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  چکیده 

شهر یک سیستم فضایی است که عناصر آن نسبت به همدیگر در ارتباط می باشند و به دلیل ماهیت سیستمی آن ، روابط 
ریزي نامهاز طرفی بر. متقابل پیچیده اي بین سیستم حمل و نقل شهري و محیط اقتصادي ، اجتماعی و کالبدي آن وجود دارد

گانه اجتماعی، اقتصادي و کالبدي را مورد توجه هاي سهریزي فضایی شهري است که جنبهحمل و نقل شهري جزیی از برنامه
به دلیل . فضاي شهري عالیترین محل جابجایی است وتردد درشهر بیش از هر جاي دیگر اساس زندگی است.دهدقرار می

تر شود ها طوالنیي شهر گسترش یابد، مسیرر است و هر اندازه فضایشهري در حال تغیگسترش فناوریها  و وسایط نقلیه تردد 
جابجایی و تردد شهري نیز بازتاب ساختار فضایی  .گذاردمی و هر چه سطح زندگی ارتقا پیدا کند تعداد سفرها رو به افزایش

   .شهر است

اي در برندارد بلکه باعث ل و نقل شهري نه تنها نتیجهریزي براي یک سیستم بدون توجه به سیستم حمبدین ترتیب برنامه
هاي عصبی بینی حجم ترافیک با استفاده از شبکههدف کلی پژوهش حاضر، پیش .گرددتشدید و بروز مشکالتی نیز می

 .مصنوعی می باشد

با  Feed Forwardه عصبی از شبک 1392بینی حجم ترافیک براي سال به منظور پیش نوشتاربا توجه به مطالب فوق این       
بعنوان نرونهاي ورودي تعریف  1383هاي ترافیکی سال داده. استفاده از الگوریتم آموزش پیس انتشار خطا استفاده شده است

در نظر  Trainingهاي ها بعنوان دادهداده% 90و  Testingاي اي ورودي بعنوان دادهداده% 10الزم به ذکر است که .شده است
افزار مطلب انجام یافته است و سپس مرحله در این رساله مرحله آزمون و خطاي شبکه در محیط نرم.ه استگرفته شد
Testing و Training افزار هاي ساده و قابلیت تبدیل آنها به نقشه و نمودار در محیط نرمبه دلیل خروجیNeuro 

Solutions  انجام گرفته است .  

  پیش بینی حجم ترافیک ، شبکه عصبی مصنوعی ، زنجان حمل و نقل شهري، : کلمات کلیدي 
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  مقدمه -١

ریزي فضایی یکپارچه و هوشمندانه شهر یک عامل بنیادي در کیفیت زندگی شهري و ساخت شهر توانمند و پایدار مدیریت و برنامه     
شک عصر امروز به تعبیر بی).2،ص1380,حاتمی نژاد( شهر محصول روابط و مناسبات پیچیده اقتصادي و اجتماعی است. شودمحسوب می

در این عصر تکنولوژي شهري خودرو سمبل دسترسی سریع و ابزار ). 49،ص1392, گراهام و الروین( دیوید هاروي عصر شهري شدن است
محیطی  هاي زیستلیکن توسعه شتابان حمل و نقل شهري مبتنی بر خودرو منجر به بروز مشکالت فراوانی در زمینه. موفقیت شده است

ها، با توجه به میزان باالي آالینده.همچون آلودگی آب، هوا و مشکالت سالمت شهروندان همچون آسم، چاقی ،  در جوامع شهري شده است
ها بدین ترتیب اتومبیل. تصادفات ناشی از رانندگی و کاهش تحرك بدنی افراد استفاده از خودرو منجر به کاهش سطح سالمتی نیز می شود

از این رو پایداري، ایمنی و ) 82،ص 1388بون و مدرس،. جی ( یا غیر مستقیم، خطري عمده براي سالمت شهرها به شمار می روند مستقیم
به دلیل امروزه مناطق شهري، از سویی دیگر ). 21،ص2013و همکاران، Haque( هوشمندي سه عنصر کلیدي حمل و نقل مدرن شده است

انجام اقدامات اصالحی و بدون  که)131،صCarrese،2012وSales(عامل اساسی وابستگی به خودرو است هاو فعالیت پراکندگی سکونتگاهها 
یافته و هم در حال توسعه  تبدیل به یک بحران خواهد شد به همین جهت هم کشورهاي توسعه این امر شک در آینده نزدیک بیپیشگیرانه 

این امر نیازمند آن است که نیازهاي مردم و فعالیت ها از طریق تحرك . ستندونقل ه ناگزیر به حرکت به سوي مدیریت پایدار حمل
, ویلیامز و همکاران( در دراز مدت عملی شود )تکنولوژي اطالعاتی، کاهش سفرها و افزایش استفاد از وسایل پایدار حمل و نقل(پایدار
وسعه پایدار حمل و نقل شهري شناخت ویژگیهاي سفر، تولید و با توجه به مطالب فوق براي برنامه ریزي بهینه در زمینه ت.)242،ص1383

    .اي و شرط الزم این امر می باشدتخصیص سفر از رکان پایه

  

  موقعیت جغرافیایی شهر  -٢

متر از سطح دریا  1663در ارتفاع متوسط ، تبریز -باشد که بر سر راه تهرانشهر زنجان از شهرهاي بخش شرقی استان زنجان می    
4148این شهر در مدارهاي . یده استواقع گرد   4448تا   4336طول شرقی و   6436تا   عرض شمالی و

وس براساس سرشماري عمومی نف. اي از ارتفاعات از طرف شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب قرار گرفته است نیز در مجموعه
 165974زنان و ) درصد 68/49(نفر  241697نفر بوده است که از این تعداد  486495جمعیت شهر زنجان  1390و مسکن سال

نقشه شماره  )مرکز آمار ایران(.عه حاضر می باشد، را شامل می شودسال که جامعه آماري مطال 15-50را زنان   )درصد 11/34( نفر 
  .دهدن را نمایش میموقعیت شهر زنجان را در تقسیمات سیاسی کشور ایرا 1
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  موقعیت شهر زنجان را در تقسیمات سیاسی ایران:  1نقشه 
  

  تولید سفر  -٣

این . نامندتعداد سفرهاي تولید شده در واحد زمان براي نحوه خاصی از استفاده از اراضی در یک منطقه را میزان تولید سفر می     
  :توان به سه روش محاسبه نمودمیزان را می

  ات خطی ریاضیمحاسب -1

هاي تولید سفر انجام شده توسط اهالی منزل یا خودروي در اختیار آنها و جمع بندي مجموعه ارقام با جمع بندي قابلیت -2
  .برحسب توزیع هر گروه خودرو در ناحیه مورد نظر

قاضی .(ابا استفاده از روشهاي طبقه بندي ساکنین منازل با تعیین متوسط میزان سفرهاي انجام شده توسط آنه -3
 ).144:1371حسامی،

  :سفرها بطور کلی به دو گروه اصلی زیر تقسیم می شوند

  .است)مسکونی(سفرهایی که مبدأ یا مقصد آنها خانه: سفرهاي خانه مبنا. الف

  .سفرهایی که مبدأ یا مقصد آنها هیچکدام خانه نیست: سفرهاي غیر خانه مبنا. ب
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ریزي حمل و نقل در سفرهاي خانه مبنا در برنامه. شودر اصطالً ایجاد سفر گفته میبه مجموعه دو گروه تولید سفر و جذب سف     
بطور کلی ایجاد سفر تابعی از خصوصیات . تولید سفر و در سفرهاي غیر خانه مبنا جذب سفر از اهمیت خاصی برخوردار است

  :یاقتصادي و اجتماعی ساکنین در منطقه مورد مطالعه و نیز کاربري زمین است یعن

که    خصوصیات اقتصادي و j  ، SEبه مقصد  iمقدار سقر از مبدأ =   Tijدرآن
درآمد (  نوع کاربرد زمین=  LV،   ...)و 

  .جدول زیر سرانه سفر در سالهاي مختلف در کالنشهرهاي جهان و ایران را نشان می دهد

  سرانه سفر درکالنشهر هاي ایران و جهان:  1جدول 

  

  بینی سفرمدل کالسیک پیش -4

مدل نتیجه  این مدل داراي یک ساختار عمومی است که براساس تجربه و آزمایش بدست آمده است و در واقع ساختار کلی این     
در برخی موارد، از این مدل . هاي بعد هم تغییر چندانی نکرده استمیالدي بوده است که در دهه 1960تجربیات و مطالعات دهه 

  .دهدفرم عمومی این مدل را نشان می 2شکل. شودیاد می "اي حمل و نقلمدل کالسیک چهار مرحله"به نام 

شود و براي هر ناحیه جمعیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادي، بندي طراحی میناحیهها و در این مدل ابتدا سیستم شبکه     
باشد، با استفاده از آمار و اطالعات موجود، مدلی براي در اولین مرحله که تولید سفر می. گردندتعیین می... تجهیزات و کاربري و

در قدم بعدي، سفرها به . شودهر ناحیه، بسط داده می بینی و تخمین تعداد سفرهاي تولید شده و سفرهاي جذب شده بوسیلهپیش
قدم سوم مربوط به . گرددشوند و به عبارت دیگر توزیع سفر باعث ایجاد ماتریس سفر میمقاصد تعیین شده تخصیص داده می

اع مختلف طرق باشد که در آن سفرهاي ماتریس سفر مرحله توزیع به انومدلسازي انتخاب وسیله سفر و یا تفکیک طرق سفر می
باشد، مسیر خاصی که توسط مسافرین بین در مرحله چهارم مدل که مربوط به واگذاري ترافیک مسیر می. یابندسفر اختصاص می

  در این مرحله سفرهاي مربوط به هر طرق . شودبینی میگیرد، پیشهر دو منطقه با استفاده از وسیله خاص مورد استفاده قرار می

  

  

  

  مشهد  اصفهان  تهران  پاریس  لندن  اشنگتنو  دیترویت  شیکاگو  شهر

  1988  1984  1987  1965  1965  1962  1953  1956  سال

  2/1  4/1  98/1  33/1  54/1  67/1  77/1  92/1  سرانه سفر
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سید .(شوندتخصیص داده می) معموالً مسیرهاي مختص وسایل عمومی و خصوصی(ا شبکه مربوطهسفر یه مسیر ی
  )90،ص1377حسینی،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )92همان منبع،ص: (مآخذ

  اي حمل و نقلفرم عمومی مدل کالسیک چهار مرحله:  2شکل 

  

 مدل توزیع سفر

 مدل تفکیک طرق سفر

 مدل تخصیص سفر

 ارزیابی مدلهاي فوق

 دوره تکراري

 مدل تولید سفر

ریزينامهاطالعات و آمار آینده بر هاها وناحیهشبکه  سال پایهاطالعات و آمار   

 بانک اطالعاتی
 آینده سال پایه
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بینـی میـزان حجـم    بـراي پـیش  . باشـد ید سفر مـی بر مرحله اول مدل کالسیک حمل و نقل  یعنی مرحله تول نوشتارتأکید این      
سـازي اسـتفاده شـده    بینـی و شـبیه  هاي عصبی به دلیل توانایی باالي این مدل در پیشترافیک و سفرهاي تولید شده از مدل شبکه

  .است که در ادامه مباحث به کاربرد این مدل در ترافیک و حمل و نقل شهري پرداخته شده است

  

  ی هاي عصبی مصنوعشبکه -5

این عناصر از سیستم هاي عصـبی زیسـتی الهـام    . شونداي به صورت موازي ساخته میهاي عصبی از عناصر عملیاتی سادهشبکه     
سلول عصـبی بیولـوژیکی طراحـی شـده اسـت در       ١سلول عصبی مصنوعی به منظور تقلید از خصوصیات مرتبه اول. گرفته شده اند

هـاي عصـبی   پس از تنظیم یا همان آمـوزش شـبکه  . شودنحوه اتصال بین اجزا تعیین میهاي عصبی از طریق طبیعت، ساختار شبکه
هنگامی که شناخت و توصیف صـریح و دقیـق از یـک مسـئله     . شوداعمال یک ورودي خاص به آن منجر به دریافت پاسخ خاص می

ولی . کمک کرده و مناسب ترین راه می باشد وجود داشته باشد بکارگیري قوانین و روابط شناخته شده در رابطه با مسئله به حل آن
در شرایطی که مجموعه قوانین الزم براي حل مسئله بطور صریح وجود نداشته باشد و یا شناخت پدیده بسیار پیچیده باشد، کـاربرد  

هـاي  ابلیـت روش اول ممکن است براحتی امکان پذیر نباشد، از این رو دانشمندان به فکر کاربرد یک سیستم هـوش مصـنوعی کـه ق   
هـاي  هـا ابـداع روش  انسـان را دارا بـوده افتادنـد نتیجـه ایـن روش     ) مانند سیسـتم بیولـوژیکی   (یادگیري، خالقیت و انعطاف پذیري

در این روش محاسباتی، احتیاج به شناخت مجموعه قوانین خـاص جهـت حـل    . بوده است ٢محاسباتی منسوب به محاسباتی عصبی
هـاي  توانیم یک ساختار مصنوعی به تبعیت از شـبکه بنابراین ما می. باشدر تربیت تدریجی سیستم میمسئله وجود ندارد بلکه تکیه ب

منهـاج،  (طبیعی بسازیم و با تنظیم مقـادیر هـر اتصـال تحـت عنـوان وزن اتصـال نحـوه ارتبـاط بـین اجـزاي آن را تعیـین نمـاییم            
 آسـیب قابلیـت   تحمل تعلیم قابلیت قابلیت: از عبارتند بیعص هايشبکه هايویژگی مهمترین).   19،ص1387کیا، )( 25،ص1379

 دلیـل  بـه  بـاال  بسیار تعمیم سرعت کنندگی قابلیتذخیره و دهی آدرس قابل حافظه شراکتی، حافظه بعنوان استفاده ترمیم قابلیت
  .)29،ص1379منهاج،( تراشه یک صورت به کار موازي قابلیت هايپردازش انجام

اسـتفاده از شـبکه عصـبی    . هاي عصبی مصنوعی در اکثـر علـوم رو بـه افـزایش بـوده اسـت      هاي اخیر کاربرد شبکهدهه در طی      
هاي عصبی ارائه کردند و نشان اي در زمینه شبکهمقاله ٤و مک کالچ ٣پیتز 1943آغاز گردید در سال  1940مصنوعی از اوایل دهه 

توان هر تابع منطقی یا ریاضـی را محاسـبه کـرد در آن دوره چنـدین شـبکه      می هاي عصبی مصنوعی سادهدادند که به کمک شبکه
  تا وقتی که  1960عالقه به استفاده از این ابزار تا . (zadeh, 1984)عصبی ابداع شد و به نتایجی هم رسیدند 

  

  

                                                             
١ First order 
٢ Neural computing 
٣ Pitts 
٤ McCulloch 
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 اربرد خـود را از دسـت داد   ها بدون آموزش نمی تواننـد در عمـل مـوثر باشـند کـ     نشان دادند که شبکه)1969(و پپرت  ٥مینسکی
.(Nagy,1991,35)  

  یک  1986بار دیگر محبوب جوامع محققین قرار گرفت وقتی که ریمال هارت و مک کلی لند در  ANN،  1980اواسط  ولی در 

هـاي  نخسـتین کـاربرد عملـی شـبکه    . ها استفاده و مفید واقع شود را معرفی کردندتواند براي آموزش شبکهالگوریتم انطباقی که می
صـورت   ٧هـاي چنـد الیـه پرسـپترون    بـا معرفـی شـبکه    (Rosenblalt, 1959,68) ٦توسـط روزنـبالت  1950عصبی در اواخر دهه 

  .اي طراحی نمود که قادر بود الگوها را شناسایی نمایدوي شبکه.گرفت

  

  

  

  

  )39،ص1379منهاج، (:ی مآخذشماي یک شبکه عصب: 

  

  شماي کلی شبکه عصبی با الیه هاي ورودي و خروجی:  3شکل 

  

  هاي عصبیبینی حجم ترافیک با استفاده از شبکهپیش - 6

بینی تقاضاي سفر است و هدف از آن برآورد تعداد کـل  مرحله تولید سفر بعنوان اولین و یکی از مهمترین مراحل چهارگانه پیش     
یان مختلـف  لسـازي تولیـد سـفر، در طـی سـال     دبـا توجـه بـه حجـم وسـیع اطالعـات الزم در م      . سفرهاي تولیدي از یک مبدأ است

در ). 1،ص1385عربـانی و همکـاران،  .(اند که مدلهاي جدید و کارآمدتري براي ارزیابی تولید سفر ارائه کننـد پژوهشگران تالش کرده
  تواند مدلی مناسب براي جایگزین بینی میریزي و پیشهاي عصبی بعنوان مدلی کارآ در برنامهاین میان بکارگیري توانایی شبکه

  

                                                             
٥Minsky  
٦ Rosenblalt 
٧ perceptron 

   خروجی هايگره   ورودي هايگره   پنهان هايگره
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. بینی نرخ ارز و سهام داردبندي،پیشهاي عصبی کاربردهاي مختلفی چون شناسایی الگوها، طبقهشبکه. باشدوم روشهاي خطی مرس
از ایـن   بطور مثال. ریزي ترافیک در سالهاي اخیر بسیار رواج پیدا کرده استهاي عصبی در حمل و نقل شهري و برنامهکاربرد شبکه

بـه وفـور    مـؤثر در آن  لبینی تصـادفات و عوامـ  رسازي و پیشها، الگوهاي سفخیر تقاطعبینی حجم ترافیک، زمان تأمدل براي پیش
  . استفاده شده است

هاي مختلف حمل و نقل بتوانـد پاسـخگوي آن   بینی سفرهاي آینده، مقادیر تقاضاي سفرها را که باید در زمان آینده، شبکهپیش     
گیـرد، کـه   نماید، این عمل با استفاده از مدلهایی که در قسمتهاي قبل مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد، صـورت مـی      میباشند، تعیین 

هاي آینده، فـراهم نمـودن   این مقادیر جهت طراحی شبکه.باشداطالعات نهایی بدست آمده نشانگر مقادیر تقاضاي سفر در آینده می
  .رونداین قبیل بکار می تسهیالت و تجهیزات براي آینده و مواردي از

بینــی حجــم ترافیــک در ایســتگاههاي بــا اســتفاده از آمارهــاي موجــود و برداشــتهاي میــدانی اقــدام بــه پــیش  در ایــن نوشــتار   
سـازي وضـعیت آینـده بـا توجـه بـه وضـع موجـود         هـاي عصـبی شـبیه   در ابتدا هدف از انتخـاب مـدل شـبکه   . ایممشخص پرداخته

هـاي ترافیکـی مـنظم و یکپارچـه اسـتفاده از ایـن       بـوده اسـت ولـی متاسـفانه بـه دلیـل عـدم وجـود داده        و تغییرات حاصل در آن 
  .بینی حجم ترافیک اکتفا کردیمتوانایی شبکه در این پژوهش امکانپذیر نشد و فقط بر  پیش

سـه الیـه پنهـانی،     بـا معمـاري شـبکه،    Feed Forwardاز شبکه عصـبی   1392بینی حجم ترافیک براي سال به منظور پیش     
 1383هـاي ترافیکـی سـال    داده. هشت گره ورودي و خروجی و با استفاده از الگوریتم آموزش پیس انتشار خطا استفاده شـده اسـت  

بعنوان نرونهاي هدف به شبکه تعریف شده و پس از آمـوزش شـبکه بـا     1384هاي حجم ترافیک سال بعنوان نرونهاي ورودي و داده
هـاي ترافیکـی سـال    بدست آورده و پس از استاندارد کـردن داده  1385تم پس انتشار خطا دادههاي ترافیکی سال استفاده از الگوری

بعنـوان هـدف بـر سیسـتم تعریـف       88هاي نرون ورودي تعریف کرده و حجم ترافیکی برداشت شده در سال ، آنها را بعنوان داده85
و فرمولهـاي   Minitabافـزار  باشد که با استفاده از نرممی 1392فیک در سال هاي خروجی نشانگر حجم تراهاي نرونایم، دادهکرده

هـا  داده% 90و  Testingاي اي ورودي بعنـوان داده داده% 10الزم به ذکـر اسـت کـه    . مربوطه از حالت صفر و یک خارج شده است
افـزار مطلـب انجـام    طاي شبکه در محـیط نـرم  در این رساله مرحله آزمون و خ.در نظر گرفته شده است Trainingهاي بعنوان داده

-هاي ساده و قابلیت تبدیل آنها به نقشه و نمودار در محیط نـرم به دلیل خروجی Training و Testingیافته است و سپس مرحله 
بینـی  پـیش از طرفی نیز به دلیل فقدان آمارهاي حجم ترافیک یکپارچه و منظم امکان . انجام گرفته است Neuro Solutionsافزار 

  .سال امکانپذیر نبوده و میزان خطاي شبکه بیش از حالت بهینه شبکه عصبی بوده است 4حجم ترافیک براي افق زمانی بیش از 

ــماره نمــودار       ــاي ورودي  1ش ــد  83نرونه ــی ده ــایش م ــیش و  را را نم ــایج حاصــل از پ ــال  نت ــراي س ــک ب ــی حجــم ترافی بین
حجـم ترافیـک    دهـد رونـد خطـی افـزایش    همانگونـه کـه ایـن نمـودار نشـان مـی      . آورده شـده اسـت  ) 2(در نمودار شـماره   1385

بررسـی رونـد تغییــرات نشـانگر آن اسـت کــه ضـریب افــزایش      . در ایسـتگاههاي مـد نظــر همچنـان در حـال افــزایش بـوده اســت     
ــوده اســت    ــایر ایســتگاهها ب ــیش از س ــان کوچمشــکی ب ــک خیاب ــاطع   .حجــم ترافی ــک تق ــزایش حجــم ترافی ــزان اف ــویی می از س

تـوان در مراجعـه سـاکنین منطقـه چهـار شـهر کـه فاقـد مراکـز          را مـی دلیـل ایـن امـر    . باشـد خواجه نصیر بسیار قابل توجـه مـی  
  اند و از هفت ایستگاه مورد بررسی پنچ ایستگاه در منطقه یک شهر قرار گرفته . باشد دانستخرید و بازارهاي روز می
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میـزان ترافیـک   . دانـ دو ایسـتگاه بـاقی مانـده نیـز در منطقـه سـه شـهر واقـع شـده         . باشـند داراي بیشترین حجم ترافیک نیـز مـی  
  . باشداین ایستگاهها رو به افزایش بوده ولی با بار ترافیکی منطقه یک قابل قیاس نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  83نرونهاي ورودي در سال :  1نمودار 

ــماره   ــودار ش ــال      ) 3(نم ــک در س ــم ترافی ــانگر حج ــه نش ــی ک ــاي خروج ــ92 نرونه ــدیم ــی  ،باش ــان م ــدرا نش ــدول . دهن ج
ــودار ــماره  و نمـ ــا) 4(و ) 2(شـ ــک   نشـ ــم ترافیـ ــی حجـ ــیش بینـ ــایج پـ ــبی   نگر نتـ ــاي عصـ ــبکه هـ ــل از شـ حاصـ

   .باشدمی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )خروجی شبکه عصبی( 85حجم ترافیک در سال :  2نمودار 

  



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

١٠ 
 

 

درصــد حجــم ترافیــک شــهر در چهــار راه ســعدي و  15.77بــیش از 92فصــیلی نشــانگر آن اســت کــه  در ســال ت بررسـیهاي       
ــا  ــدان ان  13ســپس ب ــتگاههاي می ــوري در     درصــد در ایس ــوري و ن ــاطع جمه ــدر و تق ــی ص ــه نصــیر و موس ــاط خواج ــالب، تق ق

  .جریان می باشد
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )خروجی شبکه عصبی( 92حجم ترافیک در سال :  3نمودار 

  
  
  

درصـدي حجـم ترافیـک در تقـاطع جمهـوري و نـوري کـه در منطقـه سـه شـهري واقـع شـده اسـت،               4نکته قابل ذکـر افـزایش   
د ضـریب افـزایش   شـو همانگونـه کـه مشـاهده مـی    .باشـد تداوم روند خطـی افـزایش حجـم ترافیـک همـواره صـادق نمـی       .می باشد

تـوان در کـاهش تزریـق اتومبیـل شخصـی بـه       دلیـل ایـن امـر را مـی    . تـا حـدودي کـاهش یافتـه اسـت      92حجم ترافیک در سال 
  .سیستم حمل و نقل درونشهري دانست
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  حجم کل ترافیک در ایستگاههاي مورد مطالعه:  4نمودار 

ــی  ــد خطــی م ــن رون ــگ و     ای ــاي شــهري و فرهن ــابی صــحیح مناســب کاربریه ــل عمــومی، مکانی ــل و نق ــا گســترش حم ــد ب توان
نـوري و خیابــان کوچمشــکی عـالوه بــر افــزایش    _اطع و جمهــوريامــا افـزایش بــار ترافیکــی تقـ  . مختـل شــود مـدیریت ترافیــک  

-قدرت خرید مردم و افـزایش مالکیـت خـودروي شخصـی، افـزایش تمرکـز کاربریهـاي جـاذب سـفر در منطقـه سـه شـهري مـی             
  . باشد

  

  به تفکیک سال حجم کل ترافیک ایستگاههاي مورد مطالعه) 2(جدول شماره 

  

  

  

  

  

    83  84  85  88  92  
 150544.3 91541 78358 44020   17857  میدان انقالب

 105196.8 89216 79127 45314  20837  سبزه میدان

 108394.5 73215 61647 42462  16393  امام-تقاطع مطهري

 139523.4 69358 39346 15235  7033  کوچمشکی

 171834.6 111102 80658 48713  21171  چهارراه سعدي

 145988 89560 79516 60397  17607  موسی صدر -تقاطع خواجه نصیر

 142293.4 79258 58623 39856  11650  نوري -تقاطع جمهوري

 123933.7 84319 63149 47923  14736  تقاطع امیرکبیر
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  گیريبندي و نتیجهجمع - 7

کنونی را در رابطه با نیازهاي اجتماعی شهرهاي نیازهاي شهري ،  جابجایی شهريحمل و نقل شهري پایدار  به عنوان سیستم      
در بخش حمل  هامهمترین نگرانیتوسعه پایدار یکی از با توجه به این امر  .)153،صBlack1996,( آینده مورد توجه قرار می دهد

وري انسان ، رفاه شهروندان ، انسجام اجتماعی و حفاظت از محیط بهره ،صنعتیو به شدت با توسعه اقتصادي که چرا، است و نقل 
را یک مشکل مقامات حمل و نقل در سراسر جهان مدیریت پایداري در بخش حمل و نقل . زیست محلی و جهانی در ارتباط است

افزایش تقاضا براي  و و نقل، به دلیل تحوالت سریع صنعتی و اقتصادي نگرانی براي پایداري حمل. )OECD ،2002(دانندمهم می
 ، نابودي وقت و انرژي در حمل ورا کریر بنده ماشین شدن شهروندان آنجایی که تا  .در طول زمان افزایش یافته است حمل و نقل

- مرحله تولید سفر بعنوان اولین و یکی از مهمترین مراحل چهارگانه پیش اینرو زا .)70 - 69،ص 1390,پاکزاد(. داندمیروزانه  نقل
با توجه به . و هدف از آن برآورد تعداد کل سفرهاي تولیدي از یک مبدأ استن نوشتار بوده است یمورد تأکید ا بینی تقاضاي سفر

اند که مدلهاي جدید و یان مختلف پژوهشگران تالش کردهلسازي تولید سفر، در طی سالدحجم وسیع اطالعات الزم در م
له شبکه عصبی نیز نشانگر روند صعودي افزایش یبینی حجم ترافیک به وسپیش .کارآمدتري براي ارزیابی تولید سفر ارائه کنند

نکته قابل ذکر این است که ضریب افزایش حجم ترافیک تا حدودي کاسته شده است و در معابري . باشدافیک در شهر زنجان میتر
این افزایش سریع حجم ترافیک . نوري سیر صعود حجم ترافیک بسیار قابل توجه بوده است –چون کوچمشکی و تقاطع جمهوري 

  .در استقرار کاربریهاي جذب سفر در منطقه سه شهر زنجان دانست توان عالوه بر افزایش مالکیت خودرورا می

  

  مراجع
  .1380،  شکده علوم زمینندانشگاه شهید بهشتی دا، شهر و عدالت اجتماعی .، حدنژاحاتمی ]1[

 . 1392انتشارات مدیران امروز،  ، شورچه محمود ترجمه شهر و دور راه از ارتباطات. س , الروین . ، ا گراهام(] 2[

  .1388، شهر آبانتشارات ،ماندانا نوربخش -جمال الدین عقیلی  ترجمه ،شهر محیط زیست و برنامه ریزي شهري  ع،،مدرس .ك، بون جی] 3[ 

[4] Haque M, Chin H, Debnath A , Sustainable, safe, smart three key elements of Singapore’s evolving. Transport 
policy, 31 - 20 , 2013. 

[5] Sales A, Carrese S, Land use, mobility and energy consumption of ideas for the classification of urban settlements 
,15th meeting of the EURO Working Group on Transportation , (pp. 137-129) ,2012. 

 شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري،  )شکل پایدار و حمل و نقل(ابی به شکل پایدار شهريدستی .م   ,جنکز . ا ,برتون .  ك ،ویلیامز ]6[
  1383 . وابسته به شهرداري تهران

صـــنعت،  جابجــایی مـــواد، انتشـــارات دانشــگاه علـــم و   ه ریـــزي مهندســـی حمــل و نقـــل و تحلیـــل ، برنامــ  .م ســید حســـینی،  ]7[ 

 .1377 ،تهران



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

١٣ 
 

  .1387 .، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران)هوش محاسباتی(هاي عصبیمبانی شبکه .منهاج، م  ]8[

  .1387نشر دانشگاهی کیان، طراحی شبکه هاي عصبی، . کیا، م  ]9[
 

 

 

[10] Zadeh, L. A. Making Computer think like peopele.IEEE Spectrum, pp 26 – 32. 1984. 

[11] Nagy, G. Neural network-than and now. IEEE Transaction on neural network, 2(2):316 – 318 ,1991. 

[12] Rosenblalt, F. Principles of neurodynamicis, Spartan Books, New york,1959. 

بینـــی تولیـــد ســـفرهاي شـــهري بـــا اســـتفاده از منطـــق فـــازي بـــر مبنـــاي مطالعـــه مـــوردي  ، پـــیشربیعـــی، ش .م ،عربـــانی ]13[

  1385 .ه چهارمشهر رشت، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم ، شمار

[14]  Black , w. Sustainable transportation: A US perspective. 151-159. 1996 

[15]  OECD . Using the pressure-state-response model to develop indicators of sustainability. Washington, DC: 
OECD. 2002b 

  1390.انتشارات آرمانشهر: تهران .از فضا تا مکان) 3(سیراندیشه ها در شهرسازي . ج, پاکزاد ]16[

  
  

  

 


