
 
 1397سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

 1397 /05/  28: نهایی تأیید تاریخ 1397 /01/  23: دریافت تاریخ

 159-185 صص:

 ونقلحملشهر هوشمند با تأکید بر  سازییادهپ هاییلپتانسارزیابی 
 : شهر بیرجندموردمطالعه

 . ایران بیرجند، بیرجند، دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و ، استادیار جغرافیا1ثانی اسکندری محمد

 ایران بیرجند، بیرجند، نور پیام دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا مرادی، دانشیار محمود

 فردوس، نور، پیام دانشگاه شهری ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی مقدم، دانشجوی قادری پروین
 .ایران

 چکیده
 کشرور هرر اجتماعی رفاه سطح افزایش و صنایع توسعه برای الزم هایزیرساخت تریناساسی از

 شهری ونقلحمل مطالعات روزافزون اهمیت دلیل به .است کشور آن در ایمن و روان ونقلحملوجود 

شهر  ،شهری ریزیبرنامه و مدیریت در کارآمد ابزاری عنوانبه آن نقش و عمومی هایسیاست پایش در

ریرزان قررار مردیران و برنامره موردتوجه شهری مطالعات هایحوزه ترینمهم از یکی عنوانبه هوشمند

جامعه آماری کارشناسران نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است.  دارد.

مربوط بره مسرا ل کارشناس  40نفر از شهروندان شهر بیرجند و  383و شهروندان هستند. حجم نمونه 

متخصصان و شهروندان  پیمایش پرسشنامه حاصل از طریق از تحقیق ازیموردنهای دادهباشد. شهری می

و برا  Spss21و  Arc GISافرزار برا اسرتفاده از نررم شردهگردآوریهای داده شهر بیرجند گردآوری شد.

 نترای  پرهوهششرد.  وتحلیلتجزیره t آزمرونمندی از ضرایب همبستگی پیرسون، کای اسکو ر و بهره

 درآمرد،) عینریهای بین شاخصو  ،شهروندان مندیرضایتو مدیریت ترافیک شان داد که بین حاضر ن

داری برا سرطح مندی شهروندان رابطره معنری( و رضایتونقلحملاستفاده از وسیله  نوع ماهانه، هزینه

 مردیریت خردمات قالرب در ترافیرک مدیریت مرکزوجود  طبق نتای  .وجود دارد( 0.000داری )معنی

و بره شرکل هدفمنرد طراحری و چنانچره ایرن مراکرز  رسدمی نظر به ضروری بسیار منطقه در افیکتر

 .شوند، میزان رضایت شهروندان افزایش خواهد یافت یابیمکان

 شهر بیرجندهوشمند، ونقل حملشهر هوشمند،  توسعه پایدار، مدیریت شهری،کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

)مشرهدی  مکران بستر بر و زمان چرخه در ولمتح و پویا زنده، است موجودی شهر 

 افرزایش جمعیت، شدن شهرنشین ما عصر ویهگی ترینمهم(. 656: 1389زاده دهاقانی، 

اسرت )گیلبررت و گراگلر،  بزرگ و کوچک توسعه شهرهای آن تبعبه و شهرها جمعیت

 جهران کرل جمعیرت %50 مررز به دنیا شهری جمعیت یکم، و بیست قرن (. در7: 1375

درصرد تجراوز نمایرد  61مریددی از مررز  2025 شود که در سالبینی میپیش و هرسید

 وجرود بره جمعیرت در را ایعمرده تغییرات جوامع، شدن مدرن(. 33: 1380)نظریان، 

 بره مهراجرت افزایش شهرها، جمعیت افزایش شدن جمعیت، شهرنشین ازجمله آورده،

: 1385، صرادقیسرت )نقردی و ا برزرگ کوچک و شهرهای توسعه آن، تبعبه و شهرها

 از اسرتفاده بره شرهروندان تمایرل افرزایش و نقلیه وسایل روزافزون رشد امروزه(. 215

 این در .شود بیشتر شهری هایخیابان از عبور و مرور شده تا باعث شخصی نقلیه وسیله

 بره وابسرتگی کراهش بر که پدید آمد هوشمند شهر همچون جدیدی رویکردهای راستا

یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شرهروندان در یرک . کندمی دیکتأخودرو 

بردین  (.181: 1389، بزمی مقردم، پور علیآن است ) ونقلحملشهر هوشمند وضعیت 

 جدیردی رویکردهای به پایدار توسعه علمی هایبنیان از بیستم، قرن در اواخرگونه که 

و شرهر  1990در اواخرر دهره  «شرمندرشرد هو»و  (1990)« نروین شهرسرازی » با نرام

)ضررابی و  شرد توجره شرهرها فضرایی فررم کرردن پایردار بررای (2000هوشرمند )

 جهرت هراحلراهیکی از  عنوانبه« شهر هوشمند» ارتباط دراین(. 2: ص1390همکاران،

است. شهر هوشرمند مکرانی ممتراز  شدهمطرح کنونی شهرهای مشکدت از بسیاری حل

مسا لی مانند ترافیک، تخریب سرزمین و غیره از طریرق که در آن به  ربرای توسعه پایدا

اسراس ارتبراط و تبرادل اطدعرات باهرد   یک رویکررد نوآورانره و سیسرتماتیک، برر

یکری (. Giovanni Borga an et. All, 2011: 7شده است )سازی فرآیندها پرداختهبهینه

اسرت.  ونقللحملکند، بخش  به ساخت شهر هوشمند کمک تواندهایی که میاز بخش

انگیز فنراوری مجموعه از دسرتاوردهای شرگفت (ITSونقل )ی هوشمند حملهاستمیس
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ونقرل را در ونقل است که کیفیت زندگی مردم و نیرز مردیریت حملاطدعات در حمل

هرای کنتررل هوشرمند سیسرتم (.5-6: 1384این جوامع متحول نموده است )عیسرایی، 

رسرانی ی تابلوهای متغیر خبری، ثبت خودکار تخلفات رانندگی، اطدعرسانها، پیامتقاطع

شرهری و مسریریابی درون خرودرو برا اسرتفاده از اطدعرات  ونقلای شبکه حمللحظه

-گردند. در این سیسرتممحسوب می ونقل عمومی و تجاریای ترافیک برای حمللحظه

وی انسرانی در محرل انجرام زمان نیرهای کنترل هوشمند، نیازی به حضور مستمر و هم

های ثابت با بهره روی پایین از برین کارگیری سیستمهای بهعملیات نیست و محدودیت

  (.5-6: 1384)عیسایی، 

 کاهش ،یطیمحسرتیز یهراگریدلوآ قبیلاز  ونقلحمل تمشکدو  مسا ل وزهمرا 

 ت،فادتصاو  نحاوررررررساز  ناشی یمعنوو  یدما یهاخسرررررارت یشافزا ،یژنرا منابع

و  شرردهتلف یازمانرره یشافزا ،یشررهربرون ونقررلحملدر  مدیریتو  رتنظا تمشکد

 به نیاد یهرهارررش نکددر اوج تساعادر  ههیوبرره ونقررلحمل یتقاضا سریع شدر ندرو

غلبرره بررر مشررکدت فرروب همررراه بررا  منظوربرره، ستا شرردهلیتبد یجد مشکل یک

پریش توسرعه  یهاسرالاز  ،کارتباطرات و الکترونیر آوریفرن ازحاصرل  هایپیشرفت

ماننرد  سیاست کلی کشرورهای پیشررفته  عنوانبه 2ITSهوشمند  ونقلحمل یهاستمیس

مطررررح گردیرررد.  ونقرررلحملدر بخرررش هلند و  پنژا ،لیااسترا ،نگلیسا دا،کانا ،مریکاآ

ارتباطات بین انسان وسیله نقلیه و راه را از شکل سنتی  ،ونقلحملهوشمند  یهاستمیس

 عنوانبرهونقرل، حملابزار حل مشرکدت روزمرره  عدوه بر روازاین نمایدمیج آن خار

 رودبره شرمار مریدر قرن بیست و یکم  ونقلحملبستر مناسبی برای تحول در صنعت 

 ایعمرده هایمحدودیتکنونی شهر بیرجند از  ونقلحملسیستم   (.3، 1384)عیسایی، 

در جابجرایی  هاتاکسریهم پرایین عمرومی، سر ونقرلحملهمچون پرایین برودن سرهم 

 پرایین و کیفیرت نادرست و ساختارو سکونت   محل کارطوالنی بین شهروندان، فاصله 

که به دنبال  بردمیرن   دوچرخهپیاده یا استفاده از  صورتبهشبکه معابر برای جابجایی 
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خود عوارضی همچون ازدحام ترافیکی، کمبود توقرف گراه، افرزایش آلرودگی، کراهش 

. داردطح تحرک شهروندان، مصر  فزاینده سوخت و هردر رفرت انررژی بره دنبرال س

، عمدتاً به دلیل ناهمراهنگی در اتخاذشدهو اقداماتی که در پاسخ به مشکدت  هاسیاست

 انردبودهو دوراندیشی با موفقیت اندکی مواجره  نگریجامعو اجرا و فقدان  ریزیبرنامه

دهنده ی اخیر نشرانهاسالیکی از شهرهایی که در . (1-16: 1393)غدم پور و احتشام، 

گسیخته و پراکنده بوده شهر بیرجنرد اسرت ایرن شرهر کره در اثرر تقسریمات رشد لجام

شده و هد  در این پرهوهش عنوان مرکز استان به رسمیت شناختهبه 1383سیاسی سال 

ویهه برههای توسرعه هوشرمند این است که توسرعه کنرونی شرهر بیرجنرد را باسیاسرت

ونقل مورد تطابق قرار دهد زیرا رشد جمعیت و توسعه فیزیکری شرهر بیرجنرد برا حمل

بین مشکدتی از قبیرل ترردد زیراد، افرزایش مصرر  رشد هوشمند همراه نبوده و دراین

 هرزار 13943ش در حردود .  ه 1335انرژی و... را به همراه دارد. شهر بیرجند در سال 

بره بعرد برر رشرد جمعیرت شرهر  1385یت داشته و از سال نفر )درگاه ملی آمار( جمع

باشرد. ایرن در حرالی می 1383افزوده شد که درواقع تحت تأثیر تقسیمات سیاسی سال 

بره جمعیت داشته اسرت کره  203636برابر با  1395است که جمعیت این شهر در سال 

رور توسرعه شرهر مها و ارا ه خدمات بهدنبال تحوالت جمعیتی، نیاز به ایجاد زیرساخت

شرهر  (.2-3: 1393)اسرکندری و همکراران، به سمت جنروب آن کشریده شرده اسرت 

ریزی صرحیح، عردم نگررش سیسرتمی، در نظرر بیرجند درگذشته به دلیل فقدان برنامره

قبول ازنظرر نگرفتن نیازها و احتیاجات عمومی و عدم رعایت ضوابط و معیارهای قابرل

صرورت بسریار پیش اندیشیده بوده و توسرعه آن بهفیزیکی فاقد یک گسترش منطقی از 

ریزی رشرد هوشرمند گرفته کره نیازمنرد رعایرت اصرول برنامرهپراکنده و گسترده شکل

های الزم بررای با نظر به اینکه بیرجند یک شهر در حال رشرد اسرت و زمینرهباشد. می

سازی بررای نهنگر و زمیهای بلندمدت و جامعدر صورت داشتن برنامه توسعه را دارد و

ریزی با مدیریت صحیح و رعایت کاربردی اصرول برنامرههای مناسب ایجاد زیرساخت

که در حقیقت تواند درنهایت به توسعه پایدار و هد  اصلی آنرشد هوشمند شهری می
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دست یابد )غدم پور و احتشرام،  استارتقای سطح زندگی مردم و تأمین رفاه اجتماعی 

شهر  یسازادهیپ یهالیپتانس یابیارزراستا موضوع تحقیق حاضر (. در این 16-1: 1393

زیر برای پاسخگویی بره مسرئله تحقیرق  سؤاالتو  است ونقلبر حمل دیهوشمند با تأک

 گردد:بیان می

ونقل شهری بیرجند برا اصرول توسرعه و ریزی حملتوسعۀ کنونی شهر و برنامه -1

 رشد هوشمند شهری مطابقت دارد؟

ونقل شهری بیرجنرد وجرود هایی برای رشد هوشمند در بخش حمللچه پتانسی-2

 دارد؟

های بیشرتری بررای ونقل شرهری بیرجنرد، پتانسریلدر کدام حوزه از بخش حمل-3

 سازی شهر هوشمند وجود دارد؟پیاده

ها و اصول رشد هوشرمند پتانسیل نهیدرزمها شهروندان و متخصصان بین دیدگاه -4

 ؟شهری تفاوت وجود دارد

فنراوری  اسراس بررشهر هوشرمند، شرهری اسرت در مبانی نظری و ادبیات تحقیق، 

 هایشریوهسعی دارد ضمن دگرگرون کرردن که ( ICTاطدعات و ارتباطات از راه دور )

، طراحی، توسعه و ریزیبرنامهزیست و فعالیت، پاسخگوی نیازهای شهروندان از طریق 

ه نحو مطلوب باشد )زیاری و همکراران، نوسازی جوامع برای ترقی دادن حس مکانی، ب

 روزافرزون گسرترش بره توجره برا که است هوشمند واقعیتی شهر (. درواقع،85: 1388

 بره شرهروندان جدیرد نیازهرای بره راستای پاسرخگویی در و شهر در اطدعات یفنّاور

 عرصره پرا بره آنران، شرهری زنردگی در افزارینرم و افزاریسخت امکانات و اطدعات

 آنچه است، شهرسازی در نو مفاهیمی گشایش معنای به هوشمند شهر ،گذاردمی حضور

 سیستم و الکترونیکی ابزار از استفاده صرفاً ،بردمی پیش هوشمندی به سمت را شهر یک

 زنردگی کیفری سرطح ارتقرای جهرت ابزار این از استفاده بلکه نیست؛ شهر آن ارتباطاتی

بره دو گرروه  توانمیرا  ITSکاربردهای  (.8 :1389)نهاوندی  است شهر یک شهروندان

 هایزیرسراخت تفکیک نمود.« وسیله نقلیه هوشمند»و « هوشمند هایزیرساخت»اصلی 
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مردیریت  هایسیسرتم :خدصره شرامل مرواردی ماننرد طوربرههوشمند: این کاربردهرا 

نح، ، جابجایی مسافر، سیستم مردیریت سرواهاآزادراهاصلی، سیستم مدیریت  هایشریان

مدیریت موارد اضطراری، پرداخت الکترونیکری، ارا ره اطدعرات بره مسرافر، مردیریت 

و تعمیر و نگهداری، مردیریت آب  برداریبهرهاطدعات، ایمنی و جلوگیری از تصاد ، 

. (67: 1389)امینی نهاد و افتخاری،  استترکیبی  ونقلحمل، ITS/CVOو هوایی جاده، 

سیستم کمک به راننده، سیسرتم اعردن خطرر تصراد ،  که شاملوسیله نقلیه هوشمند: 

 (.5: 1383)خسروشاهی،  استسیستم اطدع از تصاد  

 ایجراده و شرهری ترافیک کنترل در 3(ITS« )هوشمند ونقلحمل هایسیستم»نقش 

 امرا شردهارا ه ITSبررای  گونراگونی تعاریف است. برجسته بسیار هوشمند در شهرهای

اسرت؛  شردهعنوان متحردهایاالت ترابرری وزارت توسرط آن بهتررین تعراریف از یکری

 بره مربروط اطدعرات توزیرع و پرردازش ، نگهرداری،آوریجمرع خودکرار هایسامانه»

 مشرکدت از ، بسریاریITSاز  درسرت اسرتفاده صرورت در«. مسرافر و کاال جاییجابه

 شرکدتم و تصرادفات، سوانح از ناشی معنوی و مادی هایخسارت قبیل از ونقلحمل

، ITS درواقرع .شرودمی رفرع ...و شردهتلف هرایزمان ،ونقلحمل در مدیریت و نظارت

 هایسیسرتم دیجیترال، دوربرین نظیرر روز، هرایفناوری کارگیریبره از ایمجموعره

 اسرت کامپیوتر در مورداستفاده هوشمند هایالگوریتم و4(GPS) ایماهواره یابموقعیت

 بهبرود بررای راهکراری و شرده گذشرته دسرتی و سنتی هایسیستمجایگزین  امروزه که

اسرت  هروا آلرودگی کراهش و سروخت کاهش مصر  ایمنی، افزایش ترافیک، وضعیت

محلری  یابموقعیت سیستم به خودروها تمام الکترونیک، شهر در (.1-26: 1390)کیانی، 

(LOCAL GPS) جغرافیرایی موقعیرت تشرخیص قدرت از مسیر طول تمام در مجهز و 

 راحتیبره را ترافیرک مردیریت توان نیز پلیس ترتیباینبه و بود خواهند برخوردار خود

 برروز احتمرال صرورت در زیرا ،دهدنمی رخ تصادفی سیستمی چنین در داشت. خواهد

                                                           
3 Intelligent Transportation Systems 
4 Global Positioning System  
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 بینریپیش محرل از قبرل کیلرومتر یرک در موقعبه خطراعدم با متحرک دو میان برخورد

 تحرت راننردگی حوادث این روش با درواقع. ودشمی جلوگیری حادثه بروز از تصاد ،

 بره نیرازی و شرودمی ثبرت پلیس نمایشگر روی وقوع صورت در حتی و درآمده کنترل

هوشرمند  کنتررل سیسرتم از اسرتفاده دنیرا سراسر در اکنونهم نیست. مجدد رسانیاطدع

 شرهری ایهرراه شربکه در ترأخیر میزان کاهش برای ابزاری عنوانبه راهنمایی هایچراغ

 پوشرش تحرت را تقراطع هرزار 12از  بیش جهان مهم شهرکدن 65از  در بیش و مطرح

 بره توجه با شد. مجهز هوشمند مرکزی کنترل به سیستم ،1377سال  در تهران شهر دارد.

 اصرلی هرایفعالیت از یکری هردایت ترافیرک، و کنتررل در راهنمایی هایچراغ اهمیت

 در راهنمرایی هرایچراغکنتررل  سرامانه ارتقای و رشگست تهران، ترافیک کنترل شرکت

 سرامانه هوشرمند گسترش و توسعه هافعالیت این ترینمهم است. بوده تهران شهر سطح

صرورت  در ایرن، برر عدوه .است بوده شهر سطح در راهنمایی هایچراغ کنترل یکپارچه

راننده  بدون خودروهای اندازیراه امکان استانداردها، رعایت و هایفناور نمودن ملحوظ

 شرهرهای در هوشرمند( یگرهاحس و استاندارد مسیر پیشرفته، نویسیبرنامه اساس بر)

 (.1-26: 1390)کیانی، دارد  وجود الکترونیک

برا  هراآنمحقق را در انتخاب اطدعات مهم و ارتباط  ییتوانا ق،یتحق نهیشیپ یبررس

. در آوردیمرفرراهم  ق،یرتحق یاجرا یابر یو چارچوب دهدیمنشان  را قیتحق یهاافتهی

. ( 2011اشلی و همکراران ) .رندیگیمقرار  یموردبررسقات مشابه، یتحق ق،یتحق نهیشیپ

از  گیرریبهرهبرا  21با عنوان شهر دیجیتالی، شکلی جدید از شهرهای قررن در تحقیقی 

دعرات و کراربرد فنراوری اط کنردمیتحقیرق بیران  هاییافتره ادند کرهانجام د ،یفنّاور

، اجتمراع و محریط رسرانیخدمات بهبوددهنرد یرک سرامانه  عنوانبهارتباطات در شهر 

شکل بهتری از سامانه شهری همراه با رفاه را بررای شرهروندان  تواندمیشهری است و 

 ایرن ( به2010) سرورو و اوینگ (.Doday, Tabet, Ashley, 2012: 2)به ارمغان آورد 

 دریافتنرد هاآن سفر دارد. روی بر اندکی نسبتاً تأثیر خودخودیهب تراکم که رسیدند نتیجه

 کراربری زمرین و در ترکیرب ،ایمنطقره دسترسی قبیل از تراکم با مرتبط عوامل دیگر که
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دارنرد. چنرین  سرفر رفترار بر بیشتری بسیار تأثیر واقعاً ،رویپیاده قابلیت دارای مسیرهای

 بره دسرتیابی بررای زمرین کراربری مدیریت هاییاستراته اثربخشی و کارایی از نتایجی

 و تنروع ایجاد که معناست بدان این زیرا است؛ خوبی خبر ونقلحمل ریزیبرنامه اهدا 

 سطوح در نقلیه وسیله سفر سرانه کاهش جهت در کمکی تواندمی زمین کاربری در تغییر

ری و همکراران اسکند (.Ewing and cervero, 2010, p 265-294)باشد  تراکم مختلف

رشرد  هایشراخصالگوی های توسعه فیزیکی بر بررسی »با عنوان  ایمقاله( در 1393)

زیرادی بررای  هرایتدش کننردمیاظهرار « شهر بیرجنردمورد شناسی:  هوشمند شهری

 هراآن ترینعمردهکره  آمردهعملبهساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها  برطر 

 یتوسرعه« پراکنردگی»یکری از راهکارهرای مقابلره برا  وانعنبه« رشد هوشمند»راهبرد 

 .شرودمیرشد هوشمند جرایگزینی بررای پراکنردگی محسروب  درواقعشهری است که 

 شرهر رشرد موانرع و بسرترها بررسری»با عنروان  ایمقاله( در 1392زیاری و همکاران )

 بسترها ارزیابی هد  کنندمیاظهار « آبادخرم موردی: مطالعهمیانی  شهرهای در هوشمند

 شررایط اسرت. اجراشرده میرانی شهری عنوانبه ،آبادخرم در هوشمند شهر رشد موانع و

 مطررح هوشرمند شرهر رشرد برای بالقوه قابلیت عنوانبه آبادخرم شهر محیطی و کالبدی

 انردعبارتشهر،  این در هوشمند رشد سیاست اعمال موانع ترینمهم مقابل، در .شودمی

 -فرهنگی (، وضعیتهاآن نامناسب )توزیع هاکاربری توزیع نحوه مدیریتی، هاینگرش از

 بهبرود در مهمری نقرش هوشرمند هرایفناوری دسترسری بره شهر. اقتصادی و اجتماعی

 مهمی موضوعات به باید امر، این تحقق برای دارد. آبادیخرم شهروندان زندگی وضعیت

 بره پرداخرت شرهری، صرحیح یریتمرد اعمرال ،ریزیبرنامره نظرام در تغییرر از قبیرل

( در 1394جروانی ) و حدیقره براور صردیق .کررد توجره سرازیفرهنگ و هازیرساخت

 (BRT) رانیاتوبوس سریع ونقلحمل سیستم عملکرد تحلیل و با عنوان ارزیابی ایمقاله

 کراهش نظیرر هاییشراخص کننردمیاظهرار  AIMSUN افزارنرمتوسط  شهرهاکدندر 

 مسافران، راحتی، مسرتقیم تواتر، چگالی سفر، هزینه سفر، کاهش زمان شآالیندگی، کاه

 و ترینهزینهکم و است بیشتر شهر در موجود مدهای سایر به نسبت BRTسفر در  بودن
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عنروان  برا پهوهشی ( در2010یتمن )ل .باشدمی BRTسیستم  اجرا ازلحاظ مد ترینسریع

 همگرانی ونقلحمل بهبود که کندمی اشاره« همگانی ونقلحمل سدمتی مزایای ارزیابی»

باشرد.  داشرته پری در بسریاری سردمتی مزایرای توانردمی ونقرلحمل مبنای بر توسعه و

 براالی عملکررد برا نرواحی در کره افررادی کنردمی بیران پرهوهش این نتای  کهطوریبه

 بستگیوا و کنندمی استفاده شخصی خودرو از ، کمترکنندمی زندگی همگانی ونقلحمل

همگانی(  ونقلحمل و سواریدوچرخه، رویپیاده) ونقلحمل هایشیوه دیگر به بیشتری

 و تصرادفات بررای کراهش را شررایطی امر این بنابراین ؛دارند شخصی اتومبیل به نسبت

 روانی و -فیزیکی سدمت افزایش ،هاآالینده و خروجی گازهای کاهش ترافیکی، سوانح

در تحقیقات  (.Litman, 2010) آوردمی سالم، فراهم غذای و یبهداشت مراکز به دسترسی

 و یرا توسرعه کالبردی شرهرها هرای حمرل و نقرلبیشتر به ارزیرابی سیسرتم افتهیانجام

با تحقیق حاضرر در ایرن اسرت کره ایرن  شدهانجام قاتیتحقتفاوت  است شدهپرداخته

در شرهر  ونقرلحملتأکید بر سازی شهر هوشمند با یادهپهای یلپتانسمطالعه به ارزیابی 

 است. شدهپرداختهبیرجند 

 

 هاو روش هاادهد

 .باشردتحلیلری مری -روش توصریفی ازنظررهد ، کاربردی و  ازلحاظاین پهوهش 

برای قسمت ادبیات نظری و شناسرایی متغیرهرا و  برای این پهوهش موردنیازاطدعات 

از روش میردانی  ازیرموردنی هراای و بررای گرردآوری دادهها با روش کتابخانهشاخص

 40) شرهریجامعۀ آماری این پهوهش شامل متخصصان است.  شدهاستفاده)پرسشنامه( 

 شهر بیرجنرد کره 1395سال با توجه به جمعیت شهروندان که نفر از  383نفر( و تعداد 

ای گیرری سرهمیه)با توجه به جمعیرت منراطق شرهری از روش نمونره 203636برابر با 

 لیوتحلهیرتجزبررای  .است شدهمحاسبهبا فرمول کوکران  بوده استاست(  شدهاستفاده

در جداول توزیع فراوانری، درصرد، میرانگین، نمودارهرا و  شامل آمار توصیفیاز  هاداده
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 6و اسرپیرمن 5ضررایب همبسرتگی پیرسرنضرایب همبستگی،  قسمت آمار استنباطی از

در  موردنظرالبته با توجه به مقیاس  است. شدهاستفادهروابط بین متغیرها  جهت سنجش

 شردهاستفادهاین پهوهش، عمدتاً برای تحلیل روابط برین متغیرهرا از ضررایب اسرپیرمن 

و همچنرین  EXCELLو   SPSS 21افزارهرایبرای پرردازش، نررم موردنیازابزار است. 

  ARC GISاز سرامانه اطدعرات جغرافیرایی موردمطالعهجهت تهیه نقشه شهر و منطقه 

 گیری گردید.بهره

 

 نتایج و بحث

 برا شرود.مری بررسری شرهر این جمعیتی تحوالت موضوع این بررسی برای ابتدا در

 را آن افزایشری رونرد و بیرجنرد شرهر جمعیت توانیم زمانی مختلف یهادوره بررسی

 نفر داشت هزار 13943 جمعیت حدود در 1335 سال در بیرجند شهر .قرارداد موردتوجه

 بعد یهادهه در. دیده است خود به دهه این در را جمعیت رشد بیشترین حالیندرع که

 به کمتررین 1385 الی 1375 دهه در اینکه تا شودیم کاسته بیرجند شهر رشد از حدی تا

 نظر به که شد افزوده شهر جمعیت رشد میزان بر باز بعد ساله 5 در اما رسید، خود مقدار

 اسرت بروده دخیرل امرر ایرن در بعدازآن تحوالت و دادهرخ کشوری تقسیمات رسدیم

 مرازادی – مرالی منابع و جمعیت جذب یهاکانون یکی از به تبدیل را شهر این بطوریکه

 ینبعردازا و کررد تبردیل – رخنه کررده شهر این مسکن و زمین بخش در عمدتاً که مالی

 یهاسرالنخسرتین  در بیرجنرد .برودیم نیرز شرهر مسراحت افرزایش شراهد رخرداد

 یهاسرالز ا امرا (.39:1386گنجی،) جمعیت داشت نفر ده هزار شمسی حدود1300دهه

تحروالت جمعیتری و نررخ رشرد  .یابدیمجمعیت شهری افزایش  ی تدربه1340-1335

این رشرد  درصد بوده و 6است که در ابتدا حدود  شدهشروع 1335شهر بیرجند از سال 

رشرد  1375-85 یدهرهدر  کرهیطوربهده بعدی نوسانات بسیاری را گذران یهاسالدر 

                                                           
5  Pearson 
6 Spearman 
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کالبردی شرهر نیرز  یتوسعهسه درصد رشد داشته است.  1390و در سال  9/1یت عجم

توسعه کالبدی در ابتدا بیشرتر  کهیطوربه آغازشده 1335همچون رشد جمعیت از سال 

-66 یهاسرالبرین  شردهانجام.  بر اساس مطالعات شودیمدر قسمت شمال شهر دیده 

درصد رسیده کره خرود  9رشد سالیانه جمعیت در محدت شمال شهر بیرجند به  1363

شهر بیشتر به سمت جنوبی آن  یتوسعه 1370از سال  استشدت مهاجرت  گریتحکا

جنروبی شرهر  یهاقسمتبسیاری از  93تا  1385از سال  کهیطوربهکشیده شده است.  

اطدعرات فروب  برر اسراس یرترنهاد و قرارگرفته موردتوجهبیرجند در توسعه کالبدی 

بیشترین میزان افزایش مساحت شرهر مربروط بره  . استهکتار  3305مساحت کل شهر 

هکتار از مساحت کنونی شهر بیرجنرد را  2126که حدود  باشدیم 75تا  1342 یهاسال

الری 1365 یهاسرالفاصرله  درصد از رشد شهر بیرجند در 64حدود  در .شودیمشامل 

مربوط به رشد اسپرال شرهری  ماندهیباقدرصد  35ه رشد جمعیت شهر ومربوط ب 1390

افزایش سرانه ناخالص زمین شهری  بوده است. این نوع توسعه کاهش تراکم جمعیت و

 زیسررتی را برره همررراه دارد. را در پری داشررته و کرراهش امنیررت اقتصرادی، اجتمرراعی، و

در شرهر  یافتیربازراضری براالی ا یهراتیظرفوجود  رغمیعلگفت  توانیم درمجموع

مشخص برای توسعه شهر در نظرر  یابرنامههکتار فرسوده شهر، نبود  640وجود ههیوبه

همچنرین  درصرد و 3نرخ رشد جمعیت شهر بیرجند یعنی  بر اساسگرفته نشده است. 

و اگرر بره ایرن  سرتینسال آینده نیازی به توسعه شهر بیرجند  10تراکم فعلی حداقل تا

بر میزان آن افزوده  روزروزبهفرسوده که  یهابافت، یشهردرونراضی بایر مقدار میزان ا

خرانوار و  گرفترهانجامتحقیقرات  اساس بر. ابدییمسال افزایش  14، این رقم به شودیم

و  57745مرکز ملری آمرار  بره ترتیرب  آمارجمعیت ساکن در نقاط شهری بیرجند طبق 

قرات جمعیرت و خرانوار سراکن در نقراط تحقی اساس بر. همچنین استهزار  203636

 و جمعیرت و خرانوار اسرتهزار  16912و  57688روستایی در بیرجند به ترتیب برابر 

 (. 17-1: 1393)اسکندری و همکاران،  استغیر ساکن در بیرجند 
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 منبع: نویسندگان تحقیق نقشه مراحل توسعه کالبدی شهر بیرجند -2شکل شماره 

 

 1395ساکن و غیر ساکن: آبان  برحسبیت بیرجند خانوار و جمع -1جدول 

استان و 

 شهرستان

 جمع
 ساکن در نقاط

 شهری

ساکن در نقاط 

 روستایی
 غیر ساکن

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 0 0 57688 16912 203636 57745 261324 74657 بیرجند

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 

 بیرجند یشهردرون عمومی ونقلحمل تیمدیری وضعیت بررسی

 کلری شمایی ابتدا در بیرجند، شهریدرون مسافر ونقلحمل وضعیت بررسی از پیش

 سرهم سرفر، تعرداد خودروهرا، تعرداد برر تأکید با طورکلیبه آن ونقلحمل وضعیت از

 مطالرب برخری و موجود هایزیرساخت موجود، ونقلحمل مشکدت مختلف، مدهای

 وسایل انواع وسیلهبه بیرجند شهر در مسافر جابجایی و ونقلحمل .گرددمی هارا  مرتبط

 تاکسرری، ون، ،برروسمینی اتوبرروس، خصوصرری شررامل و عمررومی از اعررم ونقلیحمررل

 و نظرارت و مردیریت .گیرردمی صورت شخصی مسافربرهای ،تلفنیتاکسی هایآژانس
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 هایسررازمان وسرریلهبه بیرجنررد شررهریدرون ونقررلحمل وسررایل انررواع ریزیبرنامرره

 ابتردا در بنرابراین .باشرندمی بیرجنرد شهرداری به وابسته که رانیتاکسی و رانیاتوبوس

 و موردبررسری را الرذکرفوب هایسازمان وظایف شرح و چارچوب و موجود وضعیت

 ونقرلحمل سیسرتم یکپارچره مردیریتی الگروی درنهایرت و داد خرواهیم قررار مطالعه

سازمان  .نمود خواهیم ارا ه هوشمند ونقلحمل به ارتقا جهت در را بیرجند شهریدرون

دستگاه اتوبوس در بخش سازمانی و خصوصری  162دارای  1395در سال  رانیاتوبوس

پایانره  .در شرهر بیرجنرد وجرود دارد رانیاتوبروسپایانره  2بوده است. در حال حاضر 

  .دهدمیرا تشکیل  رانیاتوبوسشاهراه اصلی خطوط  درواقعابوذر  رانیاتوبوس

 

 1395نوع در پایان سال  برحسب یشهردرونتعداد وسایل نقلیه عمومی  -2جدول 
 تاکسی بوسمینی اتوبوس جمع شهر

 683 102 162 947 بیرجند

 استان. یهایشهردار -مأخذ

 

شهر هوشمند با  سازییادهپشهری برای  هاییلپتانسبا توجه به اینکه این تحقیق، 

 سؤاالت وتحلیلتجزیهبرای است،  هداد قرار موردبررسیرا  شهری، ونقلحملبر  تأکید

شهری با اصول توسعه و رشد  ونقلحمل ریزیبرنامهتوسعه کنونی شهر و  تحقیق

شهری  ونقلحملاینکه در کدام حوزه از بخش و هوشمند شهری مطابقت دارد، 

بین  تفاوتوشمند وجود دارد و هشهر  سازیپیادهبیشتری برای  هایپتانسیلبیرجند، 

شهری  هوشمندو اصول رشد  هاپتانسیل نهیدرزمشهروندان و متخصصان  هایدیدگاه

، 3شماره که مطابق جداول  شودیا خیر؟ از نتای  جداول زیر استفاده می مطابقت دارد

ترین میانگین مربوط به مدیریت پارکینگ و بیشترین میانگین مربوط به پرداخت پایین

 است.باالتر  3که از  آمدهدستبههای . با توجه به میانگیناستلکترونیک ا
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 ونقل هوشمند از منظر متخصصان شهریحملتوصیفی ابعاد  هایآماره -3جدول
 متخصصان پرسشنامه

 میانگین از انحرا  معیار زا انحرا  میانگین جامعه 

 08316/0 52596/0 4544/3 40 ترافیک مدیریت

 07191/0 45482/0 2794/3 40 مومیع ونقلحمل

 09337/0 59052/0 3500/3 40 قانون اعمال

 09427/0 59623/0 4417/3 40 رسانیاطدع هوشمند هایسیستم

 15279/0 96635/0 2750/3 40 اطدعات آوریجمع هوشمند هایسیستم

 10708/0 67721/0 7417/3 40 الکترونیک پرداخت

 08354/0 52838/0 1708/3 40 پارکینگ مدیریت

 04970/0 31430/0 7038/3 40 هوشمند شهر

 1396 تحقیق، هاییافتهمنبع: 

 هرایچراغشود  شهروندان در حوزه مدیریت ترافیک کره مشاهده می 6و  5در جداول 

اسرت توجره بسریار زیرادی  مرؤثرچه اندازه در سردمت مرردم  راهنمایی و رانندگی تا

 از یکری بره تبردیل ترافیرک ترراکم ،ونقلحمل به نیاز فزایشا با سویی ازداشتند، زیرا 

 و اسرتقرار اشرتغال جمعیرت، رشرد اسرت. شرده شرهری جامعه مشکدت ترینبزرگ

 باعرث حومره و شرهر مختلرف نرواحی در تسهیدت و خدمات، اقتصادی، هایفعالیت

 در یمشرکدت برروز درنتیجهو  نواحی این به دسترسی برای جاییجابه تقاضای افزایش

 تریناساسی از یکی عنوانبه ترافیک مدیریت خدمات . شودمی شهری ونقلحمل شبکه

 هایسیسرتم هرایفعالیت و ارتباطات نظارت، کنترل،. گرددمی محسوب کاربر خدمات

 بسیاری در ،گیردمی قرار تحت پوشش کاربر خدمات از هگرو این قالب در که پشتیبانی

 و قسرمت در ایرن که اطدعاتی کلیه .رودمی بکار نیز رکارب خدمات سایر یهابخش از

توسرط  ،شرودمی برداریبهره و پردازش ،آوریجمع ترافیک، مدیریت مرکز مجموعه در

 ... و مسرافرتی عاتاطد خدمات حوادث، مدیریت مانند کاربر خدمات هایگروه سایر

 هایسیستم و ترافیک نزماهم کنترل ترافیک، بر نظارت پیشرفته هایروش .رودمی بکار

در امرر  رسرانیاطدعبررای . باشرندمی موردنیراز سرویس این جهت اجرای در پشتیبانی
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کنترل رانندگی نظر متوسط تا خیلی زیاد، داشتند. و اینکه آیا مردم به قوانین راهنمایی و 

 ITSزیررا  دادنردمیبعضی شهروندان اهمیت خاصی به حوزه  دهندمیرانندگی اهمیت 

 ترینمهم زمره در را .... و تراکم کاهش تصادفات، کاهش ایمنی، بهبود همچون اتیخدم

نوین در  هایفناوری. شهروندان تمایل زیادی نیز به استفاده از دهدمیاهدا  خود قرار 

نروین  هرایفناوریخیلی از مشکدت شهروندان با اسرتفاده از  امر رانندگی داشتند. زیرا

 منرافع ،پرول زمران، در جوییصررفه ،هاانسران جران باعرث نجراتو  شرودمیحرل 

. شرودمی، تشخیص و پیشگیری از تصاد  و کنترل سرعت قابل انطبراب محیطیزیست

 هراچراغ لکنتررچراغ حق تقدم عابر پیاده نیز نظرات از متوسرط ترا خیلری زیراد برود. 

 یاهسرتمیس شرهر، توسرط سرطح در نقلیره وسرایل کنتررل آن در که تطابقی صورتبه

شرهروندان  ازنظرر، شرودمی انجرام ،باشرندمی هوشمندی از ایدرجه دارای که ایرایانه

در جلوگیری از تصراد   تواندمی. اینکه مدیریت ترافیک تا چه اندازه باشدمی ضروری

مساعدی را داشرتند زیررا باعرث جلروگیری از خیلری وقرایع باشد شهروندان نظر  مؤثر

 اشرکال برازهم اجرایری، هاینامرهآ ین و استانداردها ودباوج شهری معابر در.  شودمی

 جدی نگهداری و تعمیر به نیاز صحیح، جای در تابلوها نداشتن قرار دارد. زیادی وجود

 را محرور ایمنی که معابر در صحیح روشنایی عدم ترافیکی، ادوات سایر تابلوها و برای

 آسرمانی، نرزوالت یکریتراف هرایبحران در همراهنگی )عردم ،دهردمیکراهش  بسیار

 .اسرت بخرش ایرن در مردیریت بره نیراز دهندهنشان و ...(، همگی تصاد  هایصحنه

 هاجاده نگهدارى و تعمیرات راهبردهای انواع و کشیخطتابلوها،  روشنایى، هایسیستم

 الزم تصاد  بروز هنگام .شود بررسى و طرح رابطه در این تواندمی ف،مختل فصول در

 نقراط و برر تصرادفات تأثیرگرذار مسرا ل و شرود حاضر درصحنه موقعبه پلیس است

 اعمال آن بر عدوه .نشود وارد خللى ترافیک کنترل کار در تا کند مشخص را خیزحادثه

 تصراد  وقروع پس از ترافیک هترب کنترل و تصادفات کاهش به قوانین سریع و صریح

 حضور به عدم نیاز مانند جدید ینقوان برخى تدوین و قوانین روزآوریبه .شودمی منجر

 شردن صرحنه جمرع در توانردمی خسرارت از مشخصى سقف تا پرداخت براى پلیس
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عمومی تمایل شهروندان بره اسرتفاده از  ونقلحملباشد. در حوزه  مفید و مؤثر تصاد 

معابر متوسط تا خیلی کم بود. و اینکره دوچرخره چقردر در جلروگیری از  دوچرخه در

بیشررتر شررهروندان نظرررات متوسررطی  باشرردمی مررؤثرام خودروهررا ترافیررک و ازدحرر

 مشرکدت کراهش بره انردازه چه تا عمومی نقلیه وسایل تعداد افزایشداشتند.همچنین 

 طر ازیرکزیررا نظررات متوسرط ترا بسریار کمری را داشرتند  کندمیکمک  ونقلحمل

بیشرتر  و دهنردمیحجرم بسریار زیرادی از ترافیرک را بره خرود اختصراص  هااتوبوس

 مردیریت هندسی، طراحی ، ریزیبرنامه باید با شهروندان از این وضع ناراضی هستند. 

 شربکه و ونقرلحملوسرایل  برین روابط این وضع را سامان بخشید و ترافیک کنترل و

 مطالعره کراال افرراد و جهت ایمنی توأم کارآمد و راحت دهاىترد به نیل در را ارتباطی

 و خریرد بره را افرراد از بسریاری رانیاتوبروس سیستم رسایینا و همچنین کمبودکرد. 

 .داردوامی شخصی خودرو ازحدبیشاستفاده 

 نهوشمند از منظر شهروندا ونقلحملتوصیفی ابعاد  هایآماره -4جدول
 شهروندان پرسشنامه

 معیار از انحرا  میانگین حداکثر حداقل جامعه 

 مدیریت ترافیک
383 17/3 17/4 5609/3 29203/0 

 23542/0 0625/3 81/3 81/2 383 عمومی ونقلحمل

 33761/0 6253/3 50/4 33/3 383 اعمال قانون

 29483/0 5883/3 33/4 33/3 383 یرساناطدعهای هوشمند یستمس

طدعاتی اآورجمعهای هوشمند یستمس  383 33/2 00/5 0836/3 57582/0 

 26757/0 7406/3 33/4 33/3 383 پرداخت الکترونیکی

 29684/0 6475/3 00/4 00/3 383 مدیریت پارکینگ

 1396 تحقیق، هاییافتهمنبع: 
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 ونقلحمل ریزیبرنامهبین وضعیت کنونی توسعه و ، 5در جدول  شدهارا ه نتای مطابق 

مدیریت ترافیک، بیرجند ) شهر درسعه و رشد هوشمند شهری اصول تو شهر بیرجند و

 هایسیستم، رسانیاطدعهوشمند  هایسیستمقانون، عمومی، اعمال  ونقلحمل

دار معنیرابطه  (اطدعات، پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ آوریجمعهوشمند 

 0.05 از کمتر و 000/0  آمدهدستبه دارییرمعن طحرس چراکهندارد.  وجودآماری 

بین درصد  95 داری خطایمعنی سطح در هرکت سا ینا کلی نتیجه پس .باشدمی درصد

اصول توسعه و رشد  شهر بیرجند و ونقلحمل ریزیبرنامهوضعیت کنونی توسعه و 

عمومی، اعمال قانون،  ونقلحملمدیریت ترافیک، بیرجند ) شهر درهوشمند شهری 

اطدعات، پرداخت  آوریجمعهوشمند  هایسیستم، یرساناطدعهوشمند  یهاستمیس

 همبستگی تشد . ندارد وجوددار آماری معنیابطه ر (الکترونیک و مدیریت پارکینگ

 ارقر تأییدرد ورم هشوهرپ فرضیه ،ینابنابر .دارد ارقر یقو نسبتاً سطح در متغیر دو بین

شهر  ونقلحمل ریزیبرنامهبین وضعیت کنونی توسعه و ، کهمعنا  ینا بهد. گیرمی

مدیریت بیرجند ) شهر درمتغیر وابسته، اصول توسعه و رشد هوشمند شهری  بیرجند و

 هایسامانه، رسانیاطدعهوشمند  هایسیستم عمومی، اعمال قانون، ونقلحملترافیک، 

 دارمعنی اطدعات، پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ رابطه آوریجمعهوشمند 

 .نداردآماری وجود 

 

 قل شهر بیرجندونریزی حملبررسی رابطه بین وضعیت کنونی توسعه و برنامه -5جدول 

 میانگین نمونه گروه 
انحرا  از 

 معیار

انحرا  از 

 میانگین

 مدیریت ترافیک
 057/0 12/1 18/3 382 شهروندان

 0831/0 525/0 45/3 40 متخصصان

عمومی ونقلحمل  
 0493/0 966/0 74/2 382 شهروندان

 0719/0 454/0 28/3 40 متخصصان

 0592/0 15/1 24/3 382 شهروندان اعمال قانون
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 933/0 59/0 35/3 40 متخصصان

یرساناطدعهای هوشمند یستمس  

 058/0 13/1 21/3 382 شهروندان

 094/0 596/0 44/3 40 متخصصان

ی آورجمعهای هوشمند یستمس

 اطدعات

 056/0 09/1 76/2 382 شهروندان

 152/0 966/0 27/3 40 متخصصان

 پرداخت الکترونیک
 06/0 17/1 34/3 382 شهروندان

 107/0 67/0 74/3 40 متخصصان

 مدیریت پارکینگ
 059/0 15/1 26/3 382 شهروندان

 083/0 52/0 17/3 40 متخصصان

 شهر هوشمند
 138/0 876/0 26/3 382 شهروندان

 122/0 816/0 17/3 40 متخصصان

 1396 تحقیق، هاییافتهمنبع: 

شهری بیرجنرد و امکانرات  ونقلحملبخش بین ، 6 در جدول شدهارا هنتای  مطابق 

مردیریت ترافیرک، در شرهر بیرجنرد )مناسب برای رشرد هوشرمند شرهری  زیرساختی

داری یررطح معنررس چراکرهدار آماری وجود دارد. (، رابطه معنیعمومی و... ونقلحمل

در ه ررکت ساین اپس نتیجه کلی . باشردمیدرصرد  05/0و کمتر از  000/0 آمدهدستبه

شرهری بیرجنرد و امکانرات  ونقرلحملبخرش برین درصد  95داری خطای سطح معنی

مردیریت ترافیرک، در شرهر بیرجنرد )مناسب برای رشرد هوشرمند شرهری  زیرساختی

دو گی بین همبستت . شددار آمراری وجرود دارد(، رابطره معنریعمومی و... ونقلحمل

ار تأیید قررد وررررررهش موهررررررفرضیه پ، ینابنابرار دارد. قری سطح نسبتاً قودر متغیر 

امکانرات و متغیر وابسرته، شهری بیرجند  ونقلحملبخش بین ، کهمعنا ین ابه د. گیرمی

مردیریت ترافیرک، در شرهر بیرجنرد )مناسب برای رشرد هوشرمند شرهری  زیرساختی

 هایسیسررتم، رسررانیاطدعهوشررمند  هایسیسررتم، عمررومی، اعمررال قررانون ونقررلحمل
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دار رابطه معنی(، داخت الکترونیک و مدیریت پارکینگاطدعات، پر آوریجمعهوشمند 

 آماری وجود دارد.

 

مناسب  زیرساختیشهری بیرجند و امکانات  ونقلحملبخش بررسی رابطه  -6جدول 

 برای رشد هوشمند شهری

 مونآز  t-test  معنی برابری برای 

t df Sig. (2-tailed) 

 ترافیک مدیریت
    برابر واریانس فرض شده

رابر واریانس فرض شدهب  628/2- 420 01/0 

 ونقلحمل

 عمومی

 001/0 420 -46/3 برابر واریانس فرض شده

    برابر واریانس فرض شده

 اعمال قانون
 579/0 420 555/0 برابر واریانس فرض شده

رض شدهبرابر واریانس ف     

های یستمس

هوشمند 

یرساناطدع  

 005/0 420 -812/2 برابر واریانس فرض شده

    برابر واریانس فرض شده

های یستمس

هوشمند 

ی آورجمع

 اطدعات

 042/0 420 -074/2 برابر واریانس فرض شده

    برابر واریانس فرض شده

پرداخت 

 الکترونیک

 039/0 420 -074/2 برابر واریانس فرض شده

    برابر واریانس فرض شده

 مدیریت پارکینگ
دهبرابر واریانس فرض ش  533/0 420 594/0 

    برابر واریانس فرض شده
 1396 تحقیق، هاییافتهمنبع: 
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مناسب  زیرساختیشهری بیرجند و امکانات  ونقلحملبخش بررسی رابطه  -7جدول 

 شهروندان منظراز   برای رشد هوشمند شهری

 

 3=  ارزش آزمون

t df Sig. (2-
tailed) 

تفاوت 

 میانگین
 تاطمینان از تفاو 95%

 5316/0 5903/0 

 0862/0 0388/0 56092/0 000/0 382 59/37 مدیریت ترافیک

عمومی ونقلحمل  196/5 382 000/0 0625/0 5914/0 6592/0 

 618/0 5587/0 62533/0 000/0 382 249/36 اعمال قانون

های هوشمند میستس

یرساناطدع  
053/39 382 000/0 58834/0   

های هوشمند یستمس

ی اطدعاتآورعجم  
84/2 382 005/0 08355/0 0257/0 1414/0 

 7675/0 7138/0 74064/0 000/0 382 172/54 پرداخت الکترونیک

 6773/0 6177/0 64752/0 000/0 382 69/42 مدیریت پارکینگ

 1396ق، تحقی هاییافتهمنبع: 

 

مناسب  یزیرساختشهری بیرجند و  امکانات  ونقلحملبخش بررسی رابطه  -8جدول 

 برای رشد هوشمند شهری از منظر متخصصان

 
 3 = آزمون ارزش

t df 
Sig. 

(2-
tailed) 

تفاوت 

 میانگین
 اطمینان از تفاوت 95%

تریینپا  باالتر 
 6226/0 2862/0 44167/0 000/0 39 464/5 مدیریت ترافیک

عمومی ونقلحمل  885/3 39 000/0 275/0 134/0 4249/0 

 5389/0 1611/0 74167/0 001/0 39 749/3 اعمال قانون

های هوشمند یستمس

یرساناطدع  
685/4 39 000/0 17083/0 251/0 6323/0 

های هوشمند یستمس

ی اطدعاتآورجمع  
8/1 39 08/0 70385/0 0341/0- 5841/0 
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ترونیکیپرداخت الک  926/6 39 000/0 74167/0 5251/0 9583/0 

 3398/0 0018/0 17083/0 048/0 39 045/2 مدیریت پارکینگ

 8044/0 6033/0 70385/0 000/0 39 163/14 شهر هوشمند

 1396تحقیق،  هاییافتهمنبع: 

دیدگاه شهروندان و متخصصان  بین ،8و 7در جدول شماره  شدهارا ه نتای مطابق 

عمومی،  ونقلحملمدیریت ترافیک، و اصول رشد هوشمند شهری ) هاپتانسیل نهیدرزم

 آوریجمعهوشمند  هایسیستم، رسانیاطدعهوشمند  هایسیستمقانون،  اعمال

 .دارد وجود آماری دارمعنی رابطه (،اطدعات، پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگ

 پس .باشدمی درصد 05/0 از کمتر و 000/0  آمدهدستبه دارییرمعن طحرس چراکه

دیدگاه شهروندان و  بیندرصد  95 یداری خطامعنی سطح در هرکت سا ینا کلی نتیجه

مدیریت ترافیک، و اصول رشد هوشمند شهری ) هاپتانسیل نهیدرزممتخصصان 

 هایسیستم، رسانیاطدعهوشمند  هایسیستمعمومی، اعمال قانون،  ونقلحمل

 دارمعنی رابطه (،طدعات، پرداخت الکترونیک و مدیریت پارکینگا آوریجمعهوشمند 

 .دارد ارقر یقو نسبتاً سطح در متغیر دو بین همبستگی تشدرد. دا وجود آماری

دیدگاه  بین، کهمعنا  ینا بهد. گیرمی ارقر تأییدرد ورم هشوهرپ فرضیه ،ینابنابر

صول رشد هوشمند و ا هاپتانسیلو متغیر وابسته، شهروندان و متخصصان 

هوشمند  یهاسیستمعمومی، اعمال قانون،  ونقلحملمدیریت ترافیک، شهری)

اطدعات،پرداخت الکترونیک و مدیریت  آوریجمعهوشمند  یهاستمیس،رسانیاطدع

 .دارد وجود آماری دارمعنی رابطه (پارکینگ

 

 گیرینتیجه

 مردیران برای ناپذیرپایانچالشی  همواره شهرها پایدار ونقلحمل حوزه در مدیریت

هایی مثرل ضرعف برا حسوسیم طوربه ونقلحمل بخش است. بوده ما کشور در شهری

شهروندان، فاصله  ییدر جابجا هایتاکس نییسهم پا ،یونقل عمومبودن سهم حمل نییپا
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 یشربکه معرابر بررا نییپا تیفیو ساختار نادرست و ک محل کار و سکونت نیب یطوالن

 یکه به دنبرال خرود عوارضر بردیرن  م استفاده از دوچرخه ای ادهیورت پصبه ییجابجا

کراهش سرطح تحررک  ،یآلرودگ شیکمبود توقف گراه، افرزا ،یکیازدحام ترافهمچون 

 صرورت در کره اسرت مواجره یسوخت و هدر رفت انررژ ندهیشهروندان، مصر  فزا

 و تثبیت را قوت اطنق کاسته، تهدیدها و هاضعف شدت از توانمی صحیح ریزیبرنامه

 ونقرلحمل توسرعه راهبردآورد.  عمل به را برداریبهره بیشترین موجود هایفرصت از

 از اسرتفاده و قروت نقراط تقویت پایه بر تهاجمی یک راهبرد بیرجند شهر شهریدرون

 بودجره از بهینره و صرحیح اسرتفاده راهبررد، بهتررین و شد تعیین موجود هایفرصت

 تأمین هایروش سایر از استفاده و ونقلحمل هایسامانه سعهتو خصوص در تخصیصی

 شناسرایی از پرس نوشتار این در .است خصوصی بخش گذاریایهسرم جلب مثل مالی

 و ترافیک نهیدرزم در شهر بیرجند موجود مشکدت درک و ونقلحمل به مربوط اصول

 مرؤثر توانردمی صرورتی در سرازی هوشمند که شد مشخص آن، از ناشی هایآلودگی

و تردارک  وینترد آن برای مناسبی هایگذاریسیاست و قانونی هایچارچوب باشد که

 و دیرده شهری یتوسعه هایطرح دردر شهر بیرجند  ههیوبهو  کشورمان در آن اجرایی

در  پرروژه اجررای برر تأثیرگرذار عوامرل به توجه با عملی هایرهیافت و شود بازنگری

 -راهبرردی برنامره تفصریلی، و جرامع هرایطررح  همچون هرش در مختلف هایبرنامه

. شود دیده موضوعی و موضعی هایطرح قالب در ترکوچک در مقیاس نیز و ساختاری

 به نیاز شهری نواحی در آن اجرای و هاییپروژهچنین  ساختن عملی منظوربه طرفی از

 کنررار در بخررش خصوصرری ویههبرره مختلررف یهررابخش گذاریسرررمایه جلررب

بره  امرا اسرت. الزم عمومی نهادیک عنوانبه شهری مدیریت و دولتی هایگذاریرمایهس

 نبرودن بخشاطمینران و کشرورمان در رویکررد ایرن عملیراتی اصرول برودن نوپا دلیل

 درک علیررغم هاشرهرداری و خصوصری بخرش برای اجرای آن از ناشی افزودهارزش

در ایرن بخرش  گذاریسررمایهبه  گذاریسرمایه به کمتری رغبت آن، گسترش ضرورت

چنین رویکردهایی مردیریت شرهری وجود دارد. بدیهی است که گام برداشتن در مسیر 
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. طلبردمیعملکردی حاکم بر ساختار مردیریتی کشرور را  یهاتفرب دورازبهیکپارچه و 

توانرد هوشمند و عوامل مؤثر بر آن در این منطقره مری ونقلحملاهمیت دادن به بحث 

رود کره ایرن پرهوهش گرام مثبتری در رشد و شکوفایی منطقه گردد. امید آن مریباعث 

سیدن بره زنردگی مطلروب و دلخرواه در شرهرها کره هرد  همره مسرئولین و جهت ر

برر خرد   به این هد  جامه عمرل بپوشراند. دررسیدنشهروندان، باشد و تا حدودی 

 خودخودیبره ترراکم کره رسیده بودنرد نتیجه این بهکه ( 2010) سرورو و اوینگنتای  

راکم و اسپرال شهری تراثیر زیرادی در شهر بیرجند ت سفر دارد روی بر اندکی نسبتاً تأثیر

اشرلی و  همچنین نتای  این تحقیق با نتای  بر شاخص های شهر هوشمند گذاشته است.

کراربرد فنراوری  با عنوان شهر دیجیتالی همسان است بدین گونه کره ( 2011همکاران )

 توانردمی رسرانیخدمات بهبوددهنرد یک سامانه  عنوانبهعات و ارتباطات در شهر اطد

 .شکل بهتری از سامانه شهری همراه با رفاه را برای شهروندان به ارمغان آورد

 

 هاپیشنهاد

در این پهوهش، و با در نظر گرفتن تجرارب جهرانی،  شدهانجامبا توجه به مطالعات 

 ونقرلحمل هایسیسرتمپرهوهش ) ایرن پیشرنهادهای قالرب در کره مرواردی تررینمهم

  :از نداعبارت ،گیرندمی قرار هوشمند(

 پیشربرد جهرت در مهمی نقش از که دلیل این به باید را ترافیک مدیریت خدمات-

 ITS توسرط شدهارا ه خدمات ترینکلیدی عنوانبه ،نمایدمی ایفا منطقه در اهدا  ریسا

 دارند.یابی هدفمند مکانو  حیکه نیاز به طرا دانست خدمات

 شرمار بره ترافیرک مدیریت دماتخ عملیاتی مرکز عنوانبه ترافیک مدیریت مرکز-

  .رودمی

، مثرل موتروری غیرر وسرایل سرایر و سرواراندوچرخه بررای مناسبی محیط ایجاد-

رو بررای هرایی جردا از پیرادههای عمومی و ساختن قسمتای از مکانهای ویههقسمت

 چرخه.حرکت دو



 

  

 

    1397های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان کاوش                         182

 

 طیرف ترجیحرات و نیازهرا ، هاخواسته به عمومی ونقلحمل سازمان بیشتر توجه-

 .عمومی ونقلحمل هایسیستم ارتقای برای مسافران از متفاوتی

 هرایچراغمختلرف  مزایرای و بیرجنرد شرهر در دارچراغ تقاطع وجود به توجه با-

 خصروص مزایرای در که دشومی پیشنهاد غیرهوشمند، هایچراغ با مقایسه در هوشمند

 مطالعراتی انجرام سروخت مصر  کاهش مزایای و هوا آلودگی کاهش ،محیطیزیست

 .شود

یک  ،ونقلحمل مدیریت حوزه در کدن و خرد هایدستگاه کنار در شودمی پیشنهاد

رصرد  تروانیممی مرکزی چنین باوجود شود. تأسیس حوزه این در نیز پهوهیآینده مرکز

 و دانش معرفتی بنیان توسعه ،ونقلحمل صنعت حوزه در جهانی التتحو و هاپیشرفت

 نیروهای متخصرص تربیت ،ونقلحمل کارکنان و ریزان برنامه مجموعه رد پهوهیآینده

 حروزه، تشرخیص این در پهوهیآینده فرهنگ گسترش ،ونقلحمل حوزه در پهوهآینده

 ،ونقلحململی  بانیدیده لقخ و کشور در ونقلحمل دیدمانهای و تهدیدها و هافرصت

 ،ونقرلحملحوزه  در کدن بردهایراه و هاسیاست سازیپیاده بر نظارت و دادن شکل

 توجره با .داشته باشیم انتظار را ..... و ونقلحمل تفکر کانون و اندیشگاه عنوانبه عمل

 کلیره فاقرد شهر بیرجنرد فعلی، شرایط در که شودیم مدحظه شدهانجام یهایبررس به

 نشران را مورد این نیز تحقیق از حاصل نتای  است. این خصوص در الزم یازهاینشیپ

 ونقرلحمل یهاسرتمیس توسرعه ازنظر ما کشور که گفت توانیم یطورکلبه و دهندیم

 نیرروی نرهیدرزم خصوصراً الزم یهالیپتانس اما دارد، قرار ضعف در موقعیت هوشمند

 .دارد وجود خصوص این در بودجه نیتأم و انسانی

 

 منابع

بررسری الگروی هرای  .1393، محمد. شهسواری، خدیجره. خزاعری، عاطفره. اسکندری

رشد هوشمند شهری مرورد شناسری: شرهر بیرجنرد،  هایشاخصتوسعه فیزیکی بر 

 .17-1، ماهدی 11اولین همایش شهر هوشمند، 
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شرهری، تهرران:  قرلونحمل ریزیبرنامرهبرر  ایمقدمره(، 1389ایمنی نهاد و افتخاری، )

 .1-249: صص 1389دانشگاه پیام نور، 

، سرواریدوچرخهمعرابر شرهری بررای مسریر  سنجیامکان(، 1392اسداللهی و میر بها )

 .1-13و ترافیک، صص  ونقلحملمهندسی  المللیبیندهمین کنفرانس 

 I.T.Sهوشرمند  ونقرلحمل هایسیستم کارگیریبه تأثیر(، بررسی 1387ابوالحسن پور )

م، ترافیک شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سرو سازیرواندر 

 .97 -121. صص 1387، بهار 8شماره 

و موانع شرهر هوشرمند در ایرران، مجلره هنرهرای زیبرا،  هاضرورت(، 1382بهزاد فر، )

 .14-26، صص 1382، پاییز 15شماره 

شهری در چارچوب توسعه  هایحوزه یسازبرنامه(، راهنمای 1390و ذبیحی ) فر بهزاد

هوهشی باغ نظر مرکز پهوهشری هنرر پ -عمومی، فصلنامه علمی ونقلحملمبتنی بر 

 .39 -48. صص 1390شماره هجدهم، سال هشتم، پاییز  .نظر شهرسازیمعماری و 

، انتشرارات سلسرلۀ ونقرلحمل، مبرانی مردیریت 1389، بزمری مقردم، پور علیبرومند 

 الذهب، چاپ اول.

پایرردار شررهری در  ونقررلحملراهبررردی  ریزیبرنامرره(، 1392تندیسرره و رضررایی )

، سال پنجم، شماره اول، پراییز ونقلحملایران، )شهرمشهد(، مهندسی  شهرهایکدن

 .1-18، صص 1392

(، روش تحقیق در جغرافیا، انتشارات دانشگاه 1389) جاوری، مجید و صابری فر، رستم

 پیام نور، تهران.

 هرایبافتمداخله در  هایسیاستو  ونقلحمل(، ارزیابی تجارب جهانی 1392)حبیبی 

پهوهشی انجمن علمی معمراری و  -پیاده مداری، نشریه علمی برتکیهشهری با کهن 
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، مجلره «ابر مسئلۀ شهری ایران و نقرش برنامره ریرزان شرهری»(، 1380صرافی، مظفر، )
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