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  دهیچک

ن ی. اگردد یم یتلق شهري حمل و نقل يزیمهم در برنامه ر يا مسئلهشبکه اتوبوس  یمسئله طراح
شده ن ییش تعیپ ن هدف ازیه بهتراست که ب  یران اتوبوساز خطوط  يا ن شبکهییمسئله تع ،موضوع
ن یرد. ایع انجام گیسر اتوبوسا بدون حضور خطوط یممکن است در حضور امر  نی. ادا کندیدست پ

است. تابع تناسب به  دا کردهیپاختصاص  یکیتم ژنتین مسئله با استفاده از الگوریحل ا يمطالعه برا
ر شبکه دارد و اپراتو يرا برا ينه کمتریف شده که هزیتعر یران اتوبوسعنوان منفعت کاربران شبکه 

را  اتوبوس يرهایکه به طور مناسب مس د به حداکثر برسدیموجود با يت هایبا توجه به محدودنکه یا
اتوبوس شهر و خطوط  یاساس يمحاسبه تابع هدف به داده ها. گرددع یدر حوزه مورد مطالعه توز

موضوع به سرعت محاسبه ن یا ،نیندارد. بنابرا یکیتراف یصیج تخصیبه نتا يازیدارد و ن یبستگ يشهر
ه و یق تجزیاز طر يمناسب متعدد يسازد. راه حل ها یع تر میک را سریتم ژنتیشده و عملکرد الگور

ر یمس ییایع جغرافید شده است که بر توزیمسئله تول ير پارامترهاییت توسط تغیل حساسیتحل
ن حل شده و اندازه یگزیهر شبکه اتوبوس جا يص شبکه برایمسئله تخصگذارد.  یر میاتوبوس تاث

ه ی( تجز یل چند هدفیه و تحلیتجزد. ریگ یقرار م یابیارز آنان مورد يبرا ییمتعدد از کارا يها يریگ
 ،جهیانجام گرفته است. در نت یستم وزنیس 14و  ییکارا يریاندازه گ 10ل تطابق) بر اساس یو تحل

  است. ده یشنهاد گردیران پیا ،شهر مشهد يبرا یران ک شبکه اتوبوسی
  

   خطوط اتوبوسرانی ، الگوریتم هاي بهینه سازي ، کروموزوم) ، GAالگوریتم ژنتیک ( کلیدواژه :
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  مقدمه 
ت ها مانند اندازه ناوگان و یمحدود یکه خطوط اتوبوس را با توجه به برخ یاتوبوس رانشبکه  یطراح

حمل و نقل است. به طور  يزین مسائل مهم در برنامه ریاز مهم تر یکی ،کند یجاد میا يبودجه بند
 ،ستگاه هایانتظار در ا یات نقل و انتقال مانند زمان طوالنیدر عمل ياریکاربران با مسائل بس ،یکل
ن یشتریکه ب ییرهایاتوبوس و مس يرهاین مسیب قیعدم تطب ،دن اتوبوسیق نبودن زمان رسیدق

کاربران به سمت  یشود تا برخ یق باعث مین حقایمواجه هستند. ا یت ناکافیمسافر را دارد و ظرف
 یم یه شخصیط نقلیاثرات نامطلوب استفاده از وسا یبرخدا کنند. یش پیگرا یشخصحمل و نقل 

ش یافزادرو و وو استهالك قطعات خ یدگییسا ،ش مصرف سوختیشبکه و افزا یتواند ازدحام و شلوغ
ن یشود ا یرد نقل و انتقال معملک يمدآکه موجب ناکار یل اساسیاز دال یکیتعداد تصادفات باشد. 

د یبا یران ک طراح شبکه اتوبوسیدهد.  یشبکه را پوشش نم یخطوط اتوبوس به خوبکه است 
 با توجهر ین مسیق انتخاب بهتریاز طر توان ین کار را میا که ،باشدشده ذکر  دهدفش برداشتن موار

  . دادمناسب انجام  يها یفراوانبه 
اندازه ناوگان و بودجه، نباید تمامی مسیرها در یک شبکه اتوبوس رانی را  به دلیل ناکارایی و کمبود در

 یعمل یپوشش کل شبکه با خطوط اتوبوس ران ،به عالوهدر نظر گرفت زیرا این کار بهینه نخواهد بود.
شبکه با توجه به اندازه  یداشتن حداکثر پوشش ده ين خطوط را براید بهتریطراح با ،نیست. بنابراین

  انتخاب کند.  ،در نظر گرفته شده يت هایگر محدودیو د ناوگان
ک مسئله ین یا ،اولباشد.  یار مشکل میبس يل مختلف مسئله ایبه دال یشبکه اتوبوس ران یطراح

 ،اتوبوس ها یفراوان ،نهیهز ،مانند یشبکه اتوبوس ران یدر طراح ياست. عوامل متعدد ياریچند مع
ن اهداف یاز ا ید در نظر گرفته شود. برخیو اندازه ناوگان بامسافت  یزمان ط ،پوشش خطوط اتوبوس

 ینه میش هزیباعث افزا یش پوشش خطوط اتوبوس رانیافزا ،مثال يگر در تضاد هستند. برایکدیبا 
ش ین کار باعث افزایدارد که ا يشتریب ياز به اتوس هایمسافت ن یکاهش زمان ط ،نیشود. همچن

 شود یم در نظر گرفته یشبکه اتوبوس ران یدر طراح که ین عواملیب ،نی. بنابراگردد یاندازه ناوگان م
م یح تصمیعدد صح يرهایمتغ ين مسئله دارایا یاضیر يفرمول بند ،. دومداشته باشدتعامل وجود 

ه در یل نقلیو تعداد وسا یکه خواص متفاوت خطوط اتوبوس مانند فراوان یژه زمانیبه و ،است يریگ
 ،جهیک خط خاص اتوبوس است. در نتیمربوط به  يریم گیر تصمید. هر متغمدل در نظر گرفته شو

است که  يادیز يریم گیح تصمیعدد صح يرهایمتغ يک شهر بزرگ دارای يک شبکه برای یطراح
قادر  ،و محدود یانشعابح مانند یحل برنامه عدد صح يروش ها ،جهیکند. در نت یمتر ده یچیمدل را پ
ممکن است آنان راه حل ممکن  ،نیستند. عالوه برایبزرگ ن يشهر يرابن مسئله ینه ایبه حل به

 يبرا یلیرتحلیغ يروش ها ،ن موردیند. در ادا نکنیپ یاز زمان محاسبات یمنطق را در مقدار یمناسب
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مورد  ين زمان راه اندازیر مناسب در کوتاه تریامکان پذ يافت راه حل های ين مسئله برایحل ا
  رد. یاستفاده قرار گ

ک روش یمورد استفاده است که  یلیرتحلیغ ين روش هایاز گسترده تر یکی)  GAک ( یتم ژنتیالگور
ا در ینه ین راه حل ها اغلب به بهی. اباشد یم ينه سازیافت راه حل ها جهت مسائل بهی يبرا یقیتحق
ق دارد تعل یلیرتحلیغ یجهان يک جستجویبه  GAباشد.  یک مینه نزدیبه يموارد راه حل ها یبرخ
انتخاب و  ،جهش ،مانند وراثت یکیولوژیب يک هایو از تکنباشد  یخاص م یتکاملتم یک الگوریکه 

از کروموزوم ها راه حل  یتید که در آن جمعگرد یاجرا م یبه عنوان روش GAرد. یگ یتقاطع الهام م
ک یراه حل در  ،یشود. به طور سنت یت بهتر میکه باعث بهبود در ارائه جمع دهند یرا ارائه م ییها

ز ممکن است. به طور یگر نید يوه هایبه ش ياما رمزگذار ،شود یها نشان داده م1ها و  0 یرشته جفت
د کرده اند. در هر یکروموزوم ها را تول یکه به طور تصادف شود یشروع م یتیعاز جم یابیمعمول ارز

 یمحاسبه م ،شود یده میاسب نامت مطابق با تابع هدف که تابع تنیدر جمع کروموزوممقدار هر  ،نسل
گردند ( بر  یانتخاب م یت کنونیاز جمع یو تصادف یاتفاقچندگانه  يها کروموزوم ،نیبنابراگردد. 

ب شده و ین کروموزوم ها دوباره ترکیا ،گریگردند. به عبارت د یم  اصالح اساس تابع تناسب آنها) و
د پس از آن یت جدیجمعکنند.  یدا میش پت جهیاز جمع يدیبه شکل جد یاحتماالً به طور تصادف

رسد که  یان میتم به پایالگور یزمان ،یرد. به طور کلیگ یتم مورد استفاده قرار میالگور يدر تکرار بعد
افت ین شده ییش تعیبا تابع تناسب از پ یکروموزوما یا حداکثر تعداد تکرارها بدست آمده باشد و ی

  شود. 
ن شده است. یتدو GAبا استفاده از  یشبکه اتوبوس ران یطراح ياد بریک روش جدی ،ن مقالهیدر ا
دهد و  یرا نشان م یک شبکه اتوبوس رانیا یخطوط اتوبوس  يمجموعه ا کروموزومهر  ،ن روشیدر ا

ک را داشته باشد. ارزش یا یبرابر صفر  یارزش دتوان یک خط اتوبوس است. هر ژن می یهر ژن به معن
انتخاب   j یدر شبکه اتوبوس ران iاست که خط اتوبوس  ین معنیبه ا  jم در کروموزو iژن  يک برای

نه شبکه یتابع هدف شامل منافع و هز ،شد. به عالوه ین صورت انتخاب نمیر ایشده است؛ در غ
بهره شبکه اتوبوس نه به حداکثر برساند. یهز يکند تا بهره را منها یتالش م GAبوده و  یاتوبوس ران

ک تابع از یف شده که به عنوان ینه آن تعریو هز تحت پوشش اتوبوس يستگاه هایبه عنوان ا یران
ار راحت بوده و زمان ین روش بسیمحاسبه تابع هدف در اگردد.  یمحاسبه م یطول شبکه اتوبوس ران

  د. یآ ین روش به حساب میت این مزیتر ین امر اصلیرد. ایگ یرا م یکم
ن شهر یشهر مشهد به کار گرفته شده است. مشهد دوم یشبکه اتوبوس ران یطراح ين روش برایا

مشهد  يبرا یون نفر را داراست. شبکه اتوبوس رانیلیم 1ش از یب یتیباشد و جمع یم رانیبزرگ در ا
ص شبکه یتخص يبا استفاده از روندهاج یخط اتوبوس را دارا بود. نتا 114ن مطالعه یدر زمان ا

عملکرد   يریل قرار گرفت تا اندازه گیو تحل هیورد تجزم EMME/2شده در نرم افزار  يگذاریجا



 

 ٤

است  ياریچند مع يریم گیک روش تصمیکه  ل تطابقیه و تحلین زده شود. تجزیمشبکه اتوبوس تخ
افت ی يج نشان داد که راه حل هاین ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایگزین جایبهتر ییشناسا يبرا

  کند.  یعمل م ،گرید يائه شده توسط روش هابهتر از راه حل ار GAله یشده به وس
 یمورد بررس یشبکه اتوبوس ران یدر مورد طراح يابتدا نوشته ا ،دیآ یکه در ادامه م ییدر بخش ها

 یاتیگردد که شامل جزئ یح میتشر یشبکه اتوبوس ران یطراح يبرا GAروش  ،رد. سپسیگ یقرار م
 ين پارامترهایف کروموزوم و ژن و تخمیتعر ،هدفعناصر تابع مانند  يموارد يدر مورد فرمول بند

  رد. یگ ینده مورد بحث قرار میمطالعات آ يبرا یشنهاداتیو پ يریجه گینت ،تیشود. در نها یمختلف م
  

  اسناد یبررس

قرار خواهد گرفت. در  یمورد بررس یشبکه اتوبوس ران ینه طراحیدر زم یمطالعات قبل ،ن بخشیدر ا
ات آن پوشش داده ینه و اهداف و فرضین زمیدر ا یمهم قبل يتالش ها از یاول برخ یبخش فرع

ن در استفاده از است که محققا یمطالعات قبل يت هایدوم شامل محدود یخواهد شد. بخش فرع
  ن مسئله با آن مواجه بوده اند. یحل ا يل برایرتحلیغ يروش ها

  
  یمطالعات قبل

ت کرده یفعال یشبکه اتوبوس ران یطراح يتلف بر رومخ يا استفاده از روش هااز محققان ب ياریبس
(  يروش تئور ،توان به دو گروه یرا م  یران شبکه اتوبوس یطراح يبرا يشنهادیپ ياند. روش ها

  کرد.  يطبقه بند ی) و روش عملينظر
  

  )ي( نظر يتئور يروش ها

رکز دارد. طول ن موضوع تمیا یاضیفقط بر مسائل ر یشبکه اتوبوس ران یطراح يتئور يروش ها
ن مدل ها یهستند که در ا يریم گیتصم يرهایشرفت زمان از متغیستگاه ها و پین ایفاصله ب ،ریمس

را کاهش داده و منفعت کاربران را  یاتیعمل ينه هاین مدل هزیهدف در ا يمشاهده شده اند. تابع ها
  به حداکثر رسانده اند. 

 ،)1979وول (ین ،)1973ن وجود هاردل ( یبا ا ،باشد یم یمدائ يضاتقان مدل ها بر اساس یاز ا یبرخ
ن روش ها استفاده کرده اند که یاز ا يهستند که به گونه ا یکسان 1)1982کسون ( یکوکور و هندر

                                                
1 Hurdel, Newell, Kocur and Hendrichson 
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 تالش کردند که تابع 1)2003گوان و همکارانش (  ،مثال يبرا ر در نظر گرفته اند.یتقاضا را انعطاف پذ
مسافت توسط مسافران که در ارتباط با  یوس و مجموع فاصله طتعداد و مجموع طول خطوط اتوب

اگرچه د. نتعداد نقل و انتقاالت را به حداقل برسان يت هایت و محدودیظرف ،ر بودهیحدود طول مس
ن آنها به طور یشتریآنها که ب يراه حل ها ،ن مدل ها وجود داردیدر ا يادیز يریم گیتصم يرهایمتغ
 یکارآمد نم یشبکه اتوبوس ران یطراح یواقع ياینبوده و در دن یعمل ،ندمحاسبه شده شده ا یبیتقر

  نه حل کنند. یتوانند مسائل کوچک را به طور به ین مدل ها میباشند. ا
  

   یعمل يروش ها

طراحان  ،ياتوبوس استفاده کرده اند. مانند طراحان تئور یگر از طراحان شبکه از خطوط واقعیگروه د
  و حداکثر ساختن منفعت کاربر هستند. یاتینه عملیقل ساختن هزز هدفشان حداین یعمل
) و 1979مندل (  ،)1974سلمان و همکارانش (  ،)1987ن و سالمان (ین گروه لمپ کیشگامان در ایپ

 ،)1979س و همکارانش ( ین افراد به جز دوبویا یتمامبوده اند.  2)1979س و همکارانش ( یدوبو
 ،م کردند: اولیرا به دو مسئله متفاوت تقس یآنان مسئله اصل ،د. به عالوهتقاضا را ثابت در نظر گرفتن

ا ی یاتینه عملیآنان هز ،. سپسهر خط يشرفت برایمحاسبه زمان پ ،خطوط اتوبوس و دوم یطراح
  ستم را محاسبه کردند. یس ییکارا
کردند. هدف از  یس طراحیدر انگل يشهر يرا برا یک شبکه اتوبوس رانی 3)1966نز و همکارانش (یال
مسافت  یزمان ط ،اتوبوس ستگایبه حداقل رساندن مجموع زمان شامل زمان انتظار در ا ین طراحیا

بوده است. آنان  ستگاه اتوبوس تا مقصدیستگاه اتوبوس و از ایاز مبدأ تا ا ياده رویو زمان پ در اتوبوس
هر  يکرده و اندازه ناوگان برا را محاسبه يشرویدا کرده و سپس زمان پین خطوط اتوبوس را پیبهتر

ن خطوط اتوبوس مورد استفاده یدا کردن بهتریپ يتم ساده برایک الگورین کردند. ییخط اتوبوس را تع
که مجموع کل یکرد در حال یهر خط اتوبوس را دنبال م يبرا يشروین زمان پییقرار گرفت که تع

کوچک مورد استفاده قرار  يشهرها ياند براتو یتم مین الگوریبود. ا را به حداقل رساندهزمان آنها 
  ست. یبزرگ مناسب و کارآمد ن يشهر ها ياما برا ،ده نداردیچیپ يرد و شبکه ایگ

 یشهر بمب يشنهاد کرد و آن را برایپ یشبکه اتوبوس ران یطراح يرا برا یتمیالگور 4)1981بنسال (
 ،ن کرده بودییر گرفت و اندازه ناوگان را تعتم که تقاضا را ثابت در نظین الگوریدر هند استفاده کرد. ا

بود اما قسمت مهم  یاضیک مدل ریتم او یکل و مجموع زمان را به حداقل رساند. الگور یاتینه عملیهز

                                                
1 Guan et al. (2003) 
2 Lampkin and saalmans, Silman, Mandle and Dobois 
3 Lines 
4 Bansal 
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تم مستقل نبود که بتوان آن را در هر یک الگوریداشت و  یل گر بستگیتمش به تحلیو عمده الگور
  مورد استفاده قرار داد.  ییجا
در  ین عوامل شبکه اتوبوس رانیرا مهم تر يریو انعطاف پذ یمسئله سادگ 1)1986لسون (یدر و ویس

مسافت و زمان  ینه ناوگان و مجموعه زمان از جمله زمان طینظر گرفتند. هدف آنها حداقل کردن هز
را در نظر گرفتند که سطح خدمات را در خطوط  ییت هایاز محدود یآنان برخ ،نیانتظار بود. همچن

ه حل تم آنان رایداشت. الگور ین سطح قابل قبول خدمت نگه مین ترییشتر از پایتلف اتوبوس بمخ
  .قرار نگرفت ینه مورد بررسیبهراه حل ن یان مقاله یدر ا یلرا ارائه داد و يریامکان پذ
خطوط اتوبوس را در مدل خود به حداکثر  یتیپوشش جمع 2)1996جندرائو و لپورت (  ،دوفورد
نقل و انتقاالت مورد  يزیبرنامه ر يمحل و مدل ها ياز مدل ها يارین امر در بسیه اند کدرسان

توسط خطوط  یتیخطوط اتوبوس مهم تر از پوشش جمع یاستفاده قرار گرفت. اگرچه پوشش گردش
 لهیبه وسپوشش داده شده  يک خط اتوبوس و تعداد گردش های یتین پوشش جمعیاما ب ،است

ش یز افزایتعدا گردش ها ن ،دا کندیش پیت افزایکه جمع یزمان ،قتید. در حقاتوبوس رابطه وجود دار
  در تابع هدف پوشش داده نشده است.  یاتینه عملین است که هزیق این تحقیب ایاز معا یکیابد. ی یم
  

  یشبکه اتوبوس ران یطراح يبرا یلیرتحلیغ يروش ها

که در نظر گرفتن  ،وجود دارند یبوس رانشبکه اتو یدر مسئله طراح ياریبس يریم گیتصم يرهایمتغ
ز یرا ن یمحاسبات ين زمان راه اندازیش داده و همچنیاندازه مسئله را افزا يزیآنها در برنامه ر یتمام
  ستند. ینه نین مسئله به طور بهیمرسوم قادر به حل ا يروش ها ،دهد. به عالوه یش میافزا
ن مسئله یا اریز ،باشد یده میچیمشکل و پ يله اک خط نقل و انتقال مسئی ير برایدا کردن مسیپ

و  هدر دسترس نبودها ن داده یشتر ایکه ب دارد ياریبس يورو ياز به داده هایبوده و ن ياریچند مع
کوچک و فقط  يشهرها يکه در باال ذکر شد برا ییروش ها ینه بر است. تمامیز هزیآنها ن يجمع آور

 ،نیباشد. بنابرا ید میمف ،نه آن استیبزرگ که دور از راه حل بهمسائل  يبرا یارائه راه حل عمل يبرا
مسائل  یلیر تحلیغ يرد. روش هاید مورد استفاده قرار گیحل مسائل بزرگ با يبرا يگرید يروش ها
ق یتحق يآنها برا ،نیکنند. همچن یت ها راحت تر میاز محدود یاس بزرگ را ساده کرده و برخیدر مق

 یمتفاوت و مختلف يدر کوتاه مدت از روش ها یعمل ییدا کردن راه حل هایو پ یعمل يدر حوزه ها
 یطراح يبرا یلیرتحلیمتاغاز روش  4)2006نگ (یو ژائو و ز 3)2003(ژائو و گان کنند.  یاستفاده م

                                                
1 Ceder and Wilson 
2 Dufourd, Gendreau, and Laporte 
3 Zhao and Gan 
4 Zhao and Zeng 
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تم یالگور ،د (بازپخت)یتبر يه سازیشباز  یبیکه ترک ،کردند استفاده یبیشبکه نقل و انتقال ترک
و  صانهیحر يک جستجوی) 2004(1ژائو و اوباکا ،ن وجودیباشد. با ا یصانه میو حر ممنوعه يجستجو
به حداقل رساندن تعداد نقل و انتقال ها و حداکثر کردن پوشش شبکه  يع را برایصعود سر يجستجو

خطوط اتوبوس به شبکه موجود  ياضافه کردن تعداد يبرا 2) 1993در (یونگ و اشنایاجرا کردند. ز يا
و  ها گردش يبه جا یک شبکه عصبیت خدمات را بهبود بخشند. یفیاستفاده کردند تا ک GA از روش
شامل زمان انتظار و  وتابع تناسب بوده  یابین کار به منظور ارزید که ایمسافر استفاده گرد ییجابجا
را مورچه  یروش کلون یشبکه اتوبوس ران یطراح يبرا 3)2005و و همکارانش (یشده است.  ینه میهز
ان مسافر با توجه به یرساند و جر ین ساختند. تابع هدف تعداد نقل و انتقال را به حداقل میتدو

  رساند.  یبه حداکثر مرا ت طول خط اتوبوس یمحدود
 ،مسئله یدگیچیبا توجه به پ اما ،دا نکردن باشندیجه دست پین نتیآنان به بهتراست اگرچه ممکن 

شتر یکه در ب ییده اند. از آنجایجاد گریانه بوده و به سرعت یبه يهاک به راه حل یج نزدین نتایاغلب ا
دا یپ یلیرتحلیغ ياستفاده از روش ها یت اصلیمز ،افت نشودیتواند هرگز  ینه میموارد راه حل به

  باشد.  یج خوب در کوتاه مدت میکردن نتا
  

   GAبا استفاده از  یشبکه اتوبوس ران یطراح

GA ک مسئله یحل  ين مقاله برایاست که در ا یلیرتحلیمتاغ يش هان رویاز قدرتمندتر یکی
 يروش ها یت اصلیمسئله مز يده و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. ساده سازیچیپ

 GAگردد در روش  یمحاسبه م یتابع هدف ساده شده که به راحت ،مثال ياست. برا یلیرتحلیمتاغ
 GA ،جهیکند. در نت یم ییصرفه جو یقابل توجه ه طورب يشده و در زمان راه انداز در نظر گرفته

ر یز یفرع يع تر عمل کند. بخش هایبهتر سر يافتن راه حل های يبرا یعمل يتواند در حوزه ها یم
  دهد.  یح میتوض یشبکه اتوبوس ران یطراح ين مقاله برایرا در ا GAاستفاده از روش  یچگونگ

  
  یران شبکه اتوبوس یطراح يبرا GAاستفاده از 

ن یگردد. در ا یف میتعر یشبکه اتوبوس ران يبرا یبه عنوان منفعت یتیق پوشش جمعین تحقیدر ا
ن یاست که تمام شهر را تحت پوشش قرار دهد. با ا يشبکه ا ، ین شبکه اتوبوس رانیبهتر ،مورد
ساختن اجازه فراهم  یمنابع مال يت هایرا محدودیباشد ز ینم ین امر قابل قبول و عملیا ،وجود

                                                
1 Zhao and Ubaka 
2 Xiong and Schneider 
3 Yu et al. (2005) 



 

 ٨

از طول شبکه اتوبوس  یبه عنوان تابع ینه شبکه اتوبوس رانیهز ،نیدهد. بنابرا یرا نم ين شبکه ایچن
برابر بوده که  ینه شبکه اتوبوس رانیهز يدر نظر گرفته شده و تابع هدف با منفعت کاربر منها یران

عت کاربر از شبکه اتوبوس منف ،به حداکثر برسد. همانطور که اشاره شدد یبان مقدار یشود ا یتالش م
 ،نیگردد. بنابرا یف میخطوط اتوبوس تعر یتمام يبرا ت تحت پوششیجمعاز  یبه عنوان تابع یران

شبکه  (سود) منفعتمشترك در  یتیپوشش جمع ،داشته باشند یگر تالقیکدیاتوبوس با اگر دو خط 
ن خطوط یا يطول هر دو يبرا ینه شبکه اتوبوس رانیهز ،گردد یک بار محاسبه میتنها  یاتوبوس ران

ن خطوط اتوبوس نامزد شده یاز ب GAروش گردد.  یمحاسبه شده که موجب کاهش تابع هدف م
تم ین الگورین ایکند که تابع هدف را به حداکثر برساند. بنابرا یرا انتخاب م یخطوط اتوبوس

  ر را دارا باشد: یز یژگیکند که سه و یرا انتخاب م ییرهایمس
  شهر را پوشش دهد. مناطق شلوغ .1
 ن خطوط مختلف اتوبوس را به حداقل برساند.یو برخورد ب یتالق .2
 نه شبکه را به حداقل برساند. یا هزی یطول شبکه اتوبوس ران .3

 
  خطوط اتوبوس نامزد شده 

ه ین خطوط در تجزینامزد در نظر گرفته شد. ا يرهایخط اتوبوس به عنوان مس 130شهر مشهد  يبرا
 GAشدند. روش  ییگنجاندن در شبکه شناسا يبالقوه خوب برا يرهایه عنوان مسه بیل اولیو تحل
د. یشده استفاده گرد یطراح یک شبکه اتوبوس رانیرمجموعه از آنها به عنوان ین زیانتخاب بهتر يبرا

 يمتفاوت برا يرهایمس ،شود یانتخاب نم ییخطوط اتوبوس نامزد در راه حل نها یچون تمام
 يبرا GAگر با استفاده از روش یقصد مهم در نظر گرفته شدند. به عبارت دمبدأ و م يرهایمس

خطوط باشد.  یر نامزد سودمند میک مسیر به عنوان یدر نظر گرفتن هر مس ،ن خطوطیانتخاب بهتر
شهر را  یاصل يابان هایمناطق و خ یتمام ،شوند: اول یل میاست تحصیر نامزد طبق سه سیمس

 ،سوم داشته باشد. وجود ستگاه توقفیک ایر یاز هر مس یانینقطه پا ر هردحداقل  ،پوشش دهند. دوم
نامزد در نظر گرفته  يرهایو حومه شهر در مس يبرون شهر يرهایمس يس برابوخطوط اتوخدمات 

توقف  يستگاه هاین ایک تریر متصل به نزدیک مسید یرا هر منطقه حومه شهر باینشده است ز
وجود  يمناطق برون شهر يبرا يگریقابل توجه د يانتخاب ها ،قتیدر حقاتوبوس ها داشته باشد. 

ر خود را یمس یبتوانند به راحتافراد شود  ین باعث میستگاه توقف دارد که ایا 12ندارد. شهر مشهد 
 يدرون شهر يرهایدا کردن مسیبر پ GAروش  ،نیگر استفاده کنند. بنابرایر دهند و از خطوط دییتغ

 يبرا GAشده توسط  ییشناسا يرهاید به مسیرا با يبرون شهر يرهای. مسدا کرده استیتمرکز پ
  اضافه کرد.  یل شبکه اتوبوس رانیتکم
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   ت تحت پوششیجمع 
ده که در مناطق اطراف یف گردیاز افراد تعر يستگاه به عنوان تعدادیهر ا يبرا یتیپوشش جمع

تواند به عنوان  ین منطقه میا ،نید. بنابراندارن يادیستگاه اتوبوس فاصله زیستگاه وجود دارند و تا ایا
باشد.  یپا م 1500آن برابر با  يستگاه قرار داشته و شعاع هایره استفاده گردد که مرکز آن در ایک دای

ک منطقه مشترك باشند ی يدارا وستگاه باشد یممکن است که منطقه پوشش داده شده شامل دو ا
 یتیبا مناطق و جمعمنطقه  141 يدارد. شهر مشهد دار یگستگاه بستین دو این امر به فاصله بیکه ا
ک منطقه قرار یش از یستگاه ممکن است در بیا منطقه تحت پوشش ،نیشده است. بنابرا یطراح

  گردد:  یر محاسبه میب زین منطقه تحت پوشش به ترتیرد. ایگ
ك ندارند مشتر يگر منطقه ایمناطق د يستگاه هایستگاه با ایک ای منطقه تحت پوششاگر  - 1

ستگاه و هر حوزه به طور ین ایمنطقه مشترك ب ،چندگانه قرار داشت ياما در حوزه ها
   گردد.  یجداگانه محاسبه م

ستگاه در ین دو این ایدا کرد و همچنیپ یگر تالقیکدیستگاه با یدو ا منطقه تحت پوششاگر  - 2
تگاه و حوزه محاسبه سین هر دو اینه تنها منطقه مشترك ب ،چندگانه قرار داشتند يحوزه ها

 گردد.  یستگاه با هر کدام از حوزه ها محاسبه مین منطقه مشترك دو ایبلکه همچن ،گردد یم
ستگاه یا منطقه تحت پوشش ،رهیدا a-1نشان داده شده است. در شکل  1 شکلن موارد در یهر دو ا

A ک و دو قرار دارد. ی ياست که در حوزه هاA1 ستگاه یا پوششمنطقه تحت ن یمنطقه مشترك بA 
و حوزه دو  Aستگاه یا منطقه تحت پوششن یمنطقه مشترك ب A2 ،ک است. به طور مشابهیو حوزه 

  است. 

  
  

آنها در دو حوزه  يبوده و هر دوپوشش  ک منطقه تحتی يدارا Bو  A يستگاه هایا ، b-1در شکل 
ک یو حوزه  Aستگاه ین منطقه تحت پوشش از ایمناطق مشترك ب A2و  A1 ،ن موردیقرار دارد. در ا

ن منطقه تحت پوشش از یمناطق مشترك ب B2و  B1 ،باشند. به طور مشابه یب میو حوزه دو به ترت
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منطقه تحت پوشش قرار  Bو  Aستگاه یمنطقه مشترك ا C1ک و دو است. یو حوزه  Bستگاه یا
  مشابه با حوزه دو است.  يستگاه هایمنطقه مشترك ا C2 ،ک است. به طور مشابهیگرفته در حوزه 

ستگاه ین هر دو ایت تحت پوشش مشترك بین جمعیستگاه و همچنیهر ا يت تحت پوشش برایجمع
ت هر حوزه محاسبه گردد. در یع جمعیکه در باال ذکر شد و توز یمناطق ییله شناسایتواند به وس یم
  گردد: ی) محاسبه م1ت تحت پوشش از هر خط اتوبوس طبق با معادله (یجمع ،جهینت

  
  ن معادله:    یدر ا

Yj : ت تحت پوشش خط اتوبوسیجمعj؛  
Xi  : ستگاه یت تحت پوشش ایجمعi؛  
Zjk : يستگاه هایت تحت پوشش مشترك ایجمع i   وk   ؛ و  
nj خط اتوبوس  يستگاه های: تعداد اj  .  
ر یب زیتواند به ترت یهر جفت خط اتوبوس م يت تحت پوشش مشترك برایجمع ،پس

  محاسبه گردد: 

  
  Rij ت تحت پوشش مشترك خطوط اتوبوس ی: جمعi   وj   
) 3توان مطابق معادله ( یرا م یک شبکه اتوبوس رانی يت تحت پوشش برایمجموع جمع ،جهیدر نت

  محاسبه کرد: 

  
  نجایدر ا
Pi یت تحت پوشش شبکه اتوبوس رانی: مجموع جمع i ؛  
ni  :یشبکه اتوبوس ران تعداد خطوط اتوبوس موجود در i   ؛ و  
Si ی: مجموعه خطوط اتوبوس موجود در شبکه اتوبوس ران i  .  
  
  ف کروموزوم و ژن یتعر

استفاده کردند.  یشبکه اتوبوس ران یطراح يبرا GAاز روش  1)2002نوت (یا و کاروتیکارام ،یلیب
ن ژن یر و دومیمس یفراوان ن ژن نشان دهندهیهر خط اتوبوس در نظر گرفتند. اول يآنها دو ژن را برا

                                                
1 Bielli, Caramia, and Carotenuto 
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ر فعال یا غیر را در شبکه مشابه فعال یچ خاموش/ روش است که استفاده از مسیک سوینشان دهنده 
 ید تمامیبا ،نیدر تابع هدف استفاده کردند؛ بنابرا ییص جابجایتخص يها یسازد. آنها از خروج یم

  ص دهند.یدر هر تکرار به طور جداگانه تخص را یاتوبوس ران يشبکه ها
ا صفر یک یتواند مقدار  یک خط اتوبوس بوده و میند یهر ژن نما ،قین تحقیدر ا يشنهادیدر روش پ

ژن  130 يبوده و حاو یک شبکه اتوبوس رانیهر کروموزوم نشان دهنده  ،را داشته باشد. به عالوه
نشان   jوموزوم در کر iژن  يک برایک خط اتوبوس نامزد است. مقدار یاست که هر کدام متناظر با 

ن صورت یر ایانتخاب شده است؛ در غ  j یدر شبکه اتوبوس ران iتعداد خط اتوبوس دهد که  یم
( کروموزوم) برابر با تعداد  یتعداد خطوط اتوبوس در هر شبکه اتوبوس ران ،نیشد. بنابرا یانتخاب نم

  ک است. یاست که مقدار آن  ییژن ها
  

   GAتابع هدف در 

ف ینه آن تعریهز يمنها یبرابر با نفع شبکه اتوبوس ران GAتابع هدف در  ،اشاره شد همانطور که قبالً
از  ینه شبکه تابعیت تحت پوشش آن بوده و هزیاز جمع یتابع یگردد. منفعت شبکه اتوبوس ران یم

 یح داده میتوض ینه شبکه اتوبوس رانیاز نفع و هز یمحاسبات ،يبعد يدر بخش هاباشد.  یطول آن م
   شود.

  
  یمنفعت شبکه اتوبوس ران

گردد. زمان  یف میمسافت تعر یاز کاهش در مدت زمان ط یبه عنوان تابع یمنفعت شبکه اتوبوس ران
 يمسافت برا یبهتر است. کاهش در زمان ط یشبکه اتوبوس ران یمسافت کمتر به معن یط

 يمستقل از تقاضا ییجابجا يرا تقاضایشود ز یکاربران در تابع هدف در نظر گرفته نم يخودروها
 یمسافت خودرو نم یرا بر مدت زمان ط یر قابل توجهیتاث یر در شبکه اتوبوس رانییخودرو بوده و تغ

 بهشده  یط يرهاین گروه شامل مسیو نقل انتقال شامل دو گروه است. اول ییجابجا يگذارد. تقاضا
کاربران در گروه  ،گریارت دخط اتوبوس وجود نداشته باشد. به عبکه  یاست به شرط یله تاکسیوس

آنان  ،نیدن به مقصد پرداخت کنند. بنابرایع تر رسیسر يرا برا يشتریکنند که پول ب یاول قبول م
ا ی ین صورت از تاکسیر ایکنند در غ یاستفاده م از آن که خطوط اتوبوس در دسترس باشد یزمان
کاربران گروه دوم از  ،در مقابلکنند.  یر خود استفاده میکردن مس یط يگر برایه دیط نقلیوسا

 ،گریکنند. به عبارت د یاستفاده م ياده رویمسافت نسبت به پ یکاهش زمان ط يخطوط اتوبوس برا
 یموجب کاهش زمان ط یت شبکه اتوس رانیفید بوده و بهبود کیآنها مف يبرا یشبکه اتوبوس ران

له یر به وسیکردن مس یط زمان طمتوس ،شهر مشهد يشود . بر اساس داده ها ین افراد میمسافت ا
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 ياده رویسرعت پل/ ساعت و متوسط یما 10متوسط سرعت اتوبوس برابر با  ،لیما 5اتوبوس برابر با 
). در 2003شهر مشهد سال  يبرا يشنهادیستم حمل و نقل پیباشد ( س یل/ ساعت میما 3برابر با 

  ا: مسافت با استفاده از اتوبوس برابر ب یکاهش زمان ط ،جهینت

  
که منفعت شبکه  ید در حالیمحاسبه گرد یت تحت پوشش شبکه اتوبوس رانیجمع 3- 1- 2در بخش 
د یرا با یت تحت پوشش شبکه اتوبوس رانیجمع ،نیاست. بنابرا ییجابجا ياز تقاضا یتابع یاتوبوس ران

 یر گردش مبار در شه 1,6هر نفر در روز  ،شهر مشهد يکرد. طبق داده ها ییجابجا يل به تقاضایتبد
روزانه برابر با  ي% و سهم ساعت اوج از گردش ها20از خط اتوبوس به طور روزانه برابر با سهم  ،کند
نشان   piاگر  ،نی). بنابرا2003مشهد در سال  يبرا يشنهادیستم حمل و نقل پی% است ( س10

اوج برابر است اتوبوس در ساعت  يتقاضا برا ،باشد i یت تحت پوشش شبکه اتوبوس رانیدهنده جمع
  با: 

  
  

ساعت بود و طبق  -هر مسافر يدالر برا 4برابر با  2001ران در سال یدر ا یارزش زمان ،نیعالوه بر ا
مشهد در  يبرا يشنهادیستم حمل و نقل پیاست ( س 0,45برابر با  q ،مطالعات حمل و نقل در مشهد

  :برابر است با i یمنفعت شبکه اتوبوس ران ،جهی). نت2003سال 

  
  
   ینه شبکه اتوبوس رانیهز

انتخاب  2003مشهد در سال  یشبکه اتوبوس ران يداده ها ،ینه شبکه اتوبوس رانیمحاسبه هز يبرا
نه یهز ،هزار دالر است. به عالوه 60د برابر با یک اتوبوس جدیمت یق ،ن داده هایشده است. طبق ا

ه در یله نقلینه ثابت وسید به عنوان هزیبااست که  ینه ثابتیدرصد از هز 60 یبیبه طور تقر یاتیعمل
سال است. مطابق با  15طول عمر اتوبوس حدود  ،ناوگان يگاه داده هایبراساس پانظر گرفته شود. 

دستگاه اتوبوس و  780از به ین شبکه نیا ،شهر مشهد يبرا يشنهادیپ یاتوبوس ران يشبکه هااز  یکی
نه یهز ،نی). بنابرا2003شهر مشهد  يبرا ينهادشیستم حمل و نقل پیل طول دارد ( سیما 2736

نه برابر با یبوده و مجموع هز   در سال اول برابر با یاتیعمل
درصد  10نکه مقدار بهره برابر با یبا فرض ا ،نیبنابراباشد.  یم 
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 15کنواخت ساالنه هر ینه یمجموع هز ،باشد یران قابل قبول میاقتصاد ا ين مقدار برایکه ا ،است

  . برابر است با سال 
رد. در یگ یشب به طور روزانه انجام م 9صبح تا  6روز سال از  365کار نقل و انتقال در  ،به عالوه

  ل از طول آن برابر است با: یک مایهر  يبرا یشبکه اتوبوس ران ینه ساعتیهز ،جهینت

 
  ن:یبنابرا

  
C (l) ( دالر در هر ساعت)؛ و  ینه شبکه اتوبوس رانی: هز  

l  ل).ی( ما ی: طول شبکه اتوبوس ران  
C (l) را  ير و نگهداریو تعم یاتیعمل ،ثابت ينه هایرا شامل هز یشبکه اتوبوس ران ینه ساعتیهز
  دهد.  ینشان م
  گردد: یف میر تعریب زیبه ترت GAتابع هدف در روش  ،نیبنابرا

   
Fi  ی: تابع هدف شبکه اتوبوس ران i ( دالر)؛  
Pi یشبکه اتوبوس ران ت تحت پوششی: جمع i  ؛ و  
Li ل). ی( ما ی: طول شبکه اتوبوس ران  
ان حوزه یکند تا خطوط اتوبوس را انتخاب کند که از م یتالش م GA ،ف از تابع هدفین تعریبا ا
مناطق  یرا از برخ ییر هایمس GAممکن است باعث شود که امر ن یااد عبور کند. یت زیبا جمع ییها

ف شده و هر یتعر GAتوقف در روش  يستگاه هایا ،ن رویتخاب نکند. از اکم ان یتیبا تراکم جمع
را در تعداد خطوط اتوبوس  ینییو حد پا ییک حد باالیاست که  یتیمحدود يستگاه توقف دارایا

ش یا بیک ( یرا انتخاب کرد که  یخطوط اتوبوس GAد در نظر گرفته شوند. اگر یدهد که با ینشان م
گردد.  یمقدار تابع هدف اعمال م يبرا یار بزرگیمه بسیجر ،آورده نکردت را بریک) محدودیاز 
 ینییو پا یین حدود باالیله ایتواند به وس یع خطوط اتوبوس در شهر میمربوط به توز ياست هایس

  . شود يمدل ساز
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  احتمال تقاطع و جهش

 يات نخبه ساالریر عملد ،ده است. به عالوهیبرآورد گرد 0,3و احتمال جهش  0,7احتمال تقاطع به 
)elitism(، يم به نسل بعدیت به طور مستقیدر هر جمع یاتوبوس ران ين شبکه هایپنج تا از بهتر 

  ست.ین یکمتر از نسل قبل ،ن راه حل در هر نسلیبهتراز تابع هدف  ،نیکند. بنابرا یدا میانتقال پ
   EMME/2ج یاز نتا ییص جابجایتخص

در نظر گرفته شده به طور  GSدر تابع هدف  یشبکه اتوبوس ران نهیکه منفعت و هز ییاز آن جا
د یبا رن منظویبه هم ،را در تابع هدف شامل نشده است يمتعدد يارهایده و معیمحاسبه گرد یبیتقر
 يص تقاضایتخص يبرا EMME/2نرم افزار  قرار داد.  یابیمورد ارز يشترین امر را با دقت بیا

 يها يریاندازه گاستفاده شده است و  GAکه در آن از روش  یراناتوبوس  يدر شبکه ها ییجابجا
 یابیارز يعملکرد برا يریگده اندازه  دهد که یص میتشخرا  یعملکرد مربوط به هر شبکه اتوبوس ران

ستم است که ینه اپراتور سیشد. گروه اول هز يم بندین ده اندازه به سه گروه تقسید. ایانتخاب گرد
مسافت اتوبوس (  یط یفاصله جمع ،هینه سرماینده هزیت: اندازه ناوگان که نماسه اندازه اس يدارا

ت یرینه مدینده هزینما یاست و طول شبکه اتوبوس ران ينه نگهدارینده هزیلومتر) که نمایک- اتوبوس
  است.  ییو اجرا

و انتقال  نقل یواقع يک اندازه است که تقاضایبوده و فقط شامل  یگروه دوم منفعت شبکه اتوبوس ران
 یم میر گروه تقسیو به دو ز است نه کاربریباشد. گروه سوم هز یانجام گرفته با خطوط اتوبوس م

 ينه انجام نقل و انتقال بوده و شامل چهار اندازه محاسبه شده فقط برایر گروه اول هزیزگردد. 
فاصله مسافت  عمجمو ،لومتر)یک -مسافت مسافر ( مسافر یفاصله طمجموع کاربران است:  ییجابجا

 مجموع ساعت) و - مسافت مسافر ( مسافر یزمان طمجموع  ،لومتر)یک - مسافر ( مسافر ياده رویپ
نه استفاده از خودرو بوده و شامل دو اندازه یر گروه هزین زیساعت). دوم - زمان انتظار مسافر ( مسافر

له یمسافت وس یزمان طمجموع لومتر) و یک - ن برابریمسافت خودرو ( ماش یفاصله طمجموع است: 
  ساعت). - ن برابریه ( ماشینقل

ل تطابق در نظر یه و تحلیاوت استفاده شده در تجزفعملکرد مت ياندازه ها ين برایستم توزیچهارده س
چند  يریم گیک روش تصمیل تطابق یه و تحلیتجزنشان داده شده است.  1گرفته شده که در جدول 

برجسته بدست  ين هایگزیجا ،گریکند. به عبارت د یم ییسامشابه را شنا ين هایگزیو جا ياریمع
که به  یینهایگزیجا ،نیبنابراباشند.  ین میستم توزیس ياز آنها برا یکیش از یا بیک یند که یآ یم

ر و ینظ ين هایگزین جایتوز يستم هایشتر سیشوند در ب یانتخاب م برجسته ییعنوان انتخاب ها
  باشند.  یمشابه م
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  ج ینتا

دهد. پانزده راه حل ممکن و خوب  ین روش را در شهر مشهد نشان میا يریج به کارگینتا 2ل جدو
ن است یا رمزن یا يصه هایخص نیاز مهم تر یکیبدست آمده است.  GAمشابه از تکرار  يبا تعداد

 دیج مفیاز نتا ياریتوان بس یم ،نیدارد. بنابرا یبستگ انهیرانسل ها به زمان  یکه مشاهده تعداد تصادف
 ینیرمز در ماش ين با اجرایهمچنبلکه  ،مختلف بدست آورد يانه هایرمز در را يانه تنها فقط با اجر

ج ینتا ،2راه حل نشان داده شده در جدول  15گردد. در  یل میز تحصیبه در زمان متفاوت ناشم
 يرهایاد مستعد ،2باشد. در جدول  یمتعدد بدون وقفه م يانه هایرااز  يارین بسیب يبرجسته ا

نشان داده شده  GAو تابع هدف  یداخل يرهایمس يبرا یطول شبکه اتوبوس ران ،یاتوبوس داخل
  است. 

  
  

انتخاب  يراه حل ها يدر نظر گرفته شده برا يارهایمع يبرا EMME/2 يها یخروج 3جدول 
له یکه به وس آن شهر بوده يشده برا ین راه حل طراحیبهتر ،ن راه حلیام 16دهد.  یشده را نشان م
  باشد.  یف میشر یحمل و نقل دانشگاه صنعت يمرکز تکنولوژ



 

 ١٦

  

  
  
نشان  ،انتخاب شده يل تطابق بر راه حل هایه و تحلیتجز يریله به کارگیجه به دست آمده به وسینت
؛ گردد یتکرار م بار 14از  10شتر از یدهد که هشت راه حل از شانزده راه حل انتخاب شده ب یم

ن هشت راه حل یا يبرا GAدهد. تابع هدف  یمحتمل را ارائه م يراه حل ها GAروش  ،نیبنابرا
 یاست و شامل تمام یشبکه اتوبوس رسان یبیده نفع تقرنن امر نشان دهیرا ایز ،ارزش حداکثر ندارد

راه  يبه منظور جستجو برا GAک تابع هدف ساده شده در روش ی ،قتیگردد. در حق یارها نمیمع
استفاده  يبرا يدیکل ين موضوع نکته ایر در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گرفته که اشتیب يحل ها

چهارده  ،زدهیشش و س ،راه حل شماره دو ،نیبنابرااست.  GAمانند روش  یلیرتحلیمتاغ ياز روش ها
دوازده بار  ،و راه حل شماره شانزده ،باشند یم ين راه حل هایبار انتخاب شده اند که جزء بهتر

 يشنهادیپ يبهتر از راه حل ها GAبدست آمده توسط  يراه حل ها ،گرید. به عبارت دینتخاب گردا
ارها را در نظر یمع یف بوده است چرا که تمامیشر یصنعتدانشگاه حمل و نقل  يتوسط مرکز تکنولوژ
ازده و ی يازده بار انتخاب شده و راه حل های ،شماره چهار و نه يراه حل ها ،گرفته بود. به عالوه
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شش و  ،دو يب راه حل هایگر اصالً انتخاب نشدند. ترتید يده بار انتخاب شدند. راه حل ها ،دوازده
شهر مشهد را نشان  يراها خطوط کمرنگ بزرگراه ها و شاهنشان داده شده است.  2زده در شکل یس
  باشند.  یمهر راه حل  ياتوبوس انتخاب شده برا يرهایدهد و خطوط پررنگ مس یم
  

  
  
  يریجه گینت

ن ید. ایگرد یشهر مشهد معرف يبرا یک شبکه اتوبوس رانی یطراح يد برایجد یروش ،ن مقالهیدر ا
نامزد استفاده کرده است. در  ين راه حل هایمناسب ب یانتخاب راه حل يبرا GAوه یروش از ش

 یانتخاب م ،مولفه است n يک مجموعه را که دارایبرسته از  ير مجموعه هاین روش زیا ،قتیحق
نقاط هر خط اتوبوس مناسب از  ،نیندارد. بنابرا یتین روش در تعداد خطوط اتوبوس محدودیکند. ا

رمجموعه را انتخاب ین زیبهتر GAر نامزد انتخاب کرد و یک مسیتوان به عنوان  یثابت متفاوت را م
. یبوس رانت تحت پوشش و طول شبکه اتویار است: جمعیدو مع يدارا GAکند. تابع هدف  یم

از  یکل دوره طول عمر اتوبوس به عنوان تابع يبرا ير و نگهدارینه تعمیه و هزینه سرمایهز ،نیهمچن
در حداکثر رساندن تابع هدف دارد و  یسع GAده است. یف گردیتعر یطول شبکه اتوبوس ران

پوشش و  ت تحتیدا کند که را حداکثر جمعیرا پ یکند تا شبکه اتوبوس ران یتالش م ،نیبنابرا
ت ها در تعداد خطوط یمحدود ،طول باشد. به منظور گسترش خوب شبکه در سراسر شهرحداقل 
  گردد.  یافزوده م ،شوند یاتوبوس وارد و خارج م يستگاه هایکه به ا یاتوبوس
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انجام شبکه  یطراح يعملکرد راه حل ها يریبه دست آوردن اندازه گ يبرا EMME/2نرم افزار 
ل تطابق یه و تحلیراه حل ها با استفاده از تجز ،رد. پسیگ یمورد استفاده قرار م ، GAوه یگرفته به ش

 یخروجرد. یگ یقرار م یابیمورد ارز ،یابیمهم ارز يارهایعملکرد به عنوان مع يریاندازه گ 10با 
 ين روش دارایبدست آمده توسط ا یدهد که شبکه اتوبوس ران یل تطابق نشان میه و تحلیتجز

ن یا یده اصلیگر بدست آمده است. اید يوه هایاست که با استفاده از ش ییهتر نسبت آنهاعملکرد ب
با استفاده از تابع هدف  ،قتیمناسب در کوتاه مدت است. در حق یدا کردن شبکه اتوبوس  رانیروش پ

ه تنها ن روش نیتواند به دنبال داشته باشد. ا یرا م یج خوبینتا ،باشد یکه محاسبه آن آسان م یبیتقر
ک ین تابع هدف یبلکه همچن ،ک نداردیص ترافیاز به تخصیمحاسبه تابع هدف ن يهر تکرار برادر 
ن روش در مشهد که ید. با استفاده از ایآ یبه حساب م یشبکه اتوبوس ران ين خوب از کارآمدیتخم
 يش بران روینشان داد که ا ،ت داردیون جمعیلیک میش از یران است و بین شهر بزرگ در ایدوم

 يدیمف یده و شبکه اتوبوس رانیعملکرد را بهبود بخش يها يریبوده و اندازه گ یبزرگ عمل يشهرها
  دهد.  یرا در کوتاه مدت ارائه م

  
  ندهیمطالعات آ يشنهادات برایپ

  ر است: ینده به شرح زیمطالعه در آ ياز راه ها یبرخ
 ییراه ها GAفاده از روش شود. با است یطراح یبه صورت دستکه ر یهر مس يبرا یراه .1

 يگر براید يش دهد. با استفاده روش هایشود که طول کروموزوم و زمان اجرا را افزا یطراح
ن امر یافت شود که ای ین شبکه اتوبوس رانیبهتر GAراه ها و سپس با استفاده روش  یطراح

  ش دهد. ین روش را افزایا ییممکن است کارآ
ت یجمع يتواند در تابع هدف به جا یحوزه) م يد تقاضاحوزه ها ( مانن يها یژگیگر وید .2

 ش دهد. یج را افزایتواند صحت نتا ین کار میرد و ایمورد استفاده قرار گ
تواند به ساده کردن  ین کار میدر سراسر حوزه ها فرض شود. ا یتیاز جمع یکنواختیع یتوز .3

در هر حوزه صحت و ت یع جمعیق و درست توزیمحاسبات کمک کند. استفاده از اشکال دق
 دهد.  یش میج را افزاینتا یدرست

 استفاده از روش فوق الذکر براي سایر کالنشهر ها بویژه شهر تهران. .4
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ABSTRACT 

The bus network design problem is an important problem in transportation 
planning. It is the problem of determining a network of bus lines which best 
achieves a redetermined objective. This may be done with or without the 
presence of rapid transit lines. 
This study is devoted to solving this problem using genetic algorithm. The 
fitness function is defined as the benefit to the users of the bus network less 
the cost of the operator of the network, which is to be maximized subject to 
constraints that properly distribute bus routes over the study area. Objective 
function calculation depends on the basic data of the city and its bus lines 
and does not need traffic assignment results. So, it is calculated quickly and 
it makes the genetic algorithm operation faster. Several good solutions 
were generated through a sensitivity analysis by changing the parameters of 
the problem affecting bus route geographical distribution. 
A network assignment problem was solved for each of the alternative bus 
networks and several measures of effectiveness were evaluated for them. A 
multi-objective analysis (concordance analysis) was performed based on 10 
measures of effectiveness and 14 weighting systems. As a result, a bus 
network was proposed for the city of Mashad, Iran 




