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 بکهش از فادهاست با شهری اتوبوس هایایستگاه احداث جهت مستعد معابر یابیپتانسیل

  خطا انتشار پس الگوریتم و (MLP) الیه چند پرسپترون عصبی

 (کرمانشاه شهر: موردی نمونه)
 

 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه جغرافیایی، اطالعات سیستم و دور از سنجش ارشد کارشناسی :باقری میالد

 ایران تهران، تهران، دانشگاه فیایی،جغرا اطالعات سیستم و دور از سنجش ارشد کارشناسیدا :پور مرادی شهاب

 ایران تهران، تهران، دانشگاه جغرافیایی، اطالعات سیستم و دور از سنجش گروه استادیار : 1ارگانی میثم

 
 10/5/1397 :پذیرش                  63 -74 صص              16/11/1396: دریافت

  چکیده

 وسایل انواع سترشگ با اخیر دهص یك در و است بوده هاشهر ساختار بر رگذاریثأت عوامل ترینمهم از یکی همواره نقل و حمل        

 هايمسافرت جمح به توجه با .است گردیده بدل شهرنشینی مشکالت تریناصلی از یکی به جمعیتی فزاینده تغییرات و موتوري نقلیه

 مناسب یريپهلوگ باعث که است مواردي جمله از ستانداردا صورت به اتوبوس هايایستگاه طراحی ،کرمانشاه شهر در شهري درون

 این هدف. شود می نقلیه لوسای سایر تردد بر سیستم این کمتر منفی ثیرتأ و کاربران شدن سوار و پیاده زمان کاهش ها،ایستگاه در اتوبوس

 معابر بهترین عیینت دوم گام در و اتوبوس ایستگاه احداث جهت پتانسیل ترینبیش داراي مستعد هايپهنه تعیین نخست گام در پژوهش

 الگوریتم با الیه ندچ پرسپترون عصبی، هايشبکه مهم ساختارهاي جمله از. باشدمی هاپهنه این میان در اتوبوس ایستگاه احداث جهت

 هب و گذارثیرتأ هايمعیار اییشناس با مقاله این در لذا. است گرفته قرار استفاده مورد پژوهش این انجام براي که باشدمی  خطا انتشار پس

 با سپس شد؛ عیینت یزن میانی الیه 10 تعداد و تهیه شبکه آموزشی نقاط عنوان به نقطه 500 الیه، چند پرسپترون عصبی شبکه کارگیري

 احداث جهت مستعد ابرمع آمده دست به هايپهنه میان از بعد گام در. آمدند دست هب ایستگاه احداث جهت مستعد هايپهنه شبکه اجراي

 احداث تعدمس آن متر 65012 کرمانشاه، شهري معابر متر 659383 میان از که گردید مشخص ایتنه در .گردیدند مشخص ایستگاه

 قرار تجاري و نگیفره مراکز شهر، مرکز جمعیتی، پرتراکم نقاط نزدیکی در مستعد معابر که شد مشاهده چنین هم. باشد می ایستگاه

 .دارند

 

 الي، کرمانشاه.  چند پرسپترون عصبی، شبکه ،اتوبوس ایستگاه ،یابی پتانسیل :کلیدی اژگانو

                                                           
 argany@ut.ac.ir، 91232460870 :نویسنده مسئول. 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://jupm.miau.ac.ir/


معابر مستعد جهت احداث ایستگاههای اتوبوس شهری با ..... پتانسیل یابی  64 

 :مقدمه

 شهرها سطح در فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت کلیه بخش تداوم و شهري زندگی پویایی اصلی عامل حرکت      

 و حمل .هستند اثرگذر شهرها کالبدي توسعه بر مستقیم صورت به آن با مرتبط هايساخت یرز و نقل و حمل همچنین،. است

 بین دسترسی هدف با که است شهري ارتباطات سیستم اجزاي از یکی نقل و حمل سیستم کل از بخشی عنوان به شهري نقل

-کاربري یا هیافت انطباق فضاهاي این بین را کاال و انسان جایی به جا و مرور و عبور کار شهر، محدوده در مختلف هايکاربري

 و حمل سیستم هايگره شهري، نقل و حمل سیستم اجزاي ترینمهم از یکی عنوان به اتوبوس هايایستگاه. دارد عهده بر را ها

 در سیستم این دسترسی و پوشش افزایش ضمن که شوند تعبیه هاییمحل در است الزم و آیندمی شمار به شهري عمومی نقل

 حمل هايسیستم در معموالً .(Ogden, 2017: 51) شوند شهر مختلف نقاط بین سفر زمان کاهش موجب شهر، مختلف مناطق

 عنوان به عمومی نقل و حمل توسعه که این ضمن ؛است جغرافیایی و مکانی فاصله از تر مهم زمانی فاصله ،شهري نقل و

-فرآورده زیاد مصرف و هوا آلودگی شلوغی، ازدحام، مانند شهري درون نقل و حمل مشکالت حل براي راهکار ترینمناسب

 هايایستگاه طراحی کرمانشاه شهر در شهري درون هايمسافرت حجم به توجه با. (Clark, 1957: 241) است نفتی هاي

 و پیاده زمان کاهش ها،ایستگاه در اتوبوس مناسب پهلوگیري باعث که است مواردي جمله از استاندارد، صورت به اتوبوس

 با است شده سعی پژوهش این در. شودمی نقلیه وسایل سایر تردد بر سیستم این کمتر منفی تاثیر و رانکارب شدن سوار

 اتوبوس ایستگاه احداث جهت مستعد هايپهنه تاثیرگذار معیارهاي تعیین و الیه چند پرسپترون عصبی شبکه بکارگیري

 الزم. شوند تعیین اتوبوس ایستگاه احداث جهت تاسیلپ بیشترین داراي معابر آمده بدست هايپهنه میان از سپس و مشخص

 از هدف بلکه نیست شهري معابر از خاصی نقاط در اتوبوس هايایستگاه مکان تعیین هدف پژوهش این در که است ذکر به

 :باشد می زیر اهداف به نیل پژوهش این انجام

 اتوبوس ایستگاه احداث هتج مستعد هايپهنه یابی سیلانپت در گذارثیرأت هايمعیار شناسایی. 

 پرسپترون عصبی بکهش از استفاده با و گذارتاثیر هايمعیار هب توجه با ایستگاه احداث جهت مناسب هايپهنه تعیین 

 .الیه چند

 اتوبوس ایستگاه احداث جهت شده تعیین هايپهنه میان در مستعد معابر کردن صمشخ. 

  :پژوهش یپیشینه و نظری مبانی

. است استفاده اتوبوس ایستگاه احداث براي معابر بهترین بینی پیش براي پرسپترون عصبی شبکه از هشپژو این در

 هايسیستم از تقلید به اصل در مصنوعی، عصبی هايشبکه. است مصنوعی عصبی شبکه هايکاربرد بهترین از یکی بینی پیش

 پرسپترون عصبی، هايشبکه مهم ساختارهاي جمله از(. Noori et al, 2011: 443) اندیافته توسعه انسان مغز زیستی عصبی

 خوبی به  الگوریتم این. است شده استفاده پژوهش این انجام براي که است 2خطا انتشار پس االگوریتم با (MLP) 1الیه چند

 غیر پویاي هايانهسام بررسی در عصبی شبکه ساختار این(. Gomez et al, 2002: 25) باشد می خواهدل توابع تقریب به قادر

 هايالگوریتم از یکی واقع در(. Hunter et al, 2000: 15) است خورداربر زیادي اهمیت از تابع تقریب ئلمسا دیگر و خطی

 مشتقات بر مبتنی معمول هايروش نظري مبانی همان الگوریتم این نظري مبانی .خطاست انتشار پس الگوریتم ،MLP يیادگیر

 الگوریتم سه داراي خطا انتشار پس الگوریتم (.Díaz-Álvarez et al, 2018: 140) است رافسون-نیتون و نیوتون-گوس جزئی

                                                           
1. Multilayer Perceptron 
2. Error Back-Propagation 
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 مارکوات - لونبرگ روش از که يا شبکه و متغیر یادگیري ضریب با شبکه ساده یادگیري ضریب با شبکه ؛است یادگیري

 از شبکه نوع این در. است شده استفاده MLP شبکه آموزشی براي مارکوات - لونبرگ روش از مطالعه این در. کندمی استفاده

-می ارائه را مسأله هايپاسخ نهایتاً که خروجی الیۀ یك و پنهان الیۀ یك مسأله، هايورودي اعمال جهت ورودي يالیه یك

 پاسخ هاينورون خروجی، يالیه هايگره و حسی هاي نورون هستند، ورودي الیۀ در که هاییگره. شودمی استفاده نماید،

 عصبی شبکه با کار براي(. Coulibaly et al, 2005: 891) دارند وجود پنهان هاينورون نیز، پنهان يالیه در و هستند دهنده

 تعدادي سپس و دنشو داده شبکه به 1ورودي هايالیه عنوان به نظر، مورد خروجی بر گذارتاثیر پارامترهاي باید ابتدا مصنوعی

 نماید، تعیین را ورودي هايالیه از یك هر تأثیر میزان 2طنقا این از استفاده با شبکه تا بگیرد، قرار شبکه اختیار در تعلیمی نقاط

 (.Díaz-Álvarez et al, 2018: 141) کندمی کسب جدید مناطق با شدن رو به رو براي را الزم آموزش کار این با شبکه درواقع

 که اندکرده معرفی را ايچهارگانه اصول نقلی و حمل هايدهکده طراحی يبرا  سرورو رابرت و برنیكمایکل

 و حمل ایستگاه از( روي پیاده دقیقه 5) متر 500 حدود فاصله داراي نقلی و حمل دهکده( فال(: Kisi, 2005: 17) از عبارتند

 شمار به دهکده مرکزیت عنوان به آن پیرامون عمومی و شهري فضاهاي و نقل و حمل هايایستگاه( ب .باشند همگانی نقل

 شهر، مرکز به آسان دسترسی مناطق، دیگر با کارکنان و ساکنان ارتباط تسهیل سبب نقل و حمل هايایستگاه( ج .روندمی

 نقطه یك عنوان به عمده نقشی داراي ایستگاه اطراف عمومی فضاهاي( د .شوند پسند عامه مقاصد دیگر و فعالیتی اصلی مراکز

 تحلیل مدل از استفاده با ايمطالعه در .هستند مهم هايرویداد و ویژه مراسمات برگزاري براي مکانی و اجتماعی یگردهمای

 مناسب مکانی موقعیت از آباد،خرم شهر در موجود اتوبوس هايایستگاه که شد داده نشان 3فازي منطق مدل و( ANP) شبکه

 سیستم از تهران مردم درصد 60 ددهمی نشان مطالعات .(1394 همکارن، و رثیوا) هستند ساماندهی نیازمند و نبوده برخوردار

 کنندمی استفاده تهران شهر در جایی بهجا براي اتوبوس از درصد 23 تعداد این از که کنند می استفاده عمومی نقل و حمل

(Jalili et al, 2008: 14.) الیه چند پرسپترون مدل از استفاده با آبادرمخ ایستگاه بهاره دیررس سرماي بینی پیش با پژوهشی، در 

 آن از ناشی اختالالت و خسارات کاهش به نسبت وقوع رخداد آشکارسازي ضمن شهري، نقل و حمل سیستم بر آن تاثیر به

 در . (113: 1393 همکارن، و گودرزي تقوي) شد پرداخته شهري درون نقل و حمل زیرساختی تاسیسات و خودروها به

 با ،4یاب موقعیت هايماهواره توسط ارسالی سیگنالی وانت با عمدي یا خواستهنا هايتداخل بررسی منظور به یگرد پژوهشی

 سیگنالی توان با ناخواسته یا و خواسته تداخالت ردیابی و خطی غیر کردن فیلتر به الیه چند نروپرسپت عصبی شبکه از استفاده

  .(111: 1394 همکارن، و یعیشف) شد پرداخته یاب موقعیت سیستم ارسالی

 :تحقیق روش

 گذارتاثیر معیارهاي معرفی به ايکتابخانه-اسنادي روش از استفاده با که است تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش نوع        

 اثاحد جهت گذارتاثیر معیار 15 ،اتوبوس ایستگاه احداث جهت مناسب معابر تعیین هدف با مقاله این در. است شده پرداخته

 و تهیه کرمانشاه شهرداري از شده ذکر هايمعیار اطالعاتی هايالیه سپس. شدند مشخص مستعد هايپهنه در اتوبوس ایستگاه

 با هاالیه تمامی و اعمال هانقشه روي بر فاصله تحلیلی تابع ARC GIS افزارنرم از استفاده با مکانی هايتحلیل انجام جهت

 .                                                                                شدند نرمال یك و صفر بین ادیرمق به زیر رابطه از استفاده

                                                           
1. Input 
2. Target 
3. Fuzzy Logical 
4. Global Positioning System 
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عوامل تاثیر گذار در پتانسیل یابی معابر مستعد جهت احداث ایستگاه هاي اتوبوس -1ول جد  

 : روند اجراي پژوهش1شکل
 

.1396 ،هاي پژوهشیافتهمنبع:  –روند اجراي پژوهش  -1شکل   

.1396مطالعات نگارندگان،  -منبع  

(1 )y ورودي، الیه ارزش  نظر، مورد الیه شده نرمال ارزش Xmin و الیه ارزش کمترین Xmax مورد الیه ارزش ترینبیش 

-الیه عنوان به اتوبوس، ایستگاه احداث جهت مستعد هايپهنه یابیپتانسیل بر تاثیرگذار هايمعیار بعد مرحله در .باشدمی نظر

 . است شده داده نشان پژوهش اجراي روند( 1) شماره شکل در. دشونمی داده شبکه به ورودي هاي

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انجام با لذا. باشدمی ایستگاه احداث جهت مستعد هايپهنه شناسایی و پژوهش روند الزمه گذارثیرأت ايهمعیار شناسایی   

 زمینه این در ثرؤم عوامل کرمانشاه شهر طبیعی و اجتماعی شرایط گرفتن نظر در و نگارندگان توسط ايخانه کتاب مطالعه یك

 هايایستگاه ثاحدا جهت مستعد هايپهنه یابیپتانسیل در گذارثیرأت رهايمعیا (1) شماره جدول در. گردیدند استخراج

 .اندگردیده ذکر اتوبوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده انجام پردازش نوع ها معیار

 گ،پارکین از فاصله  بیمارستان، از فاصله  ؛جمعیت تراکم

 ترمینال از فاصله

 داده روي بر Arc GIS محیط در فاصله تحلیلی تابع اعمال

 كی و صفر بین ها الیه کردن نرمال و کرمانشاه شهرداري يها

 کلینیك و درمانگاه از فاصله

 اداري-تجاري مراکز فاصله

 آموزشی مراکز از فاصله

 ورزشی معابر از فاصله رودخانه، از فاصله

 مذهبی و نظامی مراکز از فاصله

 رودخانه و سبز فضاي و پارک از فاصله

 ورزشی و گردشگري زمراک از کاربري

 ورزشی مراکز از فاصله
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  :پژوهش مکانی قلمرو  

 و کرمانشاه استان شرق در استان مرکز عنوان به ،مربع متر 96525525 مساحت داراي کرمانشاه شهر مطالعه مورد همنطق       

 شهر. است گرفته قرار گرینویج النهارفنص از شرقی طول دقیقه 7 و درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 19 و درجه 34 در

 داراي شهرستان این .باشد می کرمانشاه استان مرکز و ایران شهرهاي کالن از یکی و ایران پرجمعیت شهر نهمین کرمانشاه

 رانی اتوبوس ناوگان مجموع حاضر حال در. (1396 ،آمار ملی درگاه) است بوده 1395 سال در نفر 947٫000 بر بالغ جمعیتی

 فعال هاياتوبوس. هستند فعال روزانه ،اتوبوس دستگاه 290 روزانه تعداد این از که است دستگاه 342 کرمانشاه شهري روند

 هزار 160 روزانه و انجام ایستگاه 850 در را مسافران جاییجابه کار خط 520 در کرمانشاه شهري درون نقل و حمل ناوگان

 ؛1396 باختر، روزنامه) باشدمی متر 659383 نیز کرمانشاه شهرستان در شهري معابر لک طول. کنندمی جا به جا را مسافر نفر

 .دهد می نشان را پژوهش مکانی قلمرو  (2) شماره شکل(. 1396 ،(ایسنا) ایران دانشجویان خبرگزاري

 نقشه محدوده مورد مطالعه -2شکل 

 : پژوهش هاییافته

 نقاط از موارد از اريبسی در و اندیافته توزیع شهر سطح در متوازنان بصورت مانشاهکر شهر اتوبوس هايایستگاه اکثر      

 و حمل یستمس بهبود جهت اتوبوس هايایستگاه کارآمد توزیع جهت مناسب مکان یافتن لذا دارند فاصله جمعیتی تقاضاي

 تراکم: شامل اتوبوس ایستگاه احداث جهت کلیدي و مؤثر پارامتر 15. است اهمیت با بسیار آن مشکالت رفع و شهري نقل

 و درمانگاه زا فاصله ،(5) شماره شکل پارکینگ از فاصله ،(4) شماره شکل بیمارستان از فاصله ،(3) شماره شکل جمعیت

 از فاصله ،(8) شماره شکل ترمینال از فاصله ،(7) شماره شکل اداري-تجاري مراکز از فاصله ،(6) شماره شکل کلینیك

 از فاصله ،(11) شماره شکل نظامی مراکز از فاصله ،(10) شماره شکل آموزشی مراکز از فاصله ،(9) شماره شکل خانهرود

 از فاصله ،(14) شماره شکل سبز فضاي از فاصله ،(13) شماره شکل ورزشی مراکز از فاصله ،(12) شماره شکل مذهبی مراکز

 می( 17) مارهش شکل گردشگري مراکز از فاصله و (16) شماره شکل صنعتی مراکز از فاصله ،(15) شماره شکل شهري معابر

 . باشند
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نقشه فاصله از درمانگاه -6شکل  

اداري–تجارينقشه فاصله از مراکز  -7شکل   

نقشه تراکم جمعیت -3شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

 

 

 

نقشه فاصله از ترمینال -8شکل   

نقشه فاصله از بیمارستان -4کلش  

نقشه فاصله از پارکینگ -5شکل   
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نقشه فاصله از مراکز آموزشی -10شکل   

فاصله از فضاي سبزنقشه  -14شکل   

فاصله از معابر شهرينقشه  -15شکل   
مراکز مذهبیفاصله از نقشه  -61شکل   

    

                                          

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آموزشی مراکز از فاصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه فاصله از مراکز نظامی -11شکل   
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خانهنقشه فاصله از رود -9شکل   

ه فاصله از مراکز صنعتینقش -16شکل  فاصله از مناطق گردشگري نقشه -17شکل    

 

 

 

 

 

 

 

 

ی با م پوشانهها همانند مناطق مسکونی یا مناطق صنعتی به علت الزم به ذکر است در نظر نگرفتن برخی معیار

بکه معرفی گردیدند. شپارامتر به عنوان ورودي به  15گذاري در مناطق شهري بوده است. این هاي موجود یا عدم تاثیرمعیار

ی به سه بخش که؛ نمونه آموزشی انتخاب شد. این نقاط آموزش 500علیمی، براي تهیه نقاط ت ،هاي وروديپس از تهیه شاخص

م براي گذارد و بخش سوبخش نخست براي آموزش، بخش دوم براي متوقف کردن محاسبات وقتی خطا رو به افزایش می

نقطه(  75رصد )د 15نقطه( در آموزش شبکه،  350درصد نقاط ) 70نقطه آموزشی  500راستی آزمایی شبکه، تقسیم شدند. از

قی مانده به منظور نقطه( با 75درصد ) 15شوند و در نهایت جهت اعتبار سنجی که به منظور کالیبره کردن مدل استفاده می

 ی باشد. منقاط آموزشی شبکه پراکندگی ي ( نشان دهنده18گیري استفاده می شوند. شکل شماره )ارزیابی و نتیجه

 
 .1396هاي پژوهش،  منبع: یافته -ه عصبینقشه نقاط آموزشی شبک -18شکل 

هاي شود. براي انتخاب تعداد نورونمیهاي پنهان مشخص تعداد الیه نقاط آموزشی شبکه، و هاورودي بعد از انتخاب        

ها روش آزمون و خطاست که در این هاي زیادي وجود دارد؛ یکی از کارآمدترین این روشهاي میانی یا پنهان روشالیه

هاي الیه میانی، زمانی ایجاد می شود که طی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در این روش بهترین انتخاب براي تعداد نورون

 10هاي پنهان شبکه در این تحقیق، مراحل آموزش و آزمایش شبکه، خطاي شبکه به کمترین مقدار ممکن برسد. تعداد الیه

هاي پنهان در نهایت کل منطقه مورد مطالعه در اختیار شبکه تعلیم دیده قرار گرفته و یهبعد از تعیین تعداد الانتخاب شد.  الیه

الیه میانی، یك نورون در الیه خروجی که باعث به دست آمدن یك نقشه خروجی  10الیه ورودي،  15با ساختار  MLPشبکه 
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شماره شکل اجرا شد.  مارکوات،–وزش لونبرگهاي مناسب جهت احداث ایستگاه اتوبوس( و الگوریتم آممی شود )نقشه پهنه

 تعداد دفعات تکرار در شبکه را نشان می دهد.  (19)

 
 .1396نبع: یافته هاي پژوهش، م -رازش تعداد دفعات تکرار در شبکه عصبیب -19شکل 

 پیدا دست الزم هايآموزش به و هشد متوقف تکرار بار 25 از بعد شبکه است شده مشخص  شکل در که طور همان

 رسیده خطا کمترین و همبستگی بیشترین یعنی ممکن حالت ترینبهینه به 19 تکرار در شبکه که شودمی مشاهده. است هکرد

مراحل آموزش، صحت سنجی و آزمون نهایی شبکه عصبی  رگرسیون ضرایب و برازش نمودار( 20) شماره شکل در. است

که براي این مراحل به دست آمده است. در شبکه عصبی مصنوعی جلوگیري  اند که بیانگر مقادیر باالیی استنشان داده شده

ها شروع به از یادگیري بیش از حد شبکه بسیار مهم است، زیرا در این حالت شبکه به جاي یادگیري و درک روابط بین پارامتر

هاي بخش دوم داده(.  Díaz-Álvarez et al, 2014: 140از بر کردن اطالعاتی می کند که در اختیار آن گذاشته شده است )

 به دست آمد.  0.93آموزشی براي همین امر در شبکه تعبیه شده که براي این مرحله نیز ضریب 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست آمد. هدرصد ب 95ها در اجراي شبکه می باشد، ضریب رگرسیون کلی شبکه نیز که حاصل شرکت کلیه داده      

تر شویم آن دست آمد یك الیه با ارزش بین صفر و یك است، که هر چقدر به سمت یك نزدیك خروجی که از این مرحله به

 .1396هاي پژوهش، منبع: یافته –نمودار برازش و ضریب همبستگی در مراحل مختلف شبکه  -20شکل 
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.1396منبع: یافته هاي پژوهش،  – نقشه پهنه هاي مناسب جهت احداث ایستگاه -21شکل   

( نقشه 21پهنه براي تعیین معابر مستعد جهت احداث ایستگاه اتوبوس از پتانسیل باالتري برخوردار است. در شکل شماره )

 هاي مناسب نشان داده شده است.پهنه

 
 

 
 .1396منبع: یافته هاي پژوهش،  – حداث ایستگاه اتوبوسنقشه معابر مناسب ا -22شکل 

افزار هاي بدست آمده، معابر مناسب جهت احداث ایستگاه مشخص شوند. لذا در محیط نرمدر گام بعد باید از میان پهنه       

Arc GIS اتوبوس  هايتگاهبا توجه به این که ایس هاي مستعد تعیین شده اضافه شد و در ادامهنقشه شبکه معابر به نقشه پهنه

متري از هر دو طرف معابر، خطوط مستعد جهت احداث ایستگاه تعیین شدند.  5ي معابر قرار دارند، با اجراي یك بافر در لبه

 اند.نشان داده شده 22این خطوط در شکل شماره 

 پیشنهادها: ئهو ارا گیرینتیجه 
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تایج پژوهشکمی حاصل از ن اطالعات -2جدول   

.1396منبع: یافته هاي پژوهش،   

 گیريجهت و کلش بر بنیادین ثیراتیأت داراي و بوده شهرها اییفض اصلی بندي استخوان دهنده تشکیل نقل و شبکه حمل     

 بررسی سزایی دربه شهري، نقش سیستم حمل و نقلتغییرات  و پیش بینی رو شناخت همین است. از شهري توسعه درون

انی رتوبوسقل اناز جمله اجزاي مهم سیستم حمل و نقل درون شهري، سیستم حمل و کند. ساختار شهرها ایفا می تحول سیر

مله وثر از جبا توجه به در نظر گرفتن عوامل م ي اتوبوسهالذا بسیار ضروري است که ایستگاهدرون شهري می باشد؛ 

مل و حسیستم  هدر سطح معابر شهري توزیع شوند کبه گونه اي غیره،  تقاضاي نقاط جمعیتی، دسترسی به تسهیالت شهري و

وسعه مگام با تهاي اخیر هداشته باشد. در شهر کرمانشاه نیز در طی سالضاهاي موجود را انایی پاسخ به تقارانی تونقل اتوبوس

ز وجب برومهاي درون شهري افزایش قابل توجهی داشته است و فزآینده در شهرنشینی و رشد جمعیت، تقاضا براي سفر

 ر پتاسیلداي موثر هاي معیاري کتابخانههاهاي شهر گردیده است. در این پژوهش با بررسیمشکالت ترافیکی در سطح خیابان

اه از اث ایستگهاي مناسب جهت احدهاي اتوبوس تعیین و سپس جهت تعیین پهنههاي مستعد جهت احداث ایستگاهیابی پهنه

ص . سپس با مشخاستفاده شده است افزار متلبچند الیه با الگوریتم پس انتشار خطا در محیط نرم شبکه عصبی پرسپترون

متري براي  5و اعمال بافر  MLPاصل از خروجی الگوریتم شبکه عصبیهاي مستعد حن معابر اصلی شهر در نقشه پهنهکرد

 65012رمانشاه، متر معابر شهري ک 659383معابر، خطوط مستعد جهت احداث ایستگاه بدست آمدند. در این پژوهش از میان 

  لشود. در جدویمدرصد از کل معابر شهري را شامل  9.85اشند، که ستگاه اتوبوس می بمتر از این معابر مستعد احداث ای

 . است شده رائها رابطه این در کامل اطالعات( 2) شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مستعد جهت احداث باشد که از این سطح مساحت پهنهمترمربع می 96525525مساحت منطقه مورد مطالعه  کل       

ي این است که معابر مستعد نشان دهنده( 22) شماره کل منطقه مورد مطالعه است. هم چنین شکل از درصد 22.32ه ایستگا

 شواهد اینکه، نهایت دراند. جهت احداث ایستگاه در نقاط تقاضاي جعیتی شهر، مرکز شهر و مراکز فرهنگی شهر واقع شده

 در عین در شهر کرمانشاه و شهري سطوح محدودیت و شهرنشینی اکشتابن گسترش به توجه با که است آن نشانگر گوناگون

 نقل و حمل از هاییگونه تنها سیستم حمل و نقل عمومی وجود دارد، در آینده در کیفیت ایجاد به که ايفزاینده گرایش حال

هم چنین به صورت متوازن  و متمرکز سفر تولید ازايدر  جا به جایی بر و بوده انسانی هايویژگی و مقیاس با همسو که کامال

مکان گزینی اجزاي سیستم حمل و نقل شهري نقش بسزایی در  یابند. تداوم هاي شهري توزیع شده باشند، می تواننددر پهنه

پویایی عملکرد این سیستم خواهد داشت. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، محققان و برنامه ریزان شهري در مطالعات 

نند با ادامه روند این پژوهش، نقاط مناسب جهت احداث ایستگاه در معابر تعیین شده در این پژوهش را تواآتی خود می

یابی اجزاي سیستم حمل و گذار بر مکانهاي گوناگون تاثیرتوانند با بررسی معیارابی نمایند. همچنین پژوهشگران مییمکان

یابی اجزاي سیستم حمل و نقل شهري و بررسی نقش یابی و مکانسیلهاي گوناگون در پتاننقل شهري، استفاده از الگوریتم

 96525525 مترمربع حسب بر کرمانشاه شهر مساحت

 659383 متر جسب بر کرمانشاه شهري معابر طول

 21547896 هاي مستعد بر حسب مترمربعمساحت پهنه

 65012 ر مناسب جهت احداث ایستگاه بر حسب مترطول معاب

 9.85 میزان معابر مستعد بر حسب درصد

 22.32 هاي مستعد جهت احداث ایستگاه بر حسب درصدمیزان پهنه
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گیرندگان شهري در بکارگیري و مدیریت سیستم حمل و نقل شهري؛ به نتایج بهتري دست یابند و کارآیی سیستم تصمیم

 حمل و نقل شهري را بهبود بخشند.
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  .76-55(، 6)23شهرخرم آباد(. پژوهش و برنامه ریزي شهري، 
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