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  چكيده

در حمل و  مي باشد. شهري از مسائل مهم در مديريت حمل و نقل ايجاد، نگهداري و توسعه شبكه حمل و نقل عمومي در كالنشهرها

مفاهيم و فناوري هاي سيستم اطالعات مكاني بستر  .و حداكثري از ظرفيت موجود، مورد توجه مي باشد هاستفاده بهين نقل عمومي

بتدا در سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور ا مناسبي براي مديريت و بهينه سازي سرويس هاي حمل و نقل عمومي فراهم مي كند.

راي هر يك از اين سپس ب ،مفاهيم سيستم اطالعات مكاني به تشكيل گروه هاي همسفري پرداخته مي شود اساس براي متقاضيان بر

ه سامانه تخصيص يافته و با استفاده از درخواستي، خودرو عمومي در نزديكترين ايستگا هايگروه ها با توجه به تعداد اعضا و مسير

و  داده شبكه پيشنهادي براي سامانه شود.مي ، در مناسب ترين مسير به جابجايي اعضاي هر گروه همسفري پرداخته مسيريابي پويا

 %34نتايج حاصل نشان دهنده افزايش  است. ارزيابي انجام شده بر روي شهر تهران پياده سازي شده 6تا  1مناطق  سفرهاي روزانه

اتوبوس ها در اين  ظرفيت استفاده از %10استفاده از ظرفيت خودروهاي ون و افزايش  %13استفاده از ظرفيت خودروهاي تاكسي، افزايش 

  . يت كنوني سامانه حمل و نقل عمومي مي باشدسامانه نسبت به وضع

  مديريت حمل و نقلكاربرمبنا، سيستم ، 1حمل و نقل عمومي تقاضا محور، سيستم اطالعات مكاني:  كليدي واژگان

                                                           

  سنده رابطينو  ∗

١ GIS 
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  مقدمه -1

زندگي در محيط شهري خصوصا كالنشهرها داراي 

جذابيت ها و پيچيدگي هاي زيادي مي باشد. يكي از 

و انتخاب  نحوه جابجايي فرد ائل پيش روي هر شهروندمس

. در محيط شهري براي در محيط شهري است مسير

جابجايي و انجام سفرهاي درون شهري، هر فرد گزينه 

هاي زيادي براي انتخاب دارد كه هر يك از اين گزينه ها 

شامل ساخت ها، مسيرها و اهداف گوناگوني مي باشند. هر 

اده از خودرو فرد به طور كلي در محيط شهري يا با استف

حمل و نقل عمومي  سامانهشخصي جابجا مي شود يا از 

از ديدگاه مديريت شهري  استفاده  استفاده مي كند.

بيشتر شهروندان از حمل و نقل عمومي مزاياي زيادي از 

جمله كاهش حجم ترافيك خيابان ها، كاهش آالينده هاي 

هوا، مديريت بهينه حمل و نقل، كاهش تصادفات و غيره 

امروزه با توجه به افزايش هزينه  ا در پي خواهد داشت.ر

هاي نگهداري خودرو شخصي، افزايش هزينه بنزين، 

ر، آلودگي هوا و غيره بهتر كمبود پاركينگ در سطح شه

به جاي استفاده از خودرو شخصي، از  انشهروند است

 د.نناوگان حمل و نقل عمومي براي جابجايي استفاده كن

يان شده، سامانه حمل و نقل عمومي با وجود مزاياي ب

موجود داراي معايبي مي باشد كه موجب عدم استقبال و 

  رضايت شهروندان مي شود. 

حمل و نقل عمومي را مي توان شامل ساخت  سامانه

هاي اتوبوس، تاكسي، مترو، مونوريل و غيره دانست كه 

داراي معايب و مزاياي متفاوتي مي باشند. كاهش حجم 

ترافيك و كاهش آالينده هاي هوا را مي توان دو مزيت 

براي  اصلي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي

دانست اما معايبي در اين  براي مديران شهري شهروندان و

وجود دارد كه موجب استقبال كمتر توسط  سامانه

حمل و نقل عمومي  سامانهشهروندان مي گردد. از معايب 

خصوصا در مورد ساخت هاي جاده اي مانند اتوبوس و 

ها تاكسي، مي توان به نبود خودرو كافي در بعضي ايستگاه

ي ديگر اشاره يا زياد بودن تعداد خودروها در ايستگاه ها

. برنامه زماني ثابت حركت اتوبوس ها نيز كه ]7[كرد

تناسب چنداني با تقاضاي موجود ندارد يا مسيرهاي ثابت 

و تقاضاي  كه تناسبي با حجم ترافيك لحظه اي

ندارند را مي توان از ديگر معايب ناوگان حمل و موجود

سيستم اطالعات مكاني به عنوان .]2[نقل عمومي دانست

مطرح مي  ز علوم پر كاربرد در شاخه هاي مختلفيكي ا

بدليل وجود بعد مكاني مسائل و مديريت حمل و  باشد.

در مديريت ترافيك و  سيستم اطالعات مكاني نقل شهري،

فناوري اطالعات ابزارهايي را در اختيار قرار مي دهد كه 

مي توان از آن ها در ايجاد و توسعه سيستم هاي نوين 

  مديريت ترافيك و مسيريابي هاي لحظه اي استفاده كرد.

حمل و  سامانهاين تحقيق به دنبال ايجاد و توسعه 

معايب سامانه  تا به رفع مي باشد نقل عمومي تقاضا محور

حمل و نقل عمومي اعم از برنامه زماني ثابت، مسير ثابت 

و عدم استفاده بهينه از ظرفيت خودروهاي عمومي 

خودروهاي عمومي شامل پرداخته شود. در اين سامانه

ده و تاكسي، ون و اتوبوس در ايستگاه هايي مكان يابي ش

ا به به طور لحظه اي و پوي مناسب قرار مي گيرند و سامانه

پس جمع آوري اطالعات سفرهاي متقاضيان مي پردازد، 

شروع به  از تشكيل گروه هاي همسفري متقاضيان، سامانه

بر اساس داده هاي ترافيك موجود مي كند  مسيريابي پويا

تا مسير بهينه را يافت كرده و خودرويي مناسب تعداد 

اختصاص مي دهد تا  هر گروه همسفري اعضاي متقاضيان

گاه طبق مسير بهينه يافت شده شروع به حركت از ايست

كند، مسافران را جمع آوري كرده و به مقصدشان برساند. 

سامانه پيشنهادي بر روي داده سفرهاي مربوط به مناطقي 

  از شهر تهران پياده خواهد شد.

در ادامه متن مقاله ابتدا در قسمت پيشينه تحقيق به 

 پرداخته مي شودحقيقات انجام شده مرور كلي كارها و ت

 سامانهسپس در قسمت روش شناسي به شرح كامل 

نحوه  و در قسمت پياده سازي پيشنهادي پرداخته شده

د شد. در نبررسي خواه و اجرا سامانه آماده سازي داده ها

و  حاصل از پياده سازيو پيشنهادات، نتايج نتايج قسمت 

پيشنهادات براي ادامه و پياده سازي اين سامانه ارائه 

در قسمت نتيجه گيري نتايج كلي حاصل از  خواهد شد.

  سامانه پيشنهادي ارائه خواهند شد.

  پيشينه تحقيق - 2

با توجه به اينكه ايده استفاده از خودروهاي پويا، 

متحرك در سطح خيابان ها، براي پاسخگويي تقاضاي 

حظه اي جديد نيست، در سال هاي اخير سفر مسافران ل

عالقه ويژه اي در گسترش سامانه هاي حمل و نقل 

  . ]2[عمومي بر اساس تقاضاي موجود سفر ايجاد شده است
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سرويس سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور، 

سرويس شامل خودروهاي عمومي است كه بر اساس 

تقاضاي موجود در مسيرهاي مختلف اقدام به ارائه 

سرويس مي كند. دستگاه هاي موبايل اينترنت اين امكان 

را به كاربر مي دهند تا تقاضاي سفر خود را به صورت 

لحظه اي در سامانه ثبت كرده و سامانه مركزي پس از 

جمع آوري اطالعات تقاضاي سفرها بر اساس روش هاي 

موجود به هر گروه از مسافران خودرويي اختصاص مي 

ديش را بر اساس پارامترهاي مختلف دهد و مسير پيشنها

ايده اصلي اين روش براي كمك به . ]3[تعيين مي كند

ميالدي به صورت  1970افراد معلول و ناتوان در دهه 

انجام مي پذيرفته است كه از  انگليسخانه به خانه در 

مشكالت اصلي آن عدم امكان مسيريابي لحظه اي، عدم 

. سامانه ]4[يره بودتوانايي ثبت سفرهاي لحظه آخري و غ

حمل و نقل عمومي تقاضا محور در سال هاي آغازين دهه 

به صورت تماس تلفني يا پر كردن  ]5[در آمريكا  1990

حضوري فرم هايي براي استفاده از اين روش براي عموم 

كه با گذشت زمان و گسترش ابزارهاي  استآغاز شده 

ا و فناوري اطالعات، به سمت سيستم هاي اينترنت مبن

تا حدودي موجب حل  وموبايل پيشرفت كرده است 

گسترش ابزار هاي مشكالت ذكر شده گرديده است. 

سيستم اطالعات مكاني از جمله امكان مسيريابي بهينه 

بطور پويا و لحظه اي نيز از ديگر عوامل موثر در ارائه 

خدمات بهتر به متقاضيان مي باشد كه با مرور زمان به 

ايت شهروندان در مناطقي از اروپا و موفقيت در كسب رض

  آمريكا دست يافته است.

مسئله بهينه سازي يك مسير براي خدمت رساني به 

مجموعه مسافران بر اساس موقعيت مكاني آنها به نام 

هدف اين  ].8[معروف مي باشد ”dial-a-ride“مسئله

مسئله ايجاد يك مسير براي خودرو عمومي به منظور ارائه 

سرويس به مجموعه اي از مسافران به صورت زنجيره اي و 

براساس اطالعات مكاني مبدا و مقصد اين مسافران مي 

باشد. مدلسازي كامل اين مسئله توسط آقايان كوردئو و 

مسير  عالوه بر سامانه هاي. ]9، 8[الپورت انجام شده است

، تعدادي سامانه به صورت محور ثابت يا سامانه هاي تقاضا

. سامانه هاي ]10[تركيبي از اين دو روش معرفي شده اند

تركيبي به منظور افزايش كارايي و كاهش هزينه هاي 

در تحقيقات انجام .]11[سامانه تقاضا محور شكل گرفته اند

مانه شده روش تعيين مسير بهينه براي افزايش كارايي سا

مورد نظر بوده است كه از اهميت برخوردار مي باشد اما 

تعيين محل ايستگاه خودروهاي عمومي نيز در نحوه 

  كارايي سامانه موثر است كه كمتر به آن توجه شده است.

  روش شناسي - 3

سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور رفع  اصلي فاهدا

استفاده حداكثري از  معايب ناوگان حمل و نقل عمومي،

جلب رضايت بيشتر  ظرفيت خودروهاي ناوگان عمومي،

شهروندان و كاربر مبنا شدن برنامه زماني و مكاني حركت 

خودروهاي حمل و نقل عمومي مي باشد كه تبعات مثبتي 

در زمينه هاي كاهش حجم ترافيك، مديريت ترافيك، كاهش 

بر اساس سفرهاي الودگي هوا و غيره در پي دارد. اين سامانه 

متقاضيان ثبت نام كرده در سامانه ابتدا بر اساس مشخصات 

سفر هر متقاضي شامل اطالعات مكاني و زماني سفر، افراد 

 ناسبشخيص داده سپس پاركينگ و خودرو مهم مسير را ت

اين افراد را تعيين مي كند و بر اساس سفرهاي  براي

فتن مسير درخواستي و داده هاي ترافيك لحظه اي به يا

بهينه اين افراد مي پردازد تا افراد هم مسير قرار گرفته در هر 

گروه در كمترين زمان ممكن و بهترين سرويس ممكن به 

 مراحل مقصد هاي مورد نظرشان برسند. چهارچوب كلي

مشاهده  1سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور در شكل 

  واهند شد.مي شود و در ادامه هر يك از مراحل شرح داده خ

  
  چهارچوب سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور -1شكل 
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 پايگاه داده -1- 3

تقاضا محور عمومي پايگاه داده در سامانه حمل و نقل 

به عنوان مركز جمع آوري و نگهداري داده هاي ورودي 

سامانه مي باشد. داده هاي ورودي سامانه به دو دسته 

نام كرده و اطالعات اطالعات مربوط به متقاضيان ثبت 

تقاضا  عمومي مربوط به مشخصات سامانه حمل و نقل

. داده ها پس از جمع آوري و مي شود تقسيم محور

بررسي صحت آنها، خصوصا داده هاي مربوط به سفر هاي 

ت دسته بندي شده در پايگاه داده قرار به صور متقاضيان،

ي . داده سفر متقاضيان براي تعيين صحت بايستمي گيرند

از لحاظ مختصات نقاط مبدا و مقصد سفر، قرار گرفتن در 

محدوده عملكرد سامانه، معتبر بودن اطالعات فرد 

كالسه بندي  متقاضي و تكراري نبودن سفر بررسي شوند.

مكاني سفرهاي متقاضيان موجب اجراي سريع هسته 

  اصلي پردازش مي گردد.

  محورمتقاضيان سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا  - 1- 1- 3

اطالعات مربوط به هر متقاضي استفاده از سامانه به دو 

دسته اطالعات شخصي آن فرد و اطالعات مربوط به سفر 

اطالعات شخصي  مورد تقاضاي آن فرد تقسيم مي شوند.

با  هر فرد شامل كد ملي، جنسيت، سن و غيره مي باشد.

توجه به گسترش ابزارهاي سيستم اطالعات مكاني در 

زمينه اينترنت و استفاده از نقشه در محيط وب، براي 

جمع آوري اطالعات مربوط به متقاضيان مي توان از يك 

وب سايت با قابليت نقشه در آن استفاده كرد. پس از جمع 

آوري اطالعات مربوط به سفرهاي متقاضيان، هر يك از 

رخواست شده بايستي از لحاظ صحت مكاني و سفرهاي د

زماني آن ها مورد بررسي قرار بگيرند. هر سفر مورد تقاضا 

شامل مختصات مبدا، مختصات مقصد و زمان شروع سفر 

مي باشد كه هر كدام از اين پارامترها بايستي در محدوده 

سامانه قرار بگيرند. پس از تاييد صحت مورد تاييد 

امانه، اين اطالعات در پايگاه داده اطالعات متقاضيان س

  قرار مي گيرند.

مشخصات سامانه حمل و نقل عمومي  - 2- 1- 3

  تقاضا محور

سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور سه مشخصه 

اصلي دارد. مشخصه اول محل ايستگاه هاي اين سامانه 

است كه خودروهاي عمومي در آن قرار مي گيرند، 

روهاي عمومي قرار گرفته مشخصه دوم نوع و تعداد خود

در هر ايستگاه مي باشد و مشخصه سوم محدوده عملكرد 

هر ايستگاه مي باشد. خودروهاي عمومي را تاكسي با 

مسافر و اتوبوس با  10مسافر، ون با ظرفيت 4ظرفيت 

مسافر تشكيل مي دهند. محدوده عملكرد هر  35ظرفيت 

ايستگاه مي باشد.هر  در مكانه يك بافر مشخصايستگا

بايستي هم در مبدا و هم در  براي تشكيل گروه همسفري

مقصد داخل محدوده عملكرد ايستگاه مربوط به سامانه 

قرار گيرند تا خودرو عمومي پس از جابجايي مسافران، در 

محل ايستگاه هاي سامانه از  ايستگاه مقصد قرار گيرد.

به  ي سامانهاهميت زيادي در نحوه و كيفيت خدمت رسان

  .است برخوردار متقاضيان و شهروندان

  مكان يابي ايستگاه خودروهاي عمومي - 1 -1-2- 3

ايجاد ايستگاه هايي براي مستقر شدن خودروهاي 

تاثير مستقيم در نحوه و كيفيت خدمت رساني  موميع

اين سرويس خواهد داشت. براي انتخاب مكان پاركينگ ها 

انجام شود. چهار  بايستي عمليات مكان يابي مناسب

دسترسي به شبكه حمل و نقل، تراكم جمعيت،  فاكتور

نوع كاربري و ميانگين درخواست سفر بر متر مربع از 

اين ايستگاه ها مي باشد كه  عوامل اصلي در انتخاب مكان

در صورت انجام مكان يابي صحيح گامي موثر در راه 

اندازي اين سرويس انجام شده است. در صورت اجراي 

خواهد بود  ها به گونه اي صحيح مكان يابي، محل ايستگاه

كه در كمترين زمان ممكن به متقاضيان اين سامانه 

مل و نقل خدمت رساني شود. فاكتور دسترسي به شبكه ح

از لحاظ سرعت خدمت رساني خودروها حائز اهميت مي 

باشد و سه فاكتور ديگر تعيين كننده ميزان تناسب 

ايستگاه ها با مقدار تقاضا سفر ها مي باشد. پس از 

ميزان اهميت اين  تعيين مشورت با كارشناسان براي

فاكتورها در مكان يابي ايستگاه هاي سامانه، وزن هاي 

مل مشخص و اعمال گرديده است. بايد در مناسب هر عا

نظر داشت كه محل پاركينگ ها به گونه اي تعيين گردند 

  كه حداقل تداخل در شعاع كار يكديگر را دارا باشند.
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  پردازش - 2- 3

پس از جمع آوري داده ها و قرار دادن آن ها در پايگاه 

داده نوبت به اجراي پردازش مكاني داده ها و تشكيل گروه 

 همسفريمي رسد. براي تشكيل گروه هاي  همسفريهاي 

نياز به مشخص كردن افراد هم مسير و اختصاص ايستگاه 

وجود دارد. در شكل و خودرو عمومي مناسب به اين افراد 

مشخص مي باشد كه در ادامه  همسفريگروه  اجزاي هر 2

به شرح پردازش هاي الزم براي تشكيل اين گروه ها 

  پرداخته مي شود.

  
  گروه همسفري -2شكل 

  پردازش مكاني سفرها و تشخيص افراد هم مسير - 1- 2- 3

يك سفر شامل مختصات مبدا، مختصات مقصد و 

، باشد. براي تعريف افراد هم مسير زمان شروع سفر مي

افراد داراي محدوده مبدا و مقصد مشترك كه از مسير 

از بافر نقاط مبدا و  احتمالي مشابه استفاده مي كنند،

مقصد به همراه بازه زماني شروع سفر استفاده مي شود. 

افراد هم مسير به افرادي اطالق مي گردد كه بازه شروع 

دقيقه اي يكديگر و بافر هر يك از  5سفرشان در حدود 

متري يكديگر قرار  250نقاط مبدا و مقصدشان در فاصله 

هر متقاضي، ابتدا بگيرد. براي تشخيص افراد هم مسير با 

دقيقه  متقاضي 5افرادي كه زمان شروع سفرشان در بازه 

متري مبدا و  250قرار مي گيرند را مشخص كرده و بافر 

مقصد متقاضي را رسم نموده، افرادي كه نقاط مبدا و 

مقصدشان در اين بافرها قرار مي گيرند، افراد هم مسير با 

ن ايستگاه و متقاضي تشخيص داده مي شوند و براي تعيي

بعدي پردازش بررسي  مراحلخودرو عمومي مناسب در 

  مي شوند.

  تعيين خودرو و ايستگاه مناسب براي هر گروه - 2- 2- 3

از سه جز افراد هم مسير، خودرو  همسفريهر گروه 

مشخص تشكيل شده است كه  پاركينگ عمومي و ايستگاه

در اين مرحله از پردازش به اختصاص خودرو عمومي 

براي تعيين  مناسب از ايستگاه مشخص پرداخته مي شود.

ايستگاه هر گروه همسفري ابتدا ايستگاه هايي كه محدوده 

مي شود را تعيين كرده  افراد هم مسيرعملكردشان شامل 

مومي براي سپس نزديكترين ايستگاه پاركينگ خودرو ع

گروه مورد نظر مشخص مي شود.از خودروهاي عمومي 

بر اساس تعداد افراد هم  مشخص شده ايستگاهموجود در 

مسير و استفاده حداكثري از ظرفيت خودرو عمومي، 

خودرو عمومي مشخص انتخاب شده و به افراد هم مسير 

  شكل بگيرد. همسفرياختصاص مي يابد تا گروه 

  س داده ترافيك لحظه ايمسيريابي بر اسا - 3- 3

نوبت به مسيريابي  همسفريپس از تشكيل گروه هاي 

پويا براي افراد هر گروه مي رسد. از معايب برنامه حركتي 

عبور از ايستگاه ها و  در حمل و نقل عمومي، ثابت

مسيرهايي است كه ممكن است عالوه بر وجود حجم 

. با ترافيك زياد، تعداد مسافر زيادي نداشته باشد

مسيريابي پويا بر اساس داده ترافيك لحظه اي و مبدا و 

 مقصدهاي مورد تقاضاي مسافران، يك مسير بهينه تعيين

شود تا در كمترين زمان ممكن متقاضيان به  مي

يكي از مهم ترين كاربردهاي  مقصدهايشان برسند.

سيستم اطالعات مكاني تسهيل و بهبود حمل و نقل است 

ه و تحليل شبكه در سيستم هاي كه قابليتهاي تجزي

اطالعات مكاني از جمله محاسبه كوتاه ترين مسير مي 

تواند بسيار مفيد واقع شود. براي انجام مسيريابي گروه 

، چند نقطه مبدا و مقصد داريم كه با توجه همسفريهاي 

ير به معيار زمان و داده ترافيك لحظه اي بايستي مس

ئه يك روش جديد و با ارا ]1[بهينه جست و جو شود. 

بهينه با قابليت پيش بيني وزن يال ها و حجم ترافيك به 

يافتن مسير بهينه مي پردازد كه مناسب مسيريابي پويا 

براي هر يك از گروه هاي هم مسير مي باشد تا در 

افراد هر گروه  ،كمترين زمان و از طريق بهترين مسير

فيك به در مسير بهينه از مسيرهاي كم ترا جابجا شوند.

جاي مسيرهايي كه حجم ترافيك زيادي داشته اما 

  متقاضي ندارند، استفاده مي شود.

ويس به حركت خودرو عمومي و ارائه سر - 4- 3

  متقاضيان

پس از تشكيل گروه هاي همسفري و تعيين مسير 

نوبت به شروع حركت خودروهاي عمومي از  مناسب
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مقصد ايستگاه براي جمع آوري مسافران و رساندشان به 

تا براساس مسير بهينه و در كمترين زمان ممكن  مي رسد

از طريق مسيرهاي كم ترافيك، اعضاي گروه جابجا شوند 

باشد. پس از اتمام سفر هر  تا همه چيز مشخص و زمانمند

- ، خودرو عمومي به ايستگاه مبدا باز نميهمسفريگروه 

گردد و به نزديكترين ايستگاه در مقصد مسافران مي رود 

بعدي قرار بگيرد. يك چرخه كامل از  همسفريا در گروه ت

سامانه پيشنهادي تكميل گرديد كه به طور پويا و منظم 

  اين چرخه تكرار خواهد شد.

  پياده سازي -4

مانه به منظور پياده سازي و بررسي نتايج حاصل از سا

مناطقي از شهر تهران  ]6پيشنهادي، از داده سفرهاي[

شهرداري تهران كه در  6تا  1استفاده شده است. مناطق 

نيمه شمالي اين شهر واقع شده اند مورد استفاده قرار 

گرفته است. آمار سفر هاي درون شهري و بين منطقه اي 

اين سفرها با  مشاهده مي شود. 1اين مناطق در جدول 

سازي داده  اهداف مختلف صورت مي گيرند كه براي شبيه

ها تنها سفرهاي با اهداف تحصيلي و شغلي بازسازي شده 

اند چون الگوي مشخصي به صورت سفر بين چهار كاربري 

سفر  2000مسكوني، آموزشي، اداري و تجاري دارند. تعداد 

 و براساس آمار سفرها با در نظر گرفتن كاربري هاي موجود

حل ايستگاه براي تعيين مدر اين مناطق بازسازي شده اند. 

شده عالوه ذكر هاي خودرو عمومي بر اساس چهار فاكتور 

بر آمار سفرها براي تعيين تراكم جمعيت منطقه و ميانگين 

درخواست سفر در هر منطقه، نياز به نقشه كاربري مناطق و 

ن دسترسي  قابليت تعيين ميزان دسترسي مي باشد. ميزا

و نقل نسبي دستيابي مكانهاي مختلف به سيستم حمل 

 6تا  1است كه براي تعيين آن از شبكه خيابان هاي مناطق 

براي تعيين  AHPشهر تهران استفاده شده است. از روش 

  محل اين ايستگاه ها استفاده شده است.

  تهران 6تا  1آمار سفرهاي مناطق  -1جدول 

مناط

 ق

1 2 3 4 5 6 

1 188599 14146 71908 24251 9352 45115 

2 32445 230417 40704 12546 58144 105542 

3 57241 20309 126667 24913 5379 59640 

4 36812 16727 64345 32606 12533 67447 

5 14430 102724 25946 11669 260629 68636 

6 14222 27776 36584 12058 10932 155390 

براي پياده سازي سامانه مورد نظر با خصوصيات و 

الگوريتم هاي موجود در آن نياز به برنامه نويسي و ايجاد 

محيطي با قابليت هاي مكاني هست كه براي اين منظور از 

 #Cو زبان NET FrameWork.محيط برنامه نويسي 

استفاده شده است. براي ايجاد محيط مكاني از كالس 

تحت عنوان  NET.براي محيط كه  ESRIهاي شركت 

ArcObject  استفاده شده  10,1فراهم شده است و نسخه

است. از كالس هاي مكاني عالوه بر استفاده از خاصيت 

از  ،هاي پايه اي آن شامل نمايش نقشه و ابزارهاي ابتدايي

هاي مربوط به رسم محدوده ها و انجام جست و جو المان 

س اصلي براي ايجاد و مكاني استفاده شده است كه دو كال

انجام جست و جو مكاني شامل دو رابط 

IRelationalOperator وITopologicalOperator باشدمي .

نماي نرم افزار نوشته شده براي انجام  3در شكل 

  هاي مكاني مورد نظر مشاهده مي شود.پردازش

  نرم افزار سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور -3شكل 

 ارزيابي ونتايج  - 5

مكان يابي ايستگاه هاي سامانه حمل و نقل عمومي 

تقاضا محور با استفاده از چهار فاكتور توضيح داده شده در 

، و توضيحات قسمت پياده سازي قسمت روش شناسي

صورت پذيرفت كه چهارده ايستگاه براي شش منطقه 

مورد بررسي مكان يابي شده اند. مكان اين ايستگاه ها در 

  مشخص است. 4شكل 
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  محل ايستگاه هاي سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور -4شكل 

پس از انجام پردازش و  سفرهاي شبيه سازي شده

، هر يك به خودرو عمومي همسفريتشكيل گروه هاي 

. خروجي برنامه براي هر گروه مناسب اختصاص يافتند

همسفري شامل شماره خودرو، نوع خودرو، شماره 

شماره ايستگاه، مبدا و مقصد مسافران مي باشد مسافران، 

كه نتايج حاصل مربوط به نحوه تخصيص افراد و ظرفيت 

مشاهده  2جدول  در استفاده شده از خودروها به طور كلي

  شود.مي

  نتايج پياده سازي -2جدول 
نوع 

خودرو 

  عمومي

تعداد كل 

  مسافران

تعداد كل 

  خودروها

درصد استفاده 

از ظرفيت 

  خودروها

  %94  90  340  تاكسي

  %93  91  847  ون

  %83  28  813  اتوبوس

نكته اي كه مشخص است، استفاده باال از  2در جدول 

ظرفيت خودروهاي عمومي و استفاده بهينه از ظرفيت 

 75، دستگاه خودرو تاكسي 90مي باشد. از ناوگان عمومي 

 3، نفر 3دستگاه با ظرفيت  11نفر،  4دستگاه با ظرفيت 

نفر   1دستگاه با ظرفيت 1نفر و  2ظرفيت  دستگاه با

 64دستگاه خودرو ون،  91خدمت رساني مي كنند. از 

نفر،  9دستگاه با ظرفيت  9نفر،  10دستگاه با ظرفيت 

 2نفر،  7دستگاه با ظرفيت  5، نفر 8دستگاه با ظرفيت 8

نفر  5دستگاه با ظرفيت  3نفر و  6دستگاه با ظرفيت 

دستگاه خودرو اتوبوس،  28خدمت رساني مي كنند. از 

 34دستگاه با ظرفيت  2نفر،  35دستگاه با ظرفيت  20

دستگاه با ظرفيت  1نفر و  28دستگاه با ظرفيت  1نفر، 

  نفر مسافران را جابجا كرده اند. 17

براي ارزيابي نتايج حاصل از سامانه حمل و نقل 

عمومي تقاضا محور نياز به مقايسه آن با وضعيت كنوني 

انه حمل و نقل عمومي مي باشد. براي انجام در سام

مقايسه از ميزان استفاده از ظرفيت خودروهاي عمومي 

استفاده مي شود كه داده هاي مربوط به آن از مركز حمل 

 5گرفته شده است. در شكل  ]5[و نقل ترافيك تهران 

نمودار مربوط به اين مقايسه مشاهده مي شود كه در 

مي و در محور عمودي نمودار محور افقي نوع خودرو عمو

ميزان درصد استفاده از ظرفيت خودرو مربوطه مشاهده 

افزايش درصد استفاده از خودروهاي عمومي در  مي شود.

سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور در اين نمودار 

  مشخص است كه از اهداف موردنظر اين سامانه مي باشد.

  با نتايج حاصل از سامانهنمودار مقايسه وضعيت كنوني  -5شكل 

  و پيشنهادات نتيجه گيري -6

سامانه حمل و نقل عمومي تقاضا محور با رفع معايب 

موجود شامل برنامه حركتي  عمومي سامانه حمل و نقل

مكاني و زماني ثابت، مسير ثابت و غيره به جلب رضايت 

استفاده از اين سامانه مي پردازد. استفاده  براي شهروندان

يت خودروهاي عمومي موجب استفاده بهينه از از ظرف

ناوگان حمل و نقل عمومي مي گردد كه با توجه به هزينه 

هاي گزاف گسترش و افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل 

عمومي، استفاده بهينه و حداكثري از ظرفيت ناوگان 

موجود بسيار پر اهميت مي باشد. ابزارهاي سيستم 

حليل شبكه موجب كارايي در تجزيه و ت اطالعات مكاني

بيشتر هسته اصلي پردازش سامانه حمل و نقل تقاضا 

محور مي شود، خصوصا امكان مسيريابي پويا براي 

خودروهاي عمومي كه بر اساس ترافيك لحظه اي موجود، 
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مسيرهاي جايگزين مناسبي را جست و جو كرده و موجب 

  كاهش حجم ترافيك مي گردد.

نتايج و اعداد بدست آمده از پياده سازي سامانه 

پيشنهادي حاكي از دست يابي مطلوب به اهداف مورد 

نظر سامانه مي باشد. براي اجراي سامانه پيشنهادي در 

دنياي واقعي الزم است عالوه بر آماده سازي جنبه هاي 

فني مختلف سامانه، به جنبه هاي فرهنگي نيز توجه گردد 

زم در سطح جامعه صورت گيرد. با و آموزش هاي ال

استفاده از الگوريتم هاي هوشمند سازي مي توان هسته 

اصلي پردازش مكاني را به گونه اي تغيير داد كه توانايي 

پيش بيني حجم سفرهاي درخواستي متقاضيان را داشته 

باشد و متناسب با پيش بيني انجام داده، تعداد خودرو 

اي خدمت رساني قرار عمومي كافي در ايستگاه ها بر

  گيرند.
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