجه میزان آالینده های منتشر شده توسط آن
کاهش می یابدحبیبیان و همکاران نیز در سال 2017به بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری بر انتشار آالینده ها در محدوده ی
مرکزی شهر اصفهان پرداختند .در این مطالعه ماتریس تقاضای حمل و نقل برشبکه حمل و نقلی با نرم افزار  EMME/2تخصیص
داده شده واثربخشی قیمت گذاری های مختلف بر میزان انتشار آالینده ها بررسی شده است شجاعی زاده و همکاران 2010در
مطالعه ای دیگر استفاده از مدل الجیت چندگانه به بررسی تمایل استفاده کنندگان از موتورسیکلت های با سوخت گازوئیل در
صورت اعمال سیاست های بازدارنده در خصوص استفاده از این موتورسیکلتها در محدوده مرکزی شهر پرداخته است رسولی و
همکاران 2013به دلیل پیچیدگی عوامل تاثیرگذار در سیستم های حمل ونقلی وتفاوت میزان تاثیر هر یک در انتشار آالینده های
هوا ،در پاره ای از مطالعات به ارزیابی گزینه های حمل ونقل و تاثیرگذار با روش های تصمیم گیری چندمعیاره پرداخته شده است.
به عنوان مثال در مطالعه ای به ارزیابی گزینه های مختلف سیستم حمل و نقل شهر تهران جهت کاهش آلودگی هوا پرداخته است.
در این مقاله ابتدا تمامی پارامترهای موثر نقل شهری مطرح و مهم در آالیندگی هوا توسط یک سیستم حمل و نموده و روشی
جهت تعیین این آلودگی ارایه شده است .خصوصیات نقل سیستم حمل ونقل در این تحقیق بر اساس اطالعات سیستم حمل و
شهر تهران توسعه یافته ،که در این خصوص گزینه های مختلفی نیز موردارزیابی قرار گرفته است  .همچنین ارژنگ و همکاران در
سال 1392تحقیقی تحت عنوان «ارایه یک مدل برای آلودگی هوا در شهر تهران»** را ارایه دادند .در این پژوهش یک مدل به
منظورشناسایی ساختاردهی و اولویت بندی عوامل موثر بر آلودگی هوا درشهر تهران ارایه شده است که از نوع توصیفی پیمایشی
می باشد و در آن به منظور شناسایی عوامل موثر بر آلودگی هوا از روش دلفی استفاده شده است حبیبیان وهمکاران 2018امروزه
مدیریت تقاضای حمل و نقل به طور گسترده در راستای کنترل پیامدهای ناشی از حمل و نقل اتخاذ شده و اعمال آن خصوصا در

قالب اتخاذ روش هایی در راستای کاهش تراکم ترافیک منجر به کاهش مشکالتی از قبیل آلودگی هوا میگردد.خلیلی و همکاران
 2010امروزه مدیریت ترافیک نه تنها نیاز ضروری کالن شهرها است بلکه در شهرهای با جمعیت کمتر نیز نقش مهمی ایفا می کند
زارعی وهمکاران 2011ساماندهی وبهسازی ترافیک معابر یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک است که می تواند با استفاده از ظرفیت
ها و افزایش بهره وری سیستم های موجود ،موجب کاهش تاخیر و تراکم ترافیک در شهرها شودحبیبیان وهمکاران 2013بهینه
سازی مولفه های پایداری جریان ترافیک و الگوی حاکم بر آن ،ارتباط مستقیمی با میزان انتشار آالینده های حاصل از تردد
خودروها دارد .به طور کلی روش ها ی اعمال سیاست های مدیریت تقاضا به منظور کاهش حجم ترافیک به دو دسته ی سیاست
های بازدارنده یا دفعی و سیاست های تشویقی یا جذبی تقسیم بندی می شوند .غالبا سیاست های جذبی بر طریقه های حمل و
نقل همگانی موثر بوده و سیاست های دفعی بر طریقه های شخصی اثر میگذاردممدوحی وهمکاران 2009اتخاذ این سیاست های
بازدارنده می تواند شامل اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های دسترسی در نقاط مختلف شبکه مانند انسداد مسیرهایی با ترافیک
زیاد باشد .برای مثال ،انسداد مسیرهای دسترسی و اعمال محدودیت تردد در شیب راهه های پل صدر در شهر تهران ،در ساعات
مختلف شبانه روز ،به منظور کنترل جریان ورودی در روی پل صدر و تونل نیایش از نمونه های سیاست های بازدارنده ی مدیریت
ترافیک می باشد .در واقع مدیریت شیب راهه یک روش مدیریت ترافیک در جهت کاهش تراکم ترافیک ،با هدف افزایش بازدهی،
بهبود زمان سفر و ایمنی است و بر اساس یک برنامه و منطق مشخص ،ورود وسایل نقلیه به بزرگراه را محدود میکندرابینسون
وهمکاران 1995نتایج تحقیقات (در ایالت جنوبی آمریکا) نشان میدهد که شیب راهه ورودی باید حداقل توان نگهداری 5درصد از
ترافیک اوج همان شیب راهه را داشته باشد مطالعات زیادی در خصوص اهمیت تاثیر منابع متحرك در انتشار آلودگی هوای شهری
انجام شده است .در پاره ای از این مطالعات به تخمین میزان انتشار ناشی از ناوگان شهری و مقادیر ضرایب انتشار در یک پروژه
تیمی  2009پرداخته شده است اولیور و همکاران 2009برای نمونه در سال شهر پکن از چین به علت دارا بودن بزرگترین ناوگان
حمل و نقل و تعداد خودروها از میان دیگر شهرها انتخاب شد و با استفاده ازمدل به تهیه فهرست انتشار روزانه منابع متحرك
پرداختندو ضرایب انتشار انواع آالینده هارا بدست آوردند د.یو و همکاران 2018به بررسی تاثیر استراتژی های پایش شیب راهه ها
بر میزان انتشار آالینده ها در مسیر بزرگراهی انجام شده است .در این مطالعه تاثیر  3اعمال استراتژی های کنترل شیب راهه به
دو روش یکپارچه و منفرد بر بهبود تحرك و جریان روان ترافیک بررسی شده است .نتایج مطالعه نشان داده است استراتژی پایش
شیب راهه به روش یکپارچ ه نسبت به روش منفرد از نظر میزان انتشار آالینده ها و جابه جایی ارجحیت دارد
کلیات منطقه
منطقه  5شهرداری با مساحت  5428هکتار در شمال غرب کالن شهر تهران قرار دارد که از جنوب به جاده مخصوص کرج ،از
شمال به دامنه کوه های البرز ،از غرب به مسیل کن و منطقه  22و از شرق به بزرگراه محمد علی جناح و اشرفی اصفهانی محدود
میشود .این منطقه از بزرگترین مناطق  22گانه شهر تهران محسوب شده که از شرق همسایه منطقه  ،2از جنوب مجاور منطقه 9
و از غرب در مجاورت منطقه  21و  22قرار دارد.

بر اساس تقسیمات داخلی مالك عمل شهرداری در وضع موجود ،منطقه  5از  7ناحیه و  29محله تشکیل شده است .در بین نواحی
هفت گانه منطقه ،ناحیه  3با بیشترین مساحت مشتمل بر  8محله و ناحیه  5با کمترین مساحت از  2محله مهران و فردوس
تشکیل شده است.
بسترهای اولیه سکونت در منطقه  5را میتوان در جوامع انسانی که از مهمترین آنها روستای کن است ،یافت .عالوه بر روستای کن
میتوان به پنج محدوده با قدمت دیگر مانند باغ فیض ،ده حصارك ،مرادآباد ،حسن آباد و وسک اشاره کرد .دو محدوده حسن آباد و
وسک در درون بافت شهری منطقه حل شده و اثر قابل مالحظهای از آنان به جای نمانده است ،ولی سه محدوده دیگر کماکان
آثاری از گذشته را در خود دارند
شکل(-)1موقعیت منطقه  5تهران

شکل(-)2موقعیت و جمعیت منطقه 5تهران
نمایش روند رشد جمعیت منطقه  5شهرداری
تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰
5۰۰,۰۰۰
۰۰
1395

1390

1385

1375

1365

1355

منطقه 5

شکل (-)3روند رشد

جمعیت منطقه 5

رشد چشمگیر جمعیت منطقه را میتوان منتج از آهنگ پرشتاب جذب مهاجر در منطقه دانست که در دورههایی پرشتابتر
(فاصله سالهای  1365تا سال  )1375و در دورههای دیگر با آهنگ کندتر رو به تزاید نهادهاست .از سوی دیگر هر چند جمعیت
شهری حد فاصل دو دوره سرشماری  1365 -75و  1375- 85در شهر تهران از نرخ سالیانه  1/1درصد به  4/1درصد رسیده و
آهنگ رشد جمعیت کند صعودی را نشان میدهد اما در مدت مشابه آهنگ رشد جمعیت در سطح منطقه روندی نزولی داشته
است ،که این را میتوان نمایانگر سیاست جلوگیری از افزایش بیرویه سکونت در منطقه  5شهرداری تهران دانست .همچنین در
دوره سرشماری  1385- 95در شهر تهران نرخ سالیانه به  1/11درصد و در منطقه به  1/26درصد کاهش یافته است.

شکل(-)4روند تولید سفر در منطقه 5تهران

شکل( -)5تعداد مسافران سوارشده در ساعات اوج صبح

شکل( -)6تعداد مسافران پیاده شده در ساعات اوج صبح

اولویت بندی ایستگاههای خط  6مترودر منطقه  5تهران
براساس مجموع مسافران سواره و پیاده
 ایستگاه  U6واقع در تقاطع اشرفی اصفهانی-پیامبر با  4867مسافر در ساعت اوج صبح -2ایستگاه  W6واقع در تقاطع کاشانی-جنت آباد با  3483مسافر در ساعت اوج صبح
 -3ایستگاه  Z6واقع در تقاطع آبشناسان-کوهسار با  2472مسافر در ساعت اوج صبح
 -4ایستگاه  X6واقع در شهرزیبا-میدان کودك با  1792مسافر در ساعت اوج صبح
 -5ایستگاه  V6واقع در تقاطع حکیم-پیامبر با  1365مسافر در ساعت اوج صبح
 -6ایستگاه  Y6واقع در تقاطع همت-کوهسار با  1162مسافر در ساعت اوج صبح

 -7ایستگاه  Z6-1واقع در کوهسار جنت مجتمع  OPGبا  938مسافر در ساعت اوج صبح
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شکل (-)7روند مقاصد مسافرین
تشریح مدل
در پروژه مد نظر آلودگی منطقه  5تهران متاثر از  3زیر سیستم است (به منظورمحدود کردن مرز مدل زیر سیستم آالیندگی ناشی
از مصارف خانگی به عنوان متغیر برون زا خارج ازمرزهای مدل اصلی در نظر گرفته شده است) زیر سیستم آالیندگی صنایع شامل :
صرفا به صنایع فعال در حوزه صنایع تولید کننده انرژی و خودروسازی محدود شده دلیل "زیرا در آالیندگی هوای شهر تهران نقش
پر رنگ تری دارند"و آالیندگی بخشهای دیگر صنعتی به عنوان متغیر برون زا وارد می شود

شکل (-)8زیر سیستم آالیندگی صنایع
آلودگی صنعتی که خروجی این زیرسیستم است تحت تاثیر ظرفیت تولید خودرو ،ظرفیت تولید انرژی و حجم صنایع فعال است
که تولیدکننده آلودگی در حومه منطقه 5شهر تهران می باشند .انرژی مصرفی در این صنایع و انرژی که در صنایع خودروسازی و

تولید سوخت مصرف میشوند ،میزان انرژی مصرفی در بخش صنعت را تعیین میکنند .آالیندگی بخش خانگی در این مدل به
صورت یک متغیر برونزا مدل سازی شده است.
زیرسیستم آالیندگی حمل و نقل شهری
این زیرسیستم به خاطر گستردگی به دو زیرسیستم حمل و نقل عمومی و شخصی تقسیم شده است.
زیرسیستم حمل و نقل عمومی
یک متغیر تاثیرگذار در زیرسیستمهای حمل و نقل عمومی و شخصی را میتوان متغیر جذابیت رانندگی دانست .تغییرات این متغیر
در این زیرسیستم از دو عامل تاثیر میپذیرد )1 ( :سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی و  ) (2کرایه حمل و نقل عمومی .افزایش
سرمایه گذاری باعث بهبود کیفیت و در نتیجه باعث افزایش حس امنیت و راحتی سفر با وسایل حمل و نقل عمومی میشود که این
مساله از جذابیت رانندگی می،کا هد .در مقابل افزایش کرایهی حمل و نقل عمومی منجر به افزایش تعداد سفرها با استفاده از
وسایل نقلیه شهری میشود .این درحالیست که درآمد حمل و نقل عمومی با افزایش کرایه ها افزایش پیدا میکند ،افزایش این
درآمد باعث افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی میشود و این افزایش باعث کاهش جذابیت رانندگی میشود .جذابیت
رانندگی بر متغیر جذابیت حمل و نقل عمومی تاثیر گذار است ،به گونه ای که کاهش جذابیت رانندگی افزایش جذابیت حمل و
نقل عمومی را در پی دارد.شکل ( )2نشاندهنده حلقه های تاثیرگذار بر جذابیت رانندگی در زیرسیستم حمل و نقل عمومی است.

شکل(-)9زیر سیستم حمل و نقل عمومی
سادگی فرض شده است که میزان تقاضای سـفر معین و ثابت است .افزایش جذابیت حمل و نقل عمومی ،افزایش سفرهای عمومی
را در پی خواهد داشت که این خود باعث افزایش درآمـد سیسـتم حمل و نقل عمومی  .خواهد بود

زیرسیستم حمل و نقل شخصی
در این زیرسیستم دو متغیر زمان سفر و طرحهای کنترل ترافیک بر روی جذابیت رانندگی با وسایل نقلیه شخصی تاثیرگذار دانسته
شدهاند .در این،زیرسیستم متغیری به «نا م »تر اکم ترافیک استفاده شده است که رفتارآن تحت تاثیر سه متغیر دیگر است)1 ( :
ظرفیت راهها ( )2تعداد سفرها با استفاده از خودروی شخصی ( )3طول معابر دارای طرح ترافیک .طول معابر دارای طرح ترافیک و
تعداد سفر با استفاده از وسایل نقلیه شخصی تعیین کننده متغیر دیگری به نام تراکم ترافیک معابر دارای طرح ترافیک هستند.

شکل (-)10زیر سیستم حمل ونقل خصوصی
افزایش تراکم ترافیک چه در معابر دارای طرح ترافیک و چه در سایر معابر موجب ایجاد یـا افـزایش مناطق یا معابر دارای طرحهای
کنترل ترافیـک از سـوی مـدیران شـهری میشود که این مساله به نوبه خوبه جذابیت استفاده از خودروهای شخصی را کاهش داده
و در نهایت از تعداد سفرها با استفاده از خودروی شخصـی میکاهد .افزایش ظرفیت راههای شهری نیز بر کـاهش زمـان سـفر
تـاثیر بسزایی دارد و میتواند جذابیت استفاده از خودروهای شخصی را افـزایش دهد .شکل )10نشاندهنده تاثیرات توام حمل و نقل
عمومی و شخصی در مدل اسـت .همـانطور کـه در شـکل ( )4نشـان داده شـده اسـت ،تعـداد سفرهای ناوگان عمومی نیز بر روی
تراکم ترافیک تاثیرگذار است.
شکل ( )5نشاندهنده زیرسیستمهای فعـال در آلـودهسـازی هـوای شـهر تهران و روابط بین دو زیرسیستم اصلی یعنی زیرسیستم
آالیندگی صنایع حومه و زیرسیستم آالیندگی حمل و نقل شهری است .با توجه به شـکل ( ، ) 5آلودگی هوا تابعی از سه متغیر
آالیندگی صنعتی ،آالیندگی ناشـی از تولید انرژی و آالیندگی ترافیک شهری میباشد

شکل (-)11زیر سیستم روابط حمل و نقل عمومی و خصوصی
تاثیرات توام سیستمهای حمل و نقل عمومی و خصوصی در مدل بنابر ساختار تاثیرگذاری متغیرها در مدل پیشنهادی مشخص
است که هرچقدر آلودگی هوا بیشتر شود طرحهای ترافیکی بیشتری فعال می شوند و متغیر طول معابر دارای طرح ترافیک افزایش
پیدا میکند .عالوه بر این ،افزایش الودگی هوا باعـث کـاهش فعالیـت صـنایع آال ینـده می شود و متغیر صنایع فعال را کاهش
میدهد.
شبیه سازی مدل
شبیه سازی تقلیدی از عمل کرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است و می تواند مسائل موجود در سازمان را پیش از آن
که تبدییل به مشکل شوند  ،شناسایی کند  .این مدل  ،معموال به شکل مجموعه ای از فرض عای مربوط به عمل کرد سیستم است
 .این فرض ها در چهار چوب رابطه های ریاضی  ،منطقی  ،نمادین بین نهاده ها یا اهداف مورد نظر سیستم بیان می شود  .اما باید
از صحت مدل نیز اطمینان حاصل نمود در گام بعدی با آزمون هایی به درستی یا نادرستی مدل پی برده می شود.

شکل(-)12شبیه سازی طرحهای کنترل ترافیک/تراکم ترافیک
اعتبار سنجی

در این بخش  ،سعی بر این است تا مدل خود با دنیای وااقعی تطبیق یابد  .با توجه به تفکیک متعددی که در ارتباط با بخش اعتبار
سنجی مدل وجوود دارد که تایید یا عدم اعتبار مدل از طریق این تکنین ها قابل اعتمکاد بود  .الزمه به کارگیری مدل برای
بازسازی رفتار دنیای واق عی  ،اطمینان حاصل کردن از درستی نتایج مدل میباشد  .این اطمینان از طریق مقایسه نتایج مدل با دااده
های تاریخی از پیش تعیین شده  ،بررسی واقعی  ،بررسی شرایط حدی و دیگر روابط حدی حاصل دیگر تکنیک های اعتبار سنجی
به دست خواهد آمد  .به منظور برسی صحت مدل دو دسته ی آزمون های رفتاری (نظیر  :باز تولید رفتار  ،رفتار مشابه مدل  ،آنالیز
حساسیت و تست شگفت انگیز ) و آزمون های ساختاری ( مانند  :تست کفایت مغز  ،ارزیابی ساختار مدل  ،سازگاری مدل  ،ارزیابی
پارامتر ها و آزمون شرایط حدی ) در دسترس هستند
بررسی نتایج مدل برای شرایط حدی
در این قسمت از مدل با میل دادن متغیر های مشخصی از مدل به سمت صفر یا بی نهایت رفتار سایر متغییر های مدل را بررسی
میکنیم  ،بدیهی است که بقیه متغیر ها باید در شرایط حدی رفتار منطقی از خود نشان بدهند .
بر اثر رشد تعداد خودرو ها .و به تبع آن افزایش سوخت های فسیلی  ،گاز کربنیک وارد جو زمین می شود و موجب گرم شدن روز
افزون زمین  ،افزایش موارد طوفان ها و گردباد ها و همچنین وارونگی هوا میگردد  .با میل کردن تعداد خودرو ها به عدد صفر باید
آلودگی موجود برطرف گردد و با میل کردن آن به سمت بی نهایت ( منظور بی نهایت فیزیکی است ) آلودگی نیز به شدت افزایش
یافته و به سمت بی نهایت میل می کند
100

AQI

شکل (-)13تست شرایط حدی برای زمانهایی که خوردوبی نهایت و زمانی که خودرویی وجود ندارد
اگر مردم در سفر های طوالنی خود مجبور باشند که مسافت های طوالنی را بپیمایند وهمچنین میزان تفریحات درون شهری آنان
افزایش یابد به طوری که هر سفر به 50کیلومتر برسد آنگاه با توجه ببه مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی  ،آلودگی هوا به
طور شدیدی افزایش مییابد اما شرایطی پیش آید که اصال تردد وسایل نقلیه در داخل شهر ممنوع باشد ( مثال مردم با دوچرخه یا
پیاده روی کند) آنگاه شاهد هوای بدون آلودگی هستیم

شکل (-)14شرایطی که تعدادسفرها زیاد و یا حالتی که تردد در شهر ممنوع باشد
اجرای مدل و نتایج
کلیه معادالت و روابط ریاضی بین متغیرهای مدل بر اساس دادههای تاریخی محیط زیستی ،دادههای ترافیکی و  ...استخراج شده
است .روابط ریاضی بر اساس تکنیکهای آماری و دادهکاوی همچون آنالیز همبستگی رگرسیون ،تخمین پارامتر و  ...محاسبه شده و
در مدل نهایی وارد شدهاند .مدل نهایی تحت سه سناریو اجرا شده است )1 ( :بهترین وضعیت )2 ( ،وضعیت میانه و ( )3بدترین
وضعیت  .در مدل پیشنهادی ،سیاست های طراحی شده و متغیرهای کنترلی به منظور مدیریت سیستم به شرح زیر انتخاب شده
اند)  ( :1کنترل میزان فعالیت صنایع آالینده بواسطه دستکاری در متغیر «درصد فعال صنایع» )2( ،ارتقاء جایگاه حمل و نقل
عمومی بواسطه کنترل متغیر ه« سرمای گذاری در حمل و نقل عمومی» ،و( ) 3تغییر محدوده طرحهای ترافیکی بواسط تنظیم
متغیر «طول معابر دارای طرح ترافیک» .به نظر میرسد که سه متغیر فوق الذکر به عنوان اهرم های کنترلی در دست مدیران
شهری و تصمیم گیرندگان میتوانند بر بهبود سطح آلودگی هوا در شرایط مختلف موثر باشند، .به طور مشخص در سناریوهای
مختلف بررسی شده هریک از متغیرهای سه گانه فوق تحت بهترین وضعیت ،وضعیت میانه و بدترین وضعیت در مدل سازی ها
واردشده اند .سوال اینجاست که هریک از این طرح ها چقدر میتوانند موثرواقع گردند .مدل ایجاد شده با پاسخ به این سوال میتواند
به عنوان یک مدل پشتیبان تصمیم ،با یاری رساندن به مدیران شهری زمینه الزم برای اتخاذ تصمیمات صحیح در بهبود کیفیت
هوای شهر را فراهم آورد.

شکل (-)15تحلیل آلودگی هوا با معیارهای ظرفیت راه و تراکم ترافیک
با توجه به مشخص است که در سناریوهای «میانه»و« بهترین»وضعیت  ،رفتار متغیر حالت سیستم به صورت جهش و نزول
استدرحالی که در سناریوی «بدترین وضعیت» صرفا توانایی کنترل سطح آلودگی هوا در یک سطح مشخص و ممانعت از افزایش
بیرویه آن را داراست .بررسی رفتار متغیرهای اصلی زیرسیستم«ها ی آالیندگی صنایع» و «آالیندگی حمل و نقل شهرین» نشا
میدهد که اجرای کلیه سیاست ها موجب کاهش فعالیت صنایع آالینده در کوتاه مدت خواهد شد ولی در بلندمدت مجددا شاهد
افزایش آالیندگی صنایع هستیم

شکل (-)16تحلیل آلودگی صنعتی با معیارهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی
در مقابل اجرای سیاستهای پیشنهادی موجب کاهش جذابیت رانندگی با خودروهای شخصی شده ،ترافیک معابر را کاهش داده و
در بلندمدت موجب کاهش آالیندگی سیستم حمل و نقل شهری میشود را ببینید.

شکل(-)17تحلیل جذابیت رانندگی براساس جذابیت حمل و نقل عمومی وسرمایه گذاری حمل و نقل
با توجه به رفتار کلی متغیر حالت سیستم که نشان داده،شده است میتوان نتیجه گیری کرد که در پی اجرای سیاستهای معرفی
شده تحت سناریوهای مختلف ،افزایش آالیندگی صنایع بواسطه کاهش .آالیندگی سیستم حمل و نقل شهری جبران شده و در
بلندمدت وضعیت آلودگی هوای شهر رو به بهبود خواهد بود .در مدل پیشنهاد شده به منظور مدلسازی فرآیند تجزیه طبیعی
آلودگی ها (توسط فضای سبز) و انتقال آلودگی هوا (بوسیله وزش باد) فرض شده است که مقدا مشخصی از آلودگی هوا در هر
دوره زمانی شبیه سازی از سیستم خارج میشود .به طور مشخص ،در شرایطی که تجزیه و انتقال آلودگی ها از تولید آنها بیشتر
باشد شاهد کاهش سطح آلودگی هوا خواهیم بود .در این تحقیق ،سیاست های افزایش میزان تجزیه بواسطه گسترش فضاهای سبز
شهری مورد بررسی قرار نگرفته است و میزان تجزیه آلودگیها عددی ثابت فرض شده است و این درحالیست که سیاست های
گسترش فضاهای سبز شهری نیز میتواند به عنوان یک راهکار کلیدی در کاهش آلودگی هوا مدنظر قرار گیرد .با توجه به چالشهای
موجود بر سر راه توسعه صنایع و مخاطرات اقتصادی ناشی از تعطیلی صنایع حومه شهر ،میتوان گسترش فضای سبز شهری را نیز
به عنوان یک راهکار دیگر در کاهش آلودگی هوای شهر تهران مورد مطالعه قرار داد که این مهم به مطالعات آینده واگذار میشود.
قدردانی
با تشکر از مسولین و کارشناسان سازمان شهرداری منطقه  5تهرانکه در جمع آوری داده ها همکاری الزم را به عمل آوردند .
قدر دانی ویژه از جناب مهندس امین نظری نژاد که در یافتن داده ها و هماهنگی های الزم کمک های بی شایبه خود را دریغ
نکردند.

مراجع و منابع
[1]M. Schmidt and R. Schafer, “An integrated simulationsystem for traffic induced air pollution,”
EnvironmentalModelling & Software, vol. 13, pp. 295–303, 1998.
]2[R. Sivacoumar, A. D. Bhanarkar, S. K. Goyal, S. K. Gadkari, and A. L. Aggarwal, “Air pollution
modeling for anindustrial complex and model performance evaluation,” Environmental Pollution, vol.
111, 2001.
]3[C. Beckx, L. Int Panis, T. Arentze, D. Janssens, R. Torfs, S. Broekx, and G. Wets, “A dynamic
activity-based populationmodelling approach to evaluate exposure to air pollution: Methods and
application to a Dutch urban area,” Environmental Impact Assessment Review, vol. 29, no. 3, pp.–179
,185Apr. 2009.
]4[C. Vlachokostas, C. Achillas, N. Moussiopoulos, E. Hourdakis, G. Tsilingiridis, L. Ntziachristos, G.
Banias, N. Stavrakakis, and CSidiropoulos, “Decision support systemfor the evaluation of urban air
pollution control options: application for particulate pollution in Thessaloniki, Greece.,” The Science of
the total environment, vol. 407, no. ,23 pp. 5937–48, Nov. 2009.
[5]A. J. C. Trappey, C. Trappey, C. T. Hsiao, J. J. R. Ou, S. J.Li, and K. W. P. Chen, “An evaluation model
for low carbonisland policy: The case of Taiwan’s green transportation policy,” Energy Policy, vol. 45

مدل سازی پویای ترافیک کالنشهرها به منظور ارایه سیاست های بهبود حمل و نقل نمونه. م,  رجبی نهوجی،[فرتوکزاده ح6]
( -81 صفحات،1  شماره3جلد، پژوهشنامه حمل و نقل،(موردی کالنشهر تهران
 ارزیابی تاثیرات آلودگی هوا بر اقلیم شهر تهران با استفاده از1936،  سیدصادق؛ حمید گهرنژاد و محمود ذاکری نیری,[ریوفی7]
 دانشکده محیط زیست، تهران،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،اطالعات سنجش از دور
دانشگاه تهران
 چهارمین کنفرانس، آب و هوا، بررسی حقوقی آلودگی های زیست محیطی خاك،6931،  مسعود و محمد داورپناه,[ داورپناه8]
 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران،بین المللی برنامه ریزی ومدیریت محیط زیست
نشاریه تحقیقاات کااربردی،ساطوح وارونگای در آالودگی هاای شاهر تهران،  سالیقه محماد، ا[اوری حساین9]
1390

 بهار، 20  شماره، 17 جلد،عالومجغرافیایی

 طراحی و اجرای راهکار کنترل آلودگی صوتی ناشی از، نبی فرخی محمد،  حکیمی حسین علی، [اسمعیل زاده عصمت10]
1383 چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران _ همدان، های نیروگاه حرارتیblow-off

][11وشیل ،ترجماه اباراهیم تیماوری  ،علیرضاا ناورعلی  ،نریماان والی زاده ،پویاایی سیساتم رویکاردی کااربردی بارای
مسائل مدیریتی ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،تهران8491،

