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عاسیراهی تَاىتِػٌَاىفزآیٌذعزاحییههذلاسیهعیغتنٍالؼیٍوارتزدآىتِهٌظَر


ؽثیِ
تزیيٍلاتللثَلتزیي


عاسییىیاسلَی

اهزٍسُؽثیِ
درحمیمتوارؽثیِعاسیتملیذرفتاریهعیغتنٍالؼیاعت .

ػولىزدعیغتن ،تؼزیفوزد .
ّایهٌمغغاعتفادُهیؽَد.در


ت.تأخیز،عٌدؾیاعتوِاغلةاسآىتِهٌظَرارسیاتیػولىزدخزیاى
اتشارّایتحمیكدرػولیاتٍتحلیلعیغتنّاع

افشارؽثیِعاسریشًگزاعت،درؽثىِپزداختِؽذ ٍتِعَرهَردیؽثىِ


،وِیهًزم
افشارؽثیِعاسیVISSIM

،تِؽثیِعاسیتأخیز 
تاًزم

ایيهغالؼِ
تاتماعؼاتّنعغحتذٍىچزاؽراٌّواییٍتارػایتحكتمذماعت ،هَردهغالؼِلزارگزفت.

وِؽثىِای 

ؽْزیؽْزًَرٍالغدراعتاىهاسًذراى ،
ّایهیذاًیهزتَطتِاحدامٍعایلًملیِدرعاػتاٍجدرگزُّایتزافیىیؽثىِ،تااعتفادُاس

تزایتخویي عاػتاٍجدرؽثىِدر ایيهغالؼِ ،
،دادُ
عاسیهؾخقاتٌّذعیؽثىِ،اػناستؼذادلیٌهّایارتثاعیافلی،تؼذاد


امؽثیِ
رٍػفیلوثزداریٍتِعَرّوشهاى،تزداؽتؽذّ .وچٌیيتزایاًد
ّا،تاتلَّایرػایتحكتمذمٍواّؼٍافشایؼعزػتٍ...تزداؽتؽذ.تااًدامؽثیِعاسی،تأخیزدرول


لگزدػ
خغَطػثَریدرّزلیٌه،هح
تذعتآٍردُؽذ.

،تاتَخِتِدادُّایٍرٍدی،

عاسیؽذُ
ؽثیِ 
ؽثىِ 
ولواتولیذی:ؽثیِعاسی،تأخیزتزافیىی،ؽثىِVISSIM،


.1

هقذهِ

یاتیتِهٌاعةتزیيرٍػٍ


ایتزخَرداراعت.درایيراعتا،دعت

تحلیلٍعٌدؼػولىزدتماعؼاتاسخایگاٍُیضُ
اهزٍسُ،درػلنهٌْذعیتزافیه،
الگَیتزافیىیدرتحلیلاًَاعتماعؼات،تاتَخِتِهَاردیّوچَىاتشارّایوٌتزلتزافیه،لَاًیيٍهمزراتراٌّواییٍراًٌذگی،عغحآهَسػفزٌّگ
راًٌذگیًَ،عرفت ارراًٌذگاىٍّوچٌیيپاراهتزّایػزضٍِتماضا،تغیارحائشاّویتاعت.تماعؼاتتذٍىچزاؽراٌّوایی،تماعؼاتیّغتٌذوِ در وٌتزل
،اعتفادُهیؽَد.دراوثزوؾَرّایدًیا،

یًاهحغَطتزیًغثتتِتماعؼاتیچزاغذار


ّاتِدلیلتماضایػثَریووتزٍعایلًملیِاسلَاًیيوٌتزلوٌٌذُ

آى
وٌتزلایيًَعتماعؼاتتَعظتاتلَیایغت،رػایتحكتمذمٍاحتیاط،اًدامهی ؽَد.تٌاتزایيتحلیلٍتزرعیایيدعتِاستماعؼاتتاحذٍدتغیارسیادی
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یّایػزضٍِتماضایتزافیىیاعت.
ٍاتغتِتِتقوینًٍَعرفتارراًٌذگاىدراحتزامتِلَاًیيراًٌذگی،عغحفزٌّگٍآهَسػهمزراتٍّوچٌیيٍیضگ 
در وؾَر ایزاى ،وٌتزل تماعؼات  تذٍى چزاؽ ػوَهاً در هؼاتز افلی ٍ هْن ؽْزّا تَعظ چزاؽّای راٌّوایی چؾوهسى ٍ در تماعغ هؼاتز فزػی تَعظ
تاتلَّای ایغت ٍ رػایت احتیاط اًدام هی ؽَد .در حال حاضز ،تا تَخِ تِ تؼذاد فزاٍاى تماعؼات تذٍى چزاؽ در عغح وؾَر ،تخقَؿ در عغح
ایتزخَردارؽذُاعت.درّویيراعتاتحمیماتاًدامگزفتِتزرٍی


دّیایيدعتِاستماعؼاتاساّویتٍیضُ

ؽْزّا،تحلیلٍتزرعیهیشاىخذهت

والى
ّااسخٌثِّای


دّیآى

ىچزاؽٍتؼییيعغحخذهت
یاخیز،پیؾزفتچؾوگیزیداؽتِاعت.تحلیلٍتزرعیتماعؼاتتذٍ


تماعؼاتتذٍىچزاؽدرچٌذدِّ
هختلف ،لاتل تزرعی اعت .ؽاخـّایی ّواًٌذ ایوٌی ،تأخیز ،عَْلت راًٌذگی ٍ پاراهتزّای ٌّذعی در تؼییي درخِتٌذی ٍ هیشاى عزٍیظدّی ایي
تاؽٌذ.درایيهیاىؽاخـتأخیز،افلیتزیيؽاخـدرتؼییيایيدرخِتٌذیاعت= .<1


تماعؼات،دارایاّویتهی
.2

اّذاف ٍ فزضیات

در اًدام ایي هغالؼِ  فزك ؽذ وِ راًٌذگاى ،رفتاری هؼمَل ٍ عثیؼی دارًذ .ؽزایظ تزافیه ،تِفَرت ثاتت در دٍرُ تحلیل درًظزگزفتِ ؽذّ .وچٌیي،
عاسیتاًزمافشار،VISSIMؽثىٍِالؼی،تِفَرت


.درؽثیِ
تزداؽتدادُّایهیذاًیدرسهاىؽزایظػادیتزافیىی ،یؼٌیرٍسّایغیزتؼغیلاًدامؽذ

ّاٍگزُّا(تماعؼات)افلیؽْز،هَردتزرعیلزارگزفتٌذ.دراًدامایيهغالؼِ


ّا،هذلؽذ.دراًدامایيهغالؼِلیٌه
ایهتؾىلاسگزُّاٍلیٌه


ؽثىِ
فزضیاتسیزدرًظزگزفتِؽذًذ :
-

ّوِیرٍػّادرؽزایظتزافیىیثاتت(ؽزایظتماضاٍظزفیتثاتتدرعَلدٍرُتحلیل)هَرداعتفادُلزارگزفتٌذ= .<2


-

تحتّیچؽزایغیاٍلَیتدرحكتمذمٍعایلًملیِتغییزًىٌذ= .<1

-

ٍرٍدٍعایلًملیِخیاتاىافلیتِهحلتماعغتِفَرتتقادفیفَرتتگیزد= .<1

-

ػولىزدخیاتاىافلیهتأثزاسػولىزدخیاتاىفزػیًیغت= .<1

-

یفافلِ یػثَرثاتتتاؽذٍایياًذاسٍُاتغتِتِسهاىًثاؽذّ.وچٌیيدرفَرتیوِسهاىاًتظارافشایؼیافت،راًٌذگاىّیچلقذٍ


هتَعظاًذاسُ
توایلیتِاعتفادُاسفَافلػثَریوَچىتزخْتاًدامحزوتًذاؽتِتاؽٌذ(ػاهلرٍاًیعزیؼتزتِهمقذرعیذىدرایيتحلیلتیتأثیزاعت)=.<1

-

ٍعایلًملیِفافلِخاًثیافمیًغثتتِعایزٍعایلًملیِدرخغَطهداٍررارػایتهیوٌٌذ .


-

ٍعایلًملیِدرٌّگامحزوتاسلغوتهیاًیهغیزهَردًظزػثَرهیوٌٌذ .


-

غیزّایهداٍرهیتیٌٌذ .

ٍعایلًملیِدرٌّگامعثمتگزفتيٍعایلًملیِدیگزرادرهغیزخَدؽاىٍه

-

تَاًٌذتِفَرتدعتِایحزوتوٌٌذ .


ٍعایلًملیِهی

-

خزیاىتزافیهاسوارتزاىرٍساًِتؾىیلؽذُاعت .


.3

هزٍر بز ادبیات گذشتِ

-

،همالِایتحتػٌَاى"رٍؽیتحلیلیتزایتخویيتأخیزٍعایلًملیِیگذرًذُاسهیادیيیهخغِتِػٌَاىتاتؼیاساحدامٍعایلًملیِ

درعال2012
تَعظتزٍطّلیٌگاٍّوىاراىاسداًؾىذُ یهٌْذعیػوزاىٍهحیظسیغتداًؾگاٍُاتزلَهٌتؾزؽذ.درایيهمالِرٍؽیتحلیلی

ٍػاتزیيپیادُ" 
تزایتخویيتأخیزٍعایلًملیِ یػثَریاسهیادیيیهخغِارائِؽذ.ایيهذلتزاعاطفافلِیهَردلثَلٍهذلّایتؾىیلففتَدٍتأخیزّای
یهؼوَلیراتاهمایغِیهذلتذعت


د.هذلارائِؽذُ،یههیذاىیهخغِ
حافلاسّ زچْارهٌثغراتزایحزواتهثذأ-همقذدرهیادیي،تخویيس
افشارؽثیِعاسیٍVISSIMرٍػHCMهَردارسیاتیلزارداد=.<3


آهذُاسًزم


-

گیزیّایًوًَِ" تَعظفٌگفاًگصًگٍّوىاراىاس


ؽْزیتزاعاطاًذاسُ
،همالِایتحتػٌَاى"تخویيتَسیغتأخیزتزایعفزّای

درعال2011
سهاىعفزّاییوٍِعایلًملیِدرراّْایؽْزیتدزتِهیوٌٌذ،تِدلیلهؾخقِتقادفی

داًؾگاُفٌیدلفتّلٌذارائِؽذ.درایيهمالِتیاىؽذ،
خزیاىتزافیه،رعیذىٍػشیوتتقادفیدرتماعؼاتًَ،عوٌتزلتزافیىیهتفاٍتاعتٍػال ٍُتزآىهتأثزاستَسیغخزیاىاعت.درًتیدِ،تَسیغ
)ًٍوًَِگیزی

گیزیؽاهلًوًَِگیزیاتفاق(RS


دٍرٍػًوًَِ
ایاسسهاىعفزراحتیدرؽزایظهتؼارفتزافیىیهیتَاىهؾاّذُوزد.


گغتزدُ
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ّایولی،تىارتزدُؽذًذ.رٍػّایتخویيحذاللهزتؼات(ٍ)LS

وًَِاساًذاسُگیزی

)تزایتذعتآٍردىاًذاسُّایً

التیيّایپزویَب(LHS
هاوشیوناحتوال() MLتزایتخویيپاراهتزّادرتَسیغتاأخیز،اعتفادُؽذًذ.الگَریتنصًتیه(،)GAتِخْتیافتيراُحلاتٌخاتیتزایتَاتغ
وشیونوزدىاحتوال،تىارتزدُؽذ.تَسیغتأخیزتخویيسدُؽذُ،تاتخویيتأخیزتذعتآهذُاس

هَردًظزدرهَاردتِحذاللرعاًذىهزتغخغاٍها
ذ.درحالیىِدرؽزایظفَقاؽثاع،

،VISSIMهمایغِؽذً.تایحًؾاىدادًذ وِّزدٍرٍػ LSٍ MLدرؽزایظغیزاؽثاع،تِخَتیػولوزدً
،تغَرلاتلهالحظِایتْتزاسرٍػLSػولوزدًذ=.<4

رٍػML
-

همالِایتحت ػٌَاى "رٍؽیتزایتحلیلعَلففٍتأخیزدرًَاحیهَردهغالؼِ" درعال،2010تَعظ ّاًیرهضاًیٍّوىاراىاسداًؾگاُ

ایلیٌَیش،ارائِؽذ.ایيهمالِ،رٍػّاییتزایتخویيتأخیزٍّشیٌِوارتزاىدرًَاحیهَردهغالؼِ،ارائِداد.درایيهغالؼِ،عًَِعاسفف،یؼٌی

ففدرحالحزوت،ففایغتادٍُتزویةففدرحال حزوتٍایغتادُ،هَردتحثلزارگزفتٌذ ٍرٍؽیتزایتخویيعَلففدرحال
ّایدرحالحزوتتاتزویةففّایایغتادٍُدرحال


ّ.وچٌیيرًٍذیتِخْتتغثیكرٍػپیؾٌْادیتزایفف
حزوتٍتأخیز،ایدادؽذ
ذ.ایيرٍػتزایدادُّایهیذاًیتىاررفت ٍایٌىِچغَراًتخابعَلفَافلسهاًیتحلیلتزدلتتخویيتأخیزٍعَلفف

حزوت،پیؾٌْادؽ
تأثیزگذاؽتٌذ،هَردتحثلزارگزفت=.<5

-

ایدادهذلتأخیزتزایتخقیـتزافیىیدرتفاعغّایتذٍىچزاؽ" تَعظاهیزؽْپ زٍّوىاراىاسداًؾىذُهٌْذعیػوزاىٍ

همالِایتاػٌَاى"

هحیظسیغتداًؾگاُدلیَر،درعال  2009ارائِؽذّ.ذفاسایيهغالؼِ،ایدادهذلیتزایتخویيتأخیزتماعغتذٍىچزاؽراٌّواییتَد وِتزای
ایهیاىهذل ّایتأخیزایدادؽذُتافَافلسهاًیهتفاٍتًؾاىدادوِ،تاافشایؼفافلِسهاًیاس5


همایغِ
تخقیـتزافیىی(،)TAهٌاعةتاؽذ.
تادادُّایهیذاًیاػتثارعٌدیؽذٍدریافتؽذوِتخقَؿدر

دلیمِتِ 15دلیمِ R2،اس%43/2تِ%63/1افشایؼپیذاوزد.هذلتأخیز HCM
یزرادعتتاالتخویيهیسًذ=.<6

هحذٍدُیتأخیزّایسیاد،تأخ


.4

هتذٍلَصی بکارگزفتِشذُ

هغاتك تؼزیف  ،HCM2000تأخیزی وِ تَعظ یه ٍعیلِی ًملیِی هَتَری تدزتِ هی ؽَد ،اس ػَاهل هختلفی وِ تِ ًَع وٌتزل تزافیىی ،هؾخقات
ؽًَذ،عاختِؽذُاعت.تأخیزولی،تفاٍتهیاىسهاىعفزٍالؼیتدزتِؽذٍُسهاىعفزهزخؼیاعتوِدرؽزایظ


ٌّذعی،تزافیهٍ،تقادفاتهزتَطهی
پایِ ،یؼٌی ؽزایظ تذٍى تقادف ،وٌتزل تزافیىی ،تزافیه ٍ ،تأ خیزات ًاؽی اس هؾخقات ٌّذعی ،هوىي اعت تدزتِ ؽَد= <2تأخیز تَلف ّز خَدرٍ
َعتأخیزدرتماعغ(ٍعیلِیًملیِ-عاػت)اساًَاعتأخیزّغتٌذ.هْوتزیيپاراهتز،

یًملیِ)،تأخیزدعتیاتیّزخَدرٍ(ثاًیٍِ/عیلِیًملیِ)،هدو


(ثاًیٍِ/عیلِ
تأخیزتَلفّزخَدرٍاعت،وِؽاخـعغحخذهتتماعغدروتابظزفیتراُ ّااعت.افشٍىتزایيهمادیزدیگزیاستأخیزتِآىهزتَعٌذهاًٌذتأخیز
.تأخیزتَلفراهیتَاىتزحغةهیاًگیيتأخیزّزخَردٍدرّزخظدرّزؽاخِ

ٍرٍدی،وًِاؽیاستأثیزواّؼعزػتّوزاُتاؽتابٍتزهشاعت
(ٍرٍدی) یا ّز تماعغ تیاى ًوَد .تا تدوغ گزٍُّای خغَط ،تأخیز تَلف ػثارت اعت اس هیاًگیي اًذاسُگیزی ؽذُی تأخیز تَلف ّوِی خَدرٍّای
<اًذاسُگیزیتأخیزٍعایلًملیِیىیاسارسًذُ تزیيهغالؼاتتزایهٌْذعاىتِخْتارسیاتیػولىزدیهعیغتنتزافیهیارٍػوٌتزلآىاعت.

درگیز=1
یاتیٍّذایتٍعایلًملیِ،تىارهیرٍد.


ّایؽْزیتزایتخویيسهاىعفزٍخْت
ّوچٌیي،اغلةتِهٌظَرهحاعثِعزػتهتَعظٍعایلًملیِدرخیاتاى
تأخیز در ؽثىِی تزافیىی ،هؼوَالً تا تدشیِ ؽثىِ تِ لیٌهّا ٍ گزُّا ،تخویي سدُ هی ؽَد وِ تأخیز هحلی اس ّز هؤلفِ هحاعثِ ؽذُ ٍ هتؼالثاً تزویة
هیؽًَذ=  .<2تِتیاىولی،تأخیز،تخؾیاسولسهاىعفزاعت.ایيتخؼاسسهاىعفز،تِعَرخافیتَعظراًٌذگاىاحغاطؽذٍُتاػثًاراحتیؽذیذ

آىّاهیگزدد= .<7
عاسیراهی تَاىتِػٌَاىفزآیٌذعزاحییههذلاسیهعیغتنٍالؼیٍوارتزدآىتِهٌظَر درنعیغتنٍیاارسیاتیاعتزاتضیّایهختلفتزای


ؽثیِ
تزیيٍلاتللثَلتزیياتشارّای

اهزٍسُؽثیِعاسییىیاسلَی

درحمیمتوارؽثیِعاسیتملیذرفتاریهعیغتنٍالؼیاعت.

ػولىزدعیغتن،تؼزیفوزد.
تحمیكدرػولیاتٍتحلیلعیغتنّاعت  .ؽثیِعاسیتزافیىییىیاسخذیذتزیيػلَمهٌْذعیحولًٍملٍتزافیهاعت وِدروؾَرّاییوِدرسهیٌِ
تزافیىیپیؾزفتِّغتٌذیىیاسهلشٍهاتتزایتقَیةعزحّاتِؽوارهیآیذ .درؽثیِعاسیتزافیىییهخیاتاى،یهتماعغیاولیهؽْزهَاردتغیار

سیادیتٍِضَحهؾخـهیؽَد  ٍتقوینگیزیتزایهذیزاىٍدعتاًذرواراىؽْزیراتغیارراحتهیوٌذ.اهزٍسُدٍراىعؼیٍخغادرتزافیهتِ
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پایاىرعیذُاعتٍهذیزاىؽْزیهیداًٌذ،وِؽایذتزایهثال  تغییزخْتیهخیاتاىتارهالیسیادیتزایؽْزتِعَرهغتمینًذاردٍ،لیتِعَرغیز
هغتمینّشیٌِّایسیادیرادرًتیدِ تغییزػاداتتزافیىیراًٌذگاىتِؽْزتحویلهیوٌذ.اسایيرٍتِؽثیِعاسیلثلاساخزااّویتسیادیهیدٌّذ .

عاسیتاًزمافشار،VISSIM


.درؽثیِ
ؽْزًَروِیهؽثىِیخغیّوَار(درفذؽیة-%2تا)%2اعت،اًدامؽذ

ایيهغالؼِدرؽثىِیتزافیىیؽْزی

خزٍخیتِؽْزتِتؼذادّؾتػذدٍگزُّایهیاًیتِ

تؼزیفؽذ،گزُّایٍرٍدی-

ّا،تدشیِؽذ.درایيؽثىِدًٍَعگزُ 

ایيؽثىِتِگزُّاٍلیٌه

ّواىتماعؼاتهیاى ؽْزیّغتٌذ.تماعؼاتایيؽثىِاسًَعّوغغح،تذٍىچزاؽراٌّواییٍتاوٌتزلتزافیىیاسًَعرػایتحك

تؼذادچْاردُػذدوِ 
ٍلیٌهّایٍرٍدی-خزٍخیتِؽْز

ٍاتقالدٌّذُّا 

ّایهؼزفیؽذُ،لیٌهّایارتثاعیوِّواىخیاتاىّایؽْزیهیاىتماعؼات 


تمذمّغتٌذ.لیٌه
ّغتٌذ.
گاماٍل
تزداؽتهیذاًیدادُّایتزافیىیاسخولِاحدامٍعایلًملیِ،هؾخقاتعزحٌّذعی
هماعغًَ،عوٌتزلتزافیىیدراخشایؽثىٍِغیزُ

گامدٍم
تذعتآٍردىحدنعاػتاٍج،تؼییيحدنّزرٍیىزد،تؼییيحدنتزخَرد،فافلِ
ػثَرتحزاًی،ظزفیتّزحزوتتماعغ

گامعَم
ٍاردوزدىدادُّایتزداؽتؽذُتًِزمافشارٍؽثیِعاسیؽثىِیهَردًظزدر
VISSIM

گامچْارم
اعتخزاجٍتحلیلخزٍخیّایًزمافشار
شکل 1گامّای تشکیل هذل شبیِساسی بزای تخویي تأخیز

افشاراعت.اسخولِیایيدادُّاًَ،عٍاتؼادٍخقَفیاتػولىزدی


ایدرًزم

ّایپایِ

یًخغتً،یاستِایداددادُ

،درهزحلِ
تزایهذلعاسیدرVISSIM

رٍیٍعایلًملیٍِهذلّایتغییزخظ ًٍَعلیٌهّا(ؽْزی،خارج

ٍعایلًملیِهَخَددرؽثىِ،پاراهتزّایًَعرفتارراًٌذگی،هاًٌذهذلّایدًثالِ
ؽْزی،آسادراٍُغیزُ)ٍخْتحزوتخزیاىتزافیىیاعتّ.وچٌیيتِخْتتاستابٍالؼیتزیاسؽزایظٍالؼی،درVISSIMتِخایاعتفادُاسػذدّای

ایهَردًیاس،لیٌهّا،

ؽَد.پظاسٍاردوزدىدادُّ


ّایواٌّذٍُافشایٌذُ،اعتفادُهی

ّایهَردًظزٍهداسٍؽتاب

دلیكاستَاتغتَسیؼیتزایعزػت
تماعؼات ،راتظّا ،هحلّای ًَاحی واّؼ عزػت ٍ خقَفیات آىّا ،هحل عزػتّای هداس ،هحل تقوینگیزی تزای تغییز ٍ اًتخاب هغیزًَ ،احی
تزخَردٍتزتیةرػایتحكتمذم،ایدادؽذ.تواهیهزاحلهحاعثِدرایيرٍػتزهثٌایهیشاىحكتمذمدرحزوتاعتَاراعت .
دلیمِایدر
،اساحدامٍعایلًملیِدردٍرُّای  15

یهَردًظز،تزایتخویيتأخیز،تٌاتِتَفیِیHCM2000

پظاستزداؽتهؾخقاتتزافیىیؽثىِ
تاتَخِتِایٌىِّیچگًَِآهارثثتؽذٍُلاتلاعتٌاداسؽثىِیهَردهغالؼِهَخَدًثَدً،یاستِتزداؽتاحدامٍعایلًملیٍِ

عاػتاٍجاعتفادُؽذ=.<2
تخویي عاػت اٍج تَد .تا تَخِ تِ گغتزدگی هغالؼِ ی حاضز ،تزای در دعت داؽتي هؼیاری خْت تخویي درعت هحل تزداؽت دادُّای آهاری ،اتتذا
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درًزمافشارهذلؽذٍعپظاحداهیتاتَخِتِآهارحذٍدیوِاسهؾَرت

ؽثىِ یهَخَدتاتَخِتِعزحٌّذعیاخشاٍوٌتزلتزافیىیهَخَددرؽثىِ

عاسیدرًزمافشارّواًٌذ


ّااتفاقافتاد،تاؽثیِ

ؽذُدرآى

دعتآهذً،ماعیدرؽثىِوِتیؾتزیيچگالیتزافیىیٍسهاىاسدعتدادُ

راُهٌغمِتِ

تاپلیظ
ّایتزداؽتدادُّایتزافیىیاًتخابؽذ .


هؾخـٍتِػٌَاىایغتگاُ
ؽوارُی2

ؽىل

شکل ً 2وایش سهاى اس دست رفتِ با طیف رًگ

ای،هؾخـؽذُاًذتذیيتزتیةوًِماطتا


رفتِتایهعیفرًگیاسعفیذتاعزهِ

ؽَدً،غثتچگالیٍسهاىاسدعت

ّواًگًَِوِدرؽىلدیذُهی
ّاافشٍدُهیؽَد،تاآًداوِ


یاتذ،تِؽذترًگ

ایيهمذارافشایؼهی
ؽذُاعتٍّزچِ
تزًؾاىدادُ 

یووتزتارًگّایرٍؽي

چگالیٍسهاىاسدعترفتِ

اًذّواًغَروِهؾخـاعت،تیؾتزیيچگالیٍسهاىاسدعترفتِدر


ایراتِخَداختقاؿدادُ

تزیيرًگ،یؼٌیرًگعزهِ
ًماطتاتیؾتزیيهمذار،تیزُ
هحلگزُّاوِّواىتماعؼاتّغتٌذ،اتفاقافتاد.پظاس هؾخـؽذىًماط،احدامتزافیىیدرّؾتّفتِ،اسعاػت07:00فثحتاعاػت19:00ػقزتِ
درتذعتآٍردىعاػت

خشرٍسّایتؼغیل،اسؽٌثِتاپٌدؾٌثِ،تزداؽتؽذ.درتزداؽتآهاراساعتمزاردٍرتیيفیلوثزداریدرهحلتماعؼات،اعتفادُؽذ.
<تِاحدامٍعایلًملیِی

یعزاحیراُّایؽْزیٍسارتهغىيٍؽْزعاسیایزاى=8

اسآییيًاهِ

اٍجاحدامٍعایلًملیِتااعتفادُاسضزایةخذٍلهزتَعِ
عَاریهؼادلدرتماعؼاتتذٍىچزاؽراٌّوایی،تثذیلؽذ.درّزتماعغ،حدنتزخَردّزحزوتٍرٍیىزدتغَرهدشاتذعتآٍردُؽذ .عاػتاٍجدر

دلیمِیفثحؽٌثِاتفاقافتاد .
ؽثىِ،اسعاػت7:15تا 8:15
.5
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درؽزایظایذُآلٍ

تأخیزهتَعظتِاسایّزٍعیلًِملیِدرّزویلَهتزتفاٍتتیيسهاىعفزهَرداًتظار،یؼٌیسهاىهَردًیاسخْتػثَرٍهزٍردرؽثىِ
وِتِفَرتهتَعظتأخیزتِاسایتوامٍعایلًملیِهَخَددرؽثىِؽثیِعاسیهحاعثِؽذٍُتٍِاحذسهاىتزویلَهتزتمغین

سهاىعفزٍالؼیاعت ،
یؽوارُی،1تؼذادتىزارهَردًیاسخْتارائِ

ؽَد.ایيپاراهتزتؼذاساخزاتَعظًزمافشارتِتؼذادتىزاراٍلیِ10تزایؽثىِهَردهغالؼٍِهغاتك 
راتغِ


هی
یؽوارُی2ارائِؽذ.هغاتكفزهَلهحاعثِتؼذادتىزارالسمتزایاعویٌاى

یهتاسُاعویٌاىتزایایيپاراهتزهحاعثِؽذٍدرًْایتتاسُاعویٌاىهغاتك 
راتغِ
tٍ%95هتٌاظزآىدرخذٍلtدٍعَیِ،هیشاىتىزارالسمؽثىِتاتَخِتِهیشاىاختالفهیاًگیيٍاًحزافهؼیارتذعتآٍردُؽذ=.<9تاتَخِتِهمادیز10
خزٍخیتىزاراٍلیِهیشاىتىزارهَردًیاستزایپاراهتزتأخیزهتَعظدررٍیىزدهثٌاتااعویٌاى%95تِدعتآهذ وِهثٌایتؼذادتىزارّایهَردًیاستزای
دعتیاتیتِخزٍخیّایتأخیزتااعویٌاى% 95اعت،درًتیدِیاتؼذادتىزارّایًوًَِوافیتَدُیاتؼذادتىزارّایتیؾتزیهَردًیاساعتً .تایحتأخیز

تارتىزاردرولؽثىِدرخذٍلسیزآهذُاعت .

حافلاسخزٍخیًزمافشارتزای10


جذٍل ً 2تایج تأخیز حاصل اس خزٍجی ًزمافشار بزای  11بار تکزار در کل شبکِ
تأخیز در کل شبکِ بِ ثاًیِ

شوارُی تکزار

382/185587

1

432/027825

2

541/454908

3

450/401735

4

468/606667

5

432/316479

6

424/047894

7

495/749597

8

429/714608

9

461/835404

10

451/8341

هیاًگیي

2/26

اًحزافهؼیار

یسیزتذعتهیآیذ= :<9


هیاًگیيٍاًحزافهؼیارهغاتكتاراتغِ
هیشاىتىزارالسمتاتَخِتِهیشاىاختالف
2

( )1
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تىزارّایهَردًیاستزای mتىزار دادُؽذُ; ̅ ( )،هیشاىهیاًگیيًوًَِ mتایی; ( )،اًحزافهؼیارًوًَِ mتایی،
وِدرآى = ( ) ،تؼذاد 
;درخِهؼٌاداری; ،هیشاىخغایهداس،اعت .
تِهٌظَرتؼییيتاسُاعویٌاىتزایتأخیزّایارائِؽذُدارین :<9=:
̅

( )2
وِدرآى; ،تاسُاعویٌاى; ،هیشاىخغا،اعت.

%تِدعتآهذُاعتً.تایحًْاییپظاس19تارتىزارتزایتخویي

یؽوارُی،1تؼذاد19تاتىزارتزایتاسُاعویٌاى95

تاتَخِتِدادُّاٍتااعتفادُاس 
راتغِ
تأخیزدرولؽثىِدرسیزآهذُاعت .

جذٍل ً 3تایج تخویي تأخیز حاصل اس شبیِساسی در کل شبکِ بزای  11هزتبِ تکزار
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تأخیز در کل شبکِ بِ ثاًیِ

شوارُی تکزار

382/185587

1

432/027825

2

541/454908

3

450/401735

4

468/606667

5

432/316479

6

424/047894

7

495/749597

8

429/714608

9

461/835404

10

420/765321

11

453/965128

12

473/819045

13

398/561356

14

349817.503

15

472/961287

16

483/913765

17
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510/328649

18

450/763279

19

457/198334

هیاًگیي

39/8091577

اًحزافهؼیار


راتغِی
%تَعظًزمافشار excelهحاعثٍِتاسُاعویٌاىهغاتك 

تؼذاساخزای9تىزاردیگزهیاًگیي،اًحزافهؼیارٍخغایهداس19خزٍخیدراعویٌاى95
ؽوارُی2ارائِؽذ.

;31/2993907خغایهحاعثِؽذُپظاس19تارتىزار 
=;457/2±31/3;<425/9ٍ488/5تاسُیاعویٌاىهحاعثِؽذُ 
.6

پیشٌْادات

آلاًدامگزفتّ.وچٌیيتِدلیلگغتزدگیؽثىِی


عاسیدرؽزایظایذُ
عاسیدرًزمافشارVISSIMاًدامؽذ.ایيؽثیِ


درایيهغالؼِتخویيتأخیزتاؽثیِ
ّایپارنؽذُدروٌارهغیزتزخزیاىتزافیهٍعایلًملیِفزفًظزؽذ .


یتأثیزػاتزیيپیادٍُّوچٌیياتَهثیل

هَردهغالؼٍِحدنتاالیواراسهغالؼِ
-

ؽذُدروٌارهغیزٍػاتزیيپیادُیگذرًذُاسهغیزّایػثَرٍعایلًملیِهَردهغالؼِ


یپارن

ُ،تأثیزٍعایلًملیِ
پیؾٌْادهیؽَددرهغالؼاتآیٌذ

لزارتگیزد .

-

یهَردهغالؼٍِرفتارراًٌذگیراًٌذگاىدرایزاىهیتاؽذ .


افشارتزایؽثىِ

یىیدیگزاسهَاردپیؾٌْادی،والیثزاعیَىًزم

-

یؽثیِ عاسیتزافیىیاًدامًٍتایحتایىذیگزهمایغِؽَدٍدرًْایت


افشارّایدیگزهَخَددرسهیٌِ

ؽَدوِایيهغالؼِتاًزم

ّوچٌیيپیؾٌْادهی
افشاریوِتزایرفتارراًٌذگیراًٌذگاىٍخقَفیاتتزافیىیخزیاىدرایزاىهٌاعةتزاعتهؼزفیگزدد .


ًزم

-

ایلاتلاعتٌادتزایاعتفادُدرهغالؼاتتزافیىیٍارائِیتْتزًظزّایهذیزیتیدر


دادیهپایگاُدادُ
پیؾٌْادهیؽَدیهارگاىهٌغدنخْتای

تزداریاستغْیالتهَخَدٍیاایدادتغْیالتخذیذٍیااهىاىعٌدیپیؾٌْادّایهذیزیتیٍتزافیىیدرایيهٌغمِ ایدادؽَد .


تْزُ

-

زافیىیتاًزم افشارّایهَخَدعٌاریَّایهختلفراّىارّایپیؾٌْادیتزرعیٍتْتزیيراّىارتزگشیذُؽَد .

پیؾٌْادهیؽَددرًماطدارایهؾىلت


-

گیزیعزفافلِیسهاًیٍهىاًیتزایراًٌذگاىایزاىوالیثزُؽَد.


ؽَداًذاسُ
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