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   چکیده
در . رود  ترين سيـستمهاي حمـل و نقـل عمـومي بـه شـمار مـي                 يكي از مهم    به عنوان   حمل و نقل اتوبوس شهری     سيستم

  . در نظر گرفته شوند  ، با هم متناقض هستند     همزمان چندين هدف كه بعضاً      به گونه اي      الزم است كه   طراحي اين سيستم  
 كـردن  كمينـه  مـسيرهايي كـه بـراي     ،   به عنوان مثال   ،نجام طراحي با مشكالتي روبرو شود     شوند كه ا    اين اهداف باعث مي   

براي رسـيدن   رو   از اين .  باشند اشتهدن بيشترين پوشش و بيشترين دسترسي را        ، ممكن است  شوند  زمان سفر طراحي مي   
براي جديد  در اين مقاله يك مدل      . در نظر گرفته شوند    ی به طور همزمان   است كه مسائل مختلف    طراحي الزم    به بهترين 
 ارايـه  ،اسـت افزارهاي آن موجود   كه در نرمGIS  قابليتهاي  حمل و نقل اتوبوسهاي شهري با استفاده از        شبكه بهينه   طراحي

 مسافر  تعدادتوان به حداكثرسازي      مدل نامبرده با توجه به چندين هدف اصلي بنا شده است، از آن جمله مي               .شده است 
 بر مـاتريس     شده ارايه   مدل .اند   بخش سوم اين مقاله بيان شده      بقيه اهداف در  . كردو همچنين کاهش زمان سفر اشاره       

 پس از استخراج .است استوار در اين مقاله توضيح داده شده است،    بلوكهاي شهري كه روش استخراج آن      توزيع سفر بين  
راحي خطوط  ه منظور ط   ب GIS به معابر شهري، از قابليتهاي شبكه        نماتريس توزيع سفر بين بلوكهاي شهري، و اختصاص آ        

توان طراحي مسير حمل و نقل اتوبوسـهاي شـهري را بـا در نظـر گـرفتن                    با استفاده از اين روش مي      .شده است استفاده  
  .همزمان چندين هدف اصلي انجام داد

  
  یابی، زمان سفرمسیر،  وزن دار گراف سفر،تقاضای، GIS:  کلیدیواژه های

 مقدمه .1
کننـده  کـه تعیـین    سـت  ا یکی از زیرساختهای کـشور    حمل و نقل    

سطوح مختلف دسترسی مردم و اجناس در یک مکان به مکانهای           
یکی سیستم حمل و نقل  .[Kuswara (et al.), 2006]استدیگر 

   .اســت کــشور  یــک نــشان دهنــده میــزان توســعهاز فاکتورهــای
 بهینـه    و طراحـی    اطالعات مکانی در زمینـه مـدیریت       هایسیستم

. قابلیتهـای فراوانـی هـستند      رای، دا تسهیالتی چون حمـل و نقـل      
های اطالعات مکانی از    قابلیتهای تجزیه و تحلیل شبکه در سیستم      

هـا  تـرین ایـن قابلیـت     یکی از مهم   ترین مسیر جمله محاسبه کوتاه  
  مسیر  طراحی  برای  جدید   روشیارایه  مقاله این   هدف. است

  
  

ختار سـا . اسـت  GISو نقل اتوبوسهای شهری با استفاده از        حمل  
در . مقاله برای رسیدن به این هدف به این شرح تنظیم شده اسـت            

ایـن   در   صـورت گرفتـه    تحقیقات   ی بر بخش دوم این مقاله مرور    
از . انجـام گرفتـه اسـت      معایب آنهـا      از  به همراه ذکر بعضی    زمینه

ین تاکید   در تحقیقات گذشته بیشتر     که این است جمله این معایب    
طراحـی  در  در حـالی کـه   ،اسـت ده بو میزان دسترسی به شبکه  بر

  دیگری نیز  باید به مسائل مختلف   های حمل و نقل عمومی      سیستم
 اهداف مختلفی که در مدل پیـشنهادی        ،بخش سوم در   .توجه شود 

   . انداست، توضیح داده شده این تحقیق به آنها توجه شده
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بینی تقاضای سفر بین بلوکهـای  روشی برای پیشدر بخش چهارم   
 شوددر این مقاله بیان می    برای این منظور    .  شده است  یهاراشهری  

بینی تولید و جذب سـفر بـرای هـر یـک از             پیش ،که چگونه ابتدا  
    بـا توجـه بـه میـزان تولیـد و جـذب سـفر               و سپس   بلوکها انجام   

   مکـانی بـین آنهـا،       بینی شده برای هر یک از بلوکها و فاصله        پیش
 روشـی   در بخـش پـنجم   .شودیبه توزیع سفر میان آنها پرداخته م      

های شهری به منظور اسـتفاده        دار کردن یالهای شبکه راه    برای وزن 
از  ، شـده ارایـه روش .  شده اسـت ارایه  GISشبکههای از قابلیت

 آمده از مرحله قبل و همچنین زمـان         به دست ماتریس توزیع سفر    
       بـه عنـوان ورودی اسـتفاده       سفر عبـور از یالهـای شـبکه شـهری         

 به منظـور    GIS قابلیتهای شبکه    به همچنین در این بخش      .کندمی
 . پرداختـه خواهـد شـد      طراحی مسیر حمل و نقل اتوبوس شهری      

 آمده از مرحله قبـل      به دست این کار بر روی شبکه وزن دار شده         
  مـدل،  آزمـون  به منظور فهم بهتر و       ششمدر بخش   . شود  انجام می 

 ،جـرا شـده اسـت     یک نمونه موردی که روش پیـشنهادی در آن ا         
  شـده  ارایـه روش   مزایـا و معایـب       نهایتـاً  .توضیح داده شده است   

  . ه استگیری بیان شدهای موجود در بخش نتیجهنسبت به روش

های  طراحی سیستم  صورت گرفته در  تحقیقات   .2
  حمل و نقل

 طراحی سیـستمهای حمـل و نقـل عمـومی        در مورد که  ی  تحقیقات
. قـرار دارنـد    2 ترافیکی تحلیله نواحی    بر پای   اکثراً ،ندانجام گرفته ا  

نقـل و ترافیـک و اجـرای         و ریـزی حمـل    برنامه تحقیقاتدر این   
 منطقـه مـورد   بنـدی نیازمند تقسیمبینی تقاضای سفر،      مدلهای پیش 

 در ایـن صـورت     .هـستند ای     جداگانه  نواحی  و مطالعه به واحدها  
ا، هـ  کـه اطالعـات مربـوط بـه فعالیـت          خواهد بود ریز قادر   برنامه

های فیزیکـی موجـود در منطقـه        نقل را به مکان    و   سفرها و حمل  
بنابراین  .[Meyer and Miller, 2001]مورد مطالعه متصل سازد

 ترافیکی، یک ورودی ضروری در      تحلیل نواحی   ،تحقیقاتدر این   
با  مبدأ و مقصدهای سفر      .دنروونقل به شمار می   ریزی حمل برنامه

ــواحی  ــلاســتفاده از همــین ن ــیتحلی ــین م   . شــوند  ترافیکــی تعی
 ترافیکی برای اینکه اطالعـات سـفر را       تحلیلهای نواحی   محدوده

زیـر  به طور صـحیحی نمـایش دهنـد، بـا اعمـال چنـدین معیـار                 
  : [You (et al.) 1997, O’Neill, 1991]شوند مشخص می

  اجتماعی نواحی،-همگنی مشخصات اقتصادی •

 و بیـشینه بـودن      ایکمینه بودن تعداد سـفرهای درون ناحیـه        •
  ای، تعداد سفرهای بین ناحیه

  ترافیکی، تحلیلمجاورت مکانی نواحی  •

 ای، و به هم فشردگی در شکل ناحیه •

 .شباهت در تولید و توزیع سفر •

ای انتخاب شود که تنهـا      ترافیکی باید به گونه    تحلیل نواحی    اندازه
 ای باشـد  سـفرهای انجـام شـده در آنهـا درون ناحیـه           % 15 تا   10

[Meyer and Miller, 2001].  ــواحی ــلدر طراحــی ن  تحلی
های همگـن شـهری      فعالیت ،شود که این نواحی   ترافیکی سعی می  

  را در برگیرند، یعنی تمامی نواحی مسکونی، تجاری یا صنعتی بـه            
 شوند که دارای مشخصات نسبتاً همگنی باشند      ای طراحی می  گونه

[Ortúzar (et al.) 2006, Banister, 2002] طور که بیان  همان
 تحلیل همواره از نواحی     ،ونقل عمومی شد در طراحی شبکه حمل    

ای هـستند، اسـتفاده    ناحیـه تقاضای بالقوه ترافیکی که نشان دهنده  
 ,Ramirez and Seneviratne[در  بـه عنـوان مثـال   . شده است

های آمـاری، مـدلی بـرای طراحـی یـک           با استفاده از داده    ]1996
 و تعـداد کـل   کمینه جدید که مسافت کل سفر را    ونقلمسیر حمل 

اما برخـی از    .  است  شده کند، توسعه داده   می بیشینهمسافران آن را    
  :به شرح زیرندف ها و مشکالت تحقیقات انجام شده ضع
در اکثر تحقیقاتی که در باال بـه آنهـا اشـاره شـد و تحقیقـات                  •

اسـت،   استفاده شده    GIS به صورت محدودی از قابلیتهای       ،دیگر
توانـد بـسیار مفیـدتر و         له مـی  أ در این مس   GISدر حالی که نقش     

  .تر باشدآکار
 مکـانی بـه طـور متـداول و          هـای تجمیـع شـده     دادهاگر چه      •

انـد،    ونقل بکارگرفته شده  ریزی حمل  و برنامه  تحلیلای در   گسترده
روی نتـایج   بـر   ها اثرات گوناگونی    رسد که این داده   اما به نظر می   

معمـوالً  هـا  اثرات تجمیع داده. ]Miller, 1999[ دارند سازیمدل
شود که  شوند و فرض می   ونقل بررسی نمی  در اکثر مطالعات حمل   

 بکار گرفتـه شـده، از جزئیـات کـافی بـرای             های تجمیع شده  داده
 مـسأله  . برخـوردار هـستند    صـحیح  سازیتولید نتایج دقیق و مدل    
سازی تنهـا    و مدل  حلیلت مناسب برای     پایه ایجاد واحدهای مکانی  

، بلکـه یـک موضـوع       ستیـ  ن نقـل وسـازی حمـل   مختص به مدل  
    تحقیقاتی مهم در علـم اطالعـات مکـانی بـرای سـالیان متمـادی              

 . بوده است
 ترافیکــی اغلــب بــر اســاس تحلیــلهــای نــواحی  محــدوده •

ــشکیل مــی  ــا و معیارهــای کیفــی ت ــوان شــوند و نمــیپارامتره    ت
 .دکرستفاده از آنها استخراج های دقیقی را با امحدوده

با توجه به مـشکالت و ضـعفهای روشـهای موجـود در طراحـی               
های حمل و نقل که به آنها اشاره شد، در این مقاله روشـی       سیستم
 و تقریبـاً مبـری      است GISهای   شده است که بر پایه قابلیت      ارایه

 .استاز مشکالت فوق 
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ارهـای مـورد نظـر در طراحـی         ی اهداف و مع   . 3
  های شهریستم حمل و نقل اتوبوسسی

 طراحـی سیـستم حمـل و نقـل          در ایـن مقالـه بـرای      اهدافی کـه    
  :ند شامل موارد زیر،شوند اتوبوسهای شهری در نظر گرفته می

 برای  :حداکثرسازی پوشش شهری توسط سیستم حمل و نقل        •
ای در    این منظور الزم است که مسیر حرکـت اتوبوسـها بـه گونـه             

  نزدیـک  تـا د که فاصله هر نقطـه از شـهر          سطح شهر گسترش یابن   
  برای رسیدن به ایـن     .رین ایستگاه، از یک حد معین بیشتر نباشد       ت

 شـود کـه تقریبـاً       انجام  باید  ای    گونهه   ب  باید  سیستم  طراحی ،هدف
 .را تحت پوشش قرار دهدتمامی بلوکهای شهری 

بـرای  :  توسط هر اتوبوس   افرادحداکثر سازی حجم جابجایی      •
ای هـا بـه گونـه     الزم است که مـسیر حرکـت اتوبـوس        این منظور   

  .طراحی شود که از مراکز با تقاضای باالی سفر عبور کند
  :شود کاهش زمان مسافرت که شامل موارد زیر می •

تگاه تـرین ایـس     سازی زمان دسترسـی بـه نزدیـک        کمینه -   
سـطح پوشـش    حداکثرسـازی    این معیـار بـا همـان         ،اتوبوس

  .شود رآورده میبشهری سیستم حمل و نقل 
خـاب مـسیر بهینـه بـرای         سازی زمان سـفر بـا انت       کمینه -  

 ، انتخاب مسیر بهینه بـا کمتـرین زمـان سـفر         حرکت اتوبوس؛ 
مستلزم در اختیار داشتن طول هر یـک از لینکهـا و همچنـین              

  .آنها استاطالعات ترافیکی در هر یک از 
 گـر  به عبارت دی   تعداد سوار و پیاده شدن یک مسافر،      کاهش    •

 بـرای رفـتن از   انمـسافر  بگونه ای طراحی شوند کـه         باید مسیرها
 کننـد  هزینـه کمتـری پرداخـت         مشخص،  به یک مقصد   أیک مبد 

]Vuchic, 2005[.       برای ایـن منظـور نیـز الزم اسـت کـه مـسیر 
    شــهر  ســطحدر حرکــت اتوبوســها بــر اســاس تقاضــاهای ســفر 

  .طراحی شود

  بینی تقاضای سفرپیش .4
بینی تقاضای سـفر بـین بلوکهـای        پیشوشی برای   ر بخش،در این   
های مورد نیـاز در     سازی داده پس از آماده  .  شده است  ارایهشهری  
 بلوکهابینی تولید و جذب سفر برای هر یک از          ، پیش GISمحیط  

های تولید و جذب سفر متفاوتی بـرای         معموالً مدل  .شود  انجام می 
 ,Wilmot[شـوند  سفرهای با اهـداف مختلـف توسـعه داده مـی    

بینی شده   با توجه به میزان تولید و جذب سفر پیش         سپس ،]1995
 مکانی بین آنهـا، بـه توزیـع سـفر            و فاصله  بلوکهابرای هر یک از     

  .شودمیان آنها پرداخته می

   سفر و جذبتولید 4-1
تولید و جذب سفر     مدلسازیحلی برای      راه ارایههدف این بخش    

 .اسـت وکهـای شـهری     از بل برای اهداف مختلف سفر در هر یک        
 میان های تولید و جذب سفر با استفاده از روابط شناخته شده          مدل

بینی تعداد سفرهای شروع    تعداد سفرها و اطالعات آماری به پیش      
تعداد سفرها به یـک ناحیـه و   . پردازندمیبلوکها و یا ختم شده به    
ــه،  ــک ناحی ــهاز ی ــاربری ب ــی ک ــود در آن  اراض ــه و  موج ناحی

کنندگان سـفر بـستگی دارد    اجتماعی تولید  -ت اقتصادی خصوصیا
]Ortúzar (et al.), 2006[. هــای اســتفاده از قابلیــتGIS در 

-ریـزان و تـصمیم    تواند به برنامـه   سازی تولید سفر می    مدل مرحله

 Berglund, 1999[د کنـ  یکمـک قابـل تـوجه    نقلوگیران حمل
and Karlström[.    وزیـع سـفر را       مدلسازی ت   همکاران عربانی و

با استفاده از منطق فازی و با اسـتفاده از پارامترهـای مـؤثر در آن                
 شـده   ارایـه مـدل   . ]1385 -عربانی، ربیعی و امانی   [انجام داده اند    

تعداد افراد خـانواده،    : توسط آنها بر یک عملگر فازی و چهار تابع        
مالکیت خودرو، درآمد و ساختار منـزل بـه عنـوان توابـع ورودی              

قـدرت  دلیل   به   ،تولید وجذب سفر  سازی  مدلبرای   .  است استوار
 شـود  استفاده مـی   تحلیل  این رگرسیون، عموماً از   تحلیل و سادگی 

]Papacostas and Prevedouros, 2001, Banister, 2002[. 
در این تحقیق نیز برای تولید و جـذب سـفر از روش رگرسـیون               

 شده یک روش    روش بکار گرفته   .شده است چند متغیره، استفاده    
 که در آن تمامی متغیرها، متغیر اتفـاقی و بـا توزیـع              استریاضی  

     شـکل کلـی یـک مـدل رگرسـیون بـه صـورت             . باشـند نرمال می 
  : است)1(رابطه 

)1(             nn xaxaxaay ++++= ...22110  

 iaهــای مــستقل و  متغیرix متغیــر وابــسته، yدر ایــن رابطــه 
متغیـر  . شـوند پارامترهای مدل هستند که ابتدا در مدل برآورد مـی         

 سفرهای ایجاد شده از نواحی یا جذب شده به آنهـا           وابسته تعداد 
 و هر یک از پارامترهای مستقل       است برای هر یک از اهداف سفر     

احی هـای نـو   یکی از مشخـصات و ویژگـی       ها معرف در این مدل  
های واقعی مربوط به     از داده  برای تخمین پارامترهای مدل   . ستنده

و اطالعات مربوط به هر یـک        تعداد سفرهای تولید و جذب شده     
های تأثیر گذار بـر روی میـزان تولیـد و جـذب سـفر               از مشخصه 

  ].Wilmot, 1995[شود میاستفاده 
ز  اسـتفاده ا   ،یک معضل اساسی در ایجاد معـادالت رگرسـیون        اما   

هایی است که به بهترین وجه بیانگر تعداد سفرهای تولید          مشخصه
هـا در یـک    مشخـصه  باشند، زیرا استفاده از تمـامی      یا جذب شده  
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همچنـین در ایـن     .  کاری دشوار، پرحجم و غیر عملی است       ،مدل
     کـه  اسـت صورت نیـاز بـه حجـم وسـیعی از اطالعـات ورودی              

رو  از ایـن  . ن اسـت  آوری آنها کاری دشوار و حتی غیر ممک       جمع
ترین معادله برازش خطی در     ترین و مناسب  برای دستیابی به کوتاه   

در ایـن روش  . شوداستفاده می  ها از روش گام به گام     ساخت مدل 
تـک پارامترهـای مـستقل در       تـک ) 2R(ابتدا میـزان همبـستگی      

ا مشخص شود   گیرند ت برآورد پارامتر وابسته مورد ارزیابی قرار می      
که کدام پارامتر مستقل بیـشترین میـزان همبـستگی را بـا پـارامتر               

در مرحله بعدی، این فرآیند را با افزایش هر یـک از            . وابسته دارد 
پارامترهای مستقل دیگر بـه غیـر از پـارامتر اولیـه در قالـب یـک                 

دهنـد و در هـر مرحلـه        معادله برازش خطی دو متغیره ادامـه مـی        
 آمده را محاسبه و با مقدار قبلـی آن مقایـسه            به دست  2Rمیزان  

این روند تا زمان تعیین بهترین پارامتر ثانویه ادامه خواهد          . کنندمی
داشت، به صورتی که معادله برازش خطی حاصل از آن با پـارامتر            

 را 2Rاولیه در مقایسه با باقی ترکیبات دو متغیره، بیشترین میزان          
یابد که با افزایش هر کـدام     این فرآیند تا زمانی ادامه می     . دارا باشد 

از پارامترهای مستقل باقیمانده به مدل، تغییرات مشاهده شـده در           
پارامترهای موجود در   .  اندک و قابل چشم پوشی باشد      2Rمیزان  

تـرین   ترتیـب مهـم   آمده از ایـن روش، بـه   به دست معادله خطی   
  .پارامترهای مؤثر در تولید و جذب سفر خواهند بود

بـه   یک مدل جداگانه برای هر یک از اهدف سـفر            ، ترتیب به این 
 طراحـی شـبکه مـسیر      ، این تحقیق  از آنجا که هدف   . آید می دست

و از آنجـایی     اسـت حمل و نقل عمومی  برای زمانهای اوج سفر          
 تعـداد را در زمانهـای اوج        که سفرهای کاری و تحصیلی بیشترین     

 تقاضای سـفر    به عنوان سفرها  این  سفر دارند، به همین خاطر تنها       
 بـه همـراه مقـادیر ضـریب         این مدلها . در نظر گرفته شدند   بلوکها  

  :اند  در زیر آورده شدههمبستگی آنها

  :های تولید سفر مدل-  
 :سفرهای کاری •

%7.95,

112.1565.0
2 =

∗+∗∗=

R

REREVPJ iii
w
i  

 :سفرهای تحصیلی •

%3.86,

825.0473.1
2 =

∗+∗∗=

R

RStuRStVPJ iii
s
i  

  

  :های جذب سفر مدل-

 :سفرهای کاری •

%1.86,

5710414.2627.1
2 =

∗+∗+∗=

R

DMShpEJ jjj
w
j 

 :سفرهای تحصیلی •

)5(%5.80,

2176762.0231.1
2 =

∗+∗+∗=

R

DUStuStJ jjj
s
j

  :که در آنها
iVP : سرانه مالکیت خودرو شخصی در ناحیهi ،  
iRE : ساکن در ناحیه تعداد افراد شاغلi،  
iE :تعــداد کارکنــان در واحــدهای اشــتغال موجــود در       

  ،iناحیه 
iRSt :آموزان ساکن در ناحیه تعداد دانشi،  
iSt : آموزان واحدهای آموزشـی موجـود در       انشتعداد د

  ،iناحیه 
iRStu :جویان ساکن در ناحیه تعداد دانشi،  
iStu :جویــان واحــدهای آمــوزش عــالی تعــداد دانــش

  ،iموجود در ناحیه 
iShp : تعداد واحدهای کسبی موجود در ناحیهi،  
iDM : متغیر کمکی بازار برای ناحیهi،  
iDU :     های بزرگ واقـع    دانشگاهمتغیر کمکی مربوط به
  ،i در ناحیه

 مـؤثر در تولیـد و        اصـلی  اید توجه داشت که عـالوه بـر عوامـل         ب
نیـز بـرای برخـی از       ) مجـازی (جذب سفر، تعدادی متغیر کمکی      

تمـامی ایـن متغیرهـا بـا        . نواحی خاص در نظر گرفته شده اسـت       
شوند و مقدار آنها برای نواحی مورد نظر یک          شروع می  Dحرف  

تغیرها انطبـاق   علت انتخاب این م   . استو برای سایر نواحی صفر      
برداریهـای  بیشتر میزان تولید و جذب سفر در آن نواحی با نمونـه           

تـوان میـزان تولیـد و         با استفاده از روابط باال می      .است شده   انجام
باید .  آورد به دست جذب سفر برای هر یک از بلوکهای شهری را          

بینی ها تنها سفرهای رفت را پیش     توجه داشت که تمامی این مدل     
بنابراین برای محاسبه تعداد کل سفرهای تولیـد شـده یـا            . کنندمی

 یک ناحیه، کافی است که مقادیر تولید و جذب سـفر            جذب شده 
ای به هر اندازه که جـذب  د، چرا که هر ناحیهکرآن را با هم جمع     

سفر رفت داشته باشد، معموالً بـه همـان انـدازه نیـز تولیـد سـفر                 
  . بازگشت خواهد داشت

  

)5( 

)4(

)3( 

)2(  
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  سفر توزیع 4-2
 آوردن میزان تولید و جذب سفر برای هر یـک از            به دست پس از   

 این بخش رسیدن بـه توزیـع سـفرهای          هدف از بلوکهای شهری،   
توزیع سفر اغلب بر اساس مـدل       . استبینی شده میان بلوکها     پیش

های دیگر نیز کـم و بـیش   شود، اما استفاده از مدلجاذبه انجام می  
تـوان از پارامترهـای مختلفـی       مـی های جاذبـه     در مدل  .رواج دارد 

مانند فاصله، زمان یا هزینه به عنوان عامل مقاومت در برابـر سـفر              
به دلیل نداشتن اطالعـات مربـوط بـه          در این تحقیق  . دکراستفاده  

 فاصـله بـر روی شـبکه     تنهـا ،  معـابر ترافیک و سرعت حرکت در      
بـرای  . شـده اسـت    عامل مقاومت در نظـر گرفتـه         معابر به عنوان  

افزار  با استفاده از نرم    ابتدا های شهری، ی میان بلوک   فاصله اسبهمح
ArcGIS 9.1       مراکز ثقل آنهـا بـه عنـوان نقـاط نماینـده تولیـد و 

ترین معبر موجود به آن     جذب سفر مشخص شده و سپس نزدیک      
 ترتیـب   بـه ایـن    بلوکهـا ترین مـسیر میـان      نقاط شناسایی  و کوتاه    

ـ     تریطول کوتاه . دشو محاسبه می    عـالوه فاصـله   هن مسیر حاصـل ب
 بلوکهـا  میـان    ترین معبر به عنوان فاصله     میان مراکز ثقل تا نزدیک    

 ماتریسی  اًنهایت. نقش عامل مقاومت در برابر سفر را خواهد داشت        
هـای آن برابـر بـا       شود که تعداد سـطرها و سـتون         تشکیل داده می  

أ و مقـصد را      مبد بلوکهای میان    و هر درایه آن فاصله     بلوکهاتعداد  
  .کندمشخص می

بایست تابع مقاومت مناسبی برای     پس از تعیین ماتریس فاصله می     
 این تـابع بـه طـور کلـی بیـان           . هر یک از اهداف سفر تعیین شود      

زمان، هزینه، مسافت سفر    : مانند(کند که هر چه میزان مقاومت       می
جـام  میان دو ناحیه افزایش یابد، مسافران رغبت کمتری به ان         ...) و

توان اگر چه در مدل جاذبه می     . دهندسفر میان آن نواحی نشان می     
د، امـا   کـر اسـتفاده   ) یا مجذور مقاومت  (از معکوس ساده مقاومت     

 از  ،تـر به طور تجربی نـشان داده شـده اسـت کـه توابـع پیچیـده               
پرکـاربردترین توابـع مقاومـت      . عملکرد بهتری برخوردار هـستند    

  هـستند  گامـا  تـوانی، و  توابع نمایی،   مورد استفاده در مدل جاذبه،      
[Ortúzar (et al,), 2006] .صورت در این تحقیق از تابع گاما با 

  : استفاده شده است)6(رابطه  کلی

)6(0,,,
)(

)( >
−

∗−∗= cbaijdc
eb

ijdaijdf       
های تـوانی و نمـایی از انعطـاف         این تابع به دلیل دارا بودن مؤلفه      

 جهـت توزیـع سـفر       پذیری بیشتری برای استفاده در مدل جاذبـه       
یک تـابع مقاومـت گامـای مجـزا،          ترتیب   به این  .برخوردار است 

  . شود جهت توزیع سفر هر یک از اهداف سفر توسعه داده می

علت متفاوت بودن تابع مقاومت برای هر یک از اهداف سفر ایـن     
است که میزان تمایل افراد برای انجام سفرهای با طولهای مختلف           

  .کندتغییر میبا توجه به هدف سفر 
بـا   اما قبل از بکارگیری تابع مقاومت گامـا در مـدل جاذبـه بایـد              

 .دکـر  آن را کـالیبره   موجـود  برداری شده های نمونه استفاده از داده  
ــین     ــه، تخم ــدل جاذب ــیون م ــلی از کالیبراس ــدف اص ــع ه در واق

پس از انجـام کالیبراسـیون، توابـع         .استپارامترهای تابع مقاومت    
با بکـارگیری    که   دنآی   می به دست یک اهداف سفر    ه تفک مقاومت ب 

     اهـداف سـفر     بـرای هـر یـک از       مقداری،  جفت نواحی میان   هاآن
آید که عمومـاً تحـت عنـوان مقـدار اصـطکاک میـان               می به دست 

   نواحی شناخته شده و در ماتریسی به نام ماتریس اصطکاک ذخیره      
و تحصیلی   سفرهای کاری    عتابع مقاومت گاما برای توزی    . شودمی

  : آمدبه دستبه صورت زیر 
 :تابع مقاومت گاما برای توزیع سفرهای کاری •

)(000602.0389.112103)( ijd
ijij eddf −− ∗∗=  

 :تابع مقاومت گاما برای توزیع سفرهای تحصیلی •

)(000925.0076.24854)( ijd
ijij eddf −− ∗∗= 

سـفرها   برای هر یک از اهداف سفر به طور جداگانه توزیـع             اًنهایت
ای کـه مجمـوع هـر       شود، به گونـه      می انجاممیان بلوکهای شهری    

سطر از ماتریس توزیع سفر حاصل برابر با تولید سـفر و مجمـوع              
بینی شـده در مرحلـه تولیـد        هر ستون آن برابر با جذب سفر پیش       

برای انجـام ایـن کـار از موازنـه دوگانـه توزیـع سـفر                 .سفر باشد 
 ترتیـب بـرای     به این . دشومیاده  استف) مشروط به تولید و جذب    (

ــزا    ــفر مج ــع س ــاتریس توزی ــک م ــفر ی ــداف س ــک از اه ــر ی              ه
های آن برابـر بـا تعـداد        آید که تعداد سطرها و ستون      می دست به

ــوک ــورد اســتفاده  بل ــاری م ــای آم ــوردی.اســته ــه م          در مطالع
         ای از این ماتریسهای محاسـبه شـده         ، نمونه 6 در بخش    شدهانجام  

  .  اند نمایش داده شده

  وزن دهی یالها بـر اسـاس تقاضـای سـفر و             .5
 زمان سفر

قبل از بیان چگـونگی وزن دهـی یالهـای شـبکه، الزم اسـت کـه                 
  توضــیح مختــصری در مــورد گــراف و تئوریهــای مربــوط بــه آن 

  :آورده شود
  حلی برای راه و با طرح لریاو  توسط1736مفهوم گراف در سال 

)8( 

)7( 
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ــساله پل ــای م ــسبرگ ه ــه کونیگ ــدر ارای ــه ت ــعه ی و ب ج توس
 مـا،  اطـراف  دنیـای  در .]Barnett, 2005, Ore, 1990[افـت ی

 را آنهـا  تـوان  مـی  که رددا وجود فراوانی هایحالت و هاوضعیت
 Gگـراف  . کـرد  سـازی  مـدل  یالهـا  و گـره هـا   توسط مجموعـه 

 N  آن بـوده کـه در   (N, E) مولفـه  دو شـامل  ای مجموعـه 
 ای از ارتباطات  مجموعهEو ناتهی از گره ها و یمتناه ای مجموعه
 Eگـراف و   در هـا  گـره  ، مجموعـه N. اسـت ها  بین گره دودویی
  ].Boundy and Murty, 1999 [اسـت  گـراف  یالهـای  مجموعه
  دار جهت گراف
 جهـت  یـک  آن یـال  هـر  بـه  کـه  اسـت  گرافی دار جهت گراف

    سـت  االزم شـبکه  تحلیـل  مثل مواردی در .باشد یافته اختصاص
 بـرای  دارجهـت  هـای گـراف  از واقعی دنیای مدلسازی منظور به

 شـود  اسـتفاده ) یالهـا ( خیابانها در مجاز حرکت جهت دادن نشان
]Keshtiarast (et al.),  2006.[ 

  دار وزن   گراف
 داده نـسبت  وزنـی  آن یـال  هر به که است گرافی دار وزن گراف
 دهنـده  نـشان  انـد تو مـی  وزن شبکه این هایتحلیل در .باشد شده

  .باشد شبکه و غیره گراف در زمان عبور از یال راس دو فاصله
     مسیر
  اسـت بـه  <V1,V2,V3,…,Vn>سـها  رأ از ای  دنبالـه p مـسیر 
 در. باشد )یالها (E مجموعه   عضو Vi,Vi+1)(زوج  که ایگونه

  بـه  Vi از  مـسیر  تـرین کوتـاه  باشد، دار وزن گراف که صورتی
Vjمقـدار  کمتـرین  آن یالهـای  وزن کـل  مـع ج که است مسیری 

 دو بین. ( باشدVj  به Vi از  مسیرهای سایر با مقایسه در ممکن
 )دارد وجـود  ممکـن  مـسیر  زیـادی  تعـداد  گـراف  هـر  از نقطـه 

]Keshtiarast (et al.),  2006.[  

 ترین مسیرهای محاسبه کوتاهالگوریتم

 در مـسائل  تـرین کاربردی از یکی همواره مسیر ترینکوتاه مسئله
 خـدماتی  سیستمهای همچنین و حمل ونقل در مکانی هایتحلیل
 هااین سیستم روزافزون پیشرفت و توسعه با .است بوده مبنا مکان

 ای، شـبکه  سـاختار  و ریاضـی  مدلهای های پیچیدگی به توجه با
 و پارامترها به توجه با بهینه برای مسیریابی مختلفی هایالگوریتم

 بـه تنـوع   توجـه  با. است شده ارایه شبکه ساختار و خصوصیات
 یـک  هیچگاه پارامترها و گراف ساختار لحاظ از مسیریابی مسائل

 و نداشته اسـت  وجود مسیریابی کلیه مسائل برای بهینه الگوریتم
  .بدهد نتیجه را بهترین تواند می الگوریتم یک مسئله هر با متناسب

 و ماتریسی هاییتمالگور اصلی دسته دو به مسیریابی الگوریتمهای
 ,Preygel[شـوند  می بندی ساختار درختی تقسیم با های الگوریتم

 جفت همه بین فاصله ترینکوتاه ماتریسی، الگوریتمهای. ]1999
 این کار اساس .کنند می پیدا تکراری عملیات با را شبکه در سهاأر

 نظر در یک ماتریس صورت به را شبکه که این است ها الگوریتم
 را مـسیر  ترین کوتاه درختی ساختار با الگوریتمهای اما .ندگیر می
 درختی ها، الگوریتم این در .یابند می ها راس سایر به مبدا راس از

 تولیـد  مبـداء  از شده منشعب هایی شاخه با مسیرها ترین از کوتاه
دایجـسترا   الگـوریتم  بـه  توان می درختی الگوریتمهای از. شود می

]Cormen (et al.),  2001[ ،بلمن فورد، و∗A]Dechter and 

Pearl, 1985  [الگـوریتم  به توان می ماتریسی الگوریتمهای از و 
  . اشاره کرد]  Gosper, 1998 [ وارشال و جانسون-فلوید

در مساله طراحی مسیر حمل و نقل اتوبوسهای شهری الزم اسـت            
. احی انجـام گیـرد    که وزن دهی یالهای شبکه بر اساس اهداف طر        

  :گیریم  چند مرحله را در نظر میبرای این منظور
هـایی کـه    ای از تمـامی خیابـان        در مرحلـه اول، شـبکه      )1مرحله 

اســتاندارد الزم بــرای حرکــت اتوبــوس شــهری را دارنــد تولیــد 
کنـیم   کنیم، و سپس گراف مربوط به این شبکه را استخراج مـی    می

هــا نقــاط اتــصال   گــرهکــه در آن یالهــا همــان خطــوط شــبکه و
  .هستند...) ها و  چهاراه(خطوط
 در این مرحله به هر یک از یالهای گراف بر اساس زمان             )2مرحله

سفر در آن و همچنین میزان تقاضای سـفر بلوکهـای اطـراف آن،              
       8وزن نهـایی هـر یـال از رابطـه           . شـود یک وزن نسبت داده مـی     

  :آید  میبه دست

)        9           (                           
ieC
ieT

ieW =   

که در آن   
ieW : وزن یالie ،

ieC :    میزان تقاضـای سـفر در یـال
ie         بینی شـده بـرای      که از مجموع میزان تولید و جذب سفر پیش

آید، و      می به دست  بلوکهای اطراف آن  
ieT :      مدت زمـان عبـور از

  .هستند ieیال 
         هـای شـبکه بهتـرین مـسیر       تحلیـل در  طـور کـه بیـان شـد،         همان

شود که مجموع وزن یالهای آن مسیر حداقل          به نحوی انتخاب می   
ا وزن بیشتر،   به عبارت دیگر یال با وزن کمتر نسبت به یال ب          . شود

 آوردن وزن نهـایی     به دسـت   برای   علت  به همین   . ارجحیت دارد 
 Cباید در صـورت قـرار گیـرد و          ) T(هر یال، زمان عبور از یال       
  .باید در مخرج قرار گیرد

 پس از آنکه وزن هر یک از یالهای شبکه بـا توجـه بـه                )3مرحله  
 اهداف طراحی تعیین شد، نوبت به استخراج شـبکه نهـایی مـسیر            

  های مناسبرسد که باید از بین کل یالهای شبکه، یال اتوبوسها می
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افـزار    نـرم  ایـن کـار بـا اسـتفاده از قابلیـت شـبکه               .انتخاب شوند 
ArcGIS 9.1برای این منظور ابتدا دو بلوک که . قابل انجام است 

 و مقـصد    أ به عنوان مبـد    ،استمیزان توزیع سفر بین آنها حداکثر       
ی متصل به بلوکهایی کـه از       و بر روی یالها   شوند    سفر انتخاب می  

شود تا مسیر     گذاشته می   یک مانع  ، به آنها سفری وجود ندارد     أمبد
تـرین مـسیر،      کوتـاه  تحلیل با استفاده از     سپس. از آنها عبور نکند   

        بهترین مسیر بـین آنهـا بـا توجـه بـه وزنهـای نـسبت داده شـده                  
له أ کار عالوه بر اینکه مس     با این . شودبه یالهای شبکه استخراج می    
 و مقـصدهای سـفر در نظـر گرفتـه           أزمان سفر حـداقل بـین مبـد       

 از  کند که بیشترین تقاضای سفر    شود، مسیر از یالهایی عبور می       می
در مرحله بعد دو بلوک با حداکثر توزیـع         .  به آنها وجود دارد    أمبد

شوند و عملیـات مـسیریابی بـین آنهـا تکـرار              سفر بعدی وارد می   
 به یـک    سفرهای بین بلوکها  زمانی که میزان     این فرآیند تا     .شود  می

 کل شهر را پوشش     حد آستانه برسد و شبکه مسیر اتوبوسها تقریباً       
 به منظـور پوشـش کـل         الزم نیست که    مطمئناً .یابد  می ادامه   دهد،
  بـه صـورت جداگانـه       عملیات مسیریابی بین تمـامی بلوکهـا       شهر

 یــافتن مــسیر بــین دو بلــوک، در هــر مرحلــه زیــرا ،انجــام شــود
  .دنشـو    مـی  بـرآورده تقاضاهای سفر بین بعضی بلوکهای دیگر نیز        
  شـده در ایـن      ارایـه در ادامه در یـک مطالعـه مـوردی کـه روش             

 تحقیق در آن اجرا شده است تمـامی مراحـل ذکـر شـده توضـیح        
  .می شوند داده

  

 موردی مطالعه .5
 شـده در    رایـه اروش  در این بخش نحوه و چگونگی پیاده سازی         

  این  برای .  تشریح شده است موردی  مطالعه در یک  تحقیق این

 شـهر تهـران بـه عنـوان منطقـه      10 قـسمتی از منطقـه       ابتدا منظور
  به شکل مربع   منطقه تقریباً ). 1شکل( مطالعاتی برگزیده شده است   

  .است کیلومتر 2 به ابعاد تقریبی و
 اسـتفاده شـده   ArcGIS 9.1 افـزار  برای انجام این تحقیق از نـرم 

  . نشان داده شده است1روش اجرا در نمودار . است
طـور کـه در       ابتدا همـان   1با توجه به مراحل ذکر شده در نمودار         

هـایی کـه    ای از تمامی خیابان      نشان داده شده است، شبکه     2شکل  
استاندارد الزم برای حرکـت اتوبـوس شـهری را در داخـل خـود               

 کـه در    شود بوط به آن استخراج می    دارند، تولید و سپس گراف مر     
  .هستندها نقاط اتصال خطوط  آن یالها همان خطوط شبکه و گره

 بیـان شـد، میـزان       3در ادامه با اسـتفاده از روشـی کـه در بخـش              
  . شودبینی می تقاضای سفر بلوکهای شهری پیش

برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدلهای تولیـد و جـذب سـفر،               
. آورده مـی شـوند     بـه دسـت    مربوط به هر بلـوک       میزان سفرهای 

 که باید برای هـر یـک        است بلوک   482منطقه مورد مطالعه شامل     
 شـده، مجمـوع تولیـد و جـذب سـفر            ارایـه از آنها طبق مـدلهای      

  . دشومحاسبه 
محاسبات انجام شده به تفکیک انواع سـفرها را بـرای           ) 1(جدول  

  .دهد بلوک از کل منطقه نشان می10
بـه  نکه میزان تولید و جذب سفر برای هر یک از بلوکهـا             پس از آ  
 همـان .  آمد، باید به توزیع سفر میان بلوکهـا پرداختـه شـود            دست

 بیان شد، این کار بـا اسـتفاده از مـدل جاذبـه              3طور که در بخش     
 شـده   ارایـه توزیع سفر بین بلوکهای     ) 2(جدول  . گیردصورت می 
  .دهدرا نشان می) 1(در جدول 

  

  
  ه مورد مطالعهق منط)1شکل
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  های شهری اتوبوس مدل معرفی شده برای اجرای طراحی سیستم حمل و نقل.1نمودار

  
   به گراف آنها مناسب و تبدیلهایخیابان استخراج .2شکل

   بلوک از منطقه مورد مطالعه به تفکیک اهداف سفر10 میزان تولید و جذب سفر.1جدول 
 بلوک تولید سفرهای کاری تولید سفرهای تحصیلی  جذب سفرهای کاری  جذب سفرهای تحصیلی  کلجمع 

415 141 66 117 92 1 

549 121 130 149 148 2 

713 161 208 157 187 3 

733 113 219 183 218 4 

422 70 104 135 113 5 

830 250 259 184 137 6 

437 143 101 64 129 7 

272 47 77 66 83 8 

226 46 50 31 99 9 

255 71 49 31 103 10 

 جمع 1308 1117 670 885 3980

 هاشبكه خيابان

 هاي مناسبانتخاب خيابان

 ها به گرافتبديل خيابان

 هابيني تقاضاي سفر بين بلوك پيش

 هاي شهريبلوك

 هاي گرافوزن دهي يال اطالعات ترافيكي

 ها با استفاده ازاستخراج شبكه مسير اتوبوس هاي شهريوكبل

 هامسيريابي بين بلوك
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  1 توزیع سفر بین بلوکهای بیان شده در جدول.2جدول
 از           به 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جمع

209 2 2 3 11 24 3 28 47 7 83 1 

297 13 9 2 15 66 28 9 33 104 16 2 

344 3 4 6 31 58 5 42 136 18 41 3 

401 4 3 42 42 44 4 177 49 8 28 4 

247 9 14 2 9 38 95 7 17 47 8 5 

321 7 6 6 38 168 9 10 41 24 11 6  
193 2 2 12 64 48 4 20 24 10 8 7 

148 1 1 48 25 18 1 33 12 4 5 8 

130 25 42 1 3 19 17 3 4 14 3 9 

135 55 14 1 5 24 8 3 5 16 3 10 

 جمع 206 252 369 332 174 509 244 123 96 120 2426

  
 وزن یالها نحوه استخراج.3شکل

 وزن مناسب ، بیان شد4 بخشدر ادامه با توجه به روشی که در 
  شکل.شود میاستخراج  موجود در شبکه یبرای هر یک از یالها

 نحوه استخراج وزن هر یال را برای یکی از یالهای گراف )3(
 نوشته شده در بلوکها مجموع در این شکل اعداد. دهد نشان می

عدد واقعی گرد نشده که از مدلهای  (تولید و جذب سفر آنها
د نوشته اعدا و ) آمده اندبه دست 4توضیح داده شده در بخش 

   البته الزم.دندهشده بر روی یالها زمان عبور از آنها را نشان می
تن به ذکر است که در این مطالعه موردی به دلیل در اختیار نداش
   .زمان سفر واقعی هر یال، زمان سفر آنها شبیه سازی شده است

، 4 شـده در مرحلـه سـوم بخـش         ارایهدر پایان با استفاده از روش       
ایـن کـار بـا اسـتفاده از         . شودها استخراج می  شبکه مسیر اتوبوس  

ماتریس توزیع سفر بین بلوکها و مـسیریابی در گـراف اسـتخراج             
 تحلیـل مسیریابی بـا اسـتفاده از     . ودششده از مرحله قبل انجام می     

  این نرم افزار از . گیرد  انجام میArcGISافزار ترین مسیر نرمکوتاه

میـزان حـد   . الگوریتم دایجسترا برای مسیریابی اسـتفاده مـی کنـد        
 در نظر گرفته شـد،      5آستانه برای اتمام مسیریابی بین بلوکها عدد        
 از عدد   بیشتر بین آنها    یعنی مسیریابی بین بلوکهایی که میزان سفر      

شبکه نهایی مـسیر اتوبوسـها را       ) 4(شکل  . گیرد   است، انجام می   5
در این شکل خطوطی که با رنـگ مـشکی ضـخیم            . دهد  نشان می 

اند بیانگر مسیرهایی هـستند کـه خطـوط اتوبـوس             نشان داده شده  
  .باید از آنها عبور کنند

تـوان گفـت کـه         با توجه به مطالعه موردی انجام گرفته مـی         اًنهایت
GIS    افـزایش توانند در انجام محاسـبات پیچیـده و            و ابزار آن می 

دقت در طراحی مـسیر اتوبوسـهای حمـل و نقـل شـهری، نقـش         
همان طور که مالحظه شد با استفاده از قابلیت         . مهمی را ایفا کنند   

توان در طراحی خطوط حمل و نقـل           می GISافزارهای    شبکه نرم 
  ..را در کنار هم در نظر گرفتاتوبوس، اهداف متعددی 
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  هاشبکه نهایی مسیر حرکت اتوبوس) 4شکل

  و پیشنهاداتگیرینتیجه.  6
طور که بیان شد طراحی مسیر حرکـت اتوبوسـهای شـهری            همان

ترین بخشهای طراحی در سیـستمهای حمـل و نقـل            یکی از مهم  
بـرای طراحـی مـسیر      در ایـن تحقیـق      . رود  عمومی به شـمار مـی     

حـل  توانـد راه     شد که مـی    ارایهروشی  بوسهای شهری،   حرکت اتو 
 در طراحـی    چنـدین هـدف    بـه     همزمـان  مناسبی بـرای پـرداختن    

 این هـدفها در بخـش سـوم مقالـه           .سیستمهای حمل و نقل باشد    
از  شـد در ایـن تحقیـق         دیـده طور کـه     همان. توضیح داده شدند  

 تحلیـل به عنوان نـواحی     بلوکهای شهری و اطالعات مرتبط با آن        
تا همزمان هم مساله پوشـش شـهری شـبکه          ترافیکی استفاده شد    

 و نقل در نظـر گرفتـه شـود و هـم مـساله حـداکثر سـازی                   حمل
   ایـن روش  در  تـوان گفـت کـه          می  به این ترتیب   .جابجایی مسافر 

کـه کـامال    ،   طراحی شبکه حمل و نقل      موجود بر خالف روشهای  
تـوان از     ، مـی  هـستند   ترافیکی تحلیل نواحی    تعیین وابسته به دقت  

بلوکهای شهری که از قبل تعیین شده هـستند بـه عنـوان نـواحی                
  . ترافیکی استفاده کردتحلیل
دلیـل   بـه    ، در بلوکهای شهری   تولید وجذب سفر  سازی  مدل برای  

 روش رگرسیون چند متغیره     ، از رگرسیون تحلیل قدرت و سادگی  
زیـع   بـه منظـور تو     گامـا مقاومت  تابع  مدل جاذبه با    و همچنین از    

بـرای پـرداختن همزمـان بـه تمـامی          . سفر بین بلوکها استفاده شد    
.  بهره گرفته شد   GISافزارهای    اهداف طراحی از قابلیت شبکه نرم     

هـای گـراف   بر اساس مبـانی و تئـوری       GISهای شبکه در    تحلیل
 کـه بـه منظـور       ه شد ی نشان داد  اتدر این کار تحقیق    شود  انجام می 

  یالهای گراف در احی، وزنی که بهطر  پرداختن به تمامی اهداف
  

  
یابد، باید بر اساس زمان سـفر و          شبکه معابر شهری اختصاص می    

مطالعه موردی انجـام    . آید    به دست میزان تقاضای سفر بین بلوکها      
گرفته در این مورد نیز، دستیابی به نتایج بـسیار مفیـد بـا در نظـر                 

 را  GISهـای   گرفتن اهداف مختلف در طراحی و استفاده از قابلیت        
  .به خوبی نشان داد

  :شوند ی پیشنهاد میاتموارد زیر به عنوان ادامه این کار تحقیق اًنهایت
 بعد از مشخص کردن شبکه مسیر حرکت اتوبوسها که در این            -1

مقاله به آنها پرداخته شد، نوبت بـه جداسـازی خطـوط و تعیـین               
منـد   کـه نیاز   رسد  راج شده می  تعداد خط مناسب برای شبکه استخ     

هـای هـر       و مقصد و مکان قرار گیری ایستگاه       أمشخص کردن مبد  
 تقاضـای سـفر   ت و مقصدها باید بر اساس اطالعا    أمبد. استخط  

  .بین بلوکها تعیین شوند
 پس از مشخص کردن و جداسـازی خطـوط، الزم اسـت کـه               -2

، طول مسیر، ترافیـک      خط با توجه به میزان تقاضای سفر       برای هر 
س مناسب برای حرکت اتوبوسها در آن طراحـی          فرکان ،...مسیر و   

 تعـداد اتوبـوس     ،شود و سپس با توجه به فرکانس طراحـی شـده          
رسد که بعـضی تبـدیالت     به نظر می   . اختصاص یابد   آن مناسب به 

اطالعاتی در فـضای     سیگنال که یک    3 فوریه و موجک   تحلیلمثل  
 ،برنـد   را بـه فـضای فرکـانس مـی        )  مکان یـا زمـان     مثالً(آرگومان  

  . قرار گیرند استفاده  مورددر این بخش توانند می
  
  هایسپانو. 7

1- Traffic Analysis Zones 
2- Geospatial Information System   
3-Wavelet Analysis
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