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رشد روزافزون جمعیت و تعداد خودروها در کالن شهرها سبب ایجاد مشکالتي نظیر اتالف 
وقت شهروندان، آلودگی های زیست محیطی، افزایش مصرف سوخت مي شود. از جمله اقداماتي 
که براي مدیریت تقاضاي سفر انجام گرفته، ترویج سواري اشتراکي است. در سواري اشتراکي 
پویا،  افراد طبق برنامه ي زماني و مکاني مشخص و از پیش تعیین  شده، سفر خود را به  اشتراک 
پایان سفر خود تعیین مي کنند،  افراد جهت شروع و  این  ایستگاه هاي موقتي که  مي-گذارند. 
موجب افزایش نظم سفر، امنیت، راحتي همسفران و همچنین کاهش مسافت پیموده مي شود. 
این مطالعه به دنبال تعیین نقاط مالقات پویا در سواري اشتراکي به روش کاربرمبنا است و به 
همین  منظور، ابتدا معیارهاي مکاني جهت تعیین موقعیت ایستگاه هاي موقتي سواري اشتراکي 
و  تجاري  تفریحي،  مراکز  معابرشهري،  انواع  مجاورت  دسترسي،  مسیر  ویژگي هاي  جمله  از 
بوستان ها، پل-عابر پیاده به منظور تعیین پهنه هاي مستعد نقاط مالقات در 7 منطقه از شهر تهران 
مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه کسب شده از محاسبه وزن این اطالعات از طریق رتبه بندی، در 
همپوشانی فازی به منظور استخراج پهنه های مستعد انتخاب نقطه مالقات مورد استفاده قرار 
گرفت. در گام بعد براساس داده هاي مربوط به مبادي و مقاصد 200 نفر مسافر و موقعیت 112 
تکنیک هاي  از  استفاده  با  گردید. سپس  تهیه  مسافران  مقاصد  و  مبادی  فاصله  ماتریس  راننده 
خوشه بندي K-means و براساس نظر پاسخ کاربران به پرسشنامه آنالین تقاضاي سواري اشتراکي 
مبتني بر فاکتورهاي سن، جنسیت، زمان سفر، نوع وسیله نقلیه، همراهي یا عدم همراهي حیوان 
خانگي و یا استعمال سیگار 23 خوشه ی  بین 2 تا 6 نفره تعیین شدند. نهایتًا 123 نقطه مناسب 
براساس  هر خوشه  براي  مالقات  نقطه  تعیین  سفرها جهت  مقصد  در  نقطه   108 و  مبدأ  در 
مسافت نقاط پیشنهادی تا مبدأ هر مسافر درون خوشه شناسایي شد. سپس به ازاي هر دسته 
نقاط  تا  افراد هر خوشه  پیمایش  و مسافت  رانندگان  زماني  به مسافت  توجه   با  از همسفران 

پیشنهادي، 23 نقطه مالقات به  منظور شروع و پایان سواري اشتراکي تعیین شدند. 

1400/09/01
1400/12/01

سواری اشتراکی پویا، نقطه مالقات، 

منطق فازی، ترکیب خطی وزنی.

شناسايی نقاط مالقات سواری اشتراكی به صورت پويا و كاربرمبنا
)مورد مطالعه: مناطق 1،2،3،4،6،7و 8 شهرداری تهران(

 سارا شكيبی1*

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران 

پژوهشی
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1  مقدمه
شهر تهران با جمعیت نزدیک به 5/8 میلیون نفر و با احتساب سفرهای روزانه که جمعیت شناور آن را به 
بیش از 10 میلیون نفر در روز می رساند ]1[، یکی از بزرگ ترین شهرهای خاورمیانه می باشد، درنتیجه با 
این حجم فزاینده جمعیت با مشکل های جدی و عدیده ای در سیستم حمل ونقل خود مواجه است. در طی 
دهه اخیر با افزایش مالکیت خودرو و هم چنین افزایش رفاه نسبی شهروندان، نرخ سفر به حد 5/1 سفر 
سواری به ازاء هر نفر رسیده است، به طوری که قریب به 15 میلیون سفر در طی روز در شبکه معابر شهر 
تهران جریان دارد. با یک محاسبه ساده می توان به این نتیجه رسید که سهم استفاده از اتومبیل شخصی 
در تهران چیزی بیش از 5/4 میلیارد مسافر در سال است. تمامی این آمارها نشان از گستردگی مسائل و 
مشکل های کالن شهر تهران در بخش حمل ونقل دارد که نیازمند ابزار و راهکارهای کارآمد برای کاهش 
معضل ها و بهبود وضعیت آن است ]2[. امروزه گسترش خدمات مکان یابی مبتنی بر GPS با استفاده از 
برنامه های تلفن های هوشمند منجربه رشد سریع استارتاپ هایی شده است که با توسعه ی مفهوم جدید 
سواری اشتراکی به نام “سواری اشتراکی پویا یا بی درنگ “ همراه است و شامل تطابق مسافرین  و رانندگان 
به صورت اتوماتیک و فوری از طریق یک سرویس در بستر شبکه است ]3[. طی سواری اشتراکی ، هر 
برای  است.  مسیر  درطول  افراد  پیاده کردن  و  سوارکردن  به  مایل  و  دارد  مشخصی  سفر  برنامه  راننده 
جای دادن مسافران، راننده ناچار به انحراف هایی  از مسیر اصلی و گاهاً انجام چند توقف اضافی می شود. 
برای  و سرنشینان  راننده  با خواست  رابطه ی مستقیمی  اضافی  توقف های  تعداد  و  انحرافی  طول مسیر 
افزایش تطابق بین مسافران و راننده  و کاهش توقفات  با   ، افزایش زمان سفر دارد ]4[. نقاط مالقات 
اضافی در مسیر، زمان سفر را کاهش داده، هم چنین راحتی مسافران را به علت کاهش انحراف در مسیر 
سفر افزایش می دهند. انتخاب این نقاط به صورت پویا با در نظر گرفتن تمایالت سرنشینان برای انجام 
سفر عالوه بر کاهش مصرف سوخت، کاهش تأخیر در زمان سفر، افزایش امنیت مسافرین باعث افزایش 

حس راحتی مسافران نیز می شود.
در این پژوهش، یک روش مبتنی بر مکان پیشنهاد شد تا براساس موقعیت زمانی-مکانی فعلی راننده و 
مسافران، مکان بهینه نقاط را در بین مجموعه ای از مکان های کاندید از پیش تعیین شده بر اساس فاصله 
زمانی راننده و مسافت قابل پیمایش افراد تا نقطه مالقات، نقاط مالقات نهایی به صورت پویا به عنوان 

“ایستگاه های موقت کاربر محور” برای خوشه های همسفران مشخص و جانمایی شوند. 
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پيشينه نظری تحقيق
تراکم یک مشکل تقریباً شایع در کلیه محیط های شهری است که ویژگی های بی شماری از زندگی شهری 
را تحت تأثیر قرار می دهد. هم چنین، یکی از  دالیل مهم این است که بخش حمل ونقل به  عنوان دومین 
ایجاد کننده تولید گازهای گلخانه ای ایاالت متحده، حدود ٪26 از کل انتشار گازهای گلخانه ای را تشکیل 
می دهد ]5[. اشتراک گذاری سفر در سال های اخیر، درکنار حمل ونقل عمومی، به طور جدی مورد توجه 

قرار گرفته است. 
به اشتراک گذاری سفر  بررسی جامعی در مورد سیستم ها و روش های مختلف  فوروهاتا و همکاران ]6[ 
داشتند و طبقه بندی و توضیح مختصری در مورد شرکت های ارائه دهنده ی این خدمت در جهان ارائه 
دادند. باتوجه به کارهای فرگوسن  ]7[، چان و شاهین ]8[، مورنسی  ]9[، آیسات و همکاران  ]10[ و 
فوروهاتا و همکاران ]6[ بیان داشتند که منظور از به اشتراک گذاری سفر نوعی از حمل ونقل است که در 
آن افرادی که مسیر و زمان بندی مشابهی برای سفر دارند، وسیله ی نقلیه را با هم به اشتراک  گذارند و 

هزینه های سفر مانند: بنزین، عوارض و پارکینگ را باهم تقسیم  کنند.
سواری اشتراکی در بیشتر موارد از طریق تعیین نقاط مالقات از سفرهای از درب به درب  می-کاهد و 
در این حالت پیاده روی می تواند به عنوان مکمل سواری اشتراکی شناخته شود. زیرا افراد برای دستیابی به 
محل سوارشدن و یا هنگام بازگشت به مقصدشان نیازمند پیاده روی هستند. زمان و مسافت پیاده روی 
اگرچه جزئی از زمان سفر محسوب نمی شود، اما بر میزان بهینگی و راحتی سفرهای اشتراکی مؤثر است 

.]11[
یک عامل مهم در برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل انواع  ترانزیت و توانایی ساکنان و مشاغل در دستیابی 
به امکانات حمل ونقل از جمله ایستگاه های اتوبوس و ایستگاه های ریلی اشاره دارد، که تحت تأثیر عوامل 
متعدد، از جمله خیابان های امن، دلپذیر و راحت برای پیاده روی، امکانات  ترانزیتی، توپوگرافی محیط، 

امکانات پارکینگ برای اتومبیل و دوچرخه و غیره شناخته می شود ]12[.
اصطالح “سواری اشتراکی پویا” برای توصیف یک سیستم خودکار به کار می رود که رانندگان و مسافران 
استفاده  برنامه ریزی کنند..  لحظه ی عزیمتشان،  تا  زمان کوتاهی  را در مدت  قادر می سازد سفرشان  را 
روزافزون از تلفن های همراه مجهز به اینترنت به مردم امکان می دهد هر زمان که بخواهند، هرکجا که 
و  اطالعات  “فناوری  کلی  مفهوم  به  و  اینترنت  بنابراین،  کنند.  درخواست  و  پیشنهاد  را  هستند سفری 
ارتباطات “؛ عامل اصلی برای به اشتراک گذاری پویا و مبتنی بر تقاضا است ]13[. سواری اشتراکی پویا 
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می تواند در لحظه درخواستی را با استفاده از وسایل نقلیه ی موجود در حال کار براحتی و با انعطاف پذیری 
بیشتر برای مسافران و رانندگان فراهم کند ]14[. 

درباره نقاط مالقات مفهومی توسط استیگلیک و همکاران  ]4[ ارائه شده است که به راننده این امکان را 
می دهد تا بدون افزایش تعداد توقف هایی که در طول مسیر باید انجام دهد با چند سرنشین مجزا مطابق 
گردد. نقاط مالقات در حال حاضر یک جزء الینفک در برخی از سیستم-های سواری اشتراکی موجود 
تشکیل  مکان مشخص  در یک  را  مسافران صف هایی  که  تاکسی سواری خطی،  مثال؛  عنوان  به  است. 
می دهند و منتظر سوار شدن هستند و سواری اشتراکی طوالنی، که نیازمند برنامه از پیش تعیین شده است 

و از لحاظ مکان و زمان مالقات شرایط محدودکننده کمتری دارد. 
مکان هایی که می توانند برای نقاط مالقات استفاده شوند، براساس منطقه یا کشور متفاوت هستند. به 
عنوان مثال؛ در اسلوونی ایستگاه های اتوبوس و پمپ بنزین ها به عنوان نقاط مالقات استفاده می شوند. با 
وجود این ها، چه بسا استفاده از ایستگاه های اتوبوس در بسیاری از مناطق آمریکا ناامن و نامناسب تلقی 

شود )حتی ممکن است غیرقانونی باشد(.
تطبیق افراد متقاضی با یکدیگر و با رانندگان مسئله ای مهم و زمان بر است. درصورتی که شرایط انطباق 
افراد با یکدیگر به  خوبی تعریف و اجرا نشوند سواری اشتراکی به زوال می انجامد. استفاده از تکنیک های 
کاربرمبنا در این پژوهش به محقق کمک می کند  با استفاده از خوشه بندی کاربران، ضمن کاهش حجم 

اطالعات، رضایت متقاضیان را از سواری اشتراکی بهبود بخشد. 
به طور کلی، هدف انواع تکنیک های خوشه بندی کاهش حجم اطالعات اضافی و استفاده از اطالعات مفید 
بر  این روش ها  با کاربردهای گوناگون ذکر شده-است.  از خوشه بندی  تاکنون روش های متنوعی  است. 
اساس نتایجی که بدست می آورند، در پژوهش ]15[ در دو دسته خوشه-بندی جزئی و سلسله مراتبی 
داده،  مجموعه  یک  یا تراکم  فاصله  معیارهای  اساس  بر  جزئی  خوشه بندی  روش های  می شوند.  بررسی 
خوشه ای مسطح ایجاد می کنند. روش های مبتنی بر فاصله معیارهای جهانی را براساس فاصله بین الگوها 
 K-means ، ]17[ CLARA،]16[ بهینه می کنند. برخی از روش های محبوب خوشه بندی مبتنی بر فاصله

CLARINS ]18[ هستند. 

کاربرد الگوریتم خوشه بندی K-means به  منظور دسته بندی زمانی-مکانی مسافران سواری-اشتراکی در 
پژوهش ]19[ مربوط به سال 2020 نیز مشاهده می شود. این پژوهش بیان می کند، در صورتی که گروهی 
از افراد در مکان مبدأ با یکدیگر منطبق شوند، اما زمان رسیدنشان بیش از زمان سفر  حداکثری باشد، این 
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افراد عضو یک خوشه درنظر گرفته نمی شوند.
در مقایسه ی سیستم   های سواری اشتراکی با تاکسی های خطی، استفاده از نقاط انعطاف پذیر سوارشدن 
و پیاده شدن سطح توجه زیادی را تاکنون جلب نکرده است. غالباً عناوین متداول مورد استفاده به ترتیب 
عبارتند از: نقطه مالقات، نقطه سوارشدن، نقطه دسترسی مسافر و نقطه قرار، هم چنین، نقطه پیاده شدن 
و نقطه عزیمت ]20[. وجود و تعریف نقاط مالقات در یک سیستم سواری اشتراکی ممکن است به شرایط 
نگرش های  و  حاکم  آب و هوایی  شرایط  مکان ها،  امنیت  مالقات،  مکان های  به  دسترسی  مثل  مختلف، 
فرهنگی نسبت  به حمل ونقل بستگی داشته-باشد. به عنوان مثال؛ در بسیاری از مناطق حومه ی ایاالت 
متحده، احتماالً یافتن مکان های امن برای پیاده روی از خانه شخص تا نقطه مالقات دشوار می نماید ]4[.

درصورتی که الزم باشد یک مکان جهت شروع یا پایان سفر تعیین شود و مسیر راننده نیز ثابت باشد، 
جستجو می تواند به نقاط در طول آن مسیر مشخص، محدود شود. یک روش مبتنی بر سیستم اطالعات 
جغرافیایی  برای تعیین چنین نقطه هایی جهت سوارشدن در طول مسیر اتوبوس ها با استفاده از نقشه های 

همزمانی  برای تجزیه و تحلیل نحوه دسترسی در پژوهش سولیوان و همکارانش ]21[ ارائه می شود. 
شکل1 تطابق چند نفر مسافر و راننده، به علت وجود نقاط مالقات را نشان می دهد. در این مثال، عدد 
نوشته شده مقابل هر کمان طول کمان را نشان می دهد. نقاط تیره تر نشانگر مسیر پیاده-روی مسافران تا 
نقطه مالقات است. هدف از شکل، بیان صرفه جویی در مسافت پیموده شده با وجود نقاط مالقات است، 
زیرا هیچ کدام از تناظرهای میان راننده1 و مسافر1 و یا راننده1 و مسافر2، درصورتی که از نقاط مالقات 

استفاده نکنند، به صرفه جویی مثبت ختم نمی شود )جمع یال های پیموده شده 15 در مقابل 13 است(.

شكل1: تطابق چند نفر مسافر و راننده، به علت وجود نقاط مالقات
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از طرفی، درک و برآورده ساختن نیاز افراد در تعریف و انجام سواری اشتراکی نیز مسئله بسیار مهمی 
است. خصوصا این که سواری اشتراکی در بسیاری موارد یادآور امنیت، راحتی و آسایش استفاده از وسیله 
نقلیه شخصی است. از این  رو نظرات و انتخاب های کاربران و جلب رضایت آن ها حائز اهمیت باالیی است.

 سواری اشتراکی پویا، برخالف گذشته که برنامه سفر افراد را از پیش تعیین می کرد، امروزه به اطالعات 
دقیق ارائه شده حساس به زمان متکی است. اطالعات می توانند خیلی زود بی ارزش شوند. کاربران توسط 
تلفن های همراه هوشمند خود، می توانند شرایطی را که باعث افزایش آسایش و امنیت و کاهش نگرانی 
بین همسفران و  انطباق دقیق تر  به منظور  تا هنگام درخواست،  تبیین کنند  درحین سفرشان می شود 
راننده اعمال شود. این شرایط براساس مطالعات مشابه می تواند شامل نام، شغل، جنسیت ]22[، مذهب، 
پیشینه نظرات همسفران، سن افراد و حتی موسیقی درحال پخش در حین سفر باشد. پارامترهای مختلفی 
از جمله تطابق سنی، جنسیت، استفاده یا عدم استفاده از سیگار، همراهی یا عدم همراهی حیوان خانگی و 
تعداد همسفران در مطالعه جامع مروری صورت گرفته درباره مشکل های تطابق  همسفران در سواری های 
اشتراکی ]23[، مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهشی دیگر افراد در یک شبکه سواری اشتراکی، اطالعات 
سفرهای خود را شامل موقعیت دقیق مبدأ و مقصد هر سفر، زودترین زمان شروع سفر و آخرین زمان 
پایان سفر، حداکثر انحراف قابل قبول در طول مسیر و ظرفیت اتومبیل ثبت می کنند. هم چنین الزم است 
اطالعات ثبت نامی شخص مانند سن، جنسیت، سطح تحصیالت، عالیق خاص و غیره نیز وارد شوند ]24[.

باید در نظر داشت که تقریباً همه سفرهای بین مبدأ و مقصد نیازمند بخشی پیاده روی هستند. پیاده روی 
به عنوان شیوه ی حمل ونقل معموالً برای سفرهای کوتاه یا به عنوان منبع تغذیه سایر وسایل حمل ونقل 
قطار،  اتوبوس،  ایستگاه  مانند  نقطه  ترانزیتی  یک  به  رسیدن  یا  و  خرید  برای  افراد  می شود.  مطرح 

سواری اشتراکی یا دوچرخه قدم می زنند ]25[.
شرایط متعدد بالقوه برای عابر پیاده، از جمله امنیت، وجود مسیر و منظره مناسب، باعث تقویت یا ممانعت 
از توانایی یا تمایل فرد برای رسیدن به مقصد می شود. پارامترهای دیگر شامل زیرساخت های حمل ونقل 
)تعداد خطوط وسایل نقلیه، خطوط دوچرخه و پیاده رو(، طراحی خیابان، طراحی محله )سنتی، حومه 
شهر، مدرن( و دسترسی )نزدیکی مقصد و تعداد مقاصد در فاصله مشخصی( است ]26[. عواملی که در 
بنا  اتصال  بر دو جنبه اساسی شکل شهری چون نزدیکی )مسافت( و  اساساً  تأثیر می گذارد،  پیاده روی 

شده اند ]27[ که در این پژوهش نیز مورد بررسی قرار می گیرند. 
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روش انجام پژوهش 
این تحقیق با استفاده از امکانات نرم افزاری جهت جمع آوری، پردازش و مدیریت داده ها و تهیه نقشه و 
جداول با به کارگیری منطق فازی به جانمایی مکان های مناسب نقطه مالقات سواری اشتراکی کاربرمبنا 
پرداخته است که مراحل آن در شکل2 به طور خالصه مشخص شده است. هدف این است که بر اساس 
موقعیت زمانی-مکانی فعلی راننده و خوشه های تشکیل شده از مسافران، مکان بهینه نقاط را در بین 
مجموعه ای از مکان های کاندید ازپیش تعیین شده مشخص کنیم. نقطه مالقات پیشنهادی مبدأ و مقصد 
باید کل یا حداکثر زمان سفر را به  حداقل برساند و عوامل موثر بر رضایت فردی چون مسافت دسترسی، 

نزدیکی به عوارض مشخص و قرارگیری در موقعیت مکانی مشخص را نیز تأمین نماید. 

شكل2: فرآيند انجام پژوهش

نقاط شروع و پايان سفر
مناطقی که در این پژوهش جهت جانمایی مکان های سواری اشتراکی کاربرمبنا مورد تحلیل و بررسی واقع 
شده شامل مناطق 1، 2، 3، 4، 6، 7 و 8 شهر تهران، واقع در محور شمالی و شرقی شهر تهران هستند 

)شکل3(. 
در این پژوهش مکان جغرافیایی 200 نفر از شهروندانی که درنظرسنجی آنالین شرکت کرده بودند به 
صورت داده نقطه ای و تحت عنوان نقاط مبدأ و مقصد اخذ شده است. همچنین 112 نقطه به عنوان مبادی 
رانندگان تبیین شدند )شکل4(. افراد پس از پاسخ به پرسشنامه ای شامل 19 سوال تستی، نقشه ای پویا 
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دریافت کردند که امکان تعیین نقاط مبدأ و مقصد را طی دو سوال جداگانه به آن ها می داد. نقشه استفاده 
شده از دسترسی open street map بهره گرفته که دقت آن 1/5متر تخمین زده می شود ]28[. 

خوشه بندی متقاضيان سفر اشتراكی 
به منظور خوشه بندی کاربران، پرسشنامه ای در این زمینه تهیه شد که ابتدا افراد بر اساس فاصله مشخص 
نقاط شروع و پایان سفرشان نسبت به دیگر کاربران و وجود تمایالت مشابهی در گزینه های جنسیت، 
گروه سنی، زمان سواری، همراهی یا عدم همراهی حیوان خانگی و مصرف سیگار )جدول1( در خوشه های 
مختلف جای می گیرند. بر اساس نتایج پرسشنامه، ماتریسی از فواصل شبکه ی مبادی کاربران نسبت  به 
در  مالقات  نقطه  هر  نخست  کارایی  و  اهداف  براساس  شد.  تشکیل  آن ها  مقصدهای  هم چنین  و  هم 
با  از یکدیگر هستند.  قرارگرفتن در فاصله های حداکثری مشخصی  به  سواری اشتراکی، همسفران ملزم 

شكل3: منطقه مطالعه

شكل4: نقاط شروع و پايان سفر متقاضيان و موقعيت مكانی رانندگان 



مبنا
ربر

 کا
ا و

پوی
ت 

ور
 ص

 به
کی

ترا
ی اش

وار
 س

ت
القا

ط م
نقا

ی 
سای

شنا

115

جدول1: پارامترهای خوشه بندی كاربران

برآورد میانگین سرعت پیمایش افراد، و نتایج فرم نظرخواهی متقاضیان درخصوص مسافت پیمایش و 
زمان انتظار، حدآستانه مسافت در تعیین ماتریس فواصل،  500 متر تعیین شد.

هدف  تابع  که  است،  هدف  تابع  رساندن  حداقل  به   K-means خوشه بندی  الگوریتم  محاسباتی  هدف 
می تواند تابع خطای مربع باشد. این الگوریتم برای تقسیم متغیرهای یک مجموعه داده به گروه هایی بدون 
هم پوشانی یا خوشه هایی، بر اساس ویژگی های مشخص استفاده می-شود ]29[. همچنین این روش، یکی 
از انواع الگوریتم های خوشه بندی جزئی بشمار می رود که بر اساس تغییر مکان پیوسته ی هر عنصر بین 
خوشه ها انجام می گیرد. ایده اصلی این تکنیک این است که k عدد مرکز خوشه برابر با تعداد خوشه ها 
تعریف شود. این مرکز خوشه ها باید به-طرز ماهرانه ای قرار بگیرند زیرا مرکز خوشه متفاوت باعث نتیجه 
متفاوت می شود. از این رو، انتخاب بهتر این است که مرکزها را تا آنجا که ممکن است از یکدیگر دور قرار 

دهیم. 
گام بعدی این است که هر نقطه را متعلق به نزدیک ترین خوشه درنظر بگیریم.  وقتی نقطه ی معلقی 
وجود نداشت، مرحله اول به پایان رسیده و اکنون یک گروه بندی اولیه انجام می شود. در این مرحله، الزم 
است که k مرکز خوشه جدید به  عنوان مراکز خوشه های حاصل از مرحله قبلی دوباره محاسبه شود. بعد 
از تعیین k عدد مرکز جدید، ارتباطات جدیدی باید بین همان نقاط داده و نزدیکترین مرکز جدید صورت 
می گیرد. در این مرحله حلقه ای ایجاد شده که در نتیجه این حلقه، این k مرکز خوشه ها مکان خود را 
مرحله به مرحله تغییر می دهند تا زمانی که دیگر تغییری ایجاد نشود. به عبارت دیگر، مرکز خوشه ها 
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دیگر حرکت نکنند. هدف محاسباتی این الگوریتم خوشه بندی به حداقل رساندن تابع هدف است، که تابع 
هدف می تواند تابع خطای مربع باشد.

در معادلـه1؛ S نمایانگر پارتیشـن های K خوشه ای از عناصـری است که در دارای بردار                 با
Sk خوشه ی مجزا، غیرتهی و بدون هم پوشانی است که  M بعدی است. هم چنین شامل   فضای نمونه 

هرکدام مرکز خوشه ای برابر                           دارند ]30[.
به معنای “نزدیکی” درنظر گرفته می شود و عناصر نزدیکتر  شباهت در تجزیه وتحلیل خوشه ها معموالً 
به یکدیگر در فضای نمونه شباهت بیشتری به هم دارند. برای محاسبه این شباهت می توان از معیارهای 
فاصله  معادله شماره2؛ محاسبه ی  است.  اقلیدسی  فاصله  رایج ترین ها  از  یکی  استفاده کرد که  متفاوتی 
اقلیدسی را نشان می دهد که در آن C مرکز خوشه، X عاملی که عنصر با آن مقایسه می شود، i بعد X یا 

C و K تعداد تمام عددها است ]29[. 
)1(

)2(

در نهایت، با در نظر گرفتن حدآستانه مسافت 500متر کاربران از یکدیگر در مبدأ و مقصد و اشتراکات 
تبیین شده در خوشه های 2 تا 6 نفره جای می گیرند.

مؤلفه های موقعيت نقطه مالقات
شناسایی، بازیابی اطالعات و تهیه پارامترهای مؤثر با استخراج از ادبیات پیشین و رأی متقاضیان سفر 
این  از  انجام می-شوند. هرکدام  مربوطه  آن دسته بندی شاخص های  به  دنبال  و  پاسخ دهنده،  اشتراکی 
پارامترها بر نتیجه نهایی اثرگذار هستند و بر اساس میزان اثرگذاری در تعیین موقعیت مکانی نقاط مالقات 
اولویت بندی می شوند و با درنظر گرفتن نتیجه همپوشانی این الیه ها، پهنه های مستعد جهت جانمایی 
کم،  متوسط،  زیاد،  خیلی زیاد،  گزینه   5 توسط  معیار  هر  اهمیت  ابتدا  می شوند.  مالقات مشخص  نقاط 
خیلی کم توسط افراد پاسخ دهنده به رأی گذاشته شد. پس از این که این مقادیر در بازه 1 تا 5 کّمی سازی 
بر جمع میانگین همه  با تقسیم مقدار میانگین  امتیازات هرمعیار محاسبه شد. سپس  شدند، میانگین 

معیارها، وزن هر شاخص محاسبه شد.
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رابطه cr-mean ،3 میانگین امتیازات هر معیار را محاسبه می کند و n برابر 200 یعنی تعداد کل افراد 
نمونه است. سپس بر اساس رابطه 4 وزن هر الیه معیار در بازه بین 0 و 1 محاسبه می شود. پس از آن 

معیارهای مکانی بر اساس این ضرایب اولویت بندی می شوند.
برآورد  برای  بعد مسافت  از  استفاده  با  معیارها  و  عوارض  این  از  و حوزه خدمات رسانی هر یک  منطقه 
مسافت قابل پیاده روی تا رسیدن به امکانات حمل ونقل استفاده می شود ]12[. مطالعه ادبیات پژوهش، 
نشان می دهد شعاع عملکرد و خدمات رسانی کاربری های مختلف شهر دارای نوسان قابل توجهی است. به 
طور کلی بافر 800 متری )0/5 مایل( برای ایستگاه های ریلی ]31[ و بافر 400 متری )0/25 مایل( برای 
ایستگاه های اتوبوس استفاده می شود ]12[. شعاع عملکرد کاربری های مورد استفاده در این مطالعه که 
مصوب وزارت مسکن و شهرسازی ایران است در جدول 2 مشاهده می شود. مسافت دسترسی مربوط به 
هرکاربری در 3 بازه عددی مشخص شده  که در تحلیل های بعد به صورت فازی مورد استفاده قرار گیرند.
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جدول2: شعاع عملكرد كاربری های موثر در پهنه های سواری اشتراكی

(متر)شعاع حوزه خدمات  کاربري شماره
0-150 300-150 300بیشتر از  پل عابر پیاده 1
0-300 500-300 500بیشتر از  خیابان اصلي 2
0-350 700-350 700بیشتر از  ایستگاه مترو 3
0-300 500-300 500بیشتر از  BRTایستگاه  4
0-300 500-300 500بیشتر از  هاي اصليتقاطع 5
0-200 400-200 400بیشتر از ها و بوستان هاپارک 6
0-300 600-300 600بیشتراز مراکز تفریحي 7
0-1000 1000-2400 2400بیشتر از  هامراکز تجاري و بازارچه 8
0-1500 3000-1500 3000بیشتر از  نشانگرهاي مکاني 9

0-60 60-120 120بیشتر از  هاهاي فرعي و کوچهخیابان 10
0-1250 2500-1250 2500بیشتر از  بزرگراه و اتوبان 11
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هم پوشانی فازی در راستاي تعيين مكان هاي مناسب سواری اشتراكی
پس از وزن دهي به معیارهاي موثر با استفاده از تکنیک منطق فازي به تهیه نقشه هاي پهنه بندي میزان 
 GIS مطلوبیت هر یک از شاخص ها مي پردازیم. جهت پیاده سازي هم پوشانی فازی با استفاده از نرم افزار

Arc مراحل عملیاتي ذیل صورت گرفته است:

ابزار فاصله  در تحلیل گر مکاني  بدست  از  با استفاده  اقلیدسي معیارها  ابتدا فاصله  در مرحله نخست، 
آمد. الیه رقومي فاصله هر معیار به صورت جداگانه با اندازه پیکسل30 متر استخراج گردیده است. مرحله 
بعد، یکي از مراحل مهم در منطق فازي، تعریف کردن مقدار عضویت فازي براي هر یک از معیارها است. 
در این مدل، میزان عضویت یک عنصر در یک مجموعه، با مقداري در بازه یک )عضویت کامل( تا صفر 
استفاده   Membership Fuzzy عملیاتي  از دستور  منظور  بدین   . تعریف مي شود  کامل(  )عدم عضویت 
گردیده است. در واقع تعریف میزان عضویت فازي، همان استانداردسازي معیارها بوده که یکي از مراحل 
مهم روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره )MCDM( است. با توجه به ماهیت خطي )صفر تا یک( معیارها، 

در فازی سازی از روش خطي  استفاده گردیده است.

قابليت پيمايش معابر
در این پژوهش، عواملی که برای ارزیابی شاخص های موثر بر پیاده روی افراد تا نقاط مالقات در نظر گرفته 
شده اند شامل شیب، نوع پیاده رو، طول مسیر پیمایش، میزان جرائم انسانی  و احتمال تصادفات در مسیر 
هستند. این عوامل نقش محدودیت کنندگی و بهینه ساز کردن نقشه نهایی پهنه های مستعد خروجی 
مدل فازی را برعهده دارند. در پژوهش های مختلف پارامترهای مؤثر بر قابلیت پیمایش شامل نوع پیاده رو 
)مجزا یا کنارگذر(، تراکم منطقه مسکونی و  تراکم تقاطع ها ]32[، فاصله تا مقصد ]33[، تراکم تقاطع ها،  
قدمت محله ]34[، زیرساخت  پیاده روها، نورپردازی آن ]34[ و امنیت ترافیکی و جنایی ]35[ هستند. 
در مطالعات حمل ونقلی گوناگون، یکی از فاکتورهای مکانی شاخص شیب 5درصد و نوع پیاده رو است. 
در این پژوهش نیز میزان شیب در معابر شهری جهت پیمایش افراد، 5 درصد و نوع پیاده روها، کنارگذر 

فرض شده اند.

نتايج و يافته ها
تجزیه وتحلیل داده ها به منظور شناخت عمیق تر منطقه موردنظر و سهولت برنامه ریزي از اهمیت خاصي 
بهینه،  راه  انتخاب  برنامه ریزي  نظام هاي  بیشتر  در  کاربردي  و  جدي  مباحث  از  یکي  است.  برخوردار 
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مناسب جانمایي  مکان  تعیین  منظور  به  نیز  مطالعه  این  در  است.  رتبه بندي موضوعات  و  اولویت بندي 
براي  وزني   ترکیب خطي  از روش هاي   تهران  مطالعه شهر  مورد  مناطق  در  مکان هاي سواری اشتراکی 
وزن دهي شاخص ها و روش منطق فازي )خطي( براي نرمال سازي الیه ها، برآورد پهنه های مستعد و در 

نهایت تبیین نقاط مالقات بهره گیری شده است. 

خوشه بندی
به منظور خوشه بندی کاربران، بر اساس پرسشنامه ای تهیه شده، ابتدا افراد بر اساس فاصله مشخص نقاط 
شروع و پایان سفرشان نسبت به دیگر کاربران و وجود اشتراکات )جدول3( در خوشه های مختلف جای 
به  باشد.  نفر  تعداد مسافرین 2  اطالق می شود که حداقل  از سفر  به حالتی  می گیرند. سواری اشتراکی 
همین علت در خوشه بندی همسفران به منظور انتخاب مکان های مالقات، مقدار K را ابتدا برابر با 100 
یعنی یک دوم کل افراد شرکت کننده قرار دادیم. در نهایت، از میان 200 نفر کاربر که به منظور درخواست 
سواری اشتراکی در نظرسنجی شرکت نمودند، 67 نفر واجد شرایط شرکت در سواری اشتراکی چون فاصله 
و انطباق عالیق و شرایط سفر تعیین شدند که به روش K-means در 23 دسته با تعداد حداقل 2 نفر 
جای گرفتند. تعداد اعضای خوشه  بین 2 تا 6 نفر معین شد، به علت انتخاب ون به عنوان وسیله نقلیه 

توسط برخی از کاربران، خوشه های باالی 4 نفر نیز تشکیل شدند.

جدول3: نتيجه خوشه بندی كاربران متقاضی براساس شرايط همسفری

شرايط هم سفري

وسيله نقليه شماره كاربران همسفر
شماره 
استعمال خوشه

سيگار
همراهي حيوان 

خانگي بازه سني زمان سفر جنسيت

تفاوتي ندارد مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد سواري 143و  1 1

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 177و  49 2

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 خانم سواري 142و  140 3

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 10-14 آقا سواري 101و  30 4

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 خانم سواري 22و  21 5

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 67و  65 6

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 6-10 خانم سواري 119و  97 7

تفاوتي  ندارد تفاوتي  ندارد 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 158و  87 8

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 157و  39 9

موافق مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 188و  187 10

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 خانم سواري 160و  141 11

مخالف موافق 18 - 50 18-22 آقا سواري 196و  195 12

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 آقا سواري 200و  199 13

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 خانم سواري 153و  152 14

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 6-10 خانم سواري 68و  15و  3 15

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 106و  105و  104 16

موافق مخالف 18 - 50 22ازپس تفاوتي ندارد سواري 191و  190و  189 17

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد سواري 168و  122و  40 18

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 خانم سواري 163و  155و  147و  108 19

موافق مخالف 18 - 50 10-14 آقا سواري 166و  137و  34و  11 20

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 186و  185و  184و  154 21

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد ون 164و  144و  109و  102و  82 22

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد ون 179و 178و  135و  127و  125و  123 23
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شرايط هم سفري

وسيله نقليه شماره كاربران همسفر
شماره 
استعمال خوشه

سيگار
همراهي حيوان 

خانگي بازه سني زمان سفر جنسيت

تفاوتي ندارد مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد سواري 143و  1 1

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 177و  49 2

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 خانم سواري 142و  140 3

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 10-14 آقا سواري 101و  30 4

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 خانم سواري 22و  21 5

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 67و  65 6

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 6-10 خانم سواري 119و  97 7

تفاوتي  ندارد تفاوتي  ندارد 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 158و  87 8

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 157و  39 9

موافق مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 188و  187 10

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 خانم سواري 160و  141 11

مخالف موافق 18 - 50 18-22 آقا سواري 196و  195 12

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 آقا سواري 200و  199 13

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 خانم سواري 153و  152 14

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 6-10 خانم سواري 68و  15و  3 15

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 106و  105و  104 16

موافق مخالف 18 - 50 22ازپس تفاوتي ندارد سواري 191و  190و  189 17

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد سواري 168و  122و  40 18

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 خانم سواري 163و  155و  147و  108 19

موافق مخالف 18 - 50 10-14 آقا سواري 166و  137و  34و  11 20

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 186و  185و  184و  154 21

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد ون 164و  144و  109و  102و  82 22

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد ون 179و 178و  135و  127و  125و  123 23

شرايط هم سفري

وسيله نقليه شماره كاربران همسفر
شماره 
استعمال خوشه

سيگار
همراهي حيوان 

خانگي بازه سني زمان سفر جنسيت

تفاوتي ندارد مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد سواري 143و  1 1

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 177و  49 2

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 خانم سواري 142و  140 3

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 10-14 آقا سواري 101و  30 4

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 خانم سواري 22و  21 5

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 67و  65 6

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 6-10 خانم سواري 119و  97 7

تفاوتي  ندارد تفاوتي  ندارد 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 158و  87 8

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 157و  39 9

موافق مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد سواري 188و  187 10

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 خانم سواري 160و  141 11

مخالف موافق 18 - 50 18-22 آقا سواري 196و  195 12

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 آقا سواري 200و  199 13

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 خانم سواري 153و  152 14

تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد 18 - 50 6-10 خانم سواري 68و  15و  3 15

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 106و  105و  104 16

موافق مخالف 18 - 50 22ازپس تفاوتي ندارد سواري 191و  190و  189 17

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد سواري 168و  122و  40 18

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 خانم سواري 163و  155و  147و  108 19

موافق مخالف 18 - 50 10-14 آقا سواري 166و  137و  34و  11 20

مخالف مخالف 18 - 50 10-14 تفاوتي ندارد سواري 186و  185و  184و  154 21

مخالف مخالف 18 - 50 6-10 تفاوتي ندارد ون 164و  144و  109و  102و  82 22

مخالف مخالف 18 - 50 14-18 تفاوتي ندارد ون 179و 178و  135و  127و  125و  123 23

پهنه مستعد جهت انتخاب نقاط مالقات 
همان طور که مالحظه می نمایید هر یک از معیارهای موثر در جانمایی نقاط سواری اشتراکی مورد تحلیل 
و ارزیابی واقع گردید و براساس فواصل استاندارد، میزان دسترسی مناطق مطالعاتی به هر یک از عوارض 
و معیارها تشریح گردید. هدف این است که با توجه به فواصل تبیین  شده، محدوده هایی به عنوان نقاط 
سواری اشتراکی کاربر مبنا استخراج گردد که براساس معیارها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده باشد. 
در جدول4 عوامل موثر بر تعیین پهنه هاي مستعد ایجاد نقاط مالقات کاربر مبنا و وزن های بدست آمده 

از نتایج پرسشنامه کاربران ارائه شده است.  

جدول4: اولويت بندی و وزن معيارهای موثر بر جانمايی نقاط مالقات كاربر مبنا

بزرگراه و 
اتوبان

خيابان هاي فرعي 
و كوچه ها

عوارض 
شناخته شده

مجاورت پارک ها، 
بوستان 

نزديكي 
تقاطع هاي اصلي

مترو يا 
BRT

خيابان 
اصلي

نزديكي پل 
عابر پياده

0.027 0.0555 0.0833 0.0111 0.1388 0.166 0.194 0.222

نحوه فازي خطي در این پژوهش براساس اهمیت دوري و نزدیکي به هر یک از معیارها است،  بر این 
عملگر  از  استفاده  با   ،)5 )شکل  فازی سازی  از  پس  می گیرد.  تعلق  پیکسل ها  به   1 تا   0 ارزش  اساس 
هم پوشانی و تابع گاما )مقدار 0/9( نقشه نهایی پهنه های مستعد جانمایی نقاط سواری اشتراکی استخراج 

گردید. پهنه های مستعد مکان یابی نقاط سواری اشتراکی با رنگ قهوه ای در شکل6 مشاهده می شوند.
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جدول5: اولويت شاخص های موثر بر پياده روی افراد تا نقاط مالقات

شكل5: نقشه فازی معيارها

شكل6: پهنه مستعد  

اولویت هر شاخص براساس میانگین رأی آن و هم چنین ضریب وزنی شاخص پس از محاسبه به شرح 
زیر است. براساس این ضرایب، شاخص های مکانی نوع پیاده رو، مسافت مورد پیمایش و شیب سطح برای 

تعیین نقاط مالقات پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرند. 

مالقات،  نقاط  مکان گزینی  معیارهای  اساس  بر  پهنه های مشخص شده  و  مسافت  الیه های شیب،  ادغام 
تعداد 126 نقطه اولیه را به منظور سوارشدن در ابتدا سفر و 108 نقطه برای پایان سفر اشتراکی پیشنهاد 
می دهد.   ترکیب الیه های شیب و مسافت که به منظور تعیین نقاط مالقات پیشنهادی انجام می شود. نقاط 

جرائم انسانيتصادفاتشيبنوع پياده روطول مسير رويمعيارهاي تعيين مسير پياده
12345ترتيب اهميت هر معيار

0.0660.1130.20.2660.333ضريب هر شاخص
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مالقات مشخص شده در ابتدا بین خوشه ها به طور غیر مساوی تقسیم شده اند و به علت هم پوشانی مکان 
برخی از الیه ها با یکدیگر نقاط مالقات پیشنهادی به طور مشترک برای چند خوشه همسفران مجزا قابل 
استفاده هستند. این امر، لزوم بهینه سازی و انتخاب نهایی نقاطی پویا و با لحاظ شرایط مکانی همسفران 
و رانندگان را به خوبی بیان می دارد. نقطه های پیشنهادی در مبدأ مسافران در شکل 7  و نقاط پیاده شدن 

در شکل 8 قابل مشاهده  است.

تا  راننده  هر  فاصله  محاسبه  با   است،  مسافر  چند  و  راننده  یک  دارای  سواری اشتراکی  این که  فرض  با 
تمامی 23 نقطه مالقات، راننده ای که کوتاه ترین فاصله زمانی را از نقاط پیشنهادی دارد به گروه منتصب 
می شود. نتایج نظرسنجی نیز نشان داد که بیش از 60 درصد از کل متقاضیان زمان بین 5 تا 10 دقیقه را 
مناسب تأخیر در شروع سفر می دانستند که این زمان به منظور بهینه سازی در انتخاب رانندگان به عنوان 

شكل7: نقاط پيشنهادی در مبدأ

شكل8: نقاط پيشنهادی در مقصد
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شكل9: نقشه فواصل

شكل10

حدآستانه مورد استفاده قرار می گیرد. در محاسبه فاصله زمانی پارامترهایی چون فاصله،  ترافیک مسیر و 
سرعت حرکت اتومبیل اثرگذار هستند. از این رو، سرعت حرکت رانندگان را برابر با متوسط سرعت وسایل 
نقلیه در راه های فرعی و پخش کننده، برابر با  17کیلومتر بر ساعت، برگرفته از سرعت  متوسط حرکت 

خودرو ها برآورد سازمان حمل و نقل تهران درنظر می گیریم.
در نهایت، بر اساس نتایج پرسشنامه،بیش از 52 درصد متقاضیان، مسافت مناسب پیمایش جهت رسیدن 
به نقاط سوارشدن و پس از پیاده شدن تا مقصد را بین 100 تا 500 متر دانستند. به منظور انتخاب نقاط 
مالقات بهینه از میان نقاط پیشنهادی، بر اساس ماتریس فواصل محاسبه شده برای هر مسافر تا نقاط 

منتسب به هر خوشه، 23 نقطه مالقات به منظور آغاز و پایان سفر به ازای هر خوشه انتخاب می شوند. 
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فواصل حاصل از محاسبه ماتریس نقاط مالقات منتخب تا مبدأ و مقصد هر خوشه در شکل9 و نقاط 
مالقات منتخب در شکل10 مشاهده می شوند. در انتخاب نهایی نقاط مالقات بهینه، پارامترهای مختلفی 
بر  مؤثر  عوامل  و  راننده  رسیدن  تأخیرزمانی  یا  سفر  زمان  میان  این  از  می  گیرند.  قرار  سنجش  مورد 
دسترسی فرد به یک نقطه، هم چون مسافت، زمان پیمایش، شیب و نوع پیاده رو در محاسبات استفاده 
می شوند. در این میان هرچه فاصله زمانی میان راننده تا نقطه مالقات منتخب کوتاه تر باشد، این نقطه 

برای انتخاب نهایی ما مناسب تر شناخته می شود.

نتيجه گيری
سواری اشتراکی یکی از راه های متداول برای استفاده از ظرفیت موجود صندلی های خالی وسیله نقلیه 
توافق  نیازمند  حالت  این  در  که  انجام شود  پویا  و  بی درنگ  به صورت  می تواند  سفر  از  نوع  این  است. 
سرنشینان و راننده بر سر نقطه ای جهت سوارشدن یا پیاده شدن است. به این ایستگاه های موقتی جهت 
این  در  می شوند،  تعیین  مختلفی  روش های  به  نقاط  این  می گویند.  مالقات  نقطه  سفر،  پایان  و  شروع 
پژوهش، یک روش کاربرمبنا مبتنی بر مکان پیشنهاد کردیم تا قادر باشیم مکان مناسب نقطه مالقات 
کاربران سواری اشتراکی را برای شروع و پایان سفرشان تعیین کنیم. در این راستا، عالوه بر دریافت مکان 
مبدأ و مقصد افراد روی نقشه ی پویا از طریق پرسشنامه ی آنالین دریافتی در گوشی های تلفن هوشمند، 
خانگی،  حیوان  همراهی  همسفران،  سنی  گروه  همسفران،  جنسیت  سن،  جنسیت،  قبیل  از  اطالعاتی 
استعمال سیگار، هدف از انجام سواری اشتراکی و شرایط مکانی نقاط مالقات را بدست آوردیم. ازطریق 
اطالعات کاربران پس از خوشه بندی افراد مکان های مناسب جهت تعیین نقطه مالقات برای هر خوشه را 
باتوجه به شیب مسیر قابل پیمایش، پیشنهاد کردیم. در نهایت براساس فاصله زمانی رانندگان از نقاط و 

فاصله مکانی افراد که الزم  است پیاده طی کنند، 23 نقطه مالقات به ازای هر خوشه مشخص شد. 
نتیجه  که  انتخاب شدند  در شهرها  افراد  پیاده روی  قابلیت  بر  مؤثر  پرتکرار  معیار  پژوهش حاضر 5  در 
از جمله کنارگذر، روگذر  پیاده رو  نوع  پیمایش،  این عوامل مشخص می کند مسافت مورد  اولویت بندی 
به ترتیب  انسانی  وقوع جرائم  احتمال  و  ماشینی  تصادفات  وقوع  احتمال  میزان شیب مسیر،  زیرگذر،  و 
کمترین تا بیشترین اهمیت را در میان جامعه آماری حاضر دارند. همچنین خوشه بندی افراد بر اساس 
معیار فاصله شروع و پایان سفر افراد، ساعت عزیمت، شرایط انتخابی برای همسفران و شرایط شخص 
با روش K-means صورت گرفت و نتایج نشان می دهد این افراد در دسته های قابل قبولی جای گرفتند. 
نفره  تا 6  تطبیق همسفران، دسته های 2  بر  مؤثر  با تشخیص شرایطی  ابتدا  پژوهش،  اهداف  راستا  در 
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و  رضایت مندی  افزایش  تکنیک های  از  یکی  مالقات سواری اشتراکی،  نقاط  تعیین  تشکیل شد.  افراد  از 
امنیت سفر کاربران این نوع از حمل ونقل می باشد. عوارض مختلف، با قرارگرفتن در محیط های متنوع 
شهری، اثرگذاری متفاوتی در تعیین ایستگاه های موقتی سواری اشتراکی دارند. به این معنا که براساس 
نظر پاسخ-دهندگان، وجود یا عدم وجود یک عارضه اهمیت یک پهنه را در تعیین نقاط دستخوش تغییر 
می کند. مکان های پُر رفت  و آمدتر با قابلیت دسترسی باالتر به منظور ایجاد نقاط مالقات پیشنهاد می شود.  
در انتخاب نهایی نقاط مالقات بهینه، پارامترهای مختلفی مورد سنجش قرار می  گیرند. از این میان زمان 
سفر یا تأخیرزمانی رسیدن راننده و عوامل مؤثر بر دسترسی فرد به یک نقطه، هم چون شیب، مسافت 
و امنیت مسیر بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. در این پژوهش نیز این پارامترها به منظور انتخاب نقاط 

نهایی پس از اولویت بندی بر اساس نظر افراد پاسخ دهنده، استفاده شده اند.
نتایج نظرسنجی نشان می دهند، تعامل با همسفران مهم ترین و کاهش ترافیک و آلودگی کم اهمیت ترین 
اهداف انجام سواری اشتراکی شناخته می شوند. این مسئله، اهمیت و اثرگذاری انتخاب صحیح همسفران 

را در افزایش کاربرد سواری اشتراکی در جامعه بازگو می کند.
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