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چکیده
حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ساختار شهرها بوده است و در یك صده اخیر با گسترش انواع وسایل
نقلیه موتوري و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلیترین مشکالت شهرنشینی بدل گردیده است .با توجه به حجم مسافرتهاي
درون شهري در شهر کرمانشاه ،طراحی ایستگاههاي اتوبوس به صورت استاندارد از جمله مواردي است که باعث پهلوگیري مناسب
اتوبوس در ایستگاهها ،کاهش زمان پیاده و سوار شدن کاربران و تأثیر منفی کمتر این سیستم بر تردد سایر وسایل نقلیه می شود .هدف این
پژوهش در گام نخست تعیین پهنههاي مستعد داراي بیشترین پتانسیل جهت احداث ایستگاه اتوبوس و در گام دوم تعیین بهترین معابر
جهت احداث ایستگاه اتوبوس در میان این پهنهها میباشد .از جمله ساختارهاي مهم شبکههاي عصبی ،پرسپترون چند الیه با الگوریتم
پس انتشار خطا میباشد که براي انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .لذا در این مقاله با شناسایی معیارهاي تأثیرگذار و به
کارگیري شبکه عصبی پرسپترون چند الیه 500 ،نقطه به عنوان نقاط آموزشی شبکه تهیه و تعداد  10الیه میانی نیز تعیین شد؛ سپس با
اجراي شبکه پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاه به دست آمدند .در گام بعد از میان پهنههاي به دست آمده معابر مستعد جهت احداث
ایستگاه مشخص گردیدند .در نهایت مشخص گردید که از میان  659383متر معابر شهري کرمانشاه 65012 ،متر آن مستعد احداث
ایستگاه می باشد .هم چنین مشاهده شد که معابر مستعد در نزدیکی نقاط پرتراکم جمعیتی ،مرکز شهر ،مراکز فرهنگی و تجاري قرار
دارند.
واژگان کلیدی :پتانسیل یابی ،ایستگاه اتوبوس ،شبکه عصبی ،پرسپترون چند الي ،کرمانشاه.
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پتانسیل یابی معابر مستعد جهت احداث ایستگاههای اتوبوس شهری با .....

مقدمه:
حرکت عامل اصلی پویایی زندگی شهري و تداوم بخش کلیه فعالیتهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرها
است .همچنین ،حمل و نقل و زیر ساختهاي مرتبط با آن به صورت مستقیم بر توسعه کالبدي شهرها اثرگذر هستند .حمل و
نقل شهري به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل یکی از اجزاي سیستم ارتباطات شهري است که با هدف دسترسی بین
کاربريهاي مختلف در محدوده شهر ،کار عبور و مرور و جا به جایی انسان و کاال را بین این فضاهاي انطباق یافته یا کاربري-
ها را بر عهده دارد .ایستگاههاي اتوبوس به عنوان یکی از مهمترین اجزاي سیستم حمل و نقل شهري ،گرههاي سیستم حمل و
نقل عمومی شهري به شمار میآیند و الزم است در محلهایی تعبیه شوند که ضمن افزایش پوشش و دسترسی این سیستم در
مناطق مختلف شهر ،موجب کاهش زمان سفر بین نقاط مختلف شهر شوند ( .)Ogden, 2017: 51معموالً در سیستمهاي حمل
و نقل شهري ،فاصله زمانی مهم تر از فاصله مکانی و جغرافیایی است؛ ضمن این که توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان
مناسبترین راهکار براي حل مشکالت حمل و نقل درون شهري مانند ازدحام ،شلوغی ،آلودگی هوا و مصرف زیاد فرآورده-
هاي نفتی است ( .)Clark, 1957: 241با توجه به حجم مسافرتهاي درون شهري در شهر کرمانشاه طراحی ایستگاههاي
اتوبوس به صورت استاندارد ،از جمله مواردي است که باعث پهلوگیري مناسب اتوبوس در ایستگاهها ،کاهش زمان پیاده و
سوار شدن کاربران و تاثیر منفی کمتر این سیستم بر تردد سایر وسایل نقلیه میشود .در این پژوهش سعی شده است با
بکارگیري شبکه عصبی پرسپترون چند الیه و تعیین معیارهاي تاثیرگذار پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاه اتوبوس
مشخص و سپس از میان پهنههاي بدست آمده معابر داراي بیشترین پتاسیل جهت احداث ایستگاه اتوبوس تعیین شوند .الزم
به ذکر است که در این پژوهش هدف تعیین مکان ایستگاههاي اتوبوس در نقاط خاصی از معابر شهري نیست بلکه هدف از
انجام این پژوهش نیل به اهداف زیر می باشد:
•
•
•

شناسایی معیارهاي تأثیرگذار در پتانسیل یابی پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاه اتوبوس.
تعیین پهنههاي مناسب جهت احداث ایستگاه با توجه به معیارهاي تاثیرگذار و با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون
چند الیه.
مشخص کردن معابر مستعد در میان پهنههاي تعیین شده جهت احداث ایستگاه اتوبوس.

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش:
در این پژوهش از شبکه عصبی پرسپترون براي پیش بینی بهترین معابر براي احداث ایستگاه اتوبوس استفاده است.
پیش بینی یکی از بهترین کاربردهاي شبکه عصبی مصنوعی است .شبکههاي عصبی مصنوعی ،در اصل به تقلید از سیستمهاي
عصبی زیستی مغز انسان توسعه یافتهاند ( .)Noori et al, 2011: 443از جمله ساختارهاي مهم شبکههاي عصبی ،پرسپترون
چند الیه )MLP(1با االگوریتم پس انتشار خطا2است که براي انجام این پژوهش استفاده شده است .این الگوریتم به خوبی
قادر به تقریب توابع دلخواه می باشد ( .)Gomez et al, 2002: 25این ساختار شبکه عصبی در بررسی سامانههاي پویاي غیر
خطی و دیگر مسائل تقریب تابع از اهمیت زیادي برخوردار است ( .)Hunter et al, 2000: 15در واقع یکی از الگوریتمهاي
یادگیري  ،MLPالگوریتم پس انتشار خطاست .مبانی نظري این الگوریتم همان مبانی نظري روشهاي معمول مبتنی بر مشتقات
جزئی گوس-نیوتون و نیتون-رافسون است ( .)Díaz-Álvarez et al, 2018: 140الگوریتم پس انتشار خطا داراي سه الگوریتم
1

. Multilayer Perceptron
. Error Back-Propagation
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یادگیري است؛ شبکه با ضریب یادگیري ساده شبکه با ضریب یادگیري متغیر و شبکه اي که از روش لونبرگ  -مارکوات
استفاده میکند .در این مطالعه از روش لونبرگ  -مارکوات براي آموزشی شبکه  MLPاستفاده شده است .در این نوع شبکه از
یك الیهي ورودي جهت اعمال وروديهاي مسأله ،یك الیۀ پنهان و یك الیۀ خروجی که نهایتاً پاسخهاي مسأله را ارائه می-
نماید ،استفاده میشود .گرههایی که در الیۀ ورودي هستند ،نورون هاي حسی و گرههاي الیهي خروجی ،نورونهاي پاسخ
دهنده هستند و در الیهي پنهان نیز ،نورونهاي پنهان وجود دارند ( .)Coulibaly et al, 2005: 891براي کار با شبکه عصبی
مصنوعی ابتدا باید پارامترهاي تاثیرگذار بر خروجی مورد نظر ،به عنوان الیههاي ورودي 1به شبکه داده شوند و سپس تعدادي
نقاط تعلیمی در اختیار شبکه قرار بگیرد ،تا شبکه با استفاده از این نقاط2میزان تأثیر هر یك از الیههاي ورودي را تعیین نماید،
درواقع شبکه با این کار آموزش الزم را براي رو به رو شدن با مناطق جدید کسب میکند

(.)Díaz-Álvarez et al, 2018: 141

مایکلبرنیك و رابرت سرورو براي طراحی دهکدههاي حمل و نقلی اصول چهارگانهاي را معرفی کردهاند که
عبارتند از ( :)Kisi, 2005: 17الف) دهکده حمل و نقلی داراي فاصله حدود  500متر ( 5دقیقه پیاده روي) از ایستگاه حمل و
نقل همگانی باشند .ب) ایستگاههاي حمل و نقل و فضاهاي شهري و عمومی پیرامون آن به عنوان مرکزیت دهکده به شمار
میروند .ج) ایستگاههاي حمل و نقل سبب تسهیل ارتباط ساکنان و کارکنان با دیگر مناطق ،دسترسی آسان به مرکز شهر،
مراکز اصلی فعالیتی و دیگر مقاصد عامه پسند شوند .د) فضاهاي عمومی اطراف ایستگاه داراي نقشی عمده به عنوان یك نقطه
گردهمایی اجتماعی و مکانی براي برگزاري مراسمات ویژه و رویدادهاي مهم هستند .در مطالعهاي با استفاده از مدل تحلیل
شبکه ( )ANPو مدل منطق فازي3نشان داده شد که ایستگاههاي اتوبوس موجود در شهر خرمآباد ،از موقعیت مکانی مناسب
برخوردار نبوده و نیازمند ساماندهی هستند (وارثی و همکارن .)1394 ،مطالعات نشان میدهد  60درصد مردم تهران از سیستم
حمل و نقل عمومی استفاده می کنند که از این تعداد  23درصد از اتوبوس براي جابه جایی در شهر تهران استفاده میکنند
( .)Jalili et al, 2008: 14در پژوهشی ،با پیش بینی سرماي دیررس بهاره ایستگاه خرمآباد با استفاده از مدل پرسپترون چند الیه
به تاثیر آن بر سیستم حمل و نقل شهري ،ضمن آشکارسازي رخداد وقوع نسبت به کاهش خسارات و اختالالت ناشی از آن
به خودروها و تاسیسات زیرساختی حمل و نقل درون شهري پرداخته شد (تقوي گودرزي و همکارن .)113 :1393 ،در
پژوهشی دیگر به منظور بررسی تداخلهاي ناخواسته یا عمدي با توان سیگنالی ارسالی توسط ماهوارههاي موقعیت یاب 4،با
استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه به فیلتر کردن غیر خطی و ردیابی تداخالت خواسته و یا ناخواسته با توان سیگنالی
ارسالی سیستم موقعیت یاب پرداخته شد (شفیعی و همکارن.)111 :1394 ،
روش تحقیق:
نوع پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از روش اسنادي-کتابخانهاي به معرفی معیارهاي تاثیرگذار
پرداخته شده است .در این مقاله با هدف تعیین معابر مناسب جهت احداث ایستگاه اتوبوس 15 ،معیار تاثیرگذار جهت احداث
ایستگاه اتوبوس در پهنههاي مستعد مشخص شدند .سپس الیههاي اطالعاتی معیارهاي ذکر شده از شهرداري کرمانشاه تهیه و
جهت انجام تحلیلهاي مکانی با استفاده از نرمافزار  ARC GISتابع تحلیلی فاصله بر روي نقشهها اعمال و تمامی الیهها با
استفاده از رابطه زیر به مقادیر بین صفر و یك نرمال شدند.
1

. Input
. Target
3
. Fuzzy Logical
4
. Global Positioning System
2
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( y )1ارزش نرمال شده الیه مورد نظر،

ارزش الیه ورودي Xmin ،کمترین ارزش الیه و  Xmaxبیشترین ارزش الیه مورد

نظر میباشد .در مرحله بعد معیارهاي تاثیرگذار بر پتانسیلیابی پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاه اتوبوس ،به عنوان الیه-
هاي ورودي به شبکه داده میشوند .در شکل شماره ( )1روند اجراي پژوهش نشان داده شده است.

شکل :1روند اجراي پژوهش

شکل  -1روند اجراي پژوهش – منبع :یافتههاي پژوهش.1396 ،

شناسایی معیارهاي تأثیرگذار الزمه روند پژوهش و شناسایی پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاه میباشد .لذا با انجام
یك مطالعه کتاب خانهاي توسط نگارندگان و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و طبیعی شهر کرمانشاه عوامل مؤثر در این زمینه
استخراج گردیدند .در جدول شماره ( )1معیارهاي تأثیرگذار در پتانسیلیابی پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاههاي
اتوبوس ذکر گردیدهاند.
جدول  -1عوامل تاثیر گذار در پتانسیل یابی معابر مستعد جهت احداث ایستگاه هاي اتوبوس
معیار ها

نوع پردازش انجام شده

تراکم جمعیت؛ فاصله از بیمارستان ،فاصله از پارکینگ،
فاصله از ترمینال
فاصله از درمانگاه و کلینیك
فاصله مراکز تجاري-اداري
فاصله از مراکز آموزشی

اعمال تابع تحلیلی فاصله در محیط  Arc GISبر روي داده

فاصله از رودخانه ،فاصله از معابر ورزشی

هاي شهرداري کرمانشاه و نرمال کردن الیه ها بین صفر و یك

فاصله از مراکز نظامی و مذهبی
فاصله از پارک و فضاي سبز و رودخانه
کاربري از مراکز گردشگري و ورزشی
فاصله از مراکز ورزشی

منبع -مطالعات نگارندگان.1396 ،
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قلمرو مکانی پژوهش:
منطقه مورد مطالعه شهر کرمانشاه داراي مساحت  96525525متر مربع ،به عنوان مرکز استان در شرق استان کرمانشاه و
در  34درجه و  19دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  7دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویج قرار گرفته است .شهر
کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت ایران و یکی از کالن شهرهاي ایران و مرکز استان کرمانشاه می باشد .این شهرستان داراي
جمعیتی بالغ بر  947٫000نفر در سال  1395بوده است (درگاه ملی آمار .)1396 ،در حال حاضر مجموع ناوگان اتوبوس رانی
درون شهري کرمانشاه  342دستگاه است که از این تعداد روزانه  290دستگاه اتوبوس ،روزانه فعال هستند .اتوبوسهاي فعال
ناوگان حمل و نقل درون شهري کرمانشاه در  520خط کار جابهجایی مسافران را در  850ایستگاه انجام و روزانه  160هزار
نفر مسافر را جا به جا میکنند .طول کل معابر شهري در شهرستان کرمانشاه نیز  659383متر میباشد (روزنامه باختر1396 ،؛
خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا) .)1396 ،شکل شماره ( )2قلمرو مکانی پژوهش را نشان می دهد.

شکل  -2نقشه محدوده مورد مطالعه

یافتههای پژوهش:
اکثر ایستگاههاي اتوبوس شهر کرمانشاه بصورت نامتوازن در سطح شهر توزیع یافتهاند و در بسیاري از موارد از نقاط
تقاضاي جمعیتی فاصله دارند لذا یافتن مکان مناسب جهت توزیع کارآمد ایستگاههاي اتوبوس جهت بهبود سیستم حمل و
نقل شهري و رفع مشکالت آن بسیار با اهمیت است 15 .پارامتر مؤثر و کلیدي جهت احداث ایستگاه اتوبوس شامل :تراکم
جمعیت شکل شماره ( ،)3فاصله از بیمارستان شکل شماره ( ،)4فاصله از پارکینگ شکل شماره ( ،)5فاصله از درمانگاه و
کلینیك شکل شماره ( ،)6فاصله از مراکز تجاري-اداري شکل شماره ( ،)7فاصله از ترمینال شکل شماره ( ،)8فاصله از
رودخانه شکل شماره ( ،)9فاصله از مراکز آموزشی شکل شماره ( ،)10فاصله از مراکز نظامی شکل شماره ( ،)11فاصله از
مراکز مذهبی شکل شماره ( ،)12فاصله از مراکز ورزشی شکل شماره ( ،)13فاصله از فضاي سبز شکل شماره ( ،)14فاصله از
معابر شهري شکل شماره ( ،)15فاصله از مراکز صنعتی شکل شماره ( )16و فاصله از مراکز گردشگري شکل شماره ( )17می
باشند.
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شکل  -3نقشه تراکم جمعیت

شکل -4نقشه فاصله از بیمارستان

شکل  -5نقشه فاصله از پارکینگ

شکل -6نقشه فاصله از درمانگاه

شکل  -7نقشه فاصله از مراکز تجاري–اداري

شکل  -8نقشه فاصله از ترمینال
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شکل  -11نقشه فاصله از مراکز نظامی

فاصله از مراکز آموزشی

شکل  -15نقشه فاصله از معابر شهري

شکل  -10نقشه فاصله از مراکز آموزشی

شکل  -14نقشه فاصله از فضاي سبز

شکل  -16نقشه فاصله از مراکز مذهبی
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شکل  -9نقشه فاصله از رودخانه

شکل  -16نقشه فاصله از مراکز صنعتی

شکل  -17نقشه فاصله از مناطق گردشگري

الزم به ذکر است در نظر نگرفتن برخی معیارها همانند مناطق مسکونی یا مناطق صنعتی به علت هم پوشانی با
معیارهاي موجود یا عدم تاثیرگذاري در مناطق شهري بوده است .این  15پارامتر به عنوان ورودي به شبکه معرفی گردیدند.
پس از تهیه شاخصهاي ورودي ،براي تهیه نقاط تعلیمی 500 ،نمونه آموزشی انتخاب شد .این نقاط آموزشی به سه بخش که؛
بخش نخست براي آموزش ،بخش دوم براي متوقف کردن محاسبات وقتی خطا رو به افزایش میگذارد و بخش سوم براي
راستی آزمایی شبکه ،تقسیم شدند .از 500نقطه آموزشی  70درصد نقاط ( 350نقطه) در آموزش شبکه 15 ،درصد ( 75نقطه)
جهت اعتبار سنجی که به منظور کالیبره کردن مدل استفاده میشوند و در نهایت  15درصد ( 75نقطه) باقی مانده به منظور
ارزیابی و نتیجهگیري استفاده می شوند .شکل شماره ( )18نشان دهندهي پراکندگی نقاط آموزشی شبکه می باشد.

شکل  -18نقشه نقاط آموزشی شبکه عصبی -منبع :یافته هاي پژوهش.1396 ،

بعد از انتخاب وروديها و نقاط آموزشی شبکه ،تعداد الیههاي پنهان مشخص میشود .براي انتخاب تعداد نورونهاي
الیههاي میانی یا پنهان روشهاي زیادي وجود دارد؛ یکی از کارآمدترین این روشها روش آزمون و خطاست که در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در این روش بهترین انتخاب براي تعداد نورونهاي الیه میانی ،زمانی ایجاد می شود که طی
مراحل آموزش و آزمایش شبکه ،خطاي شبکه به کمترین مقدار ممکن برسد .تعداد الیههاي پنهان شبکه در این تحقیق10 ،
الیه انتخاب شد .بعد از تعیین تعداد الیههاي پنهان در نهایت کل منطقه مورد مطالعه در اختیار شبکه تعلیم دیده قرار گرفته و
شبکه  MLPبا ساختار  15الیه ورودي 10 ،الیه میانی ،یك نورون در الیه خروجی که باعث به دست آمدن یك نقشه خروجی
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می شود (نقشه پهنههاي مناسب جهت احداث ایستگاه اتوبوس) و الگوریتم آموزش لونبرگ–مارکوات ،اجرا شد .شکل شماره
( )19تعداد دفعات تکرار در شبکه را نشان می دهد.

شکل  -19برازش تعداد دفعات تکرار در شبکه عصبی -منبع :یافته هاي پژوهش.1396 ،

همان طور که در شکل مشخص شده است شبکه بعد از  25بار تکرار متوقف شده و به آموزشهاي الزم دست پیدا
کرده است .مشاهده میشود که شبکه در تکرار  19به بهینهترین حالت ممکن یعنی بیشترین همبستگی و کمترین خطا رسیده
است .در شکل شماره ( )20نمودار برازش و ضرایب رگرسیون مراحل آموزش ،صحت سنجی و آزمون نهایی شبکه عصبی
نشان داده شدهاند که بیانگر مقادیر باالیی است که براي این مراحل به دست آمده است .در شبکه عصبی مصنوعی جلوگیري
از یادگیري بیش از حد شبکه بسیار مهم است ،زیرا در این حالت شبکه به جاي یادگیري و درک روابط بین پارامترها شروع به
از بر کردن اطالعاتی می کند که در اختیار آن گذاشته شده است (  .)Díaz-Álvarez et al, 2014: 140بخش دوم دادههاي
آموزشی براي همین امر در شبکه تعبیه شده که براي این مرحله نیز ضریب  0.93به دست آمد.

شکل  -20نمودار برازش و ضریب همبستگی در مراحل مختلف شبکه – منبع :یافتههاي پژوهش.1396 ،

ضریب رگرسیون کلی شبکه نیز که حاصل شرکت کلیه دادهها در اجراي شبکه می باشد 95 ،درصد بهدست آمد.
خروجی که از این مرحله به دست آمد یك الیه با ارزش بین صفر و یك است ،که هر چقدر به سمت یك نزدیكتر شویم آن
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پهنه براي تعیین معابر مستعد جهت احداث ایستگاه اتوبوس از پتانسیل باالتري برخوردار است .در شکل شماره ( )21نقشه
پهنههاي مناسب نشان داده شده است.

شکل  -21نقشه پهنه هاي مناسب جهت احداث ایستگاه – منبع :یافته هاي پژوهش.1396 ،

شکل  -22نقشه معابر مناسب احداث ایستگاه اتوبوس – منبع :یافته هاي پژوهش.1396 ،

در گام بعد باید از میان پهنههاي بدست آمده ،معابر مناسب جهت احداث ایستگاه مشخص شوند .لذا در محیط نرمافزار
 Arc GISنقشه شبکه معابر به نقشه پهنههاي مستعد تعیین شده اضافه شد و در ادامه با توجه به این که ایستگاههاي اتوبوس
در لبهي معابر قرار دارند ،با اجراي یك بافر  5متري از هر دو طرف معابر ،خطوط مستعد جهت احداث ایستگاه تعیین شدند.
این خطوط در شکل شماره  22نشان داده شدهاند.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
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شبکه حمل و نقل تشکیل دهنده استخوان بندي اصلی فضایی شهرها بوده و داراي تأثیراتی بنیادین بر شکل و جهتگیري
توسعه درون شهري است .از همین رو شناخت و پیش بینی تغییرات سیستم حمل و نقل شهري ،نقش بهسزایی در بررسی
سیر تحول ساختار شهرها ایفا میکند .از جمله اجزاي مهم سیستم حمل و نقل درون شهري ،سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی
درون شهري می باشد؛ لذا بسیار ضروري است که ایستگاههاي اتوبوس با توجه به در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله
تقاضاي نقاط جمعیتی ،دسترسی به تسهیالت شهري و غیره ،به گونه اي در سطح معابر شهري توزیع شوند که سیستم حمل و
نقل اتوبوسرانی توانایی پاسخ به تقاضاهاي موجود را داشته باشد .در شهر کرمانشاه نیز در طی سالهاي اخیر همگام با توسعه
فزآینده در شهرنشینی و رشد جمعیت ،تقاضا براي سفرهاي درون شهري افزایش قابل توجهی داشته است و موجب بروز
مشکالت ترافیکی در سطح خیابانهاي شهر گردیده است .در این پژوهش با بررسیهاي کتابخانهاي معیارهاي موثر در پتاسیل
یابی پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاههاي اتوبوس تعیین و سپس جهت تعیین پهنههاي مناسب جهت احداث ایستگاه از
شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با الگوریتم پس انتشار خطا در محیط نرمافزار متلب استفاده شده است .سپس با مشخص
کردن معابر اصلی شهر در نقشه پهنههاي مستعد حاصل از خروجی الگوریتم شبکه عصبی MLPو اعمال بافر  5متري براي
معابر ،خطوط مستعد جهت احداث ایستگاه بدست آمدند .در این پژوهش از میان  659383متر معابر شهري کرمانشاه65012 ،
متر از این معابر مستعد احداث ایستگاه اتوبوس می باشند ،که  9.85درصد از کل معابر شهري را شامل میشود .در جدول
شماره ( )2اطالعات کامل در این رابطه ارائه شده است.
جدول  -2اطالعات کمی حاصل از نتایج پژوهش
مساحت شهر کرمانشاه بر حسب مترمربع

96525525

طول معابر شهري کرمانشاه بر جسب متر

659383

مساحت پهنههاي مستعد بر حسب مترمربع

21547896

طول معابر مناسب جهت احداث ایستگاه بر حسب متر

65012

میزان معابر مستعد بر حسب درصد

9.85

میزان پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاه بر حسب درصد

22.32

منبع :یافته هاي پژوهش.1396 ،

کل مساحت منطقه مورد مطالعه  96525525مترمربع میباشد که از این سطح مساحت پهنههاي مستعد جهت احداث
ایستگاه  22.32درصد از کل منطقه مورد مطالعه است .هم چنین شکل شماره ( )22نشان دهندهي این است که معابر مستعد
جهت احداث ایستگاه در نقاط تقاضاي جعیتی شهر ،مرکز شهر و مراکز فرهنگی شهر واقع شدهاند .در نهایت اینکه ،شواهد
گوناگون نشانگر آن است که با توجه به گسترش شتابناک شهرنشینی و محدودیت سطوح شهري در شهر کرمانشاه و در عین
حال گرایش فزایندهاي که به ایجاد کیفیت در سیستم حمل و نقل عمومی وجود دارد ،در آینده تنها گونههایی از حمل و نقل
که کامال همسو با مقیاس و ویژگیهاي انسانی بوده و بر جا به جایی در ازاي تولید سفر متمرکز و هم چنین به صورت متوازن
در پهنههاي شهري توزیع شده باشند ،می توانند تداوم یابند .مکان گزینی اجزاي سیستم حمل و نقل شهري نقش بسزایی در
پویایی عملکرد این سیستم خواهد داشت .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،محققان و برنامه ریزان شهري در مطالعات
آتی خود میتوا نند با ادامه روند این پژوهش ،نقاط مناسب جهت احداث ایستگاه در معابر تعیین شده در این پژوهش را
مکانیابی نمایند .همچنین پژوهشگران میتوانند با بررسی معیارهاي گوناگون تاثیرگذار بر مکانیابی اجزاي سیستم حمل و
نقل شهري ،استفاده از الگوریتمهاي گوناگون در پتانسیلیابی و مکانیابی اجزاي سیستم حمل و نقل شهري و بررسی نقش
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تصمیم گیرندگان شهري در بکارگیري و مدیریت سیستم حمل و نقل شهري؛ به نتایج بهتري دست یابند و کارآیی سیستم
.حمل و نقل شهري را بهبود بخشند
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