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ارزیابی پتانسیلهای پیادهسازی شهر هوشمند با تأکید بر حملونقل
موردمطالعه :شهر بیرجند
محمد اسکندری ثانی ،1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
محمود مرادی ،دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور بیرجند ،بیرجند ،ایران
پروین قادری مقدم ،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور ،فردوس،
ایران.

چکیده
از اساسیترین زیرساختهای الزم برای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هرر کشرور
وجود حملونقل روان و ایمن در آن کشور است .به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات حملونقل شهری
در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن بهعنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامهریزی شهری ،شهر
هوشمند بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای مطالعات شهری موردتوجه مردیران و برنامرهریرزان قررار
دارد .نوع تحقیق حاضر ،کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است .جامعه آماری کارشناسران
و شهروندان هستند .حجم نمونه  383نفر از شهروندان شهر بیرجند و  40کارشناس مربوط بره مسرا ل
شهری میباشد .دادههای موردنیاز تحقیق از طریق پرسشنامه حاصل از پیمایش متخصصان و شهروندان
شهر بیرجند گردآوری شد .دادههای گردآوریشرده برا اسرتفاده از نررمافرزار  Arc GISو  Spss21و برا
بهرهمندی از ضرایب همبستگی پیرسون ،کای اسکو ر و آزمرون  tتجزیرهوتحلیل شرد .نترای پرهوهش
حاضر نشان داد که بین مدیریت ترافیک و رضایتمندی شهروندان ،و بین شاخصهای عینری (درآمرد،
هزینه ماهانه ،نوع استفاده از وسیله حملونقل) و رضایتمندی شهروندان رابطره معنریداری برا سرطح
معنیداری ( )0.000وجود دارد .طبق نتای وجود مرکز مدیریت ترافیرک در قالرب خردمات مردیریت
ترافیک در منطقه بسیار ضروری به نظر میرسد و چنانچره ایرن مراکرز بره شرکل هدفمنرد طراحری و
مکانیابی شوند ،میزان رضایت شهروندان افزایش خواهد یافت.
کلمات کلیدی :توسعه پایدار ،مدیریت شهری ،شهر هوشمند ،حملونقل هوشمند ،شهر بیرجند
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مقدمه
شهر موجودی است زنده ،پویا و متحول در چرخه زمان و بر بستر مکران (مشرهدی
زاده دهاقانی .)656 :1389 ،مهمترین ویهگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیت ،افرزایش
جمعیت شهرها و بهتبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ اسرت (گیلبررت و گراگلر،
 .)7 :1375در قرن بیست و یکم ،جمعیت شهری دنیا به مررز  50%کرل جمعیرت جهران
رسیده و پیشبینی میشود که در سال  2025مریددی از مررز  61درصرد تجراوز نمایرد
(نظریان .)33 :1380 ،مدرن شدن جوامع ،تغییرات عمردهای را در جمعیرت بره وجرود
آورده ،ازجمله شهرنشین شدن جمعیت ،افزایش جمعیت شهرها ،افزایش مهراجرت بره
شهرها و بهتبع آن ،توسعه شهرهای کوچک و برزرگ اسرت (نقردی و صرادقی:1385 ،
 .)215امروزه رشد روزافزون وسایل نقلیه و افرزایش تمایرل شرهروندان بره اسرتفاده از
وسیله نقلیه شخصی باعث شده تا عبور و مرور از خیابانهای شهری بیشتر شود .در این
راستا رویکردهای جدیدی همچون شهر هوشمند پدید آمد که بر کراهش وابسرتگی بره
خودرو تأکید میکند .یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شرهروندان در یرک
شهر هوشمند وضعیت حملونقل آن است (علی پور ،بزمی مقردم .)181 :1389 ،بردین
گونه که در اواخر قرن بیستم ،از بنیانهای علمی توسعه پایدار به رویکردهای جدیردی
با نرام « شهرسرازی نروین» ( )1990و «رشرد هوشرمند» در اواخرر دهره  1990و شرهر
هوشرمند ( )2000بررای پایردار کرردن فررم فضرایی شرهرها توجره شرد (ضررابی و
همکاران :1390،ص .)2دراین ارتباط «شهر هوشمند» بهعنوان یکی از راهحلهرا جهرت
حل بسیاری از مشکدت شهرهای کنونی مطرحشده است .شهر هوشرمند مکرانی ممتراز
برای توسعه پایدار که در آن به مسا لی مانند ترافیک ،تخریب سرزمین و غیره از طریرق
یک رویکررد نوآورانره و سیسرتماتیک ،برر اسراس ارتبراط و تبرادل اطدعرات باهرد
بهینهسازی فرآیندها پرداختهشده است ( .)Giovanni Borga an et. All, 2011: 7یکری
از بخشهایی که میتواند به ساخت شهر هوشمند کمک کند ،بخش حملونقلل اسرت.
سیستمهای هوشمند حملونقل ( )ITSمجموعه از دسرتاوردهای شرگفتانگیز فنراوری
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اطدعات در حملونقل است که کیفیت زندگی مردم و نیرز مردیریت حملونقرل را در
این جوامع متحول نموده است (عیسرایی .)5-6 :1384 ،سیسرتمهرای کنتررل هوشرمند
تقاطعها ،پیامرسانی تابلوهای متغیر خبری ،ثبت خودکار تخلفات رانندگی ،اطدعرسرانی
لحظهای شبکه حملونقل شرهری و مسریریابی درون خرودرو برا اسرتفاده از اطدعرات
لحظهای ترافیک برای حملونقل عمومی و تجاری محسوب میگردند .در این سیسرتم-
های کنترل هوشمند ،نیازی به حضور مستمر و همزمان نیروی انسرانی در محرل انجرام
عملیات نیست و محدودیتهای بهکارگیری سیستمهای ثابت با بهره روی پایین از برین
(عیسایی.)5-6 :1384 ،
امروزه مسا ل و مشکدت حملونقل از قبیل آلودگریهرای زیسرتمحیطی ،کاهش
منابع انرژی ،افزایش خسرررررارتهای مادی و معنوی ناشی از سرررررروانح و تصادفات،
مشکدت نظارت و مدیریت در حملونقررل برونشررهری ،افزایش زمانررهای تلفشررده و
روند رشد سریع تقاضای حملونقررل بررهویهه در ساعات اوج درکدن شر رهرهای دنیا به
یک مشکل جدی تبدیلشررده است ،بررهمنظور غلبرره بررر مشررکدت فرروب همررراه بررا
پیشرفتهای حاصرل از فرنآوری ارتباطرات و الکترونیرک ،از سرالهای پریش توسرعه
سیستمهای حملونقل هوشمند  ITS2بهعنوان سیاست کلی کشرورهای پیشررفته ماننرد
آمریکا ،کانادا ،انگلیﺲ ،استرالیا ،ژاپن و هلند در بخرررش حملونقرررل مطررررح گردیرررد.
سیستمهای هوشمند حملونقل ،ارتباطات بین انسان وسیله نقلیه و راه را از شکل سنتی
آن خارج مینماید ازاینرو عدوه بر ابزار حل مشرکدت روزمرره حملونقرل ،برهعنوان
بستر مناسبی برای تحول در صنعت حملونقل در قرن بیست و یکم بره شرمار مریرود
(عیسایی .)3 ،1384 ،سیستم حملونقل کنونی شهر بیرجند از محدودیتهای عمردهای
همچون پرایین برودن سرهم حملونقرل عمرومی ،سرهم پرایین تاکسریها در جابجرایی
شهروندان ،فاصله طوالنی بین محل کار و سکونت و ساختار نادرست و کیفیرت پرایین
شبکه معابر برای جابجایی بهصورت پیاده یا استفاده از دوچرخه رن میبرد که به دنبال
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خود عوارضی همچون ازدحام ترافیکی ،کمبود توقرف گراه ،افرزایش آلرودگی ،کراهش
سطح تحرک شهروندان ،مصر

فزاینده سوخت و هردر رفرت انررژی بره دنبرال دارد.

سیاستها و اقداماتی که در پاسخ به مشکدت اتخاذشده ،عمدتاً به دلیل ناهمراهنگی در
برنامهریزی و اجرا و فقدان جامعنگری و دوراندیشی با موفقیت اندکی مواجره بودهانرد
(غدم پور و احتشام .)1-16 :1393 ،یکی از شهرهایی که در سالهای اخیر نشراندهنده
رشد لجام گسیخته و پراکنده بوده شهر بیرجنرد اسرت ایرن شرهر کره در اثرر تقسریمات
سیاسی سال  1383بهعنوان مرکز استان به رسمیت شناختهشده و هد

در این پرهوهش

این است که توسرعه کنرونی شرهر بیرجنرد را باسیاسرتهای توسرعه هوشرمند برهویهه
حمل ونقل مورد تطابق قرار دهد زیرا رشد جمعیت و توسعه فیزیکری شرهر بیرجنرد برا
رشد هوشمند همراه نبوده و دراینبین مشکدتی از قبیرل ترردد زیراد ،افرزایش مصرر
انرژی و ...را به همراه دارد .شهر بیرجند در سال  1335ه  .ش در حردود  13943هرزار
نفر (درگاه ملی آمار) جمعیت داشته و از سال  1385بره بعرد برر رشرد جمعیرت شرهر
افزوده شد که درواقع تحت تأثیر تقسیمات سیاسی سال  1383میباشرد .ایرن در حرالی
است که جمعیت این شهر در سال  1395برابر با  203636جمعیت داشته اسرت کره بره
دنبال تحوالت جمعیتی ،نیاز به ایجاد زیرساختها و ارا ه خدمات بهمرور توسرعه شرهر
به سمت جنروب آن کشریده شرده اسرت (اسرکندری و همکراران .)2-3 :1393 ،شرهر
بیرجند درگذشته به دلیل فقدان برنامرهریزی صرحیح ،عردم نگررش سیسرتمی ،در نظرر
نگرفتن نیازها و احتیاجات عمومی و عدم رعایت ضوابط و معیارهای قابرلقبول ازنظرر
فیزیکی فاقد یک گسترش منطقی از پیش اندیشیده بوده و توسرعه آن بهصرورت بسریار
پراکنده و گسترده شکلگرفته کره نیازمنرد رعایرت اصرول برنامرهریزی رشرد هوشرمند
میباشد .با نظر به اینکه بیرجند یک شهر در حال رشرد اسرت و زمینرههای الزم بررای
توسعه را دارد و در صورت داشتن برنامههای بلندمدت و جامعنگر و زمینهسازی بررای
ایجاد زیرساختهای مناسب با مدیریت صحیح و رعایت کاربردی اصرول برنامرهریزی
رشد هوشمند شهری میتواند درنهایت به توسعه پایدار و هد

اصلی آنکه در حقیقت
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ارتقای سطح زندگی مردم و تأمین رفاه اجتماعی است دست یابد (غدم پور و احتشرام،
 .)1-16 :1393در این راستا موضوع تحقیق حاضر ارزیابی پتانسیلهای پیادهسازی شهر
هوشمند با تأکید بر حملونقل است و سؤاالت زیر برای پاسخگویی بره مسرئله تحقیرق
بیان میگردد:
 -1توسعۀ کنونی شهر و برنامهریزی حملونقل شهری بیرجند برا اصرول توسرعه و
رشد هوشمند شهری مطابقت دارد؟
-2چه پتانسیلهایی برای رشد هوشمند در بخش حملونقل شهری بیرجنرد وجرود
دارد؟
-3در کدام حوزه از بخش حملونقل شرهری بیرجنرد ،پتانسریلهای بیشرتری بررای
پیادهسازی شهر هوشمند وجود دارد؟
 -4بین دیدگاهها شهروندان و متخصصان درزمینه پتانسیلها و اصول رشد هوشرمند
شهری تفاوت وجود دارد؟
در مبانی نظری و ادبیات تحقیق ،شهر هوشرمند ،شرهری اسرت برر اسراس فنراوری
اطدعات و ارتباطات از راه دور ( )ICTکه سعی دارد ضمن دگرگرون کرردن شریوههای
زیست و فعالیت ،پاسخگوی نیازهای شهروندان از طریق برنامهریزی ،طراحی ،توسعه و
نوسازی جوامع برای ترقی دادن حﺲ مکانی ،به نحو مطلوب باشد (زیاری و همکراران،
 .)85 :1388درواقع ،شهر هوشمند واقعیتی است که برا توجره بره گسرترش روزافرزون
فنّاوری اطدعات در شهر و در راستای پاسرخگویی بره نیازهرای جدیرد شرهروندان بره
اطدعات و امکانات سختافزاری و نرمافزاری در زنردگی شرهری آنران ،پرا بره عرصره
حضور میگذارد ،شهر هوشمند به معنای گشایش مفاهیمی نو در شهرسازی است ،آنچه
یک شهر را به سمت هوشمندی پیش میبرد ،صرفاً استفاده از ابزار الکترونیکی و سیستم
ارتباطاتی آن شهر نیست؛ بلکه استفاده از این ابزار جهرت ارتقرای سرطح کیفری زنردگی
شهروندان یک شهر است (نهاوندی  .)8 :1389کاربردهای  ITSرا میتوان بره دو گرروه
اصلی «زیرساختهای هوشمند» و «وسیله نقلیه هوشمند» تفکیک نمود .زیرسراختهای
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هوشمند :این کاربردهرا برهطور خدصره شرامل مرواردی ماننرد :سیسرتمهای مردیریت
شریانهای اصلی ،سیستم مدیریت آزادراهها ،جابجایی مسافر ،سیستم مردیریت سروانح،
مدیریت موارد اضطراری ،پرداخت الکترونیکری ،ارا ره اطدعرات بره مسرافر ،مردیریت
اطدعات ،ایمنی و جلوگیری از تصاد  ،بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری ،مردیریت آب
و هوایی جاده ،ITS/CVO ،حملونقل ترکیبی است (امینی نهاد و افتخاری.)67 :1389 ،
وسیله نقلیه هوشمند :که شامل سیستم کمک به راننده ،سیسرتم اعردن خطرر تصراد ،
سیستم اطدع از تصاد

است (خسروشاهی.)5 :1383 ،

نقش «سیستمهای حملونقل هوشمند» ( 3)ITSدر کنترل ترافیک شرهری و جرادهای
در شهرهای هوشمند بسیار برجسته است .تعاریف گونراگونی بررای  ITSارا هشرده امرا
یکری از بهتررین تعراریف آن توسرط وزارت ترابرری ایاالتمتحرده عنوانشرده اسرت؛
«سامانههای خودکرار جمرعآوری ،نگهرداری ،پرردازش و توزیرع اطدعرات مربروط بره
جابهجایی کاال و مسرافر» .در صرورت اسرتفاده درسرت از  ،ITSبسریاری از مشرکدت
حملونقل از قبیل خسارتهای مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصرادفات ،مشرکدت
نظارت و مدیریت در حملونقل ،زمانهرای تلفشرده و ...رفرع میشرود .درواقرع ،ITS
مجموعرهای از برهکارگیری فناوریهرای روز ،نظیرر دوربرین دیجیترال ،سیسرتمهای
موقعیتیاب ماهوارهای (4)GPSو الگوریتمهای هوشمند مورداستفاده در کامپیوتر اسرت
که امروزه جایگزین سیستمهای سنتی و دسرتی گذشرته شرده و راهکراری بررای بهبرود
وضعیت ترافیک ،افزایش ایمنی ،کاهش مصر

سروخت و کراهش آلرودگی هروا اسرت

(کیانی .)1-26 :1390 ،در شهر الکترونیک ،تمام خودروها به سیستم موقعیتیاب محلری
( )LOCAL GPSمجهز و در تمام طول مسیر از قدرت تشرخیص موقعیرت جغرافیرایی
خود برخوردار خواهند بود و بهاینترتیب پلیﺲ نیز توان مردیریت ترافیرک را برهراحتی
خواهد داشت .در چنین سیستمی تصادفی رخ نمیدهد ،زیرا در صرورت احتمرال برروز

Intelligent Transportation Systems
Global Positioning System
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برخورد میان دو متحرک با اعدمخطر بهموقع در یرک کیلرومتر قبرل از محرل پیشبینری
تصاد  ،از بروز حادثه جلوگیری میشود .درواقع با این روش حوادث راننردگی تحرت
کنترل درآمده و حتی در صورت وقوع روی نمایشگر پلیﺲ ثبرت میشرود و نیرازی بره
اطدعرسانی مجدد نیست .هماکنون در سراسر دنیرا اسرتفاده از سیسرتم کنتررل هوشرمند
چراغهای راهنمایی بهعنوان ابزاری برای کاهش میزان ترأخیر در شربکه راههرای شرهری
مطرح و در بیش از  65کدنشهر مهم جهان بیش از  12هرزار تقراطع را تحرت پوشرش
دارد .شهر تهران در سال  ،1377به سیستم کنترل مرکزی هوشمند مجهز شد .با توجه بره
اهمیت چراغهای راهنمایی در کنتررل و هردایت ترافیرک ،یکری از فعالیتهرای اصرلی
شرکت کنترل ترافیک تهران ،گسترش و ارتقای سرامانه کنتررل چراغهرای راهنمرایی در
سطح شهر تهران بوده است .مهمترین این فعالیتها توسعه و گسترش سرامانه هوشرمند
یکپارچه کنترل چراغهای راهنمایی در سطح شهر بوده است .عدوه برر ایرن ،در صرورت
ملحوظ نمودن فناوریها و رعایت استانداردها ،امکان راهاندازی خودروهای بدون راننده
(بر اساس برنامهنویسی پیشرفته ،مسیر استاندارد و حﺲگرهای هوشرمند) در شرهرهای
الکترونیک وجود دارد (کیانی.)1-26 :1390 ،
بررسی پیشینه تحقیق ،توانایی محقق را در انتخاب اطدعات مهم و ارتباط آنهرا برا
یافتههای تحقیق را نشان میدهد و چارچوبی برای اجرای تحقیرق ،فرراهم مریآورد .در
پیشینه تحقیق ،تحقیقات مشابه ،موردبررسی قرار میگیرند .اشلی و همکراران (. )2011
در تحقیقی با عنوان شهر دیجیتالی ،شکلی جدید از شهرهای قررن  21برا بهرهگیرری از
فنّاوری ،انجام دادند کره یافترههای تحقیرق بیران میکنرد کراربرد فنراوری اطدعرات و
ارتباطات در شهر بهعنوان یرک سرامانه بهبوددهنرد خدماترسرانی ،اجتمراع و محریط
شهری است و میتواند شکل بهتری از سامانه شهری همراه با رفاه را بررای شرهروندان
به ارمغان آورد ( .)Doday, Tabet, Ashley, 2012: 2اوینگ و سرورو ( )2010به ایرن
نتیجه رسیدند که تراکم بهخودیخود تأثیر نسبتاً اندکی بر روی سفر دارد .آنها دریافتنرد
که دیگر عوامل مرتبط با تراکم از قبیل دسترسی منطقرهای ،ترکیرب در کراربری زمرین و
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مسیرهای دارای قابلیت پیادهروی ،واقعاً تأثیر بسیار بیشتری بر رفترار سرفر دارنرد .چنرین
نتایجی از کارایی و اثربخشی استراتهیهای مدیریت کراربری زمرین بررای دسرتیابی بره
اهدا

برنامهریزی حملونقل خبر خوبی است؛ زیرا این بدان معناست که ایجاد تنروع و

تغییر در کاربری زمین میتواند کمکی در جهت کاهش سرانه سفر وسیله نقلیه در سطوح
مختلف تراکم باشد ( .)Ewing and cervero, 2010, p 265-294اسکندری و همکراران
( )1393در مقالهای با عنوان «بررسی الگوی های توسعه فیزیکی بر شراخصهای رشرد
هوشمند شهری مورد شناسی :شهر بیرجنرد» اظهرار میکننرد تدشهرای زیرادی بررای
برطر

ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها بهعملآمرده کره عمردهترین آنهرا

راهبرد «رشد هوشمند» بهعنوان یکری از راهکارهرای مقابلره برا «پراکنردگی» توسرعهی
شهری است که درواقع رشد هوشمند جرایگزینی بررای پراکنردگی محسروب میشرود.
زیاری و همکاران ( )1392در مقالهای با عنروان «بررسری بسرترها و موانرع رشرد شرهر
هوشمند در شهرهای میانی مطالعه موردی :خرمآباد» اظهار میکنند هد ارزیابی بسترها
و موانع رشد شهر هوشمند در خرمآباد ،بهعنوان شهری میرانی اجراشرده اسرت .شررایط
کالبدی و محیطی شهر خرمآباد بهعنوان قابلیت بالقوه برای رشرد شرهر هوشرمند مطررح
میشود .در مقابل ،مهمترین موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در این شهر ،عبارتانرد
از نگرشهای مدیریتی ،نحوه توزیع کاربریها (توزیع نامناسب آنها) ،وضعیت فرهنگی -

اجتماعی و اقتصادی شهر .دسترسری بره فناوریهرای هوشرمند نقرش مهمری در بهبرود
وضعیت زندگی شهروندان خرمآبادی دارد .برای تحقق این امر ،باید به موضوعات مهمی
از قبیرل تغییرر در نظرام برنامرهریزی ،اعمرال مردیریت صرحیح شرهری ،پرداخرت بره
زیرساختها و فرهنگسرازی توجره کررد .صردیق براور و حدیقره جروانی ( )1394در
مقالهای با عنوان ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حملونقل سریع اتوبوسرانی ()BRT

در کدنشهرها توسط نرمافزار  AIMSUNاظهرار میکننرد شراخصهایی نظیرر کراهش
آالیندگی ،کاهش زمان سفر ،کاهش هزینه سفر ،تواتر ،چگالی مسافران ،راحتی ،مسرتقیم
بودن سفر در  BRTنسبت به سایر مدهای موجود در شهر بیشتر است و کمهزینهترین و
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سریعترین مد ازلحاظ اجرا سیستم  BRTمیباشد .لیتمن ( )2010در پهوهشی برا عنروان
«ارزیابی مزایای سدمتی حملونقل همگانی» اشاره میکند که بهبود حملونقل همگرانی
و توسعه بر مبنای حملونقرل میتوانرد مزایرای سردمتی بسریاری در پری داشرته باشرد.
بهطوریکه نتای این پرهوهش بیران میکنرد افررادی کره در نرواحی برا عملکررد براالی
حملونقل همگانی زندگی میکنند ،کمتر از خودرو شخصی استفاده میکنند و وابستگی
بیشتری به دیگر شیوههای حملونقل (پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل همگانی)
نسبت به اتومبیل شخصی دارند؛ بنابراین این امر شررایطی را بررای کراهش تصرادفات و
سوانح ترافیکی ،کاهش گازهای خروجی و آالیندهها ،افزایش سدمت فیزیکی -روانی و
دسترسی به مراکز بهداشتی و غذای سالم ،فراهم میآورد ( .)Litman, 2010در تحقیقات
انجامیافته بیشتر به ارزیرابی سیسرتمهرای حمرل و نقرل و یرا توسرعه کالبردی شرهرها
پرداختهشده است تفاوت تحقیقات انجامشده با تحقیق حاضرر در ایرن اسرت کره ایرن
مطالعه به ارزیابی پتانسیلهای پیادهسازی شهر هوشمند با تأکید بر حملونقرل در شرهر
بیرجند پرداختهشده است.
دادهها و روشها
این پهوهش ازلحاظ هد  ،کاربردی و ازنظرر روش توصریفی -تحلیلری مریباشرد.
اطدعات موردنیاز برای این پهوهش برای قسمت ادبیات نظری و شناسرایی متغیرهرا و
شاخصها با روش کتابخانهای و بررای گرردآوری دادههرای موردنیراز از روش میردانی
(پرسشنامه) استفادهشده است .جامعۀ آماری این پهوهش شامل متخصصان شرهری (40
نفر) و تعداد  383نفر از شهروندان که با توجه به جمعیت سال  1395شهر بیرجنرد کره
برابر با ( 203636با توجه به جمعیرت منراطق شرهری از روش نمونرهگیرری سرهمیهای
استفادهشده است) بوده است با فرمول کوکران محاسبهشده است .بررای تجزیرهوتحلیل
دادهها از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانری ،درصرد ،میرانگین ،نمودارهرا و در
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قسمت آمار استنباطی از ضرایب همبستگی ،ضررایب همبسرتگی پیرسرن 5و اسرپیرمن

6

جهت سنجش روابط بین متغیرها استفادهشده است .البته با توجه به مقیاس موردنظر در
این پهوهش ،عمدتاً برای تحلیل روابط برین متغیرهرا از ضررایب اسرپیرمن استفادهشرده
است .ابزار موردنیاز برای پرردازش ،نررمافزارهرای  SPSS 21و  EXCELLو همچنرین
جهت تهیه نقشه شهر و منطقه موردمطالعه از سرامانه اطدعرات جغرافیرایی ARC GIS

بهرهگیری گردید.
نتایج و بحث
در ابتدا برای بررسی این موضوع تحوالت جمعیتی این شرهر بررسری مریشرود .برا
بررسی دورههای زمانی مختلف میتوان جمعیت شرهر بیرجنرد و رونرد افزایشری آن را
موردتوجه قرارداد .شهر بیرجند در سال  1335در حدود جمعیت  13943هزار نفر داشت
که درعینحال بیشترین رشد جمعیت را در این دهه به خود دیده است .در دهههای بعد
تا حدی از رشد شهر بیرجند کاسته میشود تا اینکه در دهه  1375الی  1385به کمتررین
مقدار خود رسید ،اما در  5ساله بعد باز بر میزان رشد جمعیت شهر افزوده شد که به نظر
میرسد تقسیمات کشوری رخداده و تحوالت بعدازآن در ایرن امرر دخیرل بروده اسرت
بطوریکه این شهر را تبدیل به یکی از کانونهای جذب جمعیت و منابع مرالی – مرازادی
مالی که عمدتاً در بخش زمین و مسکن این شهر رخنه کررده – تبردیل کررد و بعردازاین
رخرداد شراهد افرزایش مسراحت شرهر نیرز برودیم .بیرجنرد در نخسرتین سرالهای
دهه1300شمسی حدود ده هزار نفر جمعیت داشت (گنجی .)39:1386،امرا از سرالهای
1340-1335بهتدری جمعیت شهری افزایش مییابد .تحروالت جمعیتری و نررخ رشرد
شهر بیرجند از سال  1335شروعشده است که در ابتدا حدود  6درصد بوده و این رشرد
در سالهای بعدی نوسانات بسیاری را گذرانده بهطوریکره در دهرهی  1375-85رشرد

Pearson
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جمعیت  1/9و در سال  1390سه درصد رشد داشته است .توسعهی کالبردی شرهر نیرز
همچون رشد جمعیت از سال  1335آغازشده بهطوریکه توسعه کالبدی در ابتدا بیشرتر
در قسمت شمال شهر دیده میشود .بر اساس مطالعات انجامشرده برین سرالهای -66
 1363رشد سالیانه جمعیت در محدت شمال شهر بیرجند به  9درصد رسیده کره خرود
حکایتگر شدت مهاجرت است از سال  1370توسعهی شهر بیشتر به سمت جنوبی آن
کشیده شده است .بهطوریکه از سال  1385تا  93بسیاری از قسمتهای جنروبی شرهر
بیرجند در توسعه کالبدی موردتوجه قرارگرفته و درنهایرت برر اسراس اطدعرات فروب
مساحت کل شهر  3305هکتار است .بیشترین میزان افزایش مساحت شرهر مربروط بره
سالهای  1342تا  75میباشد که حدود  2126هکتار از مساحت کنونی شهر بیرجنرد را
شامل میشود .در حدود  64درصد از رشد شهر بیرجند در فاصرله سرالهای 1365الری
 1390مربوط به رشد جمعیت شهر و 35درصد باقیمانده مربوط به رشد اسپرال شرهری
بوده است .این نوع توسعه کاهش تراکم جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری
را در پری داشررته و کرراهش امنیررت اقتصرادی ،اجتمرراعی ،و زیسررتی را برره همررراه دارد.
درمجموع میتوان گفت علیرغم وجود ظرفیتهرای براالی اراضری بازیرافتی در شرهر
بهویهه وجود 640هکتار فرسوده شهر ،نبود برنامهای مشخص برای توسعه شهر در نظرر
گرفته نشده است .بر اساس نرخ رشد جمعیت شهر بیرجند یعنی  3درصرد و همچنرین
تراکم فعلی حداقل تا 10سال آینده نیازی به توسعه شهر بیرجند نیسرت و اگرر بره ایرن
مقدار میزان اراضی بایر درونشهری ،بافتهای فرسوده که روزبهروز بر میزان آن افزوده
میشود ،این رقم به  14سال افزایش مییابد .بر اساس تحقیقرات انجامگرفتره خرانوار و
جمعیت ساکن در نقاط شهری بیرجند طبق آمار مرکز ملری آمرار بره ترتیرب  57745و
 203636هزار است .همچنین بر اساس تحقیقرات جمعیرت و خرانوار سراکن در نقراط
روستایی در بیرجند به ترتیب برابر  57688و  16912هزار اسرت و جمعیرت و خرانوار
غیر ساکن در بیرجند است (اسکندری و همکاران.)17-1 :1393 ،
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شکل شماره  -2نقشه مراحل توسعه کالبدی شهر بیرجند منبع :نویسندگان تحقیق
جدول  -1خانوار و جمعیت بیرجند برحسب ساکن و غیر ساکن :آبان 1395
جمع

استان و
شهرستان
بیرجند

ساکن در نقاط

ساکن در نقاط

شهری

روستایی

غیر ساکن

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

74657

261324

57745

203636

16912

57688

0

0

مأخذ :مرکز آمار ایران

بررسی وضعیت مدیریتی حملونقل عمومی درونشهری بیرجند
پیش از بررسی وضعیت حملونقل مسافر درونشهری بیرجند ،در ابتدا شمایی کلری
از وضعیت حملونقل آن بهطورکلی با تأکید برر تعرداد خودروهرا ،تعرداد سرفر ،سرهم
مدهای مختلف ،مشکدت حملونقل موجود ،زیرساختهای موجود و برخری مطالرب
مرتبط ارا ه میگردد .حملونقل و جابجایی مسافر در شهر بیرجند بهوسیله انواع وسایل
حمررلونقلی اعررم از عمررومی و خصوصرری شررامل اتوبرروس ،مینیبرروس ،ون ،تاکسرری،
آژانﺲهای تاکسیتلفنی ،مسافربرهای شخصی صورت میگیررد .مردیریت و نظرارت و

171

ارزیابی پتانسیلهای پیادهسازی شهر هوشمند با تأکید بر حملونقل...

برنامررهریزی انررواع وسررایل حملونقررل درونشررهری بیرجنررد بهوسرریله سررازمانهای
اتوبوسرانی و تاکسیرانی که وابسته به شهرداری بیرجنرد میباشرند .بنرابراین در ابتردا
وضعیت موجود و چارچوب و شرح وظایف سازمانهای فوبالرذکر را موردبررسری و
مطالعه قررار خرواهیم داد و درنهایرت الگروی مردیریتی یکپارچره سیسرتم حملونقرل
درونشهری بیرجند را در جهت ارتقا به حملونقل هوشمند ارا ه خواهیم نمود .سازمان
اتوبوسرانی در سال  1395دارای  162دستگاه اتوبوس در بخش سازمانی و خصوصری
بوده است .در حال حاضر  2پایانره اتوبروسرانی در شرهر بیرجنرد وجرود دارد .پایانره
اتوبوسرانی ابوذر درواقع شاهراه اصلی خطوط اتوبوسرانی را تشکیل میدهد.
جدول  -2تعداد وسایل نقلیه عمومی درونشهری برحسب نوع در پایان سال 1395
شهر

جمع

اتوبوس

مینیبوس

تاکسی

بیرجند

947

162

102

683

مأخذ -شهرداریهای استان.

با توجه به اینکه این تحقیق ،پتانسیلهای شهری برای پیادهسازی شهر هوشمند با
تأکید بر حملونقل شهری ،را موردبررسی قرار داده است ،برای تجزیهوتحلیل سؤاالت
تحقیق توسعه کنونی شهر و برنامهریزی حملونقل شهری با اصول توسعه و رشد
هوشمند شهری مطابقت دارد ،و اینکه در کدام حوزه از بخش حملونقل شهری
بیرجند ،پتانسیلهای بیشتری برای پیادهسازی شهر هوشمند وجود دارد و تفاوت بین
دیدگاههای شهروندان و متخصصان درزمینه پتانسیلها و اصول رشد هوشمند شهری
مطابقت دارد یا خیر؟ از نتای جداول زیر استفاده میشود که مطابق جداول شماره ،3
پایین ترین میانگین مربوط به مدیریت پارکینگ و بیشترین میانگین مربوط به پرداخت
الکترونیک است .با توجه به میانگینهای بهدستآمده که از  3باالتر است.
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جدول -3آمارههای توصیفی ابعاد حملونقل هوشمند از منظر متخصصان شهری
پرسشنامه متخصصان
جامعه

میانگین

انحرا

از معیار

انحرا

از میانگین

مدیریت ترافیک

40

3/4544

0/52596

0/08316

حملونقل عمومی

40

3/2794

0/45482

0/07191

اعمال قانون

40

3/3500

0/59052

0/09337

سیستمهای هوشمند اطدعرسانی

40

3/4417

0/59623

0/09427

سیستمهای هوشمند جمعآوری اطدعات

40

3/2750

0/96635

0/15279

پرداخت الکترونیک

40

3/7417

0/67721

0/10708

مدیریت پارکینگ

40

3/1708

0/52838

0/08354

شهر هوشمند

40

3/7038

0/31430

0/04970
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در جداول  5و  6مشاهده میشود شهروندان در حوزه مدیریت ترافیک کره چراغهرای
راهنمایی و رانندگی تا چه اندازه در سردمت مرردم مرؤثر اسرت توجره بسریار زیرادی
داشتند ،زیرا از سویی با افزایش نیاز به حملونقل ،ترراکم ترافیرک تبردیل بره یکری از
بزرگترین مشکدت جامعه شرهری شرده اسرت .رشرد جمعیرت ،اشرتغال و اسرتقرار
فعالیتهای اقتصادی ،خدمات ،و تسهیدت در نرواحی مختلرف شرهر و حومره باعرث
افزایش تقاضای جابهجایی برای دسترسی به این نواحی و درنتیجه برروز مشرکدتی در
شبکه حملونقل شهری میشود .خدمات مدیریت ترافیک بهعنوان یکی از اساسیترین
خدمات کاربر محسوب میگردد .نظارت ،کنترل ،ارتباطات و فعالیتهرای سیسرتمهای
پشتیبانی که در قالب این گروه از خدمات کاربر تحت پوشش قرار میگیرد ،در بسیاری
از بخشهای سایر خدمات کاربر نیز بکار میرود .کلیه اطدعاتی که در ایرن قسرمت و
در مجموعه مرکز مدیریت ترافیک ،جمعآوری ،پردازش و بهرهبرداری میشرود ،توسرط
سایر گروههای خدمات کاربر مانند مدیریت حوادث ،خدمات اطدعات مسرافرتی و ...
بکار میرود .روشهای پیشرفته نظارت بر ترافیک ،کنترل همزمان ترافیک و سیستمهای
پشتیبانی در جهت اجرای این سرویﺲ موردنیراز میباشرند .بررای اطدعرسرانی در امرر
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کنترل رانندگی نظر متوسط تا خیلی زیاد ،داشتند .و اینکه آیا مردم به قوانین راهنمایی و
رانندگی اهمیت میدهند بعضی شهروندان اهمیت خاصی به حوزه میدادنرد زیررا ITS

خدماتی همچون بهبود ایمنی ،کاهش تصادفات ،کاهش تراکم و  ....را در زمره مهمترین
اهدا

خود قرار میدهد .شهروندان تمایل زیادی نیز به استفاده از فناوریهای نوین در

امر رانندگی داشتند .زیرا خیلی از مشکدت شهروندان با اسرتفاده از فناوریهرای نروین
حرل میشرود و باعرث نجرات جران انسرانها ،صررفهجویی در زمران ،پرول ،منرافع
زیستمحیطی ،تشخیص و پیشگیری از تصاد

و کنترل سرعت قابل انطبراب میشرود.

چراغ حق تقدم عابر پیاده نیز نظرات از متوسرط ترا خیلری زیراد برود .کنتررل چراغهرا
بهصورت تطابقی که در آن کنتررل وسرایل نقلیره در سرطح شرهر ،توسرط سیسرتمهای
رایانهای که دارای درجهای از هوشمندی میباشرند ،انجرام میشرود ،ازنظرر شرهروندان
ضروری میباشد .اینکه مدیریت ترافیک تا چه اندازه میتواند در جلوگیری از تصراد
مؤثر باشد شهروندان نظر مساعدی را داشرتند زیررا باعرث جلروگیری از خیلری وقرایع
میشود .در معابر شهری باوجود استانداردها و آ یننامرههای اجرایری ،برازهم اشرکال
زیادی وجود دارد .قرار نداشتن تابلوها در جای صحیح ،نیاز به تعمیر و نگهداری جدی
برای تابلوها و سایر ادوات ترافیکی ،عدم روشنایی صحیح در معابر که ایمنی محرور را
بسیار کراهش میدهرد( ،عردم همراهنگی در بحرانهرای ترافیکری نرزوالت آسرمانی،
صحنههای تصاد

و  ،)...همگی نشاندهنده نیراز بره مردیریت در ایرن بخرش اسرت.

سیستمهای روشنایى ،تابلوها ،خطکشی و انواع راهبردهای تعمیرات و نگهدارى جادهها
در فصول مختلف ،میتواند در این رابطه طرح و بررسى شود .هنگام بروز تصاد

الزم

است پلیﺲ بهموقع درصحنه حاضر شرود و مسرا ل تأثیرگرذار برر تصرادفات و نقراط
حادثهخیز را مشخص کند تا در کار کنترل ترافیک خللى وارد نشود .عدوه بر آن اعمال
صریح و سریع قوانین به کاهش تصادفات و کنترل بهتر ترافیک پﺲ از وقروع تصراد
منجر میشود .بهروزآوری قوانین و تدوین برخى قوانین جدید مانند عدم نیاز به حضور
پلیﺲ براى پرداخت تا سقف مشخصى از خسرارت میتوانرد در جمرع شردن صرحنه
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مؤثر و مفید باشد .در حوزه حملونقل عمومی تمایل شهروندان بره اسرتفاده از

دوچرخه در معابر متوسط تا خیلی کم بود .و اینکره دوچرخره چقردر در جلروگیری از
ترافیررک و ازدحررام خودروهررا مررؤثر میباشررد بیشررتر شررهروندان نظرررات متوسررطی
داشتند.همچنین افزایش تعداد وسایل نقلیه عمومی تا چه انردازه بره کراهش مشرکدت
حملونقل کمک میکند نظررات متوسرط ترا بسریار کمری را داشرتند زیررا ازیرکطر
اتوبوسها حجرم بسریار زیرادی از ترافیرک را بره خرود اختصراص میدهنرد و بیشرتر
شهروندان از این وضع ناراضی هستند .باید با برنامهریزی  ،طراحی هندسی ،مردیریت
و کنترل ترافیک این وضع را سامان بخشید و روابط برین وسرایل حملونقرل و شربکه
ارتباطی را در نیل به ترددهاى راحت و کارآمد توأم ایمنی جهت افرراد و کراال مطالعره
کرد .همچنین کمبود و نارسایی سیستم اتوبروسرانی بسریاری از افرراد را بره خریرد و
استفاده بیشازحد خودرو شخصی وامیدارد.
جدول -4آمارههای توصیفی ابعاد حملونقل هوشمند از منظر شهروندان
پرسشنامه شهروندان
جامعه
مدیریت ترافیک

2/81

3/81

3/0625

0/23542

3/33

4/50

3/6253

0/33761

3/33

4/33

3/5883

0/29483

2/33

5/00

3/0836

0/57582

383

3/33

4/33

3/7406

0/26757

383

3/00

4/00

3/6475

0/29684

383

اعمال قانون

383

سیستمهای هوشمند اطدعرسانی
سیستمهای هوشمند جمعآوری اطدعات

مدیریت پارکینگ

3/17

4/17

3/5609

0/29203

383

حملونقل عمومی

پرداخت الکترونیکی

حداقل

حداکثر

میانگین

383

383
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انحرا

از معیار
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مطابق نتای ارا هشده در جدول  ،5بین وضعیت کنونی توسعه و برنامهریزی حملونقل
شهر بیرجند و اصول توسعه و رشد هوشمند شهری در شهر بیرجند (مدیریت ترافیک،
حملونقل عمومی ،اعمال قانون ،سیستمهای هوشمند اطدعرسانی ،سیستمهای
هوشمند جمعآوری اطدعات ،پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ) رابطه معنیدار
آماری وجود ندارد .چراکه سرطح معنریداری بهدستآمده  0/000و کمتر از 0.05
درصد میباشد .پﺲ نتیجه کلی این است کره در سطح معنیداری خطای  95درصد بین
وضعیت کنونی توسعه و برنامهریزی حملونقل شهر بیرجند و اصول توسعه و رشد
هوشمند شهری در شهر بیرجند (مدیریت ترافیک ،حملونقل عمومی ،اعمال قانون،
سیستمهای هوشمند اطدعرسانی ،سیستمهای هوشمند جمعآوری اطدعات ،پرداخت
الکترونیک و مدیریت پارکینگ) رابطه معنیدار آماری وجود ندارد .شدت همبستگی
بین دو متغیر در سطح نسبتاً قوی قرار دارد .بنابراین ،فرضیه پرهوهش مرورد تأیید قرار
میگیرد .به این معنا که ،بین وضعیت کنونی توسعه و برنامهریزی حملونقل شهر
بیرجند و متغیر وابسته ،اصول توسعه و رشد هوشمند شهری در شهر بیرجند (مدیریت
ترافیک ،حملونقل عمومی ،اعمال قانون ،سیستمهای هوشمند اطدعرسانی ،سامانههای
هوشمند جمعآوری اطدعات ،پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ رابطه معنیدار
آماری وجود ندارد.
جدول  -5بررسی رابطه بین وضعیت کنونی توسعه و برنامهریزی حملونقل شهر بیرجند

مدیریت ترافیک
حملونقل عمومی
اعمال قانون

انحرا

از

انحرا

از

گروه

نمونه

میانگین

شهروندان

382

3/18

1/12

متخصصان

40

3/45

0/525

0/0831

شهروندان

382

2/74

0/966

0/0493

متخصصان

40

3/28

0/454

0/0719

شهروندان

382

3/24

1/15

0/0592

معیار

میانگین
0/057
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سیستمهای هوشمند اطدعرسانی

متخصصان

40

3/35

0/59

0/933

شهروندان

382

3/21

1/13

0/058

متخصصان

40

3/44

0/596

0/094

شهروندان

382

2/76

1/09

0/056

سیستمهای هوشمند جمعآوری
اطدعات

پرداخت الکترونیک
مدیریت پارکینگ
شهر هوشمند

متخصصان

40

3/27

0/966

0/152

شهروندان

382

3/34

1/17

0/06

متخصصان

40

3/74

0/67

0/107

شهروندان

382

3/26

1/15

0/059

متخصصان

40

3/17

0/52

0/083

شهروندان

382

3/26

0/876

0/138

متخصصان

40

3/17

0/816

0/122
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مطابق نتای ارا هشده در جدول  ،6بین بخش حملونقل شهری بیرجنرد و امکانرات
زیرساختی مناسب برای رشرد هوشرمند شرهری در شرهر بیرجنرد (مردیریت ترافیرک،
حملونقل عمومی و ،)...رابطه معنیدار آماری وجود دارد .چراکره سررطح معنرریداری
بهدستآمده  0/000و کمتر از  0/05درصرد میباشرد .پﺲ نتیجه کلی این است کرره در
سطح معنیداری خطای  95درصد برین بخرش حملونقرل شرهری بیرجنرد و امکانرات
زیرساختی مناسب برای رشرد هوشرمند شرهری در شرهر بیرجنرد (مردیریت ترافیرک،
حملونقل عمومی و ،)...رابطره معنریدار آمراری وجرود دارد .شدت همبستگی بین دو
متغیر در سطح نسبتاً قوی قرار دارد .بنابراین ،فرضیه پررررررهوهش مررررررورد تأیید قرار
میگیرد .به این معنا که ،بین بخش حملونقل شهری بیرجند و متغیر وابسرته ،امکانرات
زیرساختی مناسب برای رشرد هوشرمند شرهری در شرهر بیرجنرد (مردیریت ترافیرک،
حملونقررل عمررومی ،اعمررال قررانون ،سیسررتمهای هوشررمند اطدعرسررانی ،سیسررتمهای
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هوشمند جمعآوری اطدعات ،پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ) ،رابطه معنیدار
آماری وجود دارد.
جدول  -6بررسی رابطه بخش حملونقل شهری بیرجند و امکانات زیرساختی مناسب
برای رشد هوشمند شهری
برای برابری معنی  t-testآزمون
t
مدیریت ترافیک

df

)Sig. (2-tailed

برابر واریانﺲ فرض شده
برابر واریانﺲ فرض شده

-2/628

420

0/01

حملونقل

برابر واریانﺲ فرض شده

-3/46

420

0/001

عمومی

برابر واریانﺲ فرض شده

اعمال قانون
سیستمهای
هوشمند
اطدعرسانی
سیستمهای

برابر واریانﺲ فرض شده

0/555

420

0/579

برابر واریانﺲ فرض شده
برابر واریانﺲ فرض شده

-2/812

420

0/005

برابر واریانﺲ فرض شده
برابر واریانﺲ فرض شده

-2/074

420

0/042

هوشمند
جمعآوری

برابر واریانﺲ فرض شده

اطدعات
پرداخت

برابر واریانﺲ فرض شده

الکترونیک

برابر واریانﺲ فرض شده

مدیریت پارکینگ

برابر واریانﺲ فرض شده

-2/074
0/533

برابر واریانﺲ فرض شده
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420
420

0/039
0/594
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جدول  -7بررسی رابطه بخش حملونقل شهری بیرجند و امکانات زیرساختی مناسب
برای رشد هوشمند شهری از منظر شهروندان
آزمون ارزش = 3
تفاوت
t

df

Sig. (2)tailed

میانگین

95%اطمینان از تفاوت
0/5316

0/5903

مدیریت ترافیک

37/59

382

0/000

0/56092

0/0388

0/0862

حملونقل عمومی

5/196

382

0/000

0/0625

0/5914

0/6592

اعمال قانون

36/249

382

0/000

0/62533

0/5587

0/618

39/053

382

0/000

0/58834

سیستمهای هوشمند
اطدعرسانی
سیستمهای هوشمند

2/84

382

0/005

0/08355

0/0257

0/1414

پرداخت الکترونیک

54/172

382

0/000

0/74064

0/7138

0/7675

مدیریت پارکینگ

42/69

382

0/000

0/64752

0/6177

0/6773

جمعآوری اطدعات

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

جدول  -8بررسی رابطه بخش حملونقل شهری بیرجند و امکانات زیرساختی مناسب
برای رشد هوشمند شهری از منظر متخصصان
آزمون

ارزش= 3

تفاوت

95%اطمینان از تفاوت

Sig.
(2)tailed

میانگین

پایینتر

باالتر

مدیریت ترافیک

5/464

39

0/000

0/44167

0/2862

0/6226

حملونقل عمومی

3/885

39

0/000

0/275

0/134

0/4249

اعمال قانون

3/749

39

0/001

0/74167

0/1611

0/5389

4/685

39

0/000

0/17083

0/251

0/6323

1/8

39

0/08

0/70385

-0/0341

0/5841

سیستمهای هوشمند
اطدعرسانی
سیستمهای هوشمند
جمعآوری اطدعات

t

df
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پرداخت الکترونیکی

6/926

39

0/000

0/74167

0/5251

0/9583

مدیریت پارکینگ

2/045

39

0/048

0/17083

0/0018

0/3398

شهر هوشمند

14/163

39

0/000

0/70385

0/6033

0/8044

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

مطابق نتای ارا هشده در جدول شماره 7و  ،8بین دیدگاه شهروندان و متخصصان
درزمینه پتانسیلها و اصول رشد هوشمند شهری (مدیریت ترافیک ،حملونقل عمومی،
اعمال قانون ،سیستمهای هوشمند اطدعرسانی ،سیستمهای هوشمند جمعآوری
اطدعات ،پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ) ،رابطه معنیدار آماری وجود دارد.
چراکه سرطح معنریداری بهدستآمده  0/000و کمتر از  0/05درصد میباشد .پﺲ
نتیجه کلی این است کره در سطح معنیداری خطای  95درصد بین دیدگاه شهروندان و
متخصصان درزمینه پتانسیلها و اصول رشد هوشمند شهری (مدیریت ترافیک،
حملونقل عمومی ،اعمال قانون ،سیستمهای هوشمند اطدعرسانی ،سیستمهای
هوشمند جمعآوری اطدعات ،پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ) ،رابطه معنیدار
آماری وجود دارد .شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح نسبتاً قوی قرار دارد.
بنابراین ،فرضیه پرهوهش مرورد تأیید قرار میگیرد .به این معنا که ،بین دیدگاه
شهروندان و متخصصان و متغیر وابسته ،پتانسیلها و اصول رشد هوشمند
شهری(مدیریت ترافیک ،حملونقل عمومی ،اعمال قانون ،سیستمهای هوشمند
اطدعرسانی،سیستمهای هوشمند جمعآوری اطدعات،پرداخت الکترونیک و مدیریت
پارکینگ) رابطه معنیدار آماری وجود دارد.
نتیجهگیری
مدیریت در حوزه حملونقل پایدار شهرها همواره چالشی پایانناپذیر برای مردیران
شهری در کشور ما بوده است .بخش حملونقل بهطور محسوسی برا ضرعفهایی مثرل
پایین بودن سهم حملونقل عمومی ،سهم پایین تاکسیها در جابجایی شهروندان ،فاصله
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طوالنی بین محل کار و سکونت و ساختار نادرست و کیفیت پایین شربکه معرابر بررای
جابجایی بهصورت پیاده یا استفاده از دوچرخه رن میبرد که به دنبرال خرود عوارضری
همچون ازدحام ترافیکی ،کمبود توقف گراه ،افرزایش آلرودگی ،کراهش سرطح تحررک
شهروندان ،مصر

فزاینده سوخت و هدر رفت انررژی مواجره اسرت کره در صرورت

برنامهریزی صحیح میتوان از شدت ضعفها و تهدیدها کاسته ،نقاط قوت را تثبیت و
از فرصتهای موجود بیشترین بهرهبرداری را به عمل آورد .راهبرد توسرعه حملونقرل
درونشهری شهر بیرجند یک راهبرد تهاجمی بر پایه تقویت نقراط قروت و اسرتفاده از
فرصتهای موجود تعیین شد و بهتررین راهبررد ،اسرتفاده صرحیح و بهینره از بودجره
تخصیصی در خصوص توسعه سامانههای حملونقل و استفاده از سایر روشهای تأمین
مالی مثل جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی است .در این نوشتار پرﺲ از شناسرایی
اصول مربوط به حملونقل و درک مشکدت موجود در شهر بیرجند درزمینه ترافیک و
آلودگیهای ناشی از آن ،مشخص شد که هوشمند سرازی در صرورتی میتوانرد مرؤثر
باشد که چارچوبهای قانونی و سیاستگذاریهای مناسبی برای آن تردوین و تردارک
اجرایی آن در کشورمان و بهویهه در شهر بیرجند در طرحهای توسعهی شهری دیرده و
بازنگری شود و رهیافتهای عملی با توجه به عوامرل تأثیرگرذار برر اجررای پرروژه در
برنامههای مختلف در شهر همچون طررحهرای جرامع و تفصریلی ،برنامره راهبرردی-
ساختاری و نیز در مقیاس کوچکتر در قالب طرحهای موضعی و موضوعی دیده شود.
از طرفی بهمنظور عملی ساختن چنین پروژههایی و اجرای آن در نواحی شهری نیاز به
جلررب سرررمایهگذاری بخشهررای مختلررف بررهویهه بخررش خصوصرری در کنررار
سرمایهگذاریهای دولتی و مدیریت شهری بهعنوان یکنهاد عمومی الزم اسرت .امرا بره
دلیل نوپا برودن اصرول عملیراتی ایرن رویکررد در کشرورمان و اطمینرانبخش نبرودن
ارزشافزوده ناشی از اجرای آن برای بخرش خصوصری و شرهرداریها علیررغم درک
ضرورت گسترش آن ،رغبت کمتری به سرمایهگذاری به سررمایهگذاری در ایرن بخرش
وجود دارد .بدیهی است که گام برداشتن در مسیر چنین رویکردهایی مردیریت شرهری
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یکپارچه و بهدوراز تفربهای عملکردی حاکم بر ساختار مردیریتی کشرور را میطلبرد.
اهمیت دادن به بحث حملونقل هوشمند و عوامل مؤثر بر آن در این منطقره مریتوانرد
باعث رشد و شکوفایی منطقه گردد .امید آن مریرود کره ایرن پرهوهش گرام مثبتری در
جهت رسیدن بره زنردگی مطلروب و دلخرواه در شرهرها کره هرد
شهروندان ،باشد و تا حدودی دررسیدن به این هد

همره مسرئولین و

جامه عمرل بپوشراند .برر خرد

نتای اوینگ و سرورو ( )2010که به این نتیجه رسیده بودنرد کره ترراکم برهخودیخود
تأثیر نسبتاً اندکی بر روی سفر دارد در شهر بیرجند تراکم و اسپرال شهری تراثیر زیرادی
بر شاخص های شهر هوشمند گذاشته است .همچنین نتای این تحقیق با نتای اشرلی و
همکاران ( )2011با عنوان شهر دیجیتالی همسان است بدین گونه کره کراربرد فنراوری
اطدعات و ارتباطات در شهر بهعنوان یک سامانه بهبوددهنرد خدماترسرانی میتوانرد
شکل بهتری از سامانه شهری همراه با رفاه را برای شهروندان به ارمغان آورد.
پیشنهادها
با توجه به مطالعات انجامشده در این پهوهش ،و با در نظر گرفتن تجرارب جهرانی،
مهمتررین مرواردی کره در قالرب پیشرنهادهای ایرن پرهوهش (سیسرتمهای حملونقرل
هوشمند) قرار میگیرند ،عبارتاند از:
خدمات مدیریت ترافیک را باید به این دلیل که از نقش مهمی در جهرت پیشربردسایر اهدا

در منطقه ایفا مینماید ،بهعنوان کلیدیترین خدمات ارا هشده توسرط ITS

خدمات دانست که نیاز به طراحی و مکانیابی هدفمند دارند.
مرکز مدیریت ترافیک بهعنوان مرکز عملیاتی خدمات مدیریت ترافیرک بره شرمارمیرود.
ایجاد محیط مناسبی بررای دوچرخهسرواران و سرایر وسرایل غیرر موتروری ،مثرلقسمتهای ویههای از مکانهای عمومی و ساختن قسمتهرایی جردا از پیرادهرو بررای
حرکت دوچرخه.
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توجه بیشتر سازمان حملونقل عمومی به خواستهها  ،نیازهرا و ترجیحرات طیرفمتفاوتی از مسافران برای ارتقای سیستمهای حملونقل عمومی.
با توجه به وجود تقاطع چراغدار در شرهر بیرجنرد و مزایرای مختلرف چراغهرایهوشمند در مقایسه با چراغهای غیرهوشمند ،پیشنهاد میشود که در خصروص مزایرای
زیستمحیطی ،کاهش آلودگی هوا و مزایای کاهش مصر

سروخت مطالعراتی انجرام

شود.
پیشنهاد میشود در کنار دستگاههای خرد و کدن در حوزه مدیریت حملونقل ،یک
مرکز آیندهپهوهی نیز در این حوزه تأسیﺲ شود .باوجود چنین مرکزی میتروانیم رصرد
پیشرفتها و تحوالت جهانی در حوزه صنعت حملونقل ،توسعه بنیان معرفتی و دانش
آیندهپهوهی در مجموعه برنامه ریزان و کارکنان حملونقل ،تربیت نیروهای متخصرص
آیندهپهوه در حوزه حملونقل ،گسترش فرهنگ آیندهپهوهی در این حروزه ،تشرخیص
فرصتها و تهدیدها و دیدمانهای حملونقل در کشور و خلق دیدهبانی ملی حملونقل،
شکل دادن و نظارت بر پیادهسازی سیاستها و راهبردهای کدن در حوزه حملونقرل،
عمل بهعنوان اندیشگاه و کانون تفکر حملونقل و  .....را انتظار داشته باشیم .با توجره
به بررسیهای انجامشده مدحظه میشود که در شرایط فعلی ،شهر بیرجنرد فاقرد کلیره
پیشنیازهای الزم در این خصوص است .نتای حاصل از تحقیق نیز این مورد را نشران
میدهند و بهطورکلی میتوان گفت که کشور ما ازنظر توسرعه سیسرتمهای حملونقرل
هوشمند در موقعیت ضعف قرار دارد ،اما پتانسیلهای الزم خصوصراً درزمینره نیرروی
انسانی و تأمین بودجه در این خصوص وجود دارد.
منابع
اسکندری ،محمد .شهسواری ،خدیجره .خزاعری ،عاطفره .1393 .بررسری الگروی هرای
توسعه فیزیکی بر شاخصهای رشد هوشمند شهری مرورد شناسری :شرهر بیرجنرد،
اولین همایش شهر هوشمند 11 ،دیماه.17-1 ،
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ایمنی نهاد و افتخاری ،)1389( ،مقدمرهای برر برنامرهریزی حملونقرل شرهری ،تهرران:
دانشگاه پیام نور :1389 ،صص .1-249
اسداللهی و میر بها ( ،)1392امکانسنجی معرابر شرهری بررای مسریر دوچرخهسرواری،
دهمین کنفرانﺲ بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک ،صص .1-13
ابوالحسن پور ( ،)1387بررسی تأثیر بهکارگیری سیستمهای حملونقرل هوشرمند I.T.S

در روانسازی ترافیک شهر اصفهان ،فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ،سال سروم،
شماره  ،8بهار  .1387صص .97 -121
بهزاد فر ،)1382( ،ضرورتها و موانع شرهر هوشرمند در ایرران ،مجلره هنرهرای زیبرا،
شماره  ،15پاییز  ،1382صص .14-26
بهزاد فر و ذبیحی ( ،)1390راهنمای برنامهسازی حوزههای شهری در چارچوب توسعه
مبتنی بر حملونقل عمومی ،فصلنامه علمی -پهوهشی باغ نظر مرکز پهوهشری هنرر
معماری و شهرسازی نظر .شماره هجدهم ،سال هشتم ،پاییز  .1390صص .39 -48
برومند علی پور ،بزمری مقردم ،1389 ،مبرانی مردیریت حملونقرل ،انتشرارات سلسرلۀ
الذهب ،چاپ اول.
تندیسرره و رضررایی ( ،)1392برنامررهریزی راهبررردی حملونقررل پایرردار شررهری در
کدنشهرهای ایران( ،شهرمشهد) ،مهندسی حملونقل ،سال پنجم ،شماره اول ،پراییز
 ،1392صص .1-18
جاوری ،مجید و صابری فر ،رستم ( ،)1389روش تحقیق در جغرافیا ،انتشارات دانشگاه
پیام نور ،تهران.
حبیبی ( ،)1392ارزیابی تجارب جهانی حملونقل و سیاستهای مداخله در بافتهرای
کهن شهری با تکیهبر پیاده مداری ،نشریه علمی -پهوهشی انجمن علمی معمراری و
شهرسازی ایران ،شماره  ،5بهار و تابستان .1-16 ،1392
درنشان ( ،)1392پیاده محوری و توسعه پایدار ،اولین کنفرانﺲ ملی معماری و فضاهای
شهری پایدار ،مشهد مقدس ،آذرماه .1-10 ،1392
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صرافی ،مظفر« ،)1380( ،ابر مسئلۀ شهری ایران و نقرش برنامره ریرزان شرهری» ،مجلره
معماری و شهرسازی ،شمار  ،63-62صص .50-47
صابری فر ،رستم ( ،)1384مقدمهای بر روش تحقیق در جغرافیرا ،انتشرارات نرور علرم،
همدان.
ضرابی ،صابری ،محمدی و وارثی ( ،)1389تحلیل فضایی شاخصهای رشرد هوشرمند
شهری (مطالعه موردیک منراطق شرهر اصرفهان) ،پهوهشهرای جغرافیرای انسرانی،
شماره  ،77پاییز  ،1390صص .1-17
عیسررایی ،محمرردتقی ،)1384( ،سیسررتمهای هوشررمند حملونقررل ( درونشررهری و
برونشهری) ،شرکت مهندسین مشاور مترا تهران.
قربانی ،نوشاد ،)1387( ،راهبرد رشد هوشمند در توسرعه شرهری ،اصرول و راهکارهرا،
جغرافیا و توسعه ،شمار  -12پاییز و زمستان  ،1387صص .163-180
کیانی ،اکبر ( ،)1390شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعامدت یکپارچه شهرداری
الکترونیک (ارا ه مدل مفهرومی -اجرایری برا تأکیرد برر شرهرهای ایرران) ،فصرلنامه
جغرافیایی آمایش محیط ،شماره  .14صص .39-60
گنجی ،محمدحسن ( ،)1355انحطاط شهر بیرجند 32 ،مقاله جغرافیایی ،تهران :سحاب.
American Trucking Associations Foundation, Study Explores Benefit/ Cost
if ITS/ CVO User Services. IT’S America CVO Update, 1996.
Department of Transportation National ITS Architecture Team 2001
(Developing using and maintaining ITS architecture for your region),
USA.
Dorsey, B. (2005),'Mass transit trends and the role of unlimited access in
transportation demand management', Journal of Transport Geography, 13.
"Elvik R. "Effects on Accidents of Automatic Speed Enforcement in Norway
Transportation Research Record no 1595, 1997.
Hasss-Klau C. (1999),'The Pedestrian and City Traffic', London: Belhaven
Press.
Guido Schuster. Evaluation of a Motoraway Control System CENTRICO.
Poroceedings of Ibec workshop, Madrid, 2003.
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