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همراه آورده است. هاي مختلف شهري تغییرات و تحوالت شگرفي به فناوري اطالعات و ارتباطات با ورود به حوزه چكيده:

هايي از تأثیر فناوري بر ها، تسري  در انجام امور، افزاي  سطح دقت و بهبود فرايندهاي نظارت و كنترل، بخ كاه  هزينه

تواند از فناوري اطالعات و هايي است كه ميونقل شهري، يكي از حوزههاي حملهاي مديريت شهري است. سیستمحوزه

نگري و بیني، آيندهري متأثر باشند و نتايج آن در مسیر پايداري توسعه شهري مورد پی فرايندهاي هوشمندسازي شه

در  يچه نقش يندهشهرها در آ ونقلحمل يآن است كه هوشمندساز حاضرپژوه   ريزي قرار گیرد. پرس سپس برنامه

ها به شیوه اسنادي و میداني هشهر تهران انتخاب شده است. دادبراي بررسي موردي، كالن دارد؟ يشهر يدارتوسعه پا

و با  SPSSافزار ها در نرموتحلیل دادهنگري استفاده شد. نتايج تجزيهآوري شدند و از تكنیك دلفي براي آيندهجم 

شهر ونقل كنوني كالننشانگر آن است كه مشكالت سیسم حمل هاي آماري )فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار(آزمون

است  عدالتو  خودرو يدرون ي،مال ،حوادث ي،كالبد ي،زمان ي،سالمت، يمنياضعف يا كاستي در ابعادي همچون تهران شامل 
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 مقدمه -1

شاهرها هرگاز توساعه     ،ونقال حمال  یستمس بدون

بااه مثابااه   ،ونقاالحماال يهااایسااتم. سيافتناادينماا

و  ياجتمااع  یات هستند كاه كل  يو اسكلت يبنداستخوان

 هااايي. فناااوربافنااديشااهر را كنااار هاام ماا  ياقتصاااد

 يدارا ييهاا د به مكاان دهنيبه افراد امكان م ،ونقلحمل

باه   چنینونقل همنقل مكان كنند. حمل ي،اقتصاد يتمز

 ،تمركز ياياز مزا كه دهديامكان را م اينمدرن  يشهرها

به نحو احسان اساتفاده كنناد تاا كااال و خادمات را در       

د و بااازده ننااتجااارت ك يگااربهتاار بااه نقاااط د يطيشاارا

و  يرا بااال ببرناد. از منظار اقتصااد     يورو بهره ياقتصاد

روان  یساتم و باا نشااط بادون س    ياپو يشهرها ي،اجتماع

 يات توانناد موجود يخادمات نما   وافراد كاالها  ييجاهجاب

اماروزه آنچاه در    .(Moore & Pulidindi)داشته باشند 

گیارد، تادوين   يي شاهري صاورت ما   هاا مطراحي سیست

هاي جاام  شاهري باا هدف ايجاد حداكثر تطاابق  برنامه

و كاربري زمااین و از  هاي شهرسازي ممكن بین سیاست

ونقال شاهري بهیناه باا     هاي حمال سامانه ،ساوي ديگار

شاهري اسات. در باسیاري  هتوجه به خاصوصیات شابك

نامناساا   هجهااان، توسااع هتوسااعلاز شااهرهاي درحااا

فضاااهاي مختلاااف شاااهري، تاااراكم رو باااه گاااسترش 

باه ماوازات رشاد اقتصاادي و بااه       ،هاي گوناگونكاربري

شااهري، باعاث باروز    دنباال آن افازاي  سافرهاي درون

توجهي به مشكالت بسیاري شده است. از سوي ديگر، بي

 عاث با ،مدت و بلندمادت هاي میانريزيمديريت و برنامه

گاذاري در بخا  عرضاه    ناهماهنگي بین مباالغ سارمايه  

يسه با تقاضاي هاي مختلف آن در مقاونقل و ويژگيحمل

 عناوان  باه  شاهري  ونقال حمال ونقل شاده اساات.   حمل

 طاي  دارد، شهرها آلودگي در را تأثیر بیشترين كه بخشي

 سامت  باه  پاياداري  باه  نیال  ، در راساتاي اخیار  دهه دو

 حركات  اطالعاتي و ارتباطي نوين هايفناوري از استفاده

هاا و  یاستاز س ايمجموعهيدار، ونقل پا. حملاست كرده

و دربردارناده   یوساته پ ياا، پو يكپارچاه،  هايدستورالعمل

اسات كاه    یطاي محيسات و ز ياجتمااع  ي،اهداف اقتصاد

رفا    راساتاي  در امكاناتثر از ؤو استفاده م عادالنه ي توز

را باه هماراه    يتا آ يهاونقل جامعه و نسلحمل یازهاين

 یااادتول ي،مانناااد مصااارف انااارژ ييهااااشااااخص  دارد

 يمناي پساماند، ا  یاد تول ین،زما  يا  تخر یدكربن،اكسيد

اسات كاه هادف     يان . آنچه واضح اسات ا یرهو غ یكتراف

ونقال  كاه  عوار  حمال  يدار،ونقل پاحمل يزيربرنامه

ساو و   يكاز  یطيو مح ياقتصاد ي،اجتماع يهادر بخ 

 يرونقال باا ساا   بخ  حمل يايهماهن  ساختن رشد پو

 يگار د ييجامعاه و منااب  موجاود، از ساو     يك يهابخ 

ونقال هوشامند   (. حمال 1393و همكاران،  ياست )احد

 يكاه تكنولاوژ   يونقلا حمال  يهایستمعبارت است از: س

بهبااود عملكاارد  يارتباطااات و كنتاارل را باارا ،اطالعااات

 یساتم س يان . در اگیرنديبه كار م يونقلحمل يهاشبكه

ساه مشخصاه اطالعاات،     يونقل بار مبناا  حمل يابزارها

 يراناسااتوار هسااتند كااه بااه مااد   یاا ارتباطااات و تجم

تاا   كنناد يونقال و مساافران كماك ما    حمال  يهاشبكه

و  یرناد موجود بگ يطدر شرا يتربهتر و مناس  یماتتصم

در  ييجاو باعث صارفه  هایستمبهبود عملكرد س يقاز طر

 یفیات هاا و بهباود ك  وقات، حفا  جاان انساان     يابزارها

 ييكااارا ي هااا و افاازاانسااان زيسااتیطو محاا يزناادگ

هوشمند  یستمس ین. همچنشوديم ياقتصاد هايیتعالف

 یال از قب ين ناو  هااي يتكنولاوژ  یريكاارگ ونقل باه حمل

 يهاا یساتم ارتباطاات و س  یاك، پردازش اطالعات الكترون

 هااي يو اساتراتژ  يارتبااط  هااي يفنااور  يگار كنترل و د

 يارتقاا  منظوربه يكپارچههماهن  و  يابه گونه يريتمد

ونقاال اساات. در حماال يو ارزانا  ييو كااارا يمناايساطح ا 

 هااي يفنااور  اسونقل بر اسا هوشمند حمل يهایستمس

 يكاه در واقا  هساته اصال     كننديكنترل اطالعات كار م

 .  باشنديم ييهایستمس ینو عملكرد چن يفوفا

 يو اقتصااد  یاساي س يتختتهران به عنوان پا شهركالن

مواجاه   ييباا تنگناهاا   يشاهر  ونقال حملاز نظر  یزكشور ما ن

 را خاود  آلاودگي  و تاراكم  ترافیك، صورتهاست كه جلوه آن ب

 شاهري  مديران و ريزانراستا برنامه ین. در هماست داده نشان

 قالا   در و گاذاري سیاسات  عرصاه  در هام  تاا  اندكرده تالش
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دوم و سوم توساعه شاهر تهاران و هام در      سالهپنج هايبرنامه

هوشامند   هايسیستماستفاده از  يعرصه اجرا به سمت و سو

 حركت كنند. يشهر ونقلحمل

اساات كااه  ياانله پااژوه  حاضاار ائمساا اكنااون

 هاايي يژگاي چاه و  يدتهران با شهركالن يندهآ ونقلحمل

 سااير  باا  ساازنده  ارتبااط  ضامن  بتواناد  تاا  باشاد  داشته

 شاهري  پايدار توسعه به هوشمند، شهر بستر در ها،بخ 

 كند؟ كمك

 

 تحقيق پيشينه -2

 هاي خارجيپژوهشالف( 

اي باا  ( در مقالاه 2019و همكااران )  1كامیال اريازا 

ونقل پايدار شهري، چه چیزي را از كپنهاك حمل»عنوان 

ونقل پايادار  به بررسي وضعیت حمل« توانیم بیاموزيممي

شاهرهاي آمريكااي التاین    ها و كالندر برخي از پايتخت

حاال  ونقال در  پرداختند. آنها نتیجه گرفتناد كاه حمال   

حاضر يك پنجم تقاضااي انارژي جهااني و ياك چهاارم      

دار اسات. در ايان زمیناه    اكسیدكربن را عهاده انتشار دي

 2025ريزي كرده تاا ساال   شهر كپنها  دانمارك برنامه

درصد سفرها در اين شهر پیاده يا با دوچرخاه   75حدود 

درصد سفرها با 25نقل عمومي انجام شود و تنها وو حمل

در حاال حاضار تعاداد دوچرخاه در شاهر       خودرو باشاد. 

 520كپنها  بیشتر از تعداد شهروندان است به عباارتي  

هزار دوچرخه در ايان شاهر حضاور     560هزار شهروند و 

كپنهاا  باه اولاین     2025دارند و قارار اسات در ساال    

اكسیدكربن جهان تبديل شود. نويساندگان  پايتخت بدون دي

ويژه بوگوتاا  يكاي التین بههاي آمرگیرند كه پايتختنتیجه مي

پايتخت كلمبیا روند مثبتاي را در زمیناه پايدارساازي شابكه     

 كنند.ونقل شهري دنبال ميحمل

( باه  2014) 2ساابرو -دامري و روزنتاال اي در مقاله

. طباق  پرداختناد بررسي تاريخچه هوشمندسازي شهرها 

هاي اين مقاله اين ايده كاه ياك شاهر قاادر اسات      يافته

                                                           
1- Camila Ariza 

2- Dameri and Rosenthal-Sabroux 

وياژه  هوشمند باشد و در آن از تكنولاوژي باه  ديجیتال و 

فناوري ارتباطات و اطالعات براي بهبود كیفیات زنادگي   

تر رسد. اما به طور دقیقاستفاده نمايد، قديمي به نظر مي

نقطه شروع مباحث مرباوط باه شاهر هوشامند در ساال      

چیاز   1997است. در فاصاله ايان ساال تاا ساال       1994

در ساطح جهاان اضاافه     زيادي به ادبیات شهر هوشامند 

اي ها به طور فزايناده ها و يادداشتنشد. بعد از آن نوشته

تاا   2006افزاي  يافت. اين روناد از ساال    2005تا سال 

به بعد رشاد   2010رو بود و از سال بهبا كاه  رو 2009

ادبیات مذكور از سالي به سال ديگر بی  از دو برابر شاد.  

اي پروتكال كیوتاو در   كناد كاه امضا   اين مقاله اذعان مي

هاي امضااكننده باراي كااه     و تعهد دولت 1997سال 

و گساترش روزافازون    2000اي در ساال  گازهاي گلخانه

و  2008وكاار ماردم در ساال    اينترنت در زندگي و كس 

طرح مفهوم سایاره هوشامند و تادوين اساتراتژي اروپاا      

، از جمله نقاط عطف مهم در مسیر 2010در سال  2020

 شمند هستند.شهر هو

بااه اي ( در مطالعااه2011) 3كااوك و پروپااريس 

و ماواردي   پرداختندوتحلیل رشد هوشمند شهري تجزيه

ونقل، توساعه اقتصاادي، مساكن    ريزي، حملمانند برنامه

توسااعه اجتماعااات محلااي و حفافاات از مناااب  طبیعااي 

عنوان اجزا رشد هوشمند شهري بیان شدند و تأكید بر به

ساواري، ارتقااي   تسهیالت براي دوچرخه روي، ارائهپیاده

هااي  هاا و شابكه  ونقال عماومي، سیساتم   سیستم حمال 

ونقل در شهر هاي حمليكپارچه و مرتبط، از جمله مولفه

 باشد.هوشمند مي

 هاي داخليب( پژوهش

( تحقیقاي  1396عبدالكريم و ابراهیمي دهكاردي ) 

نقال هوشامند   وهااي حمال  ريزي سیستمدر مورد برنامه

ساحلي هاي طبقاتي شهرهاي با تأكید بر پاركین  شهري

از ناوع   تحلیلاي  -اين پژوه  به صاورت توصایفي  انجام دادند. 

كاربردي بود و روش تحلیل اطالعات اين پژوه  نیاز در  

به اين صورت كه پس   گیردزمره مطالعات كیفي قرار مي

                                                           
3- Cooke and De Propris 
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ونقال  هااي حمال  سیساتم  اي در ماورد از مطالعات پاياه 

تارين عملكردهاا و خادماتي    مهم ،شناخت آنو هوشمند 

د، ماورد  نا دهارائه د به كاربران نتوانمي هاه اين سیستمك

هاي آن به عنوان و يكي از زيرمجموعه تبررسي قرار گرف

 هااي ها و اجراي پاركین سیستم راهنماي هوشمند پاركین 

طبقاتي در شهرهاي نوار ساحلي به عنوان جاذب توريسم 

ونقل باراي  و ارائه خدمات ايمن و مطمئن در زمینه حمل

آيناد و  مسافران و گردشگراني كه به شهرهاي ساحلي مي

هاي مناس  در شاهرهاي  مشكالتي كه در نبود پاركین 

حلي باراي حال ايان    آيد به عنوان راهوجود ميهساحلي ب

كاارگیري سیساتم   هيند باخصوص تبیین فرمشكالت در 

نتايج  شد.ريزي شهري ارائه در برنامه ونقل هوشمندحمل

اين پژوه  حاكي از آن است كه با اجراياي شادن ايان    

 سیستم هوشمند در شهرهاي پرترافیك ساحلي مخصوصاً

جوابگاويي   ،ريزي صحیحبا برنامهبتواند در ايام تعطیالت، 

شهروندان در خصوص جلوگیري دهي به كارا در سرويس

ماورد در پاركینا ، كااه  تاردد در سااعات      از تردد بي

 .جويي در زمان باشدپرترافیك و صرفه

اي با هدف ارائاه  ( مقاله1398احمدي و همكاران )

ونقل حمل هاي توسعهبندي استراتژيمدلي جهت اولويت

هوشمند باه منظاور پوشا  برناماه راهباردي ماديريت       

روش اين پژوه  به اين صاورت   ام دادند.ونقل انجحمل

است كه پس از تشاريح ادبیاات موضاوع، باا اساتفاده از      

ونقاال رويكاارد اسااتراتژيك، راهبردهاااي توسااعه حماال 

هوشمند شهري كه حاصال ياك روش منطقاي و علماي     

و  ANPمااديريتي اساات بااا اسااتفاده از روش تركیبااي   

QSPM بندي گردد و ارتبااط دروناي متغیرهااي    اولويت

مختلف را براي ارائه واقعي راهبردها در نظر گرفته اسات.  

هاااي حاصاال از اياان روش تركیبااي بااا يافتااهدر نهاياات 

اي اسپیرمن مقايساه شاده اسات.    استفاده از ضري  رتبه

 نتیجه حاصل از اين روش تركیبي و مقايسه آن با ضري 

ه راهبارد همااهنگي كلیاه    من نشان داد كا اي اسپیررتبه

هاااي دولتااي در خصااوص بهبااود  هااا و ارگااانسااازمان

اي هوشامند  هتام هاي عماومي توساعه سایس   زيرساخت

 نقل در هر دو روش در اولويت قرار دارند. وحمل

( پژوهشاي باا   1394زالي و منصاوري بیرجنادي )  

نقال  وثر بار توساعه حمال   ؤم یديعوامل كل هدف تحلیل

روش با اساتفاده از  شهر تهران كالن 1404در افق  يدارپا

عامال   24براي اين منظور ي انجام دادند. ساختار یلتحل

 1404اناداز  نقل پايدار از ساند چشام  وثیرگذار بر حملأت

شهر تهران اساتخراج  شهر تهران و طرح جام  كالنكالن

 میزان اهمیات هار كادام از عوامال     ،ايگرديد. طي پرسشنامه

 پانج عامال داراي اهمیات در    18د و در نهايت تعیین ش

محیطي و كالبدي و كالن عد اقتصادي، اجتماعي، زيستبُ

ثر ؤثیرگذار و كلیدي مأاستخراج شدند. شناسايي عوامل ت

نقال پايادار كالنشاهر تهاران باا      وبر توسعه آيناده حمال  

 MicMac افازار استفاده از روش تحلیل ساختاري و نرم

صورت گرفت. نتايج حاكي از آن است كه عوامل كلیادي  

 عبارتناد از: شاهر تهاران   ونقل پايدار كالنثر بر توسعه حملؤم

، ساازي ونقل، ساخت فشرده شهري، فرهنا  زيرساخت حمل

 .نوين هايفناوريو  نقلومديريت سیستم حمل

 عناوان  باا  ايمقالاه ( 1394)ي سمندر ي وسمندر

 يبارا  يپژوها يناده آ يكارد رو یريكاارگ به يجنتا يبررس»

باا   «ونقل شهر تهاران حوزه حمل يكاستراتژ يزيربرنامه

مفهاوم شاهر مناسا  در ارتبااط باا جنباه        یینهدف تع

 انجاام  يپژوها يناده در آ ينگار ونقل باه روش پاس  حمل

حاوزه ساه    ينعوامل ا ينترمهم دادند نشان نتايج. دادند

 يريتب( ماد  یات باشند: الف( رشد جمعيم يمورد اساس

 ییار و تغ یات نرخ رشد جمع ي.اقتصاد یتج( وضع يشهر

 یرهاااينهاا و جاازو متغ آ ينتااريبحرانا  ،دولات و مجلااس 

 ي،الزاماات قاانون   وجاود  و يو نرخ رشد راهساز یرگذارثأت

 یاركه مستقل و بس یرمترقبههدف و حوادث غ یرهايمتغ

 .هستند يهثانو ياهرم یرهايجزو متغ یرگذارند،ثأت

 

 ينظر يمبان -3

 فنااوري  ياا  اطالعات فناوري واژه اخیر، دهه دو در

 و نوفهااور پديااده يااك عنااوانبااه ارتباطااات و اطالعااات

 نظار به  و است كرده پیدا را خود جهاني جايگاه قدرتمند،
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 اماور  تماام  آن، مختلاف  كاربردهااي  زودي باه  رساد مي

 تحات  غیرمساتقیم  يا مستقیم صورتبه را جوام  روزمره

 ايان  گساترش  و تأثیرگذاري سرعت. دهد قرار خود تأثیر

 انتظاار  اكناون از هام  كاه طوريبه است زياد بسیار پديده

 و اجتمااعي  اقتصاادي،  فرهنگاي،  ساختارهاي در رودمي

 جواما ،  اداره سانتي  هااي بنیاان  در همچنین و سیاسي

 ماديريت  از جديادي  سیساتم  و دهد رخ اساسي تحوالت

 كاربردهااي  و ارتباطاات  و اطالعات فناوري. گردد معرفي

 ساران  كاه  اسات  بوده تأثیرگذار اياندازه به جهان در آن

 هايسال)در  مهم اجالس دو برگزاري با جهان كشورهاي

 اصاول  هااي پايه (تونس و ژنو در میالدي 2005 و 2003

 هااي برناماه  تهیاه  باا  و دادناد  شاكل  را اطالعاتي جامعه

 را خاود  جهااني،  اطالعااتي  جامعاه  باراي  علمي و اصولي

 .(1384، )جاللي كردند آماده بیشتر تغییرات براي

 انگیازه  مختلف، جوام  در اطالعات روزمره اهمیت

 هاا روش نشر و اختراع براي فناوران و مبدعان هايتالش

 پااردازش، گااردآوري، تسااهیل بااراي جديااد ابزارهاااي و

 انجمان . اسات  بوده نیاز مورد اطالعات انتشار و نگهداري

 شااامل را اطالعااات فناااوري امريكااا، اطالعااات فناااوري

 ماديريت  ياا  پشاتیباني  اجارا،  توساعه،  طراحاي،  مطالعه،

 هايبرنامه خصوصاً رايانه، بر مبتني اطالعاتي هايسیستم

. اسات  كارده  تعرياف  راياناه  افازاري ساخت  و افازاري نرم

فناوري اطالعات تبديل، ذخیره، حفافت، پردازش، انتقال 

)شكیبا،  باشدميمطمئن و امن  طوربه و بازيابي اطالعات

 عناوان باه  ارتباطات و اطالعات فناوري ترتی  بدين .(1389

 از بشري هايفعالیت كامل طیف در فراگیر و جام  ايپديده

 سیاسي و اقتصادي هايفعالیت تا گرفته شخصي كاربردهاي

، چناادمنظوره اباازاري عنااوانبااه زياارا اساات  تأثیرگااذار

 گرفتاه  نظار  در متعادد  هااي قابلیات  داراي و پاذير انعطااف 

 كاربردهاي قال  در را مناس  هايحلراه امكان كه شودمي

 آوردماي  فراهم مختلف نیازهاي تأمین جهت محلي، يا فردي

 (.1389)فتحي و مطلق، 

هااا، افزارهاااي اينترنتااي، دادهافاازار و ناارمسااخت

هاا، ايجااد و نگهاداري    هاي تحلیل و پاردازش داده روش

هااي اطالعااتي و انتشاار و در دساترس قارار دادن      بانك

تارين عناصار فنااوري اطالعاات هساتند.      اطالعات، مهام 

پیداي  جوام  اطالعااتي و ارزش دادن باه اطالعاات در    

ترين نتیجه يافتگي جوام ، مهمبندي سطح توسعهترتی 

استفاده از فنااوري اطالعاات اسات. نیااز باه اطالعاات و       

اطالعات در كنار يكديگر توجه جواما   سرعت در فناوري 

ند. تسهیالت ارتباطي، مؤلفاه مهام   ارا به خود جل  كرده

ديگري از جامعاه اطالعااتي اسات كاه مكمال ابزارهااي       

. همراهااي اياان دو مفهااوم، فناااوري باشاادمااياطالعاااتي 

آورد. ارتباطاات بساتري   اطالعات و ارتباطات را پديد ماي 

اساتفاده از ابزارهااي    براي تسهیل مديريت اطالعاات باا  

مورد استفاده هر دو است. گاردآوري، پاردازش و انتشاار    

خصاوص شابكه   اطالعات، نیازمند ابزارهااي ارتبااطي باه   

مخااابراتي اساات. از اياان رو مفهااوم فناااوري اطالعااات و 

ارتباطات براي رف  نیازهاي مديريت شهري و تسهیل آن 

 .(1388 و همكاااران، ييارجحیاات بیشااتري دارد )تااوال 

استفاده از فناوري اطالعاات و ارتباطاات باراي ماديريت     

ماؤثرتري،   نحاو آورد تاا باه  شهري اين امكان را فراهم مي

هاااي شااهر را مااديريت كنااد. بااراي مثااال از  زيرساااخت

درصاد انارژي    50كه ترافیك در مناطق شاهري  جاييآن

بیشتري نسبت به ترافیك در مناطق غیرشاهري مصارف   

تم حمل ونقل )براي مثال نصا   كنند، اطالعات سیسمي

تواند در كااه  ترافیاك   هاي كنترل ترافیك( ميدوربین

شهري و افزاي  راحتي مساافران در عباورومرور، كماك    

 .(Unit et al., 2010) شاياني كند

 خادمات  گسترش حاصل توانمي را هوشمند شهر

 قلماداد  شاهري  مجازي فضاي در هافعالیت و الكترونیك

 شااهر و الكترونیااك شااهر از مناااب ، از بساایاري در. كاارد

 توساط  هام  كناار  در يكسان مفاهیمي عنوان به هوشمند

 شاهري  هوشامند  است. رشاد  شده استفاده پژوهشگران

 باا  زيستمحیط به نسبت حساس توسعه :از است عبارت

 كااه   ماشایني،  ونقال حمال  به وابستگي كاه  هدف

 در گاذاري سارمايه  كاردن  كارآمادتر  و هاوا  آلاودگي 

 است شده ريزيبرنامه توسعه هوشمند، رشد. هازيرساخت
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 محافظات  كشااورزي  هااي زماین  و بااز  فضااهاي  از كاه 

 ونقال حمال  هااي گزيناه  كند،مي احیا را جامعه كند،مي

 و باالتر تراكم به زيادي توجه سازد ومي فراهم را بیشتري

 آساان  ونقال حمل و مناس  دسترسي با مختلط كاربري

 ونقال حمال  تئاوري  ياك  هوشامند  رشاد  تئاوري  .دارد

 شاهر  داخال  در رشاد  روي كاه  است شهري ريزيبرنامه

 ساازي فشرده روي پراكندگي، مقابل در و كندمي تمركز

 ونقلحمل فشرده، هايكاربري طرفدار و دارد تأكید شهر

است )هادي  سواريدوچرخه و رويپیاده دوستدار و محور

 (.1397بیگلو و همكاران، 

شااهر ( 2014) 1بزاده و ويتروتااوسااننبااه اعتقاااد 

هاي خوبي در حال اجراي راههوشمند، شهري است كه به

گاناه ماردم هوشاامند،   رو باه جلاو در خصوصایات شاا    

تحرك هوشمند، حكمروايي هوشمند، زنادگي هوشامند،   

اقتصاد هوشمند و محیط هوشمند است كاه در تركیباي   

ساز، مساتقل  سرنوشتهاي ها و فعالیتهوشمند از دارايي

هادف نهاايي شاهر     .شاود و آگاه شهروندان سااخته ماي  

هااي  ه خادمات هوشامند در كلیاه قابلیات    ئارا ،هوشمند

هاي شهر هوشامند در  هحیاتي شهر است. نگاهي به پروژ

هااي  دهنده اهداف مختلف، تفاوت و شباهتنشان ،جهان

 -2كاااه  كااربن  -1ت: گوناااگوني بااه شاارح ذياال اساا

تأثیرگااذاري فناااوري  -3وري اناارژي بهاارهدسااتیابي بااه 

در )در توسااعه صااناي  خاااص    اطالعاااتارتباطااات و 

 -4محااور اي يااا صااناي  داناا هاااي چنااد رسااانهزمینااه

كیفیات باراي    بااالترين دستیابي باه محایط زنادگي باا     

 -6ر توسااعه فضاااهاي ساابز در درون شااه  -5ساااكنین 

 -7دسترس پیشرفته قابلطالعاتي هاي اتوسعه زيرساخت

دستیابي به رشاد اقتصاادي و كیفیات زنادگي باه طاور       

تضامین ساازگاري    -9توسعه جوام  پايادار   -8زمان هم

تكامال   -10 هااي مختلاف سااكنین   اجتماعي میان گروه

شهر به عنوان آزمايشگاه زندگي به منظور بهبود مساتمر  

 (.1397)پوراحمد و همكاران،  و پیوسته

 سفر يتقاضا ي سب  افزا یت،روزافزون جمع رشد

                                                           
1- Mosannenzadeh &Vettoratob 

 يشخصا  یاه نقل يلمتعاق  آن استفاده از وساا  د ووشمي

فشاار   ،امار  يان اسات. ا  يافتاه  ي افزا یريچشمگ طورهب

ونقال باه خصاوص در    موجود حمال  يهاحاصل بر شبكه

از  يكااياساات.  كاارده براباار ينرا چنااد يشااهر ينااواح

كه از  یكتراف يريتمد يراهكارها ينو مؤثرتر يدترينجد

 یريكااارگهباا ياادها گیااردياطالعااات نشااأت ماا يورفنااا

در  تواناد يونقل اسات كاه ما   هوشمند حمل يهایستمس

 يبارا  ياافاق تاازه   یكاي الكترون يتحقق شهردار يراستا

 و يجامعااه ارتباااط و روان در يااابااه تحاارك پو یابيدسات 

ونقال  هاي حمال سیستمعنوان تنها ابزار حل هاطالعات ب

. ناد ك يجااد و ارائه خدمات بهتر به شاهروندان ا  هوشمند

هاي فناوري استفاده از خدمات اينترنت اشیا و زيرساخت

هاي اطالعات و ارتباط به همراه افزاي  استفاده از گوشي

ونقل هوشمند را بی  از هوشمند، حركت به سمت حمل

 (.Khanna & Anad, 2016) مهیاا كارده اسات   پای   

ونقال هوشامند   هاي حملتعاريف گوناگوني براي سیستم

وزارت را ارائه شده است اما يكاي از بهتارين تعااريف آن    

هاااي ده اسات: سااامانه كاارت متحاده بیااان  ياااالتراباري ا 

، نگهداري، پردازش و توزي  اطالعاات  آوريجم خودكار 

جايي كااال و مساافر. در صاورت اساتفاده     مربوط به جابه

ونقاال هوشاامند، بساایاري از  حماال درساات از سیسااتم

هاي مادي و معنوي ونقل از قبیل خسارتمشكالت حمل

ناشي از سوانح تصادفات، مشكالت نظاارت و ماديريت در   

گردد )كیاني، هاي تلف شده و ... رف  ميونقل، زمانحمل

 يبنايرز ي،ونقل هوشمند شهرهاي حملسیستم (.1390

در  یساتم ن بقار  يمنفا  یامادهاي كااه  پ  براي يمناسب

و ماؤثرتر   يادتر جد يراه و رسم يجادونقل و اعرصه حمل

 يونقال در زنادگ  حمال  یازهااي به ن ييمنظور پاسخگوهب

باا   آن ياست. الزم است كه طرح معمار يكمویستقرن ب

هااي  سیساتم هار كشاور مشاخص و     یازهااي توجه باه ن 

از  ینهبه يبردارور بهرهظبه من ونقل هوشمند شهريحمل

ونقال هوشامند باا توجاه باه      حمل يهایستمس یدمانچ

 یاین ونقال هوشامند، تع  حمال  یستمهر س يروابط منطق

و در نظاار گاارفتن  یسااتمس يگااردد. منظااور از معمااار 
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مربااوط بااه   ياسااتانداردها يااتجامعااه و رعا یازهاااين

 یساتم س يمعماار  ر. دباشاد يونقال ما  حمل يهایستمس

 يات موجاود هار كشاور و رعا    يطو شارا  یازهاا توجه باه ن 

 ييباااال یااتمربااوط بااه هاار بخاا  از اهم يدهاراسااتاندا

  (.1396 ي،برخوردار است )استاد

در حاوزه   یاري گیمو تصام  يازي ربرناماه  يندفرا در

 یاان م يو تجرب يشكاف فرهنگ معموالً يونقل عمومحمل

كاه باا    يمتخصصان سازمان و ماردم وجاود دارد. مردما   

ك را در یستممشكالت س يخوبهستند به یردرگ یستمس

دربااره آن محادوده و    یقاي دق و اطالعات نسبتاً كننديم

مسائله كاه    يان ا یمونموضوعات مرتبط با آن دارناد. سا  

حال   يحل را بارا راه ينبهتر تواننديم يكارشناسان دولت

 یاد كأو ت ناماد يكنند نقطه شكست م ييمشكالت شناسا

روند تجرباه   ينكه شهروندان در جهت كمك به ا كنديم

 يبارا  يراها  يجااد به ا یازدارند و تنها ن ياديو تخصص ز

مسائوالن   یاه . از اهداف اولشوديمشاركت آنها احساس م

  اسات  يافتاه سازمان  یستميس يجادا ي،ونقل عمومحمل

و  يمناي ا يتاحساس رضاا  ،شهروندان يكه برا يبه طور

وجاه   ينو انتظاارات آنهاا را باه بهتار     كندفراهم  يراحت

 ،هاادف ياانبااه ا شاادن يااك. الزمااه نزدسااازد برطاارف

از نظارات   یاري گباا بهاره   یساتم عملكارد س  یريگاندازه

 هااي يامر امروزه به كمك فناور ينكاربران آن است كه ا

 (. 1392 یمورياناست )ت یسرممكن و م ي،اطالعات يننو

 

 تحقيق روش -4

است   توصیفي پژوه ، هدف نظر از حاضر پژوه 

 مختلاف  هااي جنباه  تبیاین  هادف  باا  كاه  دلیال  اين به

 بار  آن تاأثیر  وياژه باه  اطالعاات  فناوري و هوشمندسازي

 یندر عا  .اسات  شاده  انجاام  تهران شهر در پايدار توسعه

 عماق  نظار  از پاژوه   ايان . باشاد يم یزن يحال اكتشاف

 رويكارد  از پاژوه ، . اسات  ايتوسعه -كاربردي مطالعه،

 اسات،  كمّاي  و كیفاي  روش دو از تلفیقاي  كاه  آمیختاه 

 باه  ابتادا  پژوه  اين كه صورت اين به كند مي استفاده

 ونقال حمال  باه  مرباوط  اساناد  تحلیال  باه  كیفي صورت

 شاهري  پاياداري  توسعه و شهري هوشمندسازي شهري،

سااپس در تااالش اساات تااا دسااتاوردها را   .پااردازدمااي

اجماع  يكبه  ي،دلف شكند و با استفاده از رو یازدهيامت

 روش از ي،در ماوردپژوه  ین. همچنيابددست  ينظر علم

 و گاردآوري  باراي  كمّاي  روش ياك  عناوان  باه  پیماي 

 يآورجما  باراي   .اسات  شاده  اساتفاده  هاا، داده تحلیل

 از موردكاوي پس میداني اين پژوه ، مطالعه در هاداده

 پرسشانامه  هاا، شااخص  و هاا مؤلفاه  مشاخص كاردن   و

 يان ها در اداده يآور. ابزار جم گرددمي طراحي متناس 

باه   بارداري ی فا  ي،پژوه  در قسامت مطالعاه اساناد   

بود كه با مراجعاه   يها، اسنادداده يگردآور یوهتناس  ش

 ياعم از دانشاگاه  یك،ها، مراكز اسناد الكترونبه كتابخانه

و وزارت  يها مانند شاهردار وابسته به نهادها و سازمان يا

 در پاژوه   زمااني،  نظار . از شاد  یسار م يراه و شهرساز

ماورد   یكشده است. تكن انجام 1398و  1397 هايسال

 تخصصاي  دلیال  است. به يپژوه ، دلف يناستفاده در ا

 كارشناساان  و ماديران  شامل آماري جامعه موضوع، بودن

 مسائولین  و ماديران  نیاز  و شهري ونقلحمل در اجرايي

 كاه  است يشهر ياطالعات و هوشمندساز يفناور حوزه

 از ترقبول مورد تحلیل و ترواقعي تصويري ارائه منظور به

. اناد شاده  انتخااب  هادف  جامعه عنوان به موجود، شرايط

 آن آماري جامعه اعضاي شناسايي و انتخاب در مهم نكته

 شهري هوشمندسازي و ونقلحمل به نسبت هم كه است

 علماي  اشاراف  شاهري  توساعه  پاياداري  باا  آنها ارتباط و

 مانناد  و پاروژه  كتااب، )مقاله،  پژوه  از و باشند داشته

 ايان  در ساال  10 حداقل آنكه هم و باشند برخوردار( آن

 و ماادير ارشااد، كارشااناس كارشااناس، مقااام در حااوزه

 .باشند كرده نق  ايفاي مسئول،

 حجام  اينكاه  و موضاوع  بودن تخصصي به توجه با

 تاوان ماي  تنهاا  و نیست مشخص دقیق صورت به جامعه

 حجام  ياك  انتخااب  كارد   ارائه جامعه حجم از برآوردي

 از پاژوه   يان در ا .رساد مي نظر به دشوار، دقیق نمونه

 و شاد  اساتفاده  نموناه  حجام  تعیین يبرا 1راسكو قوانین

                                                           
1- Roscoe  
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 غیرتصاادفي  برفاي  گلوله صورت به نیز گیرينمونه شیوه

شاهر تهاران و   پژوه  حاضر كالن يمحدوده مكان .است

 حاضار  حاال  در تهاران  شاهر كاالن . باشاد يحوزه نفوذ م

 مااورد محاادوده. اساات شااهريدرون منطقااه 22 شااامل

درون  از هام  كاه  است افرادي مراجعه هايمحل پژوه ،

 .كنندمي مراجعه آن به آن نفوذ حوزه از هم و تهران شهر

 

 هاي تحقيقيافته -5

هااي میاداني در خصاوص مشاكالت     مجموع يافته

، 1ونقل كنوني شهرداري تهران باه صاورت جادول    حمل

، ارقااام 2شاده اساات. همچناین در جاادول   بناادي جما  

میانگین و انحراف معیار پاسخگويان نیاز محاسابه شاده    

 د.است تا اطمینان حاصل شو

 شهر تهران در وضع موجودونقل کالنو نمره مجموع نمره مشكالت حمل نيانگيم نه،يشيب نه،ينمره کم -1جدول 

 N Minimum Maximum Sum Mean ابعاد مشكل

00/1 99 یهنقل یلهبُعد پارك وس  00/5  00/393  9697/3  

00/1 99 يمنيا بُعد  00/5  00/393  9596/3  

00/2 98 يو سالمت يبهداشت بُعد  00/5 00/386  9388/3  

00/2 99 يزمان بُعد  00/5 00/379  8283/3  

00/2 99 يريتيمد بُعد  00/5 00/417  2121/4  

00/1 99 يكالبد بُعد  00/5 00/381  8485/3  

00/2 99 حوادث /ي  وقا يريتمد بُعد  00/5 00/409 1313/4  

00/2 100 دقت بُعد  00/5 00/389  8900/3  

00/2 99 نظم بُعد  00/5 00/397  0101/4  

00/2 99 يرساناطالع بُعد  00/5 00/419  2323/4  

00/1 99 ينگهدار بُعد  00/5 00/369  7653/3  

00/1 99 يمال بُعد  00/5 00/387  9091/3  

00/2 99 خودرو يدرون بُعد  00/5 00/436  4040/4  

00/2 100 يتحرك فرد بُعد  00/5 00/458  5800/4  

00/4 100 عدالت بُعد  00/5 00/499  9900/4  

00/4 100 يانسان بُعد  00/5 00/493  9300/4  

Valid N (listwise) 95 

 در تهران يونقل کنونمشكالت حمل يبرا اريو انحراف مع نيانگينمره م -2جدول   

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation ابعاد

00/1 99 یهنقل یلهبُعد پارك وس  00/5  00/393  9697/3  86254/0  

00/1 99 يمنيا بُعد  00/5  00/392  9596/3  96805/0  

00/2 98 يو سالمت يبهداشت بُعد  00/5  00/386  9388/3  84727/0  

00/2 99 يزمان بُعد  00/5  00/379  8283/3  95874/0  

00/2 99 يريتيمد بُعد  00/5  00/417  2121/4  79889/0  

00/1 99 يكالبد بُعد  00/5  00/381  8485/3  00370/1  

00/2 99 حوادث /ي  وقا يريتمد بُعد  00/5  00/409  1313/4  73743/0  

00/2 100 دقت بُعد  00/5  00/389  8900/3  02391/1  

00/2 99 نظم بُعد  00/5  00/397  0101/4  87476/0  

00/2 99 يرساناطالع بُعد  00/5  00/419  2323/4  76703/0  

00/1 98 ينگهدار بُعد  00/5  00/369  7653/3  08220/1  

00/1 99 يمال بُعد  00/5  00/387  9091/3  95928/0  

00/2 99 خودرو يدرون بُعد  00/5  00/436  4040/4  71313/0  

00/2 100 يتحرك فرد بُعد  00/5  00/458  5800/4  62247/0  

00/4 100 عدالت بُعد  00/5  00/499  9900/4  10000/0  

00/4 100 يانسان بُعد  00/5  00/493  9300/4  25643/0  
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هااي هوشمندسااازي،  گازاره همچناین در اداماه   

 ونقال در آيناده و نقا  آن در توساعه پايادار     حمل

 آزمون قرار گرفت.شهر تهران مورد كالن

 

 شهر تهرانکالن داريتوسعه پا ندهيو آ يهوشمندساز يهاگگاره اريو انحراف مع نيانگيآزمون م -3جدول 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ونقل در آينده و نقش آن در توسعه پايدارهاي هوشمندسازي حملگگاره

00/3 100 هوشمند پاركین  هاي هوشمند/ مديريتپاركین استقرار   00/5  7800/4  46232/0  

هاي هوشمند منجر به اشغال حداقل فضاي عمومي و فضاهاي استقرار پاركین 

 باز و سبز شهري
100 00/3  00/5  7200/4  51405/0  

00/2 100 ومرورعبور سرعت و ترافیك كنترل در مصنوعي هوش از استفاده  00/5  7200/4  58741/0  

ومرور منجر به عبور سرعت و ترافیك كنترل در مصنوعي هوش از استفاده

 جامعه سالمت سطح ايمني و در نهايت، افزاي  سطح افزاي 
100 00/3  00/5  8200/4  43531/0  

00/3 99 تصادفات هوشمند پیشگیري و ايمني هايسیستم  00/5  8283/4  47467/0  

ايمني  سطح تصادفات منجر به افزاي  هوشمند پیشگیري و ايمني هايسیستم

 جامعه سالمت سطح و در نهايت، افزاي 
99 00/3  00/5  8283/4  47467/0  

00/3 98 مصنوعي هوش كاربست با ونقلحمل جريان در دقت افزاي   00/5  8571/4  43077/0  

 مصنوعي منجر به افزاي  هوش كاربست با ونقلحمل جريان در دقت افزاي 

 جامعه سالمت سطح ايمني و در نهايت، افزاي  سطح
99 00/1  00/5  6465/4  70440/0  

00/1 99 هاجاده فیزيكي وضعیت و جوي تغییرات ايلحظه و هوشمند رسانياطالع  00/5  7071/4  68887/0  

ها منجر جاده فیزيكي وضعیت و جوي تغییرات ايلحظه و هوشمند رسانياطالع

 جامعه سالمت سطح و در نهايت، افزاي ايمني  سطح به افزاي 
99 00/3  00/5  8384/4  46745/0  

 و بوق از استفاده به نیاز كمترين لذا و ديگر هاياتومبیل با فاصله هوشمند رعايت

 هشدار چراغ
99 00/3  00/5  8384/4  44509/0  

 و بوق از استفاده به نیاز كمترين لذا و ديگر هاياتومبیل با فاصله هوشمند رعايت

 سالمت سطح صوتي و در نتیجه، افزاي  آلودگي هشدار منجر به كاه  چراغ

 جامعه

100 00/1  00/5  7300/4  63333/0  

 و بوق از استفاده به نیاز كمترين لذا و ديگر هاياتومبیل با فاصله هوشمند رعايت

 سطح افزاي  در نتیجه، و (نوري) ديداري آلودگي هشدار منجر به كاه  چراغ

 جامعه سالمت

100 00/1  00/5  7400/4  59662/0  

 و بوق از استفاده به نیاز كمترين لذا و ديگر هاياتومبیل با فاصله هوشمند رعايت

 سالمت سطح افزاي  در نتیجه، هوا و آلودگي هشدار منجر به كاه  چراغ

 جامعه

100 00/3  00/5  8300/4  45070/0  

00/3 100 انرژي مصرف كاه  و هاماشین هوشمند مسیريابي  00/5  8400/4  39492/0  

هوا  آلودگي انرژي منجر به كاه  مصرف كاه  و هاماشین هوشمند مسیريابي

 جامعه سالمت سطح و در نتیجه، افزاي 
100 00/3  00/5  8000/4  53182/0  

 يا خورشیدي سوخت )با گرابوم هوشمند هاياتومبیل كارگیريبه و تولید

 هیدروژني(
99 00/2  00/5  6869/4  69468/0  

 يا خورشیدي سوخت )با گرابوم هوشمند هاياتومبیل كارگیريبه و تولید

 جامعه سالمت سطح هوا و در نتیجه، افزاي  آلودگي هیدروژني( منجر به كاه 
100 00/1  00/5  8600/4  53220/0  

00/3 99 مسافران رفاه براي سري  و هوشمند عمومي نقلیه وسايل كارگیريبه  00/5  8687/4  39503/0  

مسافران منجر به  رفاه براي سري  و هوشمند عمومي نقلیه وسايل كارگیريبه

 آلودگي انواع شخصي و در نتیجه، كاه  هاياتومبیل با سفر به نیاز كاه 
100 00/2  00/5  7100/4  65590/0  

مسافران منجر به  رفاه براي سري  و هوشمند عمومي نقلیه وسايل كارگیريبه

 آلودگي انواع ترافیك و در نتیجه، كاه  كاه 
100 00/3  00/5  7800/4  54272/0  

مسافران منجر به  رفاه براي سري  و هوشمند عمومي نقلیه وسايل كارگیريبه

 مقصد و مبدم جاييجابه در باال سرعت
100 00/3  00/5  8300/4  47258/0  

مسافران منجر به  رفاه براي سري  و هوشمند عمومي نقلیه وسايل كارگیريبه

 آلودگي انواع انرژي و در نتیجه، كاه  مصرف كاه 
99 00/3  00/5  8081/4  50863/0  

00/2 100 سفر زمان كاه  به منجر( هاجاده) مسیرها هوشمند طراحي  00/5  8200/4  53899/0  

00/1 100 سفر منجر به سرعت زمان كاه  به منجر( هاجاده) مسیرها هوشمند طراحي  00/5  8000/4  63564/0  
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ونقل در آينده و نقش آن در توسعه پايدارهاي هوشمندسازي حملگگاره

 مقصد و مبدم جاييجابه در باال

 سفر منجر به كاه  زمان كاه  به منجر( هاجاده) مسیرها هوشمند طراحي

 آلودگي انواع انرژي و در نتیجه، كاه  مصرف
100 00/3  00/5  7000/4  65905/0  

00/3 99 ونقلحمل هايسیستم يكپارچگي  00/5  7273/4  58586 

ونقل و در حمل سیستم بیشتر ونقل منجر به كاراييحمل هايسیستم يكپارچگي

 انرژي مصرف نتیجه، كاه 
100 00/3  00/5  7500/4  59246/0  

ونقل و در حمل سیستم بیشتر ونقل منجر به كاراييحمل هايسیستم يكپارچگي

 آلودگي انواع نتیجه، كاه 
100 00/3  00/5  4800/4  44313/0  

 گريمحاسبه باالي توان از استفاده با ونقلحمل مختلف هايسیستم مديريت

 مصنوعي هوش
100 00/3  00/5  8800/4  43298/0  

 گريمحاسبه باالي توان از استفاده با ونقلحمل مختلف هايسیستم مديريت

 ونقل و در نتیجه، كاه حمل سیستم بیشتر مصنوعي منجر به كارايي هوش

 انرژي مصرف

100 00/3  00/5  7700/4  56595/0  

00/3 99 هوشمند مسافربر و باربر هوايي ونقلحمل وسايل از استفاده  00/5  8182/4  48157/0  

 هوشمند منجر به حف  مسافربر و باربر هوايي ونقلحمل وسايل از استفاده

 شهري هايبافت و تاريخي هايارزش
100 00/3  00/5  8100/4  48697/0  

 هوشمند منجر به كاه  مسافربر و باربر هوايي ونقلحمل وسايل از استفاده

 (هاخیابان) عبورومرور براي نیاز مورد سطوح نسبي
99 00/2  00/5  8081/4  56563/0  

 هوشمند منجر به افزاي  مسافربر و باربر هوايي ونقلحمل وسايل از استفاده

 سبز و عمومي باز، فضاهاي سطوح
99 00/2  00/5  7778/4  54502/0  

 هوشمند منجر به افزاي  مسافربر و باربر هوايي ونقلحمل وسايل از استفاده

 شهري زمین ذخیره
99 00/1  00/5  8081/4  64960/0  

00/2 100 هوشمند طراحي با تركوچك خودروهاي از استفاده  00/5  6900/4  66203/0  

 هايارزش هوشمند منجر به حف  طراحي با تركوچك خودروهاي از استفاده

 شهري هايبافت و تاريخي
98 00/3  00/5  8980/4  36580/0  

 سطوح نسبي هوشمند منجر به كاه  طراحي با تركوچك خودروهاي از استفاده

 (هاخیابان) مرور و عبور براي نیاز مورد
99 00/3  00/5  8081/4  50863/0  

00/3 100 هاخیابان هوشمند طراحي  00/5  8700/4  44165/0  

00/2 100 شهري هايبافت و تاريخي هايارزش ها منجر به حف خیابان هوشمند طراحي  00/5  7700/4  60059/0  

 براي نیاز مورد سطوح نسبي ها منجر به كاه خیابان هوشمند طراحي

 (هاخیابان) عبورومرور
100 1.00 00/5  7600/4  68343/0  

00/2 97 سبز و عمومي باز، فضاهاي سطوح ها منجر به افزاي خیابان هوشمند طراحي  00/5  8454/4  50704/0  

00/1 100 شهري زمین ذخیره ها منجر به افزاي خیابان هوشمند طراحي  00/5  8500/4  55732/0  

00/2 100 پاكسازي زمان كاه  و حوادث/وقاي  مديريت  00/5  8100/4  63078/0  

 سالمت سطح پاكسازي منجر به افزاي  زمان كاه  و حوادث/وقاي  مديريت

 شهروندان
100 00/2  00/5  7200/4  65258/0  

00/3 100 امداد و سوانح اطالع مديريت  00/5  7600/4  57066/0  

00/3 100 شهروندان سالمت سطح افزاي  به امداد منجر و سوانح اطالع مديريت  00/5  8800/4  40899/0  

00/3 100 هوشمند هايچراغ  00/5  7900/4  55587/0  

00/1 100 ايمني سطح به افزاي  هوشمند منجر هايچراغ  00/5  7800/4  67540/0  

00/3 98 زمان اتالف به كاه  هوشمند منجر هايچراغ  00/5  8061/4  53067/0  

00/2 99 سوخت مصرف به كاه  هوشمند منجر هايچراغ  00/5  7071/4  67389/0  

00/2 99 هوشمند متغیر تابلوهاي  00/5  7980/4  60575/0  

00/3 99 سوخت مصرف هوشمند منجر به كاه  متغیر تابلوهاي  00/5  7980/4  53414/0  

00/3 98 عمومي ونقلحمل سیستم هوشمند مديريت  00/5  8061/4  53067/0  

 نقلیه وسايط به نیاز عمومي منجر به كاه  ونقلحمل سیستم هوشمند مديريت

 آلودگي انواع و در نتیجه، كاه  (خصوصي و عمومي)
99 00/3  00/5  7475/4  55958/0  

 نقلیه وسايط به نیاز عمومي منجر به كاه  ونقلحمل سیستم هوشمند مديريت

 انرژي و سوخت مصرف و در نتیجه، كاه  (خصوصي و عمومي)
97 00/3  00/5  8247/4  47894/0  

00/2 100 عمومي نقلیه وسايل حركت در نظم  00/5  7000/4  67420/0  
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ونقل در آينده و نقش آن در توسعه پايدارهاي هوشمندسازي حملگگاره

 عمومي) نقلیه وسايل به نیاز عمومي منجر به كاه  نقلیه وسايل حركت در نظم

 آلودگي انواع و در نتیجه، كاه  (خصوصي و
99 00/1  00/5  7172/4  756471/0  

 عمومي) نقلیه وسايل به نیاز عمومي منجر به كاه  نقلیه وسايل حركت در نظم

 انرژي و سوخت مصرف و در نتیجه، كاه  (خصوصي و
99 00/2  00/5  7879/4  65889/0  

00/3 100 سفر حین و پی  هاجاده وضعیت رسانياطالع هوشمند سیستم از استفاده  00/5  7500/4  59246/0  

سفر منجر  حین و پی  هاجاده وضعیت رسانياطالع هوشمند سیستم از استفاده

 كمتر نوسان با ترايمن به سفرهاي
100 00/3  00/5  8100/4  52599/0  

00/3 100 جوي رسانياطالع هوشمند هايسیستم  00/5  8000/4  51247/0  

00/2 100 كمتر نوسان با ترايمن جوي منجر به سفرهاي رسانياطالع هوشمند هايسیستم  00/5  8400/4  54532/0  

00/2 100 هاآزادراه و هابزرگراه ها،خیابان از برداريبهره و نگهداري هايسیستم  00/5  7700/4  67950/0  

ها منجر به آزادراه و هابزرگراه ها،خیابان از برداريبهره و نگهداري هايسیستم

 بیشتر ايمني
100 00/3  00/5  7600/4  69503/0  

ها منجر به آزادراه و هابزرگراه ها،خیابان از برداريبهره و نگهداري هايسیستم

 جامعه باالتر سالمت سطح
100 00/3  00/5  8000/4  49237/0  

00/3 100 الكترونیك( كرايه/عوار ) پرداخت هايسیستم  00/5  8100/4  48607/0  

 پول به نیاز الكترونیك منجر به كاه ( كرايه/عوار ) پرداخت هايسیستم

 مناب  مصرف كاغذ و در نتیجه، كاه  مصرف و كاغذي
100 00/3  00/5  8200/4  45793/0  

 انجام سرعت الكترونیك منجر به افزاي ( كرايه/عوار ) پرداخت هايسیستم

 عمومي رضايت و آساي  لذا و پرداخت امور
100 00/3  00/5  7200/4  63691/0  

00/2 99 خودرو در هوشمند صورتبه روشنايي و دما تنظیم  00/5  8182/4  54142/0  

 تمركز سطح خودرو منجر به بهبود در هوشمند صورتبه روشنايي و دما تنظیم

 سالمت سطح راننده و در نتیجه، افزاي  بهتر و ترسري  گیريتصمیم و فكري

 جامعه

98 00/3  00/5  8673/4  39684/0  

بیشتر در  خودرو منجر به ايمني در هوشمند صورتبه روشنايي و دما تنظیم

 جامعه سالمت سطح نتیجه، افزاي 
100 00/2  00/5  8400/4  50692/0  

00/1 100 هوشمند مسیريابي ابزارهاي  00/5  8100/4  61455/0  

00/3 100 انرژي و سوخت مصرف هوشمند منجر به كاه  مسیريابي ابزارهاي  00/5  8700/4  41815/0  

00/3 100 آلودگي انواع هوشمند منجر به كاه  مسیريابي ابزارهاي  00/5  8800/4  38350/0  

00/3 100 هوشمند( ترمز) توقف سیستم  00/5  8800/4  38350/0  

 سطح بیشتر و در نتیجه، افزاي  هوشمند منجر به ايمني( ترمز) توقف سیستم

 جامعه سالمت
99 00/3  00/5  8788/4  38526/0  

00/2 100 انساني سالمت هوشمند منجر به افزاي ( ترمز) توقف سیستم  00/5  7100/4  67112/0  

00/3 100 سواري دوچرخه هوشمند ونقلحمل سیستم از استفاده  00/5  8300/4  51355/0  

 مصرف سواري منجر به كاه دوچرخه هوشمند ونقلحمل سیستم از استفاده

 انرژي و سوخت
99 00/3  00/5  8384/4  46745/0  

 انواع سواري منجر به كاه دوچرخه هوشمند ونقلحمل سیستم از استفاده

 آلودگي
100 00/2  00/5  8400/4  50692 

 سالمت سواري منجر به افزاي دوچرخه هوشمند ونقلحمل سیستم از استفاده

 انساني
99 00/1  00/5  7879/4  67420/0  

00/2 100 سواراندوچرخه و عابران تردد ايمني براي هوشمند تابلوهاي و عالئم از استفاده  00/5  8500/4  50000/0  

سواران دوچرخه و عابران تردد ايمني براي هوشمند تابلوهاي و عالئم از استفاده

 انساني سالمت منجر به افزاي 
100 00/3  00/5  7800/4  46232/0  

 و دقیق محاسبات به اتكا با بیشتر كنندگانمصرف از بیشتر مالیات گرفتن

 هوشمند
99 00/2  00/5  8384/4  50924/0  

 و دقیق محاسبات به اتكا با بیشتر كنندگانمصرف از بیشتر مالیات گرفتن

 اقتصادي و اجتماعي عدالت سطح هوشمند منجر به افزاي 
100 00/2  00/5  8200/4  50010/0  

00/3 99 محورانسان خیابان و محله طراحي لحاظ از هاخیابان هوشمند طراحي  00/5  8586/4  2881/0  

محور منجر به انسان خیابان و محله طراحي از لحاظ هاخیابان هوشمند طراحي

 محوريانسان و انسان به توجه
100 00/2  00/5  8700/4  48524/0  
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ونقل ها نشان داد كه آينده حملدر مجموع، بررسي

شهر تهران به سمت هوشمندسازي حركت كارده و  كالن

به توسعه پايادار خواهاد انجامیاد. رواباط مفهاومي باین       

شاهر تهاران   ونقل كالنهاي حملهوشمندسازي سیستم

 1هاي توسعه پايداري شهري در شاكل  در آينده و ارزش

 نشان داده شده است. 

 

 
 پژوهش دستاورد و نتيجه -1شكل 

 

 گيري و پيشنهادنتيجه -6

بررسي مطالعاات مبااني نظاري و ساپس بررساي      

 میداني به روش دلفي نشان دادند مشكالتي كه سیساتم 

شاهر تهاران باا آن    ونقل در حاال حاضار در كاالن   حمل

يمناي،  ایاه،  نقل یلهپاارك وسا  رو هستند عبارتناد از:  روبه

 يريتماد ي، كالباد يريتي، مدي، زماني، و سالمت يبهداشت

ي، ماال ي، نگهادار ، يرساناطالع، نظم، دقت، حوادث/ي وقا

 ي.انسانو  عدالتي، تحرك فرد، خودرو يدرون
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نشاان   در بُعد پارك وسیله نقلیههاي پژوه  يافته

ونقل شاهري در تهاران باعاث    هوشمندسازي حمل دادند

 هوشاامند مااديريت /هوشاامند هااايپاركیناا  اسااتقرار

 فضااي  حاداقل  اشاغال  باه  پاركین  و در نهايات منجار  

 .شودشهري مي سبز و باز فضاهاي و عمومي

ونقل شهري در در بُعد ايمني، هوشمندسازي حمل

 كنتاارل در مصاانوعي هااوش از تهااران، باعااث اسااتفاده

 و ايمنااي هااايعبااورومرور، سیسااتم ساارعت و ترافیااك

 جرياان  در دقات  تصاادفات، افازاي    هوشمند پیشگیري

 رسااني مصانوعي و اطاالع   هاوش  كاربسات  با ونقلحمل

 فیزيكاي  وضاعیت  و جاوي  تغییارات  ايلحظه و هوشمند

 ساطح  ها خواهد شد كه اين امر منجار باه افازاي    جاده

 جامعااه سااالمت سااطح ايمنااي و در نهاياات، افاازاي  

 گردد.  مي

ساااالمتي، هوشمندساااازي  و در بُعاااد بهداشاااتي

 شاهر تهاران باعاث رعايات    ونقال شاهري در كاالن   حمل

 كمتار باه   نیااز  ديگار،  هااي اتومبیال  باا  فاصله هوشمند

 هوشاامند هشاادار، مساایريابي چااراغ و بااوق از اسااتفاده

 هوشامند  هااي اتومبیال  كاارگیري باه  و تولید ها،ماشین

هیادروژني( خواهاد شاد     يا خورشیدي سوخت )با گرابوم

 آلودگي كه اين امر منجر به كاه  مصرف انرژي، كاه 

 ساطح  صوتي، هوا و ديداري )نوري( و در نتیجه، افازاي  

 شود.جامعه مي سالمت

ونقل شاهري در  در بُعد زماني، هوشمندسازي حمل

 عماومي  نقلیاه  وساايل  كارگیريشهر تهران باعث بهكالن

مسافران وطراحاي هوشامند    رفاه براي سري  و هوشمند

 باه  نیااز  مسیرها خواهد شد كه اين امر منجر به كااه  

 شخصاي، كااه  ترافیاك، كااه      هااي اتومبیل با سفر

آلودگي، كااه  زماان سافر،     انواع انرژي، كاه  مصرف

   گردد.مقصد مي و مبدم جاييجابه در افزاي  سرعت

ونقاال در بُعااد مااديريتي، هوشمندسااازي حماال  

ونقل حمل هايسیستم ن باعث يكپارچگيشهر تهراكالن

 مختلااف هااايسیسااتم و همچنااین اسااتفاده از مااديريت

 هاوش  گاري محاسابه  باالي توان از استفاده با ونقلحمل

 مصنوعي خواهد شد كه اين امر منجر به افزاي  كاارايي 

ونقل و در نتیجه، كااه  مصارف انارژي و    حمل سیستم

 گردد.آلودگي مي انواع

ونقاال كالباادي، هوشمندسااازي حماال  در بُعااد 

 ونقال حمال  وساايل  از شهر تهاران باعاث اساتفاده   كالن

 هايارزش هوشمند منجر به حف  مسافربر و باربر هوايي

 ماورد  ساطوح  نسابي  شهري، كاه  هايبافت و تاريخي

 فضااهاي  سطوح ، افزاي (هاخیابان) عبورومرور براي نیاز

شهري خواهاد   زمین ذخیره سبز و افزاي  و عمومي باز،

هوشامند   طراحي با تركوچك خودروهاي از شد. استفاده

شاهري و   هااي بافات  و تاريخي هايارزش منجر به حف 

 مااروروعبااور بااراي نیاااز مااورد سااطوح نساابي كاااه 

ها منجار  خیابان هوشمند خواهد شد. طراحي (هاخیابان)

 شاهري، كااه    هااي بافت و تاريخي هايارزش به حف 

هاا(،  خیاباان ) عباورومرور  باراي  نیااز  مورد سطوح نسبي

 سابز و افازاي    و عماومي  بااز،  فضااهاي  سطوح افزاي 

 شود.شهري مي زمین ذخیره

ونقاال در بُعااد كالباادي، هوشمندسااازي حماال   

 ونقال حمال  وساايل  از شهر تهاران باعاث اساتفاده   كالن

 باا  تار كوچك هوشمند، خودروهاي مسافربر و باربر هوايي

ها خواهد شد خیابان هوشمند طراحيهوشمند و  طراحي

 هااي بافت و تاريخي هايارزش كه اين امر منجر به حف 

 عباورومرور  باراي  نیاز مورد سطوح نسبي شهري، كاه 

سابز و   و عمومي باز، فضاهاي سطوح ، افزاي (هاخیابان)

   گردد.شهري مي زمین ذخیره افزاي 

هوشمندساازي   در بُعد ماديريت وقااي  و حاوادث،   

 زماان  شهر تهران باعث كاه ونقل شهري در كالنحمل

اماداد و اساتفاده از    و از ساوانح  اطالع پاكسازي، مديريت

هوشمند و تابلوهاي متغیر هوشمند خواهد شد  هايچراغ

شاهروندان،   ساالمت  ساطح  كه اين امر منجر به افازاي  

 مصرف زمان و كاه  اتالف ايمني، كاه  سطح افزاي 

 شود.سوخت مي

ونقال شاهري   بُعد نظام، هوشمندساازي حمال   در 

 سیسااتم هوشاامند شااهر تهااران باعااث مااديريت كااالن
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عمومي  نقلیه وسايل حركت در عمومي و نظم ونقلحمل

 وساايل  باه  نیااز  خواهد شد كه اين امر منجر به كااه  

 آلودگي و كاه  انواع ، كاه (خصوصي و عمومي) نقلیه

 شود.انرژي مي و سوخت مصرف

ونقال  رسااني، هوشمندساازي حمال   در بُعد اطاالع 

 هوشاامند سیسااتم از شااهر تهااران باعاث اسااتفاده كاالن 

ساافر و  حااین و پاای  هاااجاااده وضااعیت رسااانياطااالع

جاوي و در نتیجاه    رسااني اطاالع  هوشامند  هايسیستم

 كمتر خواهد شد. نوسان با ترايمن سفرهاي

 نگهاداري  هايدر بُعد نگهداري، استفاده از سیستم

ها منجر باه  آزادراه و هابزرگراه ها،خیابان از برداريبهره و

 بیشتر و افزاي  سطح سالمت جامعه خواهد شد. ايمني

شاهر  ونقل كاالن در بُعد مالي، هوشمندسازي حمل

 پرداخااات هاااايتهاااران باعاااث اساااتفاده از سیساااتم

 الكترونیك خواهد شد كه اين امر كااه  ( كرايه/عوار )

منااب ،   مصرف كاه كاغذ،  مصرف و كاغذي پول به نیاز

 و آساااي  لااذا و پرداخاات امااور انجااام ساارعت افاازاي 

 عمومي را به همراه خواهد داشت. رضايت

شهر ونقل كالندر بُعد دروني، هوشمندسازي حمل

هوشامند،   صاورت باه  روشانايي  و دما تهران باعث تنظیم

 توقاف  هوشمند و سیساتم  مسیريابي استفاده از ابزارهاي

 فكاري  تمركز سطح بهبود منجر بهخواهد شد كه ( ترمز)

 راننده و در نتیجه، افزاي  بهتر و ترسري  گیريتصمیم و

 مصاارف بیشااتر، كااه   جامعااه، ايمناي  ساالمت  ساطح 

 انرژي و كاه  انواع آلودگي خواهد شد. و سوخت

 ونقلحمل سیستم از در بُعد تحرك فردي، استفاده

 سوخت مصرف سواري منجر به كاه دوچرخه هوشمند

انسااني و   سالمت آلودگي و افزاي  انواع انرژي، كاه  و

 ايمناي  باراي  هوشامند  تابلوهااي  و عالئم از نیز استفاده

 ساالمت  سواران منجر به افازاي  دوچرخه و عابران تردد

 انساني خواهد شد.

ونقل شهري در در بُعد عدالت، هوشمندسازي حمل

 شهر تهران در رابطاه باا توساعه پايادار باعاث اخاذ      كالن

 بااه اتكااا بیشااتر بااا كنناادگانمصاارف از بیشااتر مالیااات

 ساطح  هوشمند خواهد شد كه افزاي  و دقیق محاسبات

 اقتصادي را به همراه خواهد داشت. و اجتماعي عدالت

 از لحااظ  هاخیابان هوشمند در بُعد انساني، طراحي

 باه  محاور منجار باه توجاه    انسان خیابان و محله طراحي

 خواهد شد.محوري انسان و انسان

 

 منابع -7

(. 1393احدي، محمدرضا  ضرغامي، سعید  آقامحمدي، آرزو. )

رياازي در برنامااه هاااي توسااعه پايااداربررسااي شاااخص

رياازي و ششاامین كنفاارانس ملااي برنامااهونقاال. حماال

 هاي شهر اسالمي. مديريت شهري با تأكید بر مؤلفه

نیاا،  احمدي، توحید  فني، زهره  رضويان، محمادتقي  تاوكلي  

بنااادي (. مااادل تركیباااي اولويااات 1398جمیلاااه. )

شهر ونقل هوشمندموردپژوهي: كالنهاي حملاستراتژي

 .44-25(، 67)23ريزي، نشريه جغرافیا و برنامهتبريز. 

 بار  ونقال حمل هوشمندسازي تأثیر(. 1396استادي، داوود. )

 6 منطقاه  ماوردي  شاهري مطالعاه   ترافیاك  ماديريت 

ارشد، دانشگاه آزاد نامه كارشناسيپايان تهران. شهرداري

 اسالمي واحد صفادشت.

نژاد، حسین  شهرام، اله  حاتميپوراحمد، احمد  زياري، كرامت

هااي شاهر   (. مفهوم و ويژگاي 1398آبادي. )پارسا پشاه

 . 26-5(، 58)15نشريه باغ نظر، هوشمند. 

. (1388)   اعظمااي، امیاار  رفیعیااان، محساان.هللاروح ،ييتااوال

فصالنامه   ي.ساازمان  ييو شاكوفا  يمنااب  انساان   ينوآور

 صیمجماا  تشااخ كياسااتراتژ قاااتیپژوهشااكده تحق

 .222-189، 44، شمارهمصلحت نظام

طراحااي و توساعه يااك سیسااتم  (. 1392تیمورياان، فريااده. ) 

ونقال عماومي شاهري )مطالعاه     مشاركتي براي حمال 

نامااه پايااان مااوردي سیسااتم اتوبوسااراني شااهري(.  

ارشااد مهندسااي عمااران، دانشااگاه خواجااه كارشناسااي

 نصیرالدين طوسي.

چاپ سوم، تهران،  شهر الكترونیك.(. 1384اكبر. )جاللي، علي

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.

عوامال   (. تحلیال 1394زالي، نادر  منصوري بیرجندي، سارا. )

 1404در افاق   يدارنقل پاوثر بر توسعه حملؤم یديكل

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

2.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.3.0
https://iueam.ir/article-1-1555-fa.html


 45 اااااااااااااااااااااااا ياباريدر نيالدجمال دیس ،يسنجدر يرضا بخش /... يونقل شهرحمل يهاستمیس يهوشمندساز يبررس

 

نشااريه ي(. ساااختار یاالروش تحل)شااهر تهااران كااالن

 .31-1(، 2)19ريزي و آماي  فضا، برنامه

(. بررساي نتاايج   1394اله  سامندري، علاي. )  سمندري، لطف

ريازي  پژوهشاي باراي برناماه   كارگیري رويكرد آيناده به

سااومین ونقاال شااهر تهااران. اسااتراتژيك حااوزه حماال

ت، هااي ناوين در ماديري   المللي پاژوه  كنفرانس بین

 اقتصاد و حسابداري.

 تيريامه ماد ندانش .اطالعات يفناور(. 1387. )رضایعل با،یشك

مؤسساااه فرهنگاااي، يي. تهاااران: و روساااتا يشاااهر

 .رساني و مطبوعاتياطالع

(. 1396عباادالكريم، مهااري  ابراهیمااي دهكااردي، امااین. )   

هاي حمل و نقال شاهري باا تأكیاد بار      ريزي سیستمبرنامه

كنفارانس سااالنه   هاي طبقاتي شاهرهاي سااحلي.   پاركین 

 هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري.پژوه 

(. رويكارد نظاري بار    1389فتحي، سروش  مطلق، معصومه. )

توسعه پايدار روستايي مبتناي بار فنااوري اطالعاات و     

 .66-47(، 2)2نشريه جغرافیاي انساني، . (ICT)ارتباطات 

(. شهر هوشمند ضارورت هازاره ساوم در    1390كیاني، اكبر. )

تعامالت يكپارچاه شاهرداري الكترونیاك )ارائاه مادل      

نشاريه  اجرايي با تأكید بر شاهرهاي اياران(.    -مفهومي

 .64-39، 40شماره  جغرافیايي آماي  محیط،

(. 1397هادي بیگلاو، حساین  سارور، رحایم  ناوري، علاي. )      

ي خوب شهري با تأكید بر پذيري حكمروايتبیین تحقق

نشاريه  هوشمندسازي مكان  موردكااوي شاهر تهاران.    

 .204-189، 52شماره  مديريت شهري،
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