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  :چکیده

حمل و نقل عمومی در شهرها موجب کاهش تراکم ترافیک و توسعه عدالت اجتماعی می شود. افزایش توزیع و 

مسائلی چون ترافیک و جابجایی کاال، خدمات و افراد، در اثر میزان باالي تولید، افزایش مصرف و جمعیت؛ سبب بروز 

به این نیاز رو به رشد و با هدف  ییمشکالت مربوط به آن شده است. مؤسسات خدماتی موجود حمل ونقل جهت پاسخگو

جلب رضایت مشتریان، تعداد وسایل نقلیه و همچنین دفعات سرویس دهی به ازاي اضافه شدن متقاضیان را افزایش می 

 تیوضع یپژوهش به بررس نیتر می سازد و مشکالت تازه اي ایجاد می کند. در ادهند، که این خود وضعیت را پیچیده 

به هدف در مرحله اول به  لین يبرا .میپرداخت لیاتوبوس در شهر اردب هاي ستگاهیبخصوص ا ی،عموم قلحمل و ن

 اریاز مع کیهر  يپرداخته شد و در مرحله بعد یدانیآن در شهر به صورت م يرهایاتوبوس و مس يها ستگاهیا ییشناسا

شبکه و مدل  لیسپس با استفاده از تحل .قرار گرفت ییمورد شناسا لیدر سطح شهر اردب ییگذار در جابجا ریتاث يها

پرداخته  لیدر شهر اردب ياتوبوس شهر يها ستگاهیا یاز پراکندگ لیتحل یابیمکان  کیآن پرداخته و  یبه وزن ده کوریو

شهر  يها ابانیخ نیکلخوران، جام جم در ب ستان،ین يها ابانینقشه ها نشان داد که خ یها و خروج یشده است. بررس

همچنین  .گردد یدر آن حس م يتر شیاتوبوس فعال ب يها ستگاهیا جادیبه ا ازیبوده و ن يتر شیب تیاهم يادار ،لیاردب

می  لیاتوبوس در شهر اردب يستگاهایا یابیمکان  يبرا يتر شیب ریتاث يدارانیز  یانتظام-ياداري و تجار يها يکاربر

  .باشند

  شبکه لیحمل و نقل عمومی، تحل کور،یمدل و ل،یاتوبوس، اردب يها ستگاهیا: هاواژه کلید
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  .Error! Bookmark not defined............................  اردبیل نقشه بعد خانوار شهر :45-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined............  اردبیل نقشه نسبت خودرو نواحی شهر: 46-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined...........  انتظامی شهر اردبیل-نواحی داغ اداري :47-4شکل 

  .Error! Bookmark not defined........................  درمانی شهر اردبیلداغ نواحی  :48-4شکل 

  119  ................................ ................................ ................................   شهر اردبیل داغ تجارينواحی  :49-4شکل 

  120  ................................. ................................   شهر اردبیل فرهنگی و هنري-داغ تاریخینواحی  :50-4شکل 

  121  ................................ ................................ ................................   شهر اردبیل داغ ورزشینواحی  :51-4شکل 

  122  ............................................... ................................   شهر اردبیل صنعتی-داغ کارگاهینواحی  :52-4شکل 

  123  ................... ................................   شهر اردبیل پرورشی، فنی و حرفه اي-داغ آموزشینواحی  :53-4شکل 

  134  .......................................   با مدل ویکور شهر اردبیل نقشه مکان یابی ایستگاه هاي اتوبوس :54-4شکل 
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  AHP    ................................ ...............................................................  130نمودار وزن دهی به روش : 1- 1نمودار 

  139  ......................... ................................ ................................    وزن هاي کاربري ها در مدل ویکور: 2- 4 دارونم
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  مقدمه - 1- 1

شده  اشارهآن ي پژوهش و پیشینه اهمیتپژوهش، ضرورت و  اهداف. سپس به متناظر بر آن بیان شده است شده و سواالتاشاره  شرح و تبیین مسئله در این فصل ابتدا به

  شود.شناسی، وسائل و ابزار مورد نیاز پژوهش و همچنین مشکالت رایج در انجام پژوهش ارائه میمواد و روشو در ادامه  است.

  شرح و تبیین مسئله -2- 1

است.  آن شده به مربوط مشکالت و ترافیک چون مسائلی بروز سبب جمعیت؛ و افزایش مصرف تولید، باالي میزان اثر افراد، در و خدمات کاال، جابجایی و توزیع افزایش

ازاي اضافه  به دهیسرویس  دفعات همچنین و نقلیه وسایل تعداد رضایت مشتریان، هدف جلب با و رشد به رو نیاز این به پاسخگویی جهت ونقل حمل موجود خدماتی مؤسسات

 به خاطر مشکل زا اساساً موضوع که این داشت توجه باید اما. می کند ایجاد تازه اي و مشکالت می سازد پیچیده تر را وضعیت خود این که می دهند، افزایش را متقاضیان شدن

 ارائه شده توسط خدمات معموالً .است رفع قابل بنابراین و بوده زمینه این در وجوگرانهجست  و رویکردي مناسب برنامه ریزي عدم به دلیل تر بیش بلکه نیست، بنگاه ها این بودن

 مسیریابی حل مسئله به وسیله که است مسیرهایی تعیین مجموعه طریق از عملکرد، بهبود. انجام می شود دارند، قرار مرکزي ایستگاه چند یا یک در که وسایل از ايمجموعه

 ضمن یا حداکثر مشتریان، همه نیازهاي برآوردن از پس و کرده آغاز را حرکت وسایل، استقرار محل یا از مبدأ نقلیه از وسایل یکی مسیر، هر در. گیردمی صورت نقلیه وسایل

 )است بوده درصد 20 تا 5 بین درمواردي (که یابد بهبود الزم وسایل یا تعداد و کل مسیر طول یا هزینه به ترتیبی که گردد،برمی مبدأ به عملیاتی ضوابط یا قیود ارضاي

  ). 20: 1389(شاهقلیان و همکاران، 
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کشورداري فراهم شده است. ساختار فضایی شهرها، به  سیاست هاي حمل و نقل عمومی یکی از امکانات اجتماعی می باشد که براي نائل شدن به پیشرفت اجتماعی در

دازه کافی فراهم شده است در حالی که در برخی از نواحی ما شاهد است. در بعضی از مناطق خدمات و امکانات شهري به ان گوناگون خصوص در کشورهاي درحال توسعه، بسیار

 ). حمل و نقل شهري یکی از مهم ترین و بنیادي ترین مسایل در برنامه ریزي و طراحی شهرهاست. یک سیستم حمل و نقل2: 1388کمبود این امکانات هستیم (اعمی ازغدي، 

نقطه اي در ایستگاه هاي حمل و نقل، گاه  کامل می تواند اثرات فضایی متفاوتی بر امالك و اراضی اطراف و نحوه استفاده از این اراضی بگذارد. این تأثیرات می تواند گاه به صورت

شیوه ي حمل و نقل عمومی غالب ). 16: 1392(خیرالدین و همکاران، به صورت طولی در اطراف کریدورهاي حمل و نقلی و در مواردي به صورت ترکیبی از این دو مشاهده شود 

  در کشورهاي درحال توسعه حمل و نقل توسط اتوبوس می باشد.

ستم در م این سیستم به شمار می آید و الزم است ایستگاه ها در محل هایی تعبیه شوند که باعث افزایش پوشش این سیهایستگاه هاي سیستم اتوبوسرانی یکی از اجزاي م

وس موجب باال رفتن دفعات توقف وسیله و در نتیجـه باعث افزایش زمان سفر و کاهش سرعت این بمناطق مختلف شهر شوند. در کنار این مسأله، احداث بی رویه ایستگاه هاي اتو

عیت و تنوع کاربري ها در مناطق مختلف شهري، طوري مکان یابی سیستم در معابر شهري می گردد. لذا الزم است ایستگاه هاي سیستم اتوبوسرانی بر اساس چگونگی توزیع جم

طراحی ایستگاه هاي اتوبوس به صورت استاندارد، از جمله مواردي هستند که باعث  .دسیستم، زمان سفر را نیز کاهش دهنگردند که عالوه بر افزایش دسترسی کاربران به این 

منفی کم تر این سیستم بـر تردد سایر وسایل نقلیه می شود. همچنین استفاده از  ن پیاده و سوار شدن کاربران و تاثیرپهلوگیري مناسب اتوبوس در ایستگاه ها، کاهش زما

رثی و فاده از این سیستم در سفرهاي درون شهري می گردد (واتتجهیزات مناسب در ایستگاه ها به منظور استفاده کاربران باعث افزایش راحتی و در نتیجه افزایش تقاضاي اس

  ).56 :1394ران، کاهم

پروژه هاي اجرایی به ویژه در سطح کالن و ملی به شمار  مهم امروزه یافتن اولویت بندي مکان هاي مناسب براي ایجاد یک فعالیت در حوضه جغرافیایی معین، جزء مراحل

نامطلوب فراوان به دنبال خواهد  ی این شرایط و قیود قبل از اجراي چنین پروژه هایی نتایجقیود مورد نیاز را ارضاء نماید و عدم بررس می آید. مکان هاي نهایی باید همه شرایط و
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  ).2: 1391و همکاران، داشت (عصارزادگان 

پایین آمدن مشکالت در عملکرد یک سیستم اتوبوسرانی سبب  وجود معموالً عمده ترین جزء سیستم حمل و نقل عمومی در یک شهر را شبکه اتوبوسرانی تشکیل می دهد.

مدیریت  می شود. این مشکالت را می توان ناشی از کمبود امکانات و منابع، برنامه ریزي نامناسب براي تخصیص منابع و سطح خدمت و در نتیجه پایین آمدن تقاضا براي آن

تقاضاي آن نیست. بلکه در بسیاري از موارد، اصالح و بهینه سازي سیستم  یشنادرست دانست. به عبارت دیگر اضافه کردن امکانات و منابع تنها راه بهبود سیستم اتوبوسرانی و افزا

غالب حمل و  نوع می رود و شمار به حمل و نقل عمومی وسایل اصلی جزء سوم جهان کشورهاي در ). اتوبوس2 :1390(محمدي و شتاب بوشهري،  نقش مؤثري خواهد داشت

ضعیف  و کوچک شهرهاي که است روش هایی جمله از و زیادي بوده محیطی زیست و اجتماعی فواید داراي حمل و نقل ع ازنو این. است توسعه درحال کشورهاي در عمومی نقل

 اجتناب ناپذیر امري استفاده کنندگان، براي آن بودن ارزان و سیستم این انعطاف پذیري توجه به با درون شهري اتوبوسرانی سیستم یک وجود این رو دارند. از را آن ایجاد توانایی

. بود خواهد مثمر ثمر محیطی زیست آلودگی هاي کاهش و به استفاده کنندگان خدمات رسانی لحاظ از شود سیستم این کارایی رفتن سبب باالتر که فعالیتی هرگونه. است

 اتوبوسرانی می توان خطوط بهینه سازي با همچنین. کرد خواهد پیداافزایش  تقاضا پوشش سطح و شده شهر سطح در تردد باعث کاهش اتوبوسرانی خطوط نمودن بهینه بنابراین

  ).8، 1389نمود (اعمی ازغدي،  حذف را اتوبوسرانی موازي خطوط

رود.  میهاي بزرگ خصوصی و دولتی به شمار  ها و سازمان در شرکت ریزي ترین مسائل برنامه گیري در مورد تعداد و مکان تسهیالت یکی از مهم یابی و تصمیم مکان

روش آزمون و خطا انجام داد؛ به عنوان مثال اگر در تعیین مکان  توان به هاي باالي آن نمی ها را به دلیل هزینهن تعداد مراکز خدماتی و مکان تاسیس آ گیري در مورد تصمیم

ناپذیري  و جانی زیاد و در برخی موارد خسارات جبران ت صدمات مالینشانی، اورژانس و حمل و نقل عمومی دقت الزم به عمل نیاید، ممکن اس آتش هاي مناسب براي ایستگاه

 خدماتی، تولیدي و توزیعی به خوبی درك می یابی مراکز هاي تولید و توزیع محصوالت و خدمات، اهمیت مکان به فضاي رقابتی و هزینه به مردم وارد شود. همچنین با توجه

مستقیمی در موفقیت یا شکست  هاي انتخاب شده براي مراکز خدماتی، تاثیر شوند. به طور خالصه مکان دراز مدت ظاهر می در گیري ها شود. به خصوص که نتایج این تصمیم
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  ).2، 1391(نجیبی و ملکی،  هر دو بخش خصوصی و دولتی خواهد داشت

 برابر با  1390در سال ساکن در شهرستان اردبیل ر ایران، جمعیت . بنابر سرشماري مرکز آماشده استانجام  اردبیل مرکز استان واقع در اردبیل شهراین مطالعه در 

  529374جمعیت این شهر به  1395نفر و در سال   482632طبق آمار همین سال، جمعیت شهر اردبیل  بوده که بیش ترین جمعیت استان را در بر می گیرد. نفر  564365

  نفر رسیده است که آهنگ افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی را به خوبی نشان می دهد. 

 حال در .است قرار داده شده هاي خاص از شهر بوس در بعضی از بخش مینیتاکسی و ، )یا ملکی دولتی خصوصی و(نقل عمومی در شهر مرکب است از اتوبوس  و حمل

تراموا ، قطار شهري و  وسیله نقلیه عمومی می باشد ، و با توجه به اینکه دیگر سیستم هاي حمل ونقل عمومی از قبیل مترو ، ترین ه، عمدر در شهر اردبیل اتوبوسرانی شهريحاض

تر مورد  اتوبوسرانی شهري بیشزم است که التر نماید و  دیگر وسایط حمل و نقل عمومی بیش ، می تواند درصد استفاده کنندگان از اتوبوس را نسبت بهوجود ندارد ... در اردبیل

که در گزارش عملکرد اتوبوسرانی اردبیل براي میزان جابجایی مسافران اتوبوس درون شهري آمده،  1391آن را رفع کرد. طبق آمار سال  تو معضال تو مشکال توجه قرار گرفته

 مجموع مسافرین. نفر مسافر را جابجا می نماید 800دستگاه اتوبوس روزانه تعداد  نگین هرور میاطبه  دستگاه اتوبوس بوده که 175و حومه  مجموع ناوگان اتوبوسرانی اردبیل

نفر مسافر و سهم اتوبوس  33600 (دولتی یا مالک آن شهرداري است.) سهم اتوبوس هاي ملکی نفر مسافر می باشد که از این تعداد 14000روزانه  ،جابجا شده توسط اتوبوس ها

  .باشد نفر مسافر می 106400 دولتی یا غیر خصوصی هاي بخش

مانده بر عهده  مسیر باقی 3و عهده بخش خصوصی  مسیر به 21مسیر فعالیت می نماید که از این تعداد،  24در   ناوگان اتوبوسرانی اردبیل و حومه 1391براساس آمار سال 

ایستگاه ساماندهی خواهد  630تأمین اعتبار تا  تنماید که در صور سرویس دهی می شهروندانایستگاه به  430ناوگان اتوبوسرانی اردبیل و حومه در . اتوبوس هاي ملکی می باشد

نیر با  -حور و اردبیل -اردبیل ایستگاه مربوط به نی ترین مسیر فعالیتالوطکیلومتر است و  6ول این مسیر طمصلی می باشد که  -مالباشی  ترین مسیر فعالیت ایستگاه شد. کوتاه

  که البته محدوده خارج از شهر را در بر می گیرد.  کیلومتر می باشد 37فت مسا
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این وسایل مجبور به تردد و همچنین رقابت بر سر فضا با  داشته، بنابراین وجود شهر برخی نقاط درفقط  )تاکسی و اتوبوس(خطوط مجزا براي حرکت وسایل نقلیه عمومی 

 ا افزایش ترافیک در اطراف هسته. بکند ها افت می آن دهی و راندمان کارایی شوند، لذا سرعت سرویس ها می ر سطح شبکه راههاي باریک د در خیابان وسایل نقلیه شخصی

توجه اهداف، رسد که با  به نظر می ا این وجود. بشود انتظار مسافران بیش از حد استاندارد که از قبل تعیین شده است می هاي مرکزي شهر سرعت خدمات پایین آمده و زمان

مناطق، تردد بسیار  همگانی که در ذیل به آن اشاره شده است این خطوط داراي راندمان کافی نبوده و در بعضی از نقل و ریزي شبکه حمل اصول و مسائل حائز اهمیت در برنامه

  .شوند دار نیستند، مشاهده میدهی کافی برخور مناطقی دیگر که از سرویس خورد؛ در حالی که زیاد وسایل نقلیه عمومی به چشم می

 سواالت پژوهش -3- 1

  و زمینه هاي مناسب براي مکان یابی آن ها کدامند ؟  ؟جانمایی ایستگاه هاي اتوبوس در شهر اردبیل در چه وضعیتی قرار دارد 

  مند؟و زمینه هاي مطرح در انتخاب مسیر مناسب کدا ؟جانمایی مسیرهاي اتوبوسرانی در سطح شهر اردبیل کدامند  

 اهداف پژوهش -4- 1

 لیاردب يموجود اتوبوس شهر يرهایمس تیشناخت وضع. 

 لیاتوبوس در سطح شهر اردب ستگاهیا يریگیجا تیشناخت وضع. 

 لیدر اردب ياتوبوس درون شهر نهیبه يرهایمس نییتع. 

 لیدر اردب يتوقف اتوبوس شهر يها ستگاهیا یابینقاط مناسب و مکان  ییشناسا.  

  اهمیت پژوهشضرورت و  -5- 1

یستند؛ با این وجود، بهترین، در کشورهاي درحال توسعه از جمله ایران، محدودیت هاي فنی، مالی و مدیریتی قادر به ایجاد سریع همه انواع شبکه هاي حمل و نقل عمومی ن
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  ).89: 1391ارزان ترین و سریع ترین گزینه گسترش شبکه اتوبوسرانی درون شهري است (ابراهیم زاده و همکاران، 

موجب ، گسترش پدیده جهانی شدن و ضرورت تحرك و فعالیت بیش تربه دنبال مهاجرت از روستا به شهر و افزایش جمعیت شهرنشین از دهه شصت در ایران و همچنین  

در نتیجه میزان فضاهاي شهري تخصیص یافته به  .یابدافزایش به خصوص مراکز استان ها که از نقش بسیار مهمی برخوردار هستند شده تا میزان عبور و مرور در سطح شهرها 

شهرها  درونو جابجایی مسافران  عمومی اتوبوس درون شهري نقش عمده اي در نظام حمل و نقل ایستگاه هاي. می شودهاي جابجایی انسـان و کاال هم به تبع بیش تر  فعالیت

هاي موجود  ایستگاه، برخی از در طرف مقابل هاي جدید احساس می شود. ایستگاهاد ججمعیت شهر، نیاز به ایافزایش  همچنین و شهرها گسترش فیزیکیرشد و دارند. به دلیل 

ها،  بهینه و بهبود کیفیت خدمات رسانی آنمطلوب ایستگاه ها و تعیین مسیر . در این راستا، مکان یابی و یا در مکان هاي مناسب احداث نشده اند ستندنیبازدهی کافی  داراي

با تقویت و ساماندهی اتوبوس هاي درون  می شود. به خصوص اتوبوس ب ارتقاي بهره مندي شهروندان و در نتیجه افزایش میزان استفاده از سیستم حمل و نقل عمومیموج

را کاهش داده و در جهت اهداف توسعه  محیطی که داراي آثار زیانباري هستند –شهري می توان به حل مشکالت بیش تري کمک کرد که از جمله، مشکالت ترافیکی و زیست 

  پایدار حرکت می کند.

ي درون شهري و تعیین اهمیت پژوهش حاضر با مطالعه دقیق و گسترده ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اردبیل و با تاکید بر مکان یابی ایستگاه هاي توقف اتوبوس ها

ن پژوهش به سبب این که شهر اردبیل به عنوان شهر مرکزي استان محسوب می شود، کار مدیریت شهري آن به مسیرهاي بهینه براي آن می باشد. با توجه به اهمیت باالي ای

کند تا به مسائل و نسبت شهرهاي دیگر استان دشوارتر است و همچنین یکی از معضالت اصلی آن سیستم اتوبوسرانی درون شهري آن است که این ضرورت را ایجاب می 

  ل و نقلی آن بیش تر توجه شود.مشکالت ترافیکی و حم

  ادبیات و پیشینه پژوهش - 6- 1



 

    18 

  

منطقه گلستان شهرستان GIS 1، در پایان نامه اي با عنوان بهینه سازي و تجزیه و تحلیل ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از فناوري )1388اعمی ازغندي و همکاران، (

فاکتور ( ظرفیت جاده، متوسط سرعت، کاربري اراضی، وضعیت روسازي، عرض خط  8اهواز به تحقیق با هدف بهینه سازي مسیرهاي اتوبوسرانی پرداخته اند. جهت مسیریابی از 

 آن ها تلفیق و شده ذکر ویژگی هاي با الیه هاي ثبت شدند. در نتیجه با ایجاد عبور، اجزاء سطح مقطع راه، حوزه هاي تراکم جمعیت و طول هر لبه ) تعیین و در پایگاه داده

  شد. مکان یابی جدید ایستگاه 6 تعداد سرویس سطح الگوریتم اعمال از پس گردیدند که بودند شناسایی اتوبوس ایستگاه هاي احداث جهت بیش تري اهمیت داراي که مناطقی

 خطوط: موردي مطالعه پوششی داده ها، تحلیل و مکانی اطالعات سامانه از استفاده با اتوبوسرانی خطوط مقاله اي تحت عنوان ارزیابی، در )1390قوامی و همکاران، (

 سامانه از. می شود ارزیابی اتوبوسرانی خطوط کارآیی اطالعات مکانی، سامانه و داده ها پوششی تحلیل مدل ترکیب با پژوهش این تهران به پژوهش پرداختند. در اتوبوسرانی

 14 میان از که می دهد نشان آمده دست به نتایج. می شود استفاده خطوط کارآیی محاسبه براي داده ها پوششی تحلیل از مدل و مکانی شاخص هاي تهیه براي مکانی اطالعات

 .است ضعیف کارآیی داراي خط 1 و متوسط کارآیی خط داراي 8 و باال کارآیی داراي خط 5 مطالعه، مورد خط

 ابتدا جهت ، در پایان نامه اي تحت عنوان طراحی مسیرهاي بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان به پژوهش پرداختند. در این تحقیق،)1390محمدي و شتاب بوشهري، (

 نرم کمک به اصفهان شهر برد مردم طوالنی حرکت به تمایل هاي نقشه اصفهان، شهر اتوبوسرانی شبکه در بلند مسیرهاي طراحی براي کاندید اصلی مسیرهاي و تعیین کریدورها

 و کارشناسان نظرات همچنین و طراحی جهت خاص فروض یک سري دادن قرار نظر مد با همراه ها، این نقشه از استفاده با است و سپس شده ساخته Enif و EMME3 افزارهاي

 کل ایستگاه، در توقف زمان معیارهاي در بهبود که مسیرها این ارزیابی از حاصل نتایج .است پیشنهاد شده موجود مسیرهاي ادغام با بلند مسیر سه شهر، نقل و حمل خبرگان

 بلند مسیرهاي طراحی بودن از مؤثر حاکی دهد می نشان را مسافر حرکت سرعت و کیلومتر -مسافر شده، سوار مسافرین تعداد زمانی، سرفاصله وسیله، سرعت مسیر، زمان سفر

 باشد. می شبکه این عملکرد بهبود و اصفهان شهر اتوبوسرانی شبکه در

                                                
1 Geography information system 
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 از استفاده با شیراز شهري اتوبوسرانی درون نقل و حمل پایانه هاي گزینی مکان تحلیل و فضایی توزیع نظام ، در پژوهشی با موضوع بررسی)1391سلطانی و طالبی، (

 اتوبوسرانی جدید پایانه هاي ایجاد براي مناسب انتخاب سایت و فضایی توزیع نظام ارزیابی به حاضر مقاله به مطالعه پرداختند. موضوع ANP(( شبکه اي تحلیل فرآیند تکنیک

 .است موجود پایانه هاي بودن ناکافی به توجه با شیراز، شهر در شهري درون

 outranking ي مرحله دو طی از سایت پس مناسب ترین انتخاب. گردید شبکه ها انتخاب تحلیل فرآیند مدل به ورود جهت پنج زیرمعیار و معیاراصلی سه در این تحقیق،

 . است گرفته صورت ANP مدل از استفاده و سپس GIS افزار نرم در

 ونقل حمل وري بهره منظور افزایش اتوبوس به ایستگاه هاي بهینه مکان یابی شهري مسافرت الگوهاي ، در مقاله اي با موضوع شناسایی)1391مهرآوران و همکاران، (

 براي سپس. است پرداخته شده محور مکان کاوي داده اساس بر شهري مسافرت الگوهاي بررسی به آن، براي مناسب ویژگی هاي و ها ایستگاه محل تعیین اهمیت بیان عمومی با

 این است. شده بیان مسئله براي ها محدودیت یکسري و هدف تابع آن ها کمک با که اند شدهتعریف  سفر جاذب نقاط ها، ایستگاه احداث جهت مناسب هاي محل پیشنهاد

 .شود می سازي پیاده ژنتیک الگوریتم مسئله با

برآن است تا  تحقیق این نقل عمومی به مطالعه پرداختند. نویسنده در و حمل شبکه در اتوبوس ایستگاه مکان ، در پایان نامه اي با عنوان طراحی)1391نجیبی و ملکی، (

 افزایش و عمومی نقل و حمل سیستم به کاربران دسترسی هدف، افزایش اتوبوس، ایستگاه مکان یابی مساله ي در. را مورد ارزیابی قرار دهد اتوبوس مکان ایستگاه تعیین مساله ي

 این. می کند مدل بندي مکان یابی مساله ي قالب دو در را دسترسی و پوششی مساله ي دو مکان یابی، مسائل انواع به توجه با سپس .می باشد این سیستم توسط آن ها پوشش

 نظر در دارد، وجود آن ها در بهینگی امکان وقوع  که را نقاطی همه ي ترتیب، بدین. می دهد قرار بررسی مورد شبکه، و صفحه محیط مختلف دو در و پیوسته فضایی در را مسائل

 و یافته را متناهی و مسلط بنابراین، مجموعه اي است؛ نامتناهی مجموعه اي بهینه، جواب یافتن براي جستجو تحت مجموعه مورد نظر، فضاي بودن پیوسته به توجه با. می گیرد

 می کنیم. محدود مجموعه به این جواب، یافتن براي را خود جست و جوي دامنه ي
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شهرداري  4 منطقه موردي (مطالعه GIS از استفاده با AHP 2مدل  اساس بر تاکسی و اتوبوس ایستگاه هاي موقعیت ارزیابی، در مقاله اي با عنوان )1393قهري و همکاران، (

  تهران) به مطالعه پرداختند.

. است شده شهري پرداخته نقل و حمل ایستگاه هاي مساعد مکان هاي بررسی به Arc GIS نرم افزار ) وAHP( مراتبی تحلیل سلسله روش از استفاده با پژوهش، این در

 Arc GIS  افزار نرم در آن ها اطالعاتی الیه هاي و شده دهی وزن خود زیرمعیارهاي با اتوبوس همراه و مترو نقل و حمل سیستم ساکن، جمعیت دسترسی، کاربري، معیار چهار

 به صورت را شهري معابر اتوبوس ایستگاه هاي نظر می رسد به همچنین. گردند ایجاد مرکزي و جنوبی قسمت در باید ایستگاه ها بیش تر که می دهد نتایج نشان .شدند ساخته

 باشد. نقل و حمل ارزیابی براي مناسبی روش می تواند مراتبی سلسله تحلیل روش داد که نشان نتایج نهایت در و نمی دهد پوشش الزم

تهران، :  موردي مطالعه(؛ Aimsun افزار نرم از گیري بهره با متوالی تقاطعات در اتوبوس هاي ایستگاه یابی ، در مقاله اي با عنوان مکان)1393افندي زاده و همکاران، (

به مطالعه پرداختند. در این مقاله سعی شده است با بیان اهمیت تعیین محل ایستگاه ها و بررسی ویژگی هاي ایستگاه  )الغدیر میدان تا سراج تقاطع فاصل حد دالوران خیابان

ل شبکه به مکانی بهینه جهت مناسب با استفاده از پارامترهاي موثر ترافیکی نظیر زمان سفر کل شبکه، زمان تاخیر در تقاطعات متوالی و متوسط سرعت وسایل نقلیه در ک

گردید و سپس سناریوهاي مختلفی براي شبیه سازي شرایط استفاده  Aimsunایستگاه هاي اتوبوس در تقاطعات متوالی دست پیدا کرد. جهت برآورد این پارامترها از نرم افزار 

 مختلف جانمایی ایستگاه ها درنظر گرفته می شود. در نتیجه با مقایسه این سناریوها به انتخاب بهترین گزینه می پردازند.

 یابی مکان هدف آباد) با خرم شهر: موردي (نمونه  GIS در زيفا منطق و ANP مدل با اتوبوس ایستگاه هاي ، در پژوهشی تحت عنوان مکان یابی)1394وارثی و همکاران، (

 هدف نظر از تحلیلی و ـ توصیفی تحقیقات زمره ي در بررسی مورد مؤلفه هاي و محتوا به توجه با تحقیق روش نظر از که شده است انجام آباد  خرم شهر در اتوبوس ایستگاه هاي

 وزن )، برايANP( شبکه تحلیل مدل و از Arc GIS افـزار نرم از نیاز مورد نقشه هاي تهیه و داده ها تحلیل منظور به .شودمی  محسوب اي توسعه ـ کاربردي تحقیق مطالعه

                                                
2 Analytical Hierarchy process 
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می  نشان پژوهش نتیجه. است شده داده ها استفاده تحلیل و تجزیه و پوشانی هم ) برايFuzzy Logical( فازي منطق مدل از و پژوهش در مورد مطالعه شاخص هاي به دهی

 مناسب مکانی موقعیت از شهر در موجود ایستگاه هاي از برخی پیشنهادي ایستگاه هاي فواصل استاندارد با مقایسه در آباد، خرم شهر در موجود اتوبوس ایستگاه هاي دهد

 .هستند ساماندهی نیازمند نبوده و برخوردار

در پهنه جغرافیاي یکی از استان هاي  GPS 4 يرانندگان با استفاده از داده هامسیر بهینه توسط رفتار انتخاب  لیو تحل هیتجز)، مقاله اي با موضوع 2016، (3سیسکال تري

توسط سفر انتخابی  و شناسایی مسیر انتخاب مطالعه مختصات می باشد که به پایین فرکانس در GPS از داده مجموعه یک از استفاده با کار این از . هدفکشور ایتالیا می پردازد

 نظرگرفته شده، در ماه هفده طول در کشور ایتالیا  را  که در امیلیا رجیو استان در مسیر هزار 42 که نفر راننده اي است 89 تحقیق، شامل تعداد نمونه ي. رانندگان می پردازد

. را نشان می دهد سرزمین این جغرافیاي به بسته مختلفی رفتارهاي رانندگان؛ شواهد نواحی کالن، در رانندگان مسیر انتخاب آماري تحلیل و تجزیه این، بر عالوه. طی نموده اند

 مبدا و مقصد محل بین موجود فضایی ارتباط این کار،. دارد وجود مسیرهاي مناطق کوهستانی با مقایسه در اي جلگه مناطق در مسیر انتخاب باال در  تجانس عدم خاص، طور به

 رانندگان دقیق موقعیت مورد در اطالعات آوردن دست به را نشان می دهد. در این پژوهش، نتایج دیگري در زمینه ي امکان GPS مختصات از استفاده با انتخابی را مسیرهاي و

 به دستگاه هاي مخصوص اندازي راه و نصب شامل مطالعه، این در که هوشمند نقل و حمل سیستم از استفاده افزایش مدت بدست آمده است که با طوالنی دوره یک طول در

 مثبت روند حاکی از یک رفتاري، هاي یافته به توجه پژوهش با شواهد این. شده است، خود را نشان داده است ارائه استان در این ساکن شهروندان خصوصی نقلیه وسایل چندین

 سیاست و ریزي برنامه دیدگاه از. می باشد اي جلگه مناطق در مسیرهاي انتخابی از باالتر ناهمگون برجستگی با کالن استان مناطق شکل گرفته در مسیرهاي متنوع انتخاب در

انجام شود و  جدید هاي استراتژي توسعه به کمکی است ممکن مسیرها می پردازد، و زیرساخت هاي ویژگی بین آن ارتباط و زمان طول در مسیر انتخاب رفتاري مطالعه به که

                                                
3 Ciscal-Terry 

4 Global Positioning System 
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  .باشد مسافران نیازهاي به پاسخگویی به قادر جدیدتر است که و تر پویا نقلی و حلی براي حمل راه این خود

 که بازار ی را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش در محدودهخرده فروش يها تیسا يبرا GISبا استفاده از ابزار  یابیمکان  يمدل ها)، موضوع 2012، (5وگا-سوارز

 رقابتی و مکان یابی هاي مدل شود. می فرض وضعیت یک عنوان به شده است، تعیین B شرکت که دیگران به متعلق برخی و A شرکت به متعلق برخی فروشگاه، چند آن در

GIS هدف چندین در این پژوهش. شود واقع پیوسته فضاي یک در و اینکه امکانات حق راي بسازند توزیع سیستم یک را در گیري هدایت تصمیم تا ابزار شوند می ترکیب با هم 

 یک تا دهد می اجازه  GIS ابزار از استفاده در پژوهش حاضر .برقرار می باشد اهداف این میان در خاص و مطلوبی هم با هم درگیر هستند و تعادل اوقات گاهی که وجود دارد،

 مناطق و فردي اهداف سازي بهینه که است مکان دو هر الیه ها ارائه خروجینماید.  ارائه گیرنده تصمیم جدید را براي فروشگاه از مکان یابی مورد در تر گسترده انداز چشم

 تصمیم میان متقابل روابط دادن نشان براي رقابتی مکان یابی هاي کنند. مدل جستجو را جدید فروشگاه مکان براي نیاز مورد زمین باید آن در که دهد می را نشان پیشنهادي

 ابزار این. را نمایش دهند جایگزین است اثرات دادن دیگري نشان و بازار سهم نمایندگی طرح که یکی به دو هر شده اند تا ارائه طراحیGIS ابزارهاي  و سازان استفاده می شود

 آن در که جغرافیایی الیه ارائه توصیف، اولیه وضعیت بار اولین براي  GIS ابزار با استفاده از خروجی در این تحقیق .را نیز می پذیرد ها دیگر محدودیت و ممنوع مناطق اختالط

 حمایت اقتصادي تحقیقاتی پروژه تحت صنعت و علم اسپانیایی وزارت توسط تحقیق این .شناسایی کرد توان می را بازار در فعال تسهیالت از یک هر توسط شده گرفته هاي گره

  شود. می

به تصمیم گیري در مورد مکان یابی ایستگاه ها با  کیبلژ يبرا کپارچهی کردی: رویآتش نشان يها ستگاهیا )، در مقاله اي تحت عنوان مکان یابی2012، (6 هیشوال پیلیف

کنسرسیومی متشکل از دانشگاه ها و شرکت هاي  بوسیلهبلژیک کشور راي ب گیري توسعه یافته از تصمیم در این مقاله پتانسیل یک سیستم پشتیبانیمی پردازد.   GISاستفاده از
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  د.نشان می دهرا در چارچوب یک پاسخ عمومی ساخته شده توسط وزارت کشور خصوصی، 

است این صالت پروژه . اطراحی شده استی آتش نشان هاي ایستگاه مکان یابیتصمیم گیري براي کمک  ارائه دولت مدیریت اضطراري بلژیکی با یک ابزار برايسیستم  این

، کامل از واقعیت هاي فضایی چند مقیاسی است که شامل یک نمایش GIS این تجزیه و تحلیل شامل یک ت.مقیاس ملی اسمدل سازي توسعه یافته در  که شامل یک رویکرد

 ، تجهیزات تخصیصشده تعاملی براي مکان هاي تعریف و انعطاف پذیر، نتیجه نهایی یک ابزار عملیاتیاست.  مناسب و بهینهمدلی و تخصیص  یطبیعی، انسانی و اقتصادي، مکان

کرد،که آینده نگر استفاده  چشم اندازاین ابزار انعطاف پذیر را می توان در یک ارزیابی نیز به عنوان یک  ... است.و   ي، نیروي انسانی، زمان پاسخ، هزینه/ بهره وري تجارداده شده

  است.آغاز شده  2010ن  در سال اجراي آآتش نشانی استفاده شده است که  هاي آن به منظور جلب یک طرح ساماندهی ملی براي ایستگاه

یک  مقاله نشان می دهد که مکان یابی انجام داده اند. این GAو  GIS مدل هاي بر اساس یآتش نشان ستگاهیا مکان یابی ی با موضوعپژوهش)، 2012، (7وي و ژوئنبه

و ، یکپارچه سازي الگوریتم ژنتیک   Net.ت فرم بر روي پالبرخوردار است. از اهمیت استراتژیک  ،شهري حریقدر برنامه ریزي شده ایستگاه آتش نشانی تحت یک دوره تجویز

د. خواهد ش وارد واحدبه اولین GIS فضایی داده هاي انتخابی می پردازد.  پیچیده از سایت فضایی مسئلهبه حل و فصل  #C از طریق زبان (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی

می پردازد. در این محاسبه تناسب اندام فرد در روند تکامل ژنتیکی به تجزیه و تحلیل سیستم اطالعات جغرافیایی،  ،شبکهتحلیل و  فضاییتحلیل  ازویژگی  دوسپس بر اساس هر 

با الزامات  نمایشاین، براي وجود  بارود.  به کار میکه به طور کلی براي بهینه سازي در مقیاس کوچک مجموعه اي از داده ها  استفاده شده متعارف کدگذاريروش پژوهش از 

به درستی قادر به حل و فصل  واحدنشان داده شده است که کل ت. در پایان طراحی شده اس واحدگرا در ءشیروش کدگذاري ،  GISاز بسیار بزرگجستجو در داده هاي فضایی 

   .است گوپاسخ، که مطابق با نیازها هستشهري نشانی ایستگاه آتش  مکان یانتخاب مسائل
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به مسیریابی و تعیین مسیر بهینه و مطلوب می  باال با تراکممترو  ستگاهیدر ا ایپو روي ادهیپ ریمدل انتخاب مس)، در پژوهشی با عنوان 2014و همکاران، (8 استابنس چروت

یک بار  براي عابران پیاده، به جاي تولید یک مسیر ثابتست. در این پژوهش مقابله با پیچیدگی سناریوهاي پویا مندنیاز پیاده رويمدل انتخاب مسیر براي پردازد. در این مقاله 

ر یک مدل انتخاب مسیما در حال حاضر  ود.انتخاب مسیر هر عابر پیاده باید به طور مداوم با اطالعات محلی بروز ش که مسیر را طی کند. شده است درنظرگرفتهیک عابر پیاده 

می توان به دست را  یستاا هايبا معرفی مسیریابی پویا بر اساس مشاهدات محلی، نتایج بهتر از مسیردر اختیار داریم. عابر پیاده پویا بر اساس مشاهدات مستمر از برآورد زمان 

را  اهمیت اطالعات محلی و مستمر برآورد زمان سفر مورد این ت کهین تر اسپای توجهی قابل طور شده به مشاهده و شده سازي شمارش داده هاي شبیه بین خطامتوسط . آورد

تراکم محلی در مقابل با  ي انتخاب شدهیک مسیر را ایجاد می کند به عنوان روي  پیادهمسیرهاي زمانیکه  می باشد و به زمان بسیار حساس مدلاز این استفاده د. نشان می ده

 اولین می باشد که مستمربطور  با استفاده از برآورد زمان سفر از یک مدل مسیریابی پویا روشاین ، پژوهش بر اساس نتایجنمایان می شوند. آسیب دیده مسیرهاي پر پیچ و خم 

  .رفتار عابر پیاده در حاالت بزرگ مقیاس است ی،واقع مدل گام به

 روش پژوهش - 7- 1

 هاي میدانی.اي و روشهاي کتابخانه: روشقابل طرح است این دو محور عبارتند از آوري و کسب اطالعات در دو محورهاي جمعدر این تحقیق روش

  کتابخانه اي  روشالف) 

ارتباط نظر در و آثار افراد صاحب هااعم از کتاب اي، اسنادي و دیجیتالی مرتبط با موضوع تحقیق کتابخانه منابع بر پایه استفاده از استخراج مطالب مورد نیاز و خوانی متن .1

 ، science direct, civilicaهاي اینترنتی مانند (ترویجی و یا قابل دسترس از طریق سایت- پژوهشی، علمی-با موضوع مورد تحقیق، مقاالت و مطالب مندرج در مجالت علمی

sid.ir, ngdir.com(. 
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اي حاضر را تغذیه کنند، بخش دیگري از روش کتابخانه پژوهشتوانستند نیاز اطالعاتی ی که میها و اداراتها، آمار، جداول و آرشیوهاي اطالعاتی سازماناستفاده از گزارش .2

سازمان شهرداري، : هاي ذیل نیز در برنامه کار قرار گرفت ها و ادارات مذکور، مراجعه حضوري به ادارات و ارگان هاي سازمانهستند. در این راستا به موازات مراجعه به وب سایت

  اتوبوسرانی، اداره حمل و نقل و ترافیک، اداره راهنمایی و رانندگی استان اردبیل.

  هاي مورد نیاز از متن نقشه.هاي رقومی در راستاي استخراج دادهنقشه از استفاده .3

  میدانی روشب) 

 مانی یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.  تر در قالب طرح سؤال و کسب نظرات از کارشناسان و مسئولین ذیربط در دوایر ساز این روش بیش 

 ابزار و نرم افزارهاي مورد استفاده در پژوهش - 8- 1

گیري میزان دسترسی شهروندان به  در اندازهموضوع و فرایند پژوهش، به موارد تعیین مسیرهاي بهینه اتوبوس شهري و مکان یابی ایستگاه هاي توقف، سپس  با ارتباط در

هاي ایستگاه  مسیرها، بهترین محل دادن بهترین ، نشاندرون شهري نقل عمومی و حملسیستم ساخت و یا ایجاد مسیرهاي جدید براي  درون شهري؛ عمومی اتوبوس هاي

  .، صورت گرفته استGISاز و ... با استفاده  اتوبوس و آنالیزهاي مربوط به آن

هاي  قابلیتو 9 ویکور، مدل (Net work Analaysis)ن یابی و نیز روش هاي مربوط به تحلیل شبکه روش هاي کمی، بخصوص روش هاي مکا با استفاده از پژوهشدر این 

GIS   از نرم افزار . از این روجغرافیایی، نقشه هاي جدید و مختلفی از مناطق شهر اردبیل صورت گرفته استهاي داده  آنالیز وبا تحلیل ،GIS Arc هايبه عنوان یکی از ابزار 

  ARC GISالیه هاي رقومی مورد نیاز، نرم افزار  در این پژوهش، گردآوري اطالعات از طریق ه است.شداستفاده ي آماري و مدل ها ها با بعضی از تکنیک زیه و تحلیلتجاصلی در 

  صورت گرفته است. و چک لیست هاي کنترل صورت وضعیت و ...  GPSو سرپرست پایگاه داده ها، 
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  محدودیت هاي پژوهش -9- 1

  باشد: شرح میدین هاي این تحقیق ب مشکالت و محدودیتاهم   ها و تنگناها بر سر راه محقق قرار داشت.در طی مراحل تحقیق همواره یکسري مشکالت، محدودیت

 هاي مختلف مربوط به موضوع؛کمبود آمار و ارقام در زمینه 

  ها و ادارات مختلف؛موضوع واحد در سازمانناقص بودن برخی از آمارها و ارقام و بعضاً عدم همخوانی آمار یک 

  واژگان کلیدي - 10- 1

  10حمل و نقل شهري   -1- 10- 1

جابجایی کاالها و سیستم حمل و نقل شهري شامل تسهیالت و خدماتی است که امکان سفر را به سرتاسر منطقه فراهم ساخته و فرصت هایی را براي تحرك ساکنین و 

یافته یک شهر که بین فضاهاي انطباق یافته  کاربري هاي مختلف شهري را به وجود می آورد. این سیستم از فعالیت هاي بین مکانی و مجاري انطباققابلیت دسترسی به اراضی و 

جزو الینفک و مهم عناصر شهري نیز  سیستم حمل و نقل درون ).1395:29شهري (یا کاربري هاي مختلف) ارتباط برقرار می کند، تشکیل می گردد (امینی نژاد و افتخاري:

   .باشند می که هدایت کننده جهات سفرهاي شهري و تسـهیل آن دشبا شهري می
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As traffic and related problems. The existing transport service providers are increasingly 
Responding to this growing need, with the aim of satisfying customers, increasing the 
Number of vehicles and the number of service points for the addition of applicants, which 
Makes the situation more complicated and new problems E makes. In this research, we 
Examined the status of public transportation, especially the bus-stops in Ardabil. In order 
To reach the goal, in the first stage, the identification of the bus-stops and its mira in the 
City was studied field and in the next step, each of the effective criteria The displacement 
Was identified in the city of Ardabil, and using the network analysis, the Vikor model was 
Weighed and a location analysis of the distribution of urban bus-stops in Ardabil city was 
Investigated. The maps and outputs of the maps showed that: the streets of Neyestan, 
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