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 ونقل هوشمند حمل ۀمطالعات حوز یموضوع ریس یبررس

 *پوریا احمدیان
 رانیا ،یخراسان رضو الملل نیدانشگاه مجتمع ب ،یشهرساز یدکتر یدانشجو

 چکیده مقاله اطالعات

 پژوهشی مقالۀ
 نیانجام ا ۀزیونقل هوشمند در کشور اختصاص دارد. انگ حمل ۀمطالعات حوز یموضوع یبه بررس رو شیپژوهش پ

 یها از انجام پژوهش یریبدون پژوهش و سپس جلوگ ایکار  موضوعات پرکار و کم ۀپژوهش نخست نبود شناخت دربار
 کردن انینما یبرا یمنظور، اطلس علم نیها پرداخته شده است. بد است که کمتر به آن یموضوعات یو معرف یتکرار
محتوا انجام  لیاست و با روش تحل یسنج علم ی. پژوهش از نوع کاربرد حوزه ارائه شده است نیفعال در ا یها استان

نت، نورمگز،  علم ،یاددانشگاهجه یاطالعات علم یها گاهیدر پا شده هینما یشناخت اطالعات کتاب یشده است. تمام
مطالعه شده است. مقاالت با استفاده از واژگان  ییایجغراف طیو از بعد موضوع و شرا یو گوگل اسکوالر گردآور کایلیویس
 تیریمشخص شد که مد ،یماند. پس از بررس یمقاله باق 391تعداد  یشد که با حذف موارد تکرار یگردآور یدیکل

 شده، یاند. در مقاالت گردآور هوشمند بوده ونقل لموضوع حم نیکارتر کم یمل تیو امن نیارترپرک کیونقل و تراف حمل
 ه،ینقل ۀلیوس ک،یونقل و تراف حمل تیریمد ،یابیریشامل اطالعات سفر و مس ونقل هوشمند  حمل ۀحوز یها مؤلفه
 ست،یز طیوهوا و مح ونقل، آب حمل یمنیا نه،یاقتصاد و هز ،یاضطرار طیشرا ،یونقل عموم ونقل کاال، حمل حمل

پژوهش انجام   کدام مؤلفه ۀنیکه هر استان در زم دهد ینشان م ییای. اطلس جغراف بودند یمل تیو امن رعاملیپدافند غ
ونقل و  حمل تیریمد ۀپژوهش، مؤلف جیها کدام است. بنابر نتا از مؤلفه کیکار در هر پرکار و کم یها است و استان  داده
 در کشور بوده است. شمندونقل هو حمل ۀمؤلف ازدهیمؤلفه از  نیپرکارتر کیتراف
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 مقدمه و بیان مسئله

شده برخی از عملیات کنترلی )کنترل جریان  ریزی شود که با ابزارهای خودکار و برنامه ای اطالق می ونقل هوشمند به مجموعه حملهای  سامانه
ونقل انجام  ... را برای رفع مشکالت حمل رسانی به رانندگان، برداشت اطالعات و تردد، مقررات ترافیک یا عوارضی و...( و آمارگیری، اطالع

ونقل هوشمند یکپارچه فّناوری ارتباطات خودرویی است. ارتباطات موجود در این  های حمل ترین فّناوری مورداستفاده در سامانه دهد. مهم می
ی و سائی)ع کنند می  حمل تقسیم فّناوری را به سه دستۀ ارتباطات خودرو با خوردو، ارتباط خودرو با زیرساخت و ارتباط خودرو با تجهیزات قابل

وگو و تعامل اطالعات با  ونقل هوشمند یکپارچه، اجزای سامانه به گفت های حمل به عبارتی دیگر، در سامانه .(14ص ،1384، عیسائی
های ایستا و حرکتی خودرو، تصادفات و  پردازند که این تعامل شامل اطالعات باارزشی چون وضعیت خودرو، تاریخچۀ موقعیت یکدیگر می

 ،و همکاران یانجامد )انور این اطالعات به ایجاد هماهنگی در حرکت خودروها و اجتناب از تصادفات میسایر اطالعات ترافیکی است که 
 (. 77، ص1390

های مستقل ارتقا  ها در مقایسه با سامانه گذاری این اطالعات، ایمنی و کارآمدی و راحتی استفاده از این نوع سامانه در نتیجۀ اشتراک
ها از قبیل مفاهیم مهندسی  ای از ابزارها، امکانات و تخصص ونقل هوشمند به مجموعه های حمل شد، سامانهطور که بیان  یابد. همان می

منظور بهبود کارایی و ایمنی در  صورت هماهنگ و یکپارچه به شود که به افزاری و مخابراتی اطالق می افزاری و سخت های نرم ترافیک، فّناوری
ونقل هوشمند تابعی  های حمل وری سامانه (. میزان کارایی و بهره12، ص1398لو و همکاران،  وند )خدابندهش کار گرفته می ونقل به نظام حمل
های  ریزی سامانه . بنابراین، با گذشت زمان، برنامه های اطالعاتی و ارتباطی است که با سرعت بسیار زیاد در حال تغییر است از فّناوری

روز  ونقل هوشمند باید به های حمل شده برای سامانه های انجام ریزی رو، برنامه شود. ازاین رخوردار میونقل هوشمند از اهمیت بیشتری ب حمل
های  طور مستمر بازبینی و نیازهای جدید و راهبردها و راهکارهای نوین بررسی شود. پیش از اجرای برخی سامانه . بدین معنی که به باشد
زاده و همکاران،  ونقل هوشمند باید دوباره بازبینی شود )افندی های حمل کافی، برنامۀ سامانه ونقل هوشمند در منطقه و کسب تجربۀ حمل

  (. 282، ص1396
نگر و همراه با موضوع توسعۀ پایدار با مضمون سالمت اجتماعی و اکولوژیکی  ونقل هوشمند در مفهوم کلی در ایران، موضوع حمل

وجود  ای را برای شهروندان و مدیران شهری به ف در سطوح خرد و کالن معضالت پیچیدهبلندمدت مطرح شده است و وجود مطالعات ضعی
ونقل شهری، مشخص نیست که وضعیت تولیدات علمی  ها در حوزۀ هوشمندسازی حمل ها و برخی پروژه آورده است. با وجود برگزاری کارگاه

موضوع در شهرها، راهبردها و راهکارهایی برای نیل به هوشمندسازی در این حیطه چگونه است؟ این درحالی است که، به لحاظ اهمیت این 
گذاری در این زمینه هر روز بیشتر  های این حوزه و سیاست ونقل شهری در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است و توجه به پروژه حمل

ریزی بهتری برای آیندۀ این حوزه و پژوهش در آن داشت و بر  مهشود تا بتوان برنا شود؛ بنابراین، نیاز به مطالعه در این زمینه احساس می می
شده بر چه ابعادی از  های انجام ها نقطۀ شروع را برای کشور مشخص کرد. نخست الزم است بدانیم پژوهش ها و توانمندی اساس ظرفیت

اند یا خیر. در این راستا،  صورت یکپارچه نگریسته هاند و آیا در مطالعات به تمامی این ابعاد ب ونقل شهری تمرکز کرده موضوع هوشمندی حمل
های معتبر حوزۀ  این پژوهش بر آن است که با مطالعات و تحلیل محتوای مقاالت موجود در این زمینه به بررسی سیر موضوعی پژوهش

 ونقل هوشمند در ایران بپردازد و مباحث موردنظر و برجسته در این بخش را مشخص کند.  حمل

 پژوهش های پرسش

 ونقل هوشمند به چه صورت است؟ های حوزۀ حمل موضوعی پژوهش. روند 1

  های آن به چه صورت است؟ ونقل هوشمند به تفکیک مؤلفه حوزۀ حمل های پژوهشاطلس جغرافیایی  .2
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 پیشینۀ پژوهش

ونقل هوشمند در ایران را  های حمل ها یکی از مؤلفه ونقل هوشمند انجام شده است که اغلب پژوهش های بسیاری در زمینۀ حمل پژوهش
 شود.  هایی در این زمینه از نظر موضوع و پراکنش جغرافیایی بررسی می اند. در ادامه، پژوهش مدنظر داشته

 مرتبط با موضوع نیشیمطالعات پ ی: بررس1 جدول

 شده ای از موارد اشاره خالصه سال انتشار نویسنده/نویسندگان عنوان پژوهش

ای  معماری منطقه الگوی فرایندی
ونقل )مورد  های هوشمند حمل سیستم

 چالوس(-کاوی: محور کرج
 1386 صفارزاده و میربهاء

ونقل  های حمل ونقل هوشمند؛ معماری سیستم های حمل تعریف سیستم 
های  ؛ بررسی و مطالعۀ نظامITSهای معماری  هوشمند؛ شرایط و ویژگی

 در کشورهای پیشرو. ITSمختلف معماری 

ونقل هوشمند و نقش آن در  سیستم حمل
 شهر

ذاکر حقیقی و 
 حصاری

1390 

های  ؛ مؤلفه ITSونقل و سیستم  ؛ اجزای حملITSخدمات کاربر 
ونقل؛ نقش  های مرسوم حمل با زیرساخت ITSونقل هوشمند؛ تفاوت  حمل
ITS ونقل؛ بهبود ایمنی و امنیت؛  وری حمل در رسیدن به بهبود کارایی و بهره

جایی و مدیریت  محیطی و دسترسی برابر و بهبود جابه آثار زیستکاهش 
 ITSدر شهرهای کشور؛ نحوۀ انتخاب  ITSتقاضا؛ بررسی وضعیت فعلی 

 .ITS و استانداردهای  ITSهای  اندازۀ شهر؛ فواید و هزینه متناسب با 

کارگیری الگوریتم کلونی مورچۀ  به
ونقل  های حمل چندمعیاره در سیستم

 و کاربرمبناهوشمند 
 1390 معصومی و همکاران

های مسیریابی؛  ونقل هوشمند؛ سیستم ها و عالیق کاربر سیستم حمل خواسته
 مسیریابی بهینه.

بررسی جایگاه فّناوری ارتباطات 
ونقل  های حمل خودرویی در سامانه

 هوشمند
 1390 انوری و همکاران

های  ونقل هوشمند؛ اهداف اصلی سامانه های حمل تعریف سیستم
ونقل هوشمند و مزایای  های حمل های سامانه ونقل هوشمند؛ چالش حمل

کشورهای جهان به  ITSهای  کارگیری ارتباطات خودرویی؛ رویکرد برنامه به
فّناوری ارتباطات خودرویی؛ مسائل کلیدی در توسعۀ فّناوری ارتباطات 

 . ITSاز دیدگاه خودرویی 

ونقل هوشمند  های حمل نقش سیستم
ITS  در حل مشکالت نظارت و مدیریت

 ونقل شهری در حمل
 1394 جعفری

ترین  ؛ مهمITSونقل؛ تعاریف و کاربردهای  مسائل و مشکالت حمل
های  های هوشمند؛ سیستم ؛ زیرساختITSعملکردها و کاربردهای 

 .ITSونقل؛ معماری  در حمل GIS؛ مزایای ITSدهندۀ  تشکیل

 1395 عطائی و قیاسی ونقل هوشمند های حمل سیستم
؛ ITS؛ کاربردهای ITS؛ مزایای ITSونقل هوشمند  تعریف سیستم حمل

 های پیشرفته. در کشور ITS؛ دستاوردهای  ITSتجهیزات

های  بندی استراتژی مدل ترکیبی اولویت
 ونقل هوشمند حمل

 1398 احمدی و همکاران
شهرها؛ مصرف باالی  ازدحام و ترافیک از جمله مشکالت اصلی کالن

های  محیطی؛ تعریف سیستم های زیست های فسیلی و ایجاد آلودگی سوخت
 ونقل هوشمند. حمل

ارزیابی الگوی رفتاری شهروندان در 
ونقل شهری  های هوشمند حمل ایستگاه

)نمونه موردی:ایستگاه هوشمند شهید 
 شهر( خرازی شاهین

 1397 ذوقدار و شبانی
افزایش جمعیت و مدیریت شهر؛ شهروندی، شهرنشینی و الگوهای رفتاری 

 ونقل هوشمند. های حمل در فضاهای شهری و محیط و ایستگاه
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 شده ای از موارد اشاره خالصه سال انتشار نویسنده/نویسندگان عنوان پژوهش

های سیستم  شناسایی و ارزیابی مؤلفه
ونقل هوشمند با رویکرد پدافند  حمل

 غیرعامل
 1397 مهماندار و همکاران

ونقل  طبیعی و غیرطبیعی شهرها؛ پدافند؛ سیستم حملها و تهدیدات  بحران
 ها با پدافند غیرعامل. ونقل و راه هوشمند؛ ارتباط سیستم حمل

ساماندهی و مدیریت ترافیک شهری با 
 ونقل هوشمند های حمل کمک سیستم

 1399 امیری

ونقل هوشمند؛ ساختار و  های حمل ونقل شهری؛ تعریف سیستم توسعۀ حمل
بندی مجمع جهانی  براساس طبقه ITSبندی پروژۀ  ؛ طبقهITSنحوۀ عملکرد 

؛ تحلیل و ITSگیری سیستم  نیازهای الزم برای شکل راه )پیارک(؛ پیش
ونقل و ترافیک و دیدگاه مدیریت  از دیدگاه حمل ITSهای  بررسی سیستم

در  ITSسازی  ؛ ضرورت پیادهITS؛ معایب ITSشهری؛ مزایای استفاده از 
 ایران.

های اخیر بیشتر مورد توجه بوده است و  ونقل هوشمند در شهرها از دیدی جامع در سال دهد که موضوع حمل مطالعۀ ادبیات پیشین نشان می
ونقل  های هوشمند حمل پذیر نیست. در روند اجرای سامانه ها، امکان ها و ظرفیت ها، الگو ونقل، بدون توجه به ویژگی نیل به هوشمندی حمل

 شود.  ازپیش احساس می هایی است که باید درنظر گرفته شود و نیاز به نوآوری در این راه بیش ها و فرصت چالش در شهرها

 پژوهش هدف

کار  های پرکار و کم ونقل هوشمند ایران است تا با شناسایی حوزه های پژوهشی در حوزۀ حمل هدف اصلی از این پژوهش مطالعۀ روند فعالیت
کردن کشورهای فعال  منظور نمایان کارشده تمرکز شود. همچنین، اطلس علمی به تکراری جلوگیری و بر موضوعات کمترهای  از انجام پژوهش

 در این حوزه ارائه شده است.

 چارچوب نظری

لیل صورت جامع تح ها به ونقل است. در بخش نخست، ابعاد مختلف این پژوهش مند دربارۀ هوشمندسازی حمل ای نظام این مقاله مطالعه
های این حوزه در ایران مشخص شود و نیز اطلس فعاالن شهرهای هوشمند ارائه شود تا نقاط قوت و  است تا روند موضوعی پژوهش  شده

 های بعدی باشد.  کار روشن شود و چراغ راهی برای پژوهش های پرکار و کم های پیشین حوزه ضعف در پژوهش

 مبانی نظری و ادبیات 

 هریونقل ش ـ سامانۀ حمل

 جلببا همراه  ،کاال و مسافر ییجا بهمنظور جا پیوسته است که به هم ونقل شهری مجموعۀ منظمی از زیرساختارهای به سامانۀ حمل
 ،یمنابع مال ،یپرسنل و کارکنان ستاد ،کاال ،مسافر شامل سامانه یها یورود. پردازد یمخدمات  ۀبه ارائ ،مسافر یخشنودساز و تیرضا
 ،یمال ها، اعزام یزمان جداولاطالعات ) ،(ریمس و هیابن خط، مخابرات، و عالئم کنترل، سات،یسأت و برق متحرک )ناوگان،ثابت و  زاتیتجه
 کاال، و مسافر ییجا جابه تیفیک و تیاطالعات )کّم  شده، خدمات ارائه ۀرندیدربرگسامانه  یها یخروج که یدرحال. است( ...و یپرسنل ،یادار
 افتیدر طیمح از را ها یورود دائما   یشهر ونقل حمل ازآنجاکه. است( ...و یدار نگه ر،یو تعم یبردار بهره ۀنیهز شده، ییجو صرفه یها نهیهز

 یدولت یها بخشنامه و ها دستورالعمل ،یشهر کیتراف تیوضع ،یطیمح ستیز یها یآلودگ و تصادفات تیفیک و تیکّم  ،سفر ی)تقاضا کند یم
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 و همکاران، ی)رسول رسند یم یبه تعادل نسب طیبا مح نهیبه یجداول زمان یاجرا و دیجد های سامانهاز  یبردار بهره ناوگان، تیتقو با و( ...و
 .(31-32 ص ،1394

 1ونقل هوشمند ـ سامانۀ حمل

علت جوانی و تازگی آن، هنوز تعریف کاملی از  است، به  ونقل هوشمند به ثبت رسیده های حمل  که تعداد زیادی از سامانه با وجود این
ITS ترین تعریف  ارائه نشده است. متداولITS ونقل  کارگیری فّناوری اطالعات برای بهبود عملکرد سامانۀ حمل بدین شرح است: به

ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، فّناوری  ای از ابزارها و امکانات و تخصص به مجموعه ITS(. 3، ص1394نژاد،  رینژاد و هژب )هژبری
کار گرفته  ونقل به منظور بهبود کارایی و ایمنی در حمل صورت هماهنگ و مجتمع به شود که به افزاری و مخابراتی اطالق می افزاری، سخت نرم
های اطالعات ارتباطات و کنترل  ونقلی که فّناوری های حمل عبارت است از سامانه ITS(. p. 34 ,Sadek&  Chowdhury ,2003شود ) می

ونقل بر مبنای سه ویژگی اطالعات ارتباطات و تجمیع استوارند که  گیرند. ابزارهای حمل کار می ونقلی به های حمل را برای بهبود عملکرد شبکه
از طریق  ITSتری را با شرایط موجود بگیرند. ابزارهای  تصمیمات بهتر و متناسب کند تا ونقل و مسافران کمک می های حمل به مدیران شبکه

ها و افزایش کارایی  زیست انسان ها، بهبود کیفیت زندگی و محیط جویی در وقت، حفظ جان انسان ها باعث صرفه بهبود عملکرد سامانه
های نوین از  کارگیری فّناوری ونقل به معنای به ای هوشمند حمله (. سامانهChen & Miles, 2000, p. 32شود ) های اقتصادی می فعالیت

ای هماهنگ و  گونه های مدیریت به های ارتباطی و راهبرد های کنترل و دیگر فّناوری قبیل پردازش اطالعات، الکترونیک، ارتباطات و سیستم
ونقل  (. استفاده از حمل3، ص1394نژاد،  نژاد و هژبری یونقل است )هژبر یکپارچه در جهت ارتقای سطح ایمنی و کارایی و ارزانی در حمل

های  ونقل هوشمند تمامی شیوه شود. حمل محیطی می جویی در زمان، پول و منافع زیست ها، صرفه هوشمند باعث نجات جان انسان
دهد. وظیفۀ کلی  بررسی قرار میونقل مانند وسیلۀ نقلیه و زیرساخت را مورد  گیرد و تمامی عناصر سامانۀ حمل ونقلی را دربر می حمل
ونقل و دیگر کاربران و در نتیجه بهبود  های حمل های شبکه کننده صورت بهنگام( برای کنترل گیری )اغلب به ونقل هوشمند بهبود تصمیم حمل

های مختلف  در زمینهونقل هوشمند کاربردهای متفاوتی را  های حمل (. سامانه12، ص1391ونقل است )اردستانی،  کاربرد کلی سیستم حمل
های هماهنگ یا مرکزی کنترل  ها، سامانه های راهنمایی تقاطع های کنترل تطبیقی یا هوشمند چراغ ونقل خواهند داشت، ازجمله سامانه حمل

ها  راه در بزرگ های کنترل و مدیریت تراکم های عمومی، سامانۀ هدایت و مدیریت پارکینگ، سامانه های کنترل و هدایت ناوگان ترافیک، سامانه
سازی حرکت، مدیریت و کنترل  سازی جریان ترافیک و روان توان مدیریت و بهینه را می ITSترین عملکردهای  (. مهم3،ص 1394)قدوسی، 

نگ و ...، مانیتوری حوادث، مدیریت و پشتیبانی وسایل نقلیۀ امدادی، مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض، هزینۀ پارکینگ، خرید و رزرو بلیت و
ونقل عمومی و مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده عنوان کرد )قدوسی،  ونقل سبک و سنگین، مدیریت و ناوبری پیشرفته، مدیریت حمل کنترل حمل

 (. 3، ص 1394

 ونقل هوشمند و توسعۀ پایدار ـ حمل

ونقل عمومی شهری روانی و کارایی الزم را  لکه ناوگان حم شهرها دارد. هنگامی ویژه کالن ونقل شهری جایگاه مهمی در شهرها و به حمل
آورند که یکی از پیامدهای آن ازدحام خودروهای شخصی و ایجاد ترافیک بوده و نتیجۀ  های دیگری روی می نداشته باشد، شهروندان به شیوه

بار  (. بروز آثار منفی و زیان283، ص 1391های کشور،  ها و دهیاری زیست است )سازمان شهرداری انداختن سالمت محیط  مخاطره  آن به
ونقل پایدار را در کانون توجه قرار داده  نظران را به خود جلب کرده و موضوع حمل های اخیر توجه مدیران شهری و صاحب ونقل در سال حمل

                                                           

1. Intelligent Transportation System  (ITS) 

https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&field-author=Adel+W.+Sadek&text=Adel+W.+Sadek&sort=relevancerank&search-alias=digital-text&ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vu00_i0
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هوشمند است که در ونقل  (. یکی از رویکردهای نوین در زمینۀ توسعۀ پایدار شهرها توجه به حمل26، ص1398است )احمدی و همکاران، 
ونقل هوشمند فقط ابزار با فّناوری جدید نیست. در واقع  محیطی تأثیر بسزائی دارد. سامانۀ حمل های اقتصادی، اجتماعی و زیست تمامی زمینه

د، سامانه امکان صورت آسان و ارزان توسط فّناوری مدرن ردوبدل شو آورد. اگر اطالعات به ونقل را فراهم می سازی نظام حمل امکان یکپارچه
ونقل با محوریت اطالعات به حل مشکالت قدیمی و کاذب موجود  کردن خواهد داشت. سامانۀ حمل شدن و مناسب عمل بیشتری برای بهینه

 شوند و در موارد زیادی، برای ای دیگر منتقل می کند. افراد، کاالها و اطالعات از یک نقطه به نقطه ونقل و ارتباطات کمک می بین حمل
 (. 1271، ص 1401تواند جایگزین دیگری شود )کاوه و همکاران،  یابی موثرتر به این هدف، یکی می دست

 شناسی پژوهش روش

ها برای ارزیابی محصوالت علمی  ترین راه سنجی است و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. یکی از رایج این پژوهش از نوع کاربردی علم
های کّمی  ها و مدل گیری علم که همۀ روش اندازه  سنجی به تعبیری ساده عبارت است از دانش سنجی است. علم های علم استفاده از روش

ای در  سنجی ارزیابی کّمی و مقایسه (. علم78-80، ص 1393گیرد )یزدانی و همکاران،  مرتبط با تولید و انتشار دانش و فّناوری را دربر می
( و با Franceschini & Maisano, 2011, p. 86دهد ) ها، مؤسسات و کشورها انجام می هشگران، گروهرابطه با پیشرفت دانش بر روی پژو

کند  های علمی کمک می کارهای پژوهش های کّمی تولیدات علمی و کاربرد این اطالعات، به درک درستی از ساخت آنالیز جنبه
(Repanovici, 2010, p. 18 .) 

ارائه شد  2009ها توسط فرانچسکت در سال  بندی اند. یکی از این دسته بندی شده گوناگون دستههای  سنجی به شکل های علم شاخص
(Franceschet, 2009, p. 60وی معیارهای علم .) گونه  سنجی مورداستفاده برای بررسی عملکرد علمی پژوهشگران و مؤسسات را بدین

نسبت  کند و شامل تعداد مقاالت، تعداد مقاله به گیری می اندازه  گروه پژوهشی را وری پژوهشگر یا وری: بهره های بهره کرد: معیار بندی طبقه
هایی است که در این دسته قرار  سابقۀ پژوهشی، نسبت تعداد مقاله به تعداد پژوهشگر، تعداد انتشارات در مجالت برتر و سایر شاخص

سنجد و شامل تعداد استنادات، نسبت  پژوهشگران یا گروه پژوهشی را میگیرند. معیارهای تأثیر: این معیارها کیفیت )عملکرد( مجالت،  می
گذرد و نسبت تعداد استنادات به تعداد مقاالت است. معیارهای ترکیبی: هدف این  هایی که از انتشار مقاله می تعداد استنادات به تعداد سال

 g index , m quotient , hنسبت استنادات به مقاالت  توان به می وری و تأثیر در یک عدد است که کردن هر دو معیار بهره ها خالصه شاخص

index h  و شاخصh ( فردی اشاره کردDurieux & Gevenois, 2010, p. 255.) ها و  تدوین سیاستی شامل سنج اهداف اصلی علم
داد،  بررسی برون، نابع و انتشارات علمیی و کیفی مارزیابی کّم ، ارتباطات علمی و تحلیل استنادی ۀمطالع، های علمی و پژوهشی مشی خط

برقراری توازن میان بودجه و ، پژوهشبرای های موجود  وری مناسب از امکانات و توانمندی بهره، بازدهی/ عملکرد و تأثیرگذاری علمی
های پژوهشی، کشورها  کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزۀ، علوم ۀهای رشد و توسع بررسی شاخصه، های پژوهشی هزینه

سنجش و ارزیابی ، …ها، کشورها، مجالت تخصصی، موضوعات تخصصی و بندی پژوهشگران، مؤسسه ارزیابی صحیح و رتبه، …و
است )یزدانی و  های علمی و سرقت علمی تألیفی، بررسی انواع تقلب های هم همکاری و مشارکت علمی، شبکهو  های علمی نوآوری

 (. 80، ص1393همکاران، 
علت حفظ جامعیت پژوهش و امکان دسترسی به  های ایران است و به مدرک منتشرشده در تمامی استان 391جامعۀ این پژوهش شامل 

 گیری انجام نشده است.  تر، نمونه یابی به نتایج دقیق تمامی جامعۀ موردنظر و نیز دست

ها، با تکیه بر متن مقالۀ پراستناد منتشرشدۀ مرتبط با موضوع مذکور در پایگاه استنادی وب آو ساینس،  دهمنظور استخراج دا ابتدا، به
(، Mandžuka et al., 2013« )ها بر جمهوری کرواسی ونقل هوشمند و تأثیر آن های حمل های اتحادیۀ اروپا در مورد سیستم دستورالعمل»
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ونقل هوشمند استخراج و به فارسی  واژگان مرتبط با حمل یابر انشیرایه شد و با استفاده از سیستم ته (vizzloوبگاه ویزلو )در  ابر واژگان
  ترجمه شد که شامل واژگان تخصصی زیر بود:

ونقل هوشمند،  ونقل، ترافیک هوشمند، مدیریت حمل های هوشمند حمل ونقل هوشمند، سامانه ونقل هوشمند، حمل های حمل سامانه
 .ITS  ،ITSهای  سامانه

نت، نورمگز، سیویلیکا، مگیران و  های اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، علم وجوی مناسب در پایگاه سپس، با طراحی راهبرد جست
ی شدند. متن، از نظر موضوعی تحلیل کّم  ۀبا مطالع ،و مقاالت ها استخراج شد پژوهش ،جوی مناسبو جست راهبردو با اتخاذ  1گوگل اسکالر

 (1390) و ذاکر حقیقی و حصاری (2013)ماندزوکا  های شده در پژوهش بندی ارائه ها از طبقه بندی آن دقیق موضوعات و دستهبرای تعیین 
 (.2)جدول  کرده بودندتر توصیف  ونقل هوشمند را دقیق های حمل که مؤلفه ،استفاده شد

 ونقل هوشمند بندی حوزۀ عملکردی حمل : طبقه2 جدول

 ونقل هوشمند عملکردی حملبندی حوزۀ  طبقه

 اطالعات سفر و مسیریابی 1
رسانی  ونقل همگانی؛ خدمات اطالع رسانی در حین سفر با حمل رسانی در حین سفر؛ اطالع رسانی قبل از سفر؛ اطالع اطالع

 شخصی؛ هدایت و مسیریابی روی نقشه و...

2 
ونقل و  مدیریت حمل
 ترافیک

داری  ترافیک؛ مدیریت سانحه؛ مدیریت تقاضا؛ اعمال مقررات ترافیکی؛ مدیریت پارکینگ؛ نگهونقل؛ کنترل  ریزی حمل برنامه
 ها و... زیرساخت

 وسیلۀ نقلیه 3
تقویت دید؛ عملکرد خودکار خودرو؛ پیشگیری از برخورد طولی خودرو؛ پیشگیری از برخوردهای جانبی خودرو؛ ارتقای ایمنی؛ 

 حفاظت قبل از تصادف و...

 نقل کاالو حمل 4
 

 ... ونقل اشتراکی و های حمل ونقل همگانی؛ مدیریت سیستم ونقل بر اساس تقاضا؛ مدیریت حمل مدیریت حمل ونقل عمومی حمل 5

 شرایط اضطراری 6
ونقل مواد  مدیریت شرایط اضطراری حفظ امنیت شخصی؛ مدیریت خودروهای امدادی؛ اعالم سانحه و خطرهای حمل

 ... خظرناک و

 ... صورت الکترونیکی؛ پرداخت الکترونیکی هزینۀ پارکینگ و ونقل؛ تبادل مالی به پرداخت الکترونیکی مربوط به حمل اقتصاد و هزینه 7

 ... های هوشمند و پذیر؛ امنیت عمومی سفر؛ تقاطع ونقل همگانی؛ ارتقای ایمنی کاربران آسیب امنیت سفرهای حمل ونقل ایمنی حمل 8

 ... وهوا و محیطی؛ وضعیت آب کاهش مصرف انرژی؛ کاهش آثار مخرب زیست زیست محیطهوا و  و آب 9

 مدیریت و هماهنگی واکنش به بالیا پدافند غیرعامل 10

 امنیت ملی 11
 

صورت جامع  ها به ونقل است. در بخش نخست، ابعاد گوناگون این پژوهش مند بر موضوع هوشمندسازی حمل ای نظام این پژوهش مطالعه
های این حوزه در کشور مشخص شود و نیز اطلس فعاالن شهرهای هوشمند در کشور ارائه شود تا  اند تا روند موضوعی پژوهش تحلیل شده

 های مرتبط بعدی باشد.  کار روشن شوند و چراغ راهی برای پژوهش های پرکار و کم های پیشین حوزه شنقاط قوت و ضعف در پژوه

 های پژوهش یافته

 مقاالت ۀدست سه به سند قالب نظر از کهشد  یبررس و ییشناسا یعلم داد برون 391 مجموعا   ی،تکرار موارد حذف ازپس  ،پژوهش نیا در
. شود می  میتقس اند از کتاب منتشر شده یکه در قالب فصل ییها ( و پژوهشپژوهشی منتشرشده در نشریات علمییا مقاالت پژوهش ) ش،یهما

                                                           
1. SID, Elmnet, Noormags, Cilivica, Magiran, Google scholar 
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. در ادامه، به  هدف از انجام این پژوهش بررسی موضوعی بود، تمامی انواع مدارک جزو جامعۀ مورد بررسی قرار گرفت چون که است گفتنی
 های پژوهش پاسخ داده خواهد شد.  پرسش

 ونقل هوشمند به چه صورت است؟ های حوزۀ حمل پرسش اول: روند موضوعی پژوهش

  موضوع کیکل مقاالت به تفک ی: روند موضوع1 نمودار

( بیشتر از موضوعات دیگر است. سپس ایمنی درصد 31/36پژوهش ) 142ونقل و ترافیک با  ، سهم موضوع مدیریت حمل1براساس نمودار 
ونقل  (، حملدرصد 83/14پژوهش ) 58زیست با  وهوا و نظارت بر محیط (، آبدرصد 13/17پژوهش ) 67با ونقل  شخصی مربوط به حمل

 24نقلیه هرکدام با  ۀ(، اطالعات سفر و مسیریابی و وسیلدرصد 64/6پژوهش ) 26(، اقتصاد و هزینه با درصد 16/7پژوهش ) 28عمومی با 
 4ونقل کاال با  (، حملدرصد 27/1پژوهش ) 5(، شرایط اضطراری با درصد 06/3) پژوهش 12(، پدافند غیرعامل با درصد 13/6پژوهش )
 دوم تا یازدهم بودند.  ۀ( در رتبدرصد 25/0پژوهش ) 1( و در نهایت امنیت ملی با درصد 02/1پژوهش )

 ؟های آن به چه صورت است ونقل هوشمند به تفکیک مؤلفه های حوزۀ حمل پرسش دوم: اطلس جغرافیایی پژوهش 

سازی شد. برای نمایش بهتر مفاهیم، هریک از  ونقل هوشمند بر نقشۀ ایران پیاده های حمل تک مؤلفه برای پاسخ به این پرسش، تک
ونقل هوشمند بر یک نقشه مشخص شد. شایان ذکر است که از بین مقاالت موردبررسی، بخشی از دادۀ رکوردها  گانۀ حمل ازدهموضوعات ی

های اطالعاتی  وجو در سایر پایگاه مؤلفان پژوهش نامشخص بود که با بررسی دقیق رکورد و در برخی موارد جست نظیر شهرهای منسوب به
 شده ارائه خواهد شد. های انجام ونقل هوشمند به ترتیب میزان پژوهش های گوناگون در حمل . در ادامه، مؤلفه تکمیل شد
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 کشور ۀنقش یرو کیو تراف ونقل حمل تیر یمد یوضوع: اطلس م1 شکل

را به خود اختصاص   ونقل و ترافیک بیشترین تعداد پژوهش تر بیان شد، مدیریت حمل طور که پیش ونقل و ترافیک: همان مؤلفۀ مدیریت حمل
طور که  اند. همان ترافیک پرداختهونقل و  ( به مدیریت حملدرصد 31/36)پژوهش  142شده،  داده است و از مجموع کل موضوعات بررسی

ونقل و ترافیک کار  های کشور بر موضوع مدیریت حمل ، بیشتر از سایر استان(درصد 61/36)پژوهش  52با  ،استان تهراندر  ،مشخص است
 8اصفهان با  (، استاندرصد 3/6پژوهش ) 9(، استان خوزستان با درصد 8/9پژوهش ) 14از استان تهران، استان فارس با  پساست.  شده

 6با  یکهای خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و سمنان هر (، استاندرصد 9/4پژوهش ) 7(، استان خراسان رضوی با درصد 6/5پژوهش )
(، درصد 8/2پژوهش ) 4با  یک، مازندران، یزد، همدان، آذربایجان غربی و کرمان هرسیستان و بلوچستان یها (، استاندرصد 2/4پژوهش )

های مرکزی، بوشهر و البرز  ( و استاندرصد 4/1پژوهش ) 2با  یکهای زنجان و قزوین هر (، استاندرصد 1/2پژوهش ) 3رستان با استان ل
ترند درصد بیشتر و  های بعدی در این مؤلفه قرار دارند. بر اساس این اطلس، نقاطی که پررنگ ( در رتبهدرصد 7/0پژوهش ) 1با  یکهر

 . دربر دارندها را  ترند درصد کمتری از پژوهش رنگ مناطقی که کم



 1401پاییز و زمستان  ،2 شمارۀ ،1 دورۀای معماری ایران،  رشته مطالعات میان

130 

� 
             
      

             
      

                      
      

           
      

      
      

      
   

       
    

                  
      

        
      

         
      

         
      

        
      

        
      

�       
      

     
     

      

           
      

         
      

      
     

      

 
 کشور ۀنقش یرو ونقل حمل یمنیا ی: اطلس موضوع2 شکل

 2اند. شکل  ونقل پرداخته ( پژوهش به موضوع ایمنی حملدرصد 13/17) 67شده،  ونقل: از مجموع کل موضوعات بررسی مؤلفۀ ایمنی حمل
های پررنگ نشانگر تعداد بیشتر پژوهش در  دهد. بخش ونقل نشان می ایمنی حمل ۀونقل هوشمند را در مؤلف سندگان حوزۀ حملمیزان توجه نوی

ونقل بوده است.  ( پرکارترین استان در مبحث ایمنی حملدرصد 73/53پژوهش ) 36این مؤلفه، استان تهران با خصوص . دراستاین حوزۀ 
با  یکهای زنجان و قزوین هر دوم، استان ۀ( بعد از استان تهران در رتبدرصد 45/7پژوهش ) 5با  یکصفهان هرهای آذربایجان شرقی و ا استان

( در جایگاه بعدی و در نهایت درصد 98/2پژوهش ) 2با  یکهای اردبیل، مرکزی و فارس هر بعدی، استان ۀ( در رتبدرصد 47/4پژوهش ) 3
پژوهش  1با  یکمازندران، خراسان رضوی، همدان، آذربایجان غربی، بوشهر، البرز، سمنان و گلستان هر سیستان و بلوچستان،های  استان

 ( در جایگاه آخر قرار دارند. درصد 49/1)
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 کشور ۀنقش یرو ستیز طیمح و وهواآب ی: اطلس موضوع3 شکل

وهوا و  آب ۀ( بر مؤلفدرصد 83/14پژوهش ) 58ونقل هوشمند،  شده در حوزۀ حمل زیست: از کل موضوعات پرداخته وهوا و محیط مؤلفۀ آب
دوم  ۀزیست است. رتب وهوا و محیط ( پرکارترین استان در حوزۀ آبدرصد 20/36پژوهش ) 21زیست تمرکز داشتند. استان تهران با  محیط

و است سوم قرار گرفته  ۀ( در رتبدرصد 88/6پژوهش ) 4( است. استان فارس با درصد 04/12پژوهش ) 7سان رضوی با متعلق به استان خرا
( در جایگاه چهارم قرار دارند. جایگاه پنجم مربوط به درصد 16/5پژوهش ) 3با  یکهای آذربایجان شرقی، مازندران و همدان هر استان
و در جایگاه آخر است بوده  یک( برای هردرصد 44/3پژوهش ) 2لرستان، آذربایجان غربی و قزوین با  سیستان و بلوچستان،های  استان
 .اند ( قرار گرفتهدرصد 72/1پژوهش ) 1با  یکهای خوزستان، مرکزی، خراسان جنوبی، بوشهر، البرز، قم، کرمان، سمنان و کرمانشاه هر استان
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 کشور ۀنقش یرو یعموم ونقل حمل یطلس موضوع: ا4 شکل

از کل  درصد 16/7پژوهش بود که  28اند  ونقل عمومی پرداخته هایی که به مؤلفۀ حمل ونقل عمومی: تعداد کل پژوهش مؤلفۀ حمل
 13ترتیب تهران با اند به  ونقل عمومی پرداخته هایی که به موضوع حمل گرفتند. استان ونقل هوشمند را دربر می های حوزۀ حمل پژوهش

 2دوم، استان اصفهان با  ۀ( در رتبدرصد 71/10پژوهش ) 3با  یکهای زنجان و قزوین هر اول، استان ۀ( پژوهش در رتبدرصد 42/46)
های مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، لرستان، آذربایجان غربی، بوشهر و  در نهایت استان سوم و ۀ( پژوهش در رتبدرصد 14/7)

 گیرند.  چهارم قرار می ۀ( پژوهش در رتبدرصد 57/3) 1با  یکهر گیالن
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 کشور ۀنقش یرو نهیاقتصاد و هز  ی: اطلس موضوع5 شکل

 5 ۀ( گزارش شده است. نقشدرصد 64/6)پژوهش  26اند  هایی که به مؤلفۀ اقتصاد و هزینه پرداخته مؤلفۀ اقتصاد و هزینه: تعداد پژوهش
اول این  ۀ( پژوهش رتبدرصد 50) 13دهد. پرواضح است که استان تهران با  های کشور نشان می پراکندگی موضوع اقتصاد و هزینه را بین استان

دوم  ۀصد( پژوهش در رتبدر 68/7) 2های آذربایجان شرقی، قزوین و هرمزگان با  مؤلفه را به خود اختصاص داده است. پس از تهران، استان
 1با  یکهای خوزستان، اصفهان، مازندران، فارس، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کرمانشاه هر آخر استان ۀو در رتب اند قرار گرفته

 ( پژوهش قرار دارند. درصد 84/3)
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 کشور ۀنقش یرو یابیر یمس و سفر اطالعات یموضوع اطلس: 6 شکل

 24شده به ثبت رسیده است  های بررسی هایی که دربارۀ اطالعات سفر و مسیریابی در پایگاه العات سفر و مسیریابی: کل پژوهشمؤلفۀ اط
دهد که استان تهران در حوزۀ اطالعات سفر و مسیریابی بسیار پرکار بوده  های اطلس نشان می است. بررسی داده بوده( درصد 13/6) پژوهش

 ۀ( در رتبدرصد 33/8پژوهش ) 2با  یکهای زنجان، اصفهان و فارس هر اول، استان ۀ( در رتبدرصد 66/41پژوهش ) 10است. این استان با 
سوم  ۀ( در رتبدرصد 16/4پژوهش ) 1با  یکان رضوی، خراسان شمالی، قم، گیالن، قزوین و گلستان هرهای مازندران، یزد، خراس دوم و استان
 قرار دارند. 
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 کشور ۀنقش یرو هینقل لیاطالعات وسا ی: اطلس موضوع7 شکل

میزان  7 ۀ( گزارش شده است. نقشدرصد 13/6مورد ) 24هایی که دربارۀ مؤلفۀ وسایل نقلیه انجام شده  مؤلفۀ وسایل نقلیه: تعداد پژوهش
( در صدر استان هایی قرار دارد که به موضوع درصد 83/45پژوهش ) 11دهد. استان تهران با  های کشور را در این زمینه نشان می تمرکز استان

 2با  یکهای آذربایجان شرقی و زنجان هر دوم، استان ۀ( در رتبدرصد 48/12پژوهش ) 3. سپس استان اصفهان با اند داشتهقلیه توجه وسایل ن
پژوهش  1با  یکفارس، گیالن و سمنان هر ، مرکزی،سیستان و بلوچستانهای خوزستان،  سوم و استان ۀ( در رتبدرصد 32/8پژوهش )

 اند. آخر قرار گرفته ۀ( در رتبدرصد 16/4)
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 کشور ۀنقش یرو رعاملیپدافند غ ی: اطلس موضوع8 شکل

گزارش شده است. پژوهش ( درصد 06/3) 12هایی که دربارۀ مؤلفۀ پدافند غیرعامل انجام شده است  مؤلفۀ پدافند غیرعامل: تعداد پژوهش
های یزد و  اول، استان ۀ( در رتبدرصد 66/41پژوهش ) 5دهد. استان تهران با  در این موضوع نشان می های کشور را میزان تمرکز استان 8 ۀنقش

( در درصد 33/8پژوهش ) 1با  یکهای خراسان رضوی، قزوین و ایالم هر ( در جایگاه دوم و استاندرصد 66/16پژوهش ) 2با  یکالبرز هر
 جایگاه آخر قرار گرفتند. 
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 کشور ۀنقش یرو یاضطرار  طیشرا ی: اطلس موضوع9 شکل

( گزارش شد که در جایگاه درصد 27/1)پژوهش  5اند  هایی که بر مؤلفۀ شرایط اضطراری تمرکز داشته مؤلفۀ شرایط اضطراری: تعداد پژوهش
( درصد 20مورد ) 1با  یکهای آذربایجان شرقی، فارس و قم هر تان( قرار گرفت و سپس اسدرصد 40)پژوهش  2نخست استان تهران با 

  پژوهش گزارش شد.
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 کشور ۀنقش یکاال رو ونقل حمل یموضوع اطلس: 10 شکل

 10 ۀگزارش شده است. نقش( درصد 02/1) پژوهش 4اند  ونقل کاال تمرکز داشته هایی که بر مؤلفۀ حمل ونقل کاال: تعداد پژوهش مؤلفۀ حمل
هایی قرار دارد که به  ( در صدر استاندرصد 50پژوهش ) ,دهد. استان مازندران با  های کشور را در این زمینه نشان می میزان تمرکز استان

 عدی قرار دارند. ب ۀ( در رتبدرصد 25پژوهش ) 1با  یکهای تهران و آذربایجان غربی هر استان ،. سپساند داشتهموضوع وسایل نقلیه توجه 
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 کشور ۀنقش یرو یمل تیامن ی: اطلس موضوع11 شکل

( گزارش شده است که مربوط به استان درصد 25/0)پژوهش  1هایی که دربارۀ مؤلفۀ امنیت ملی انجام شده  مؤلفۀ امنیت ملی: تعداد پژوهش
 قم است. 

�    

     

     

     

     

      

      

     

              

     

           

    

 

 کشور یها استان اطلس بر ها مؤلفه یتمام در گرفتهانجام یها پژوهش یکل ی: نما12 شکل
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تری  هر استان که رنگ تیره ،دهد. بر اساس این اطلس ونقل هوشمند نمایش می های مرتبط با حمل های برتر را بر اساس مؤلفه استان 12شکل 
در این  .ونقل هوشمند دارد حمل ۀدر زمین های کمتری پژوهش استتر  رنگ که کم و هر استاندربر دارد ها را  حجم بیشتری از پژوهش دارد

پژوهش  25( در جایگاه نخست، استان فارس با درصد 94/41پژوهش ) 164استان برتر نمایش داده شده است که استان تهران با  ششتصویر 
پژوهش  19ر جایگاه سوم، استان آذربایجان شرقی با ( ددرصد 37/5)پژوهش  21( در جایگاه دوم، استان اصفهان با درصد 39/6)
پژوهش  14( در جایگاه پنجم و در نهایت استان قزوین با درصد 6/4)پژ>هش  18چهارم، استان خراسان رضوی با  ۀ( در رتبدرصد 85/4)
 ند. ا ه( در جایگاه ششم قرار گرفتدرصد 58/3)

        

                                     

  

                                  

     

                                              

      

                                          

                                         

      

                                          

                                           

      

                                     

                                      

                                          

                                     

 ونقل هوشمند های مرتبط با حمل های رتبه اول بر اساس مؤلفه استان :13شکل 

بر اساس این دهد که به تفکیک مشخص شده است.  ونقل هوشمند نمایش می های مرتبط با حمل های برتر را بر اساس مؤلفه استان 13شکل 
زیست  وهوا و محیط (، آبدرصد 73/53نقل )و (، ایمنی حملدرصد 61/36ونقل و ترافیک ) های حمل اطلس، استان تهران در مؤلفه

(، وسیلۀ نقلیه درصد 50(، اقتصاد و هزینه )درصد 66/41(، اطالعات سفر و مسیریابی )درصد 42/46ونقل عمومی ) (، حملدرصد 2/36)
( و درصد 50کاال ) ونقل (، استان مازندران در مؤلفۀ حملدرصد 40( و شرایط اضطراری )درصد 66/41(، پدافند غیرعامل )درصد 83/45)

 اند. ها در جایگاه نخست قرار گرفته ( در بین تمامی استاندرصد 100استان قم در مؤلفۀ امنیت ملی )
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 هوشمند ونقل حملبا  مرتبط یها مؤلفهاساس  بردوم  ۀرتب یها : استان14 شکل

دهد که به تفکیک مشخص  ونقل هوشمند نمایش می های مرتبط با حمل را بر اساس مؤلفهبرتر در جایگاه دوم های  استان 14در نهایت، شکل 
( و درصد 84/3(، اقتصاد و هزینه )درصد 35/7ونقل ) های ایمنی حمل بر اساس این اطلس، استان آذربایجان شرقی در مؤلفهشده است. 

(، استان درصد 84/3( و اقتصاد و هزینه )درصد 71/10ونقل عمومی ) های حمل فه(، استان قزوین در مؤلدرصد 20شرایط اضطراری )
(، استان تهران در درصد 66/16(،استان البرز در مؤلفۀ پدافند غیرعامل )درصد 04/12زیست ) وهوا و محیط خراسان رضوی در مؤلفۀ آب

(، درصد 66/16(، استان یزد در مؤلفۀ پدافند غیرعامل )درصد 20(، استان قم درمؤلفۀ شرایط اضطراری )درصد 25ونقل کاال ) مؤلفۀ حمل
(، اطالعات درصد 8/9ونقل و ترافیک ) های مدیریت حمل (، استان فارس در مؤلفهدرصد 84/3استان هرمزگان در مؤلفۀ اقتصاد و هزینه )

(، اطالعات درصد 35/7ونقل ) ایمنی حملهای  (، استان اصفهان در مؤلفهدرصد 20( و شرایط اضطراری )درصد 33/8سفر و مسیریابی )
( و درصد 71/10ونقل عمومی ) های حمل (، استان زنجان در مؤلفهدرصد 48/12( و اطالعات وسیلۀ نقلیه )درصد 33/8سفر و مسیریابی )

ها در جایگاه دوم  استان ( در بین سایردرصد 25ونقل کاال ) ( و استان آذربایجان غربی در مؤلفۀ حملدرصد 33/8اطالعات سفر و مسیریابی )
 اند.  قرار گرفته
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 گیری بحث و نتیجه

 روند موضوعی پژوهش

ها اختصاص یک مؤلفه به هر پژوهش کار آسانی نبود، زیرا بعضی از مقاالت به بیش از یک مؤلفه مرتبط بودند که با  در برخی از پژوهش
مؤلفۀ ارجح برگزیده شد و مراحل دیگر پژوهش بر اساس آن به انجام های منسوب به مدرک،  مطالعۀ دقیق محتوای پژوهش و نیز کلیدواژه

 رسید. 
علت اهمیت بسیار این  اند. به ونقل و ترافیک قرار گرفته دهد که نزدیک به نیمی از مقاالت در موضوع مدیریت حمل ها نشان می یافته

منیت ملی کمتر از دیگر موضوعات تمرکز شده است. در این بخش، مؤلفه، توجه بیشتر به آن دور از انتظار نبود. از سوی دیگر، بر مؤلفۀ ا
توجهی  ونقل هوشمند کامال  مشخص است که ممکن است دالیل متفاوتی چون بی های گوناگون حمل ها بر مؤلفه توازن در تمرکز پژوهش عدم

ژوهش بر اساس نیاز سازمان/ استان مربوطه داشته باشد. ای یا انجام پ های داده به انتشار پژوهش در این حوزه یا عدم پوشش مقاالت در پایگاه
رو، بدون شناخت ابعاد گوناگون  ها توجه داشت؛ ازاین ونقل باید به تمامی مؤلفه منظور اجرای این ایده و هوشمندسازی حمل در هر صورت، به

 شود به این مهم دست یافت.  و تعریف جدیدی از مشارکت شهروندی و حاکمیت نمی

 ونقل هوشمند های حوزۀ حمل رافیایی پژوهشاطلس جغ

اند. اولین حوزۀ پرکاربرد،  ونقل هوشمند متمرکز بوده ها بر موضوعات خاص مرتبط با حمل دهد که تعدادی از استان های پژوهش نشان می یافته
 اند.  فارس به این موضوع پرداخته ونقل و ترافیک است که نخست استان تهران و در جایگاه دوم استان که به آن اشاره شد، مدیریت حمل

های تهران،  دهد که استان های کشور بوده است. اطلس مذکور نشان می ونقل مؤلفۀ پرکار بین استان در درجۀ بعدی، ایمنی حمل
 اند.  های دیگر داشته ونقل فعالیت بیشتری از استان آذربایجان شرقی و اصفهان در مؤلفۀ ایمنی حمل

ونقل هوشمند و استان  های پرکار این بعد از حمل زیست است که استان تهران در صدر استان و نظارت بر محیط وهوا مؤلفۀ بعدی آب
 اند.  خراسان رضوی در جایگاه دوم قرار گرفته

های تهران، زنجان و  شود استان شده را شامل می پژوهش بررسی 391پژوهش از تعداد  28 ونقل عمومی که درخصوص مؤلفۀ حمل
 اند.  ها قرار گرفته های نخست در بین سایر استان در جایگاه قزوین

 اند.  های آذربایجان شرقی، قزوین و هرمزگان در رتبۀ دوم قرار گرفته در خصوص مؤلفۀ اقتصاد و هزینه نیز استان تهران در رتبۀ اول و استان
بندی بر روی نقشۀ کشور، استان تهران همچون  پژوهش بود که در تقسیم 391مورد از  24مؤلفۀ اطالعات سفر و مسیریابی شامل 

 گرفته پژوهش صورت 24پژوهش از  2های زنجان، فارس و اصفهان هریک با  های قبلی در جایگاه نخست قرار گرفته و استان مؤلفه
 . ندا هدوم قرار گرفت گاهیدر جا مؤلفه نیا درخصوص

های  پژوهش در صدر استان 11 گرفته، اطالعات وسیلۀ نقلیه است که استان تهران با های صورت پژوهشمؤلفۀ بعدی، برحسب میزان 
 دیگر قرار گرفته است. 

ونقل  گرفته در زمینۀ حمل های صورت پژوهش از کل پژوهش 12ونقل هوشمند است که با تعداد  پدافند غیرعامل مؤلفۀ دیگر حمل
ها  های یزد و البرز در جایگاه دوم در بین سایر استان قرار گرفته و استان تهران در جایگاه نخست و استان مورد( در جایگاه بعدی 391هوشمند )
 اند.  قرار گرفته

ونقل هوشمند است. در مورد این مؤلفه، استان  ها در حوزۀ حمل کارترین پژوهش جزو کم 5مؤلفۀ دیگر شرایط اضطراری است که با 
 ها قرار گرفته است.  وهش در جایگاه نخست میان سایر استانپژ 5پژوهش از  2تهران با 
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پژوهش دربارۀ این مؤلفه  4گرفته در این زمینه،  پژوهش صورت 391ونقل هوشمند است که از میان  ونقل کاال دیگر مؤلفۀ حمل حمل
 پژوهش در جایگاه اول کشور قرار گرفته است.  2انجام شده است و استان مازندران با 

پژوهش است و در استان قم انجام شده است. سایر  391مورد از  1مقاالت را از آن خود کرد که  درصد 25/0منیت ملی فقط مؤلفۀ ا
 اند.  گونه پژوهشی دربارۀ این مؤلفه انجام نداده های کشور هیچ استان

تر  ونقل هوشمند دقیق های گوناگون حمل فههای مختلف به مؤل دهد که توجه استان سازی اطالعات بر نقشۀ کشور این امکان را می پیاده
جز مؤلفۀ امنیت ملی،  ونقل هوشمند، به های حمل های پژوهش دهد که استان تهران در تمامی مؤلفه ها نشان می درک شود. نمودار اطلس استان

ونقل  های حمل یک از مؤلفه هیچ های کشور، مثل چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، دربارۀ فعال بوده و در برخی از استان
 هوشمند پژوهشی صورت نپذیرفته است. 

ونقل هوشمند، تکیه بر نوآوری و فّناوری با  های حمل در نهایت، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که لزوم توجه متوازن به تمامی مؤلفه
ریزان  گذاران و برنامه ونقل به سیاست نیل به هوشمندسازی حمل ها و شهرها برای تکیه بر نیروی مشارکت جمعی و نیز توجه به اولویت استان

ها، با توجه  های مرتبط با هوشمندسازی کمک خواهد کرد. این بدین معنی است که استان ها و طرح شهری در اجرای سریع و اثرگذار پژوهش
رسد  نظر می اند و به های مربوط را آغاز کرده ه نموده و پژوهشونقل هوشمند توج هایشان، به یکی از ابعاد حمل ها و با نگاه به ظرفیت به اولویت

ها  که استفادۀ بهینه از سوخت، انرژی و ظرفیت ونقل هوشمند باشد. از سوی دیگر، با توجه به این های حمل این بهترین گزینه برای شروع پروژه
(Calvillo & Sánchez-Miralles, 2016, p. 63) ریزی  ریزی و برنامه ر در آینده است، ضروری است بودجهتنها راهکار شهرهای پایدا

ریزان شهری قرار گیرد تا شهرهای امروزی به سوی شهرهای سبزتر، با آسایش بیشتر،  برای این موضوع مورد توجه سیاست گذاران و برنامه
 تر و دلپذیرتر سوق داده شوند.  کیفی

 پیشنهادهای اجرایی پژوهش

های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی است،  روی شهرها که ناشی از دگرگونی های پیش با توجه به چالش
گیری  های جدید ارتباطات و اطالعات و بهره های مناسب در اقدامات و فّناوری ونقل شهری، انتخاب گزینه ریزی حمل لزوم بازنگری در برنامه
های  شدن طرح ونقل و اجرایی های هوشمند حمل  منظور گسترش ایدۀ سامانه رو، به رسد. ازاین نظر می ونقل ضروری به از هوشمندسازی حمل

 شود:  کاربردی در ایران پیشنهادهای زیر مطرح می

  ونقل هوشمند. شناسی شهرهای ایران برای نیل به ابعاد مختلف حمل سنجی و ظرفیت ـ اولویت
 . ونقل در ایران اطالعاتی الزم برای هوشمندسازی حمل های فیزیکی و ـ ایجاد و توسعۀ زیرساخت

منظور ایجاد  ها و توانمندسازی شهرهای ایران به ونقل هوشمند با توجه به ظرفیت های حمل ـ توسعۀ امکانات کاربردی در هریک از مؤلفه
  ونقل هوشمند. های حمل شدن ایده فضایی الزم برای اجرایی

های  ونقل هوشمند با مفاهیم مرتبط و آگاهی از گرایش های حمل  برای آشنایی کنشکران و مجریان سامانههای ترویجی  ـ برگزاری کارگاه
 روز در این حوزه.

  ونقل هوشمند در ایران و سایر کشورهای جهان. های حمل ـ مطالعه و مقایسۀ مؤلفه

 منابع
ونقل هوشمند  های حمل بندی استراتژی (. مدل ترکیبی اولویت1398)نیا، جمیله  ی، توحید، فنی، زهره، رضویان، محمدتقی و توکلیاحمد

 . 44-25 ،(67)23ریزی،  . جغرافیا و برنامه)موردپژوهی:کالنشهر تبریز(
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یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک . نقل هوشمند در مدیریت و پشتیبانی عابران پیاده و کاربرد حمل(. 1391) اعظم اردستانی،
 .ایران

نقل هوشمند در شهر  و های حمل وری سیستم (. سنجش بهره1396زاده، شهریار، سیدحسینی، سیدمحمد و سالحورزی، امیرحسین ) افندی
 .289-281(، 21)10معماری و شهرسازی آرمانشهر ها.  گیری از روش تحلیل پوشش داده تهران با بهره

معماری و شهرسازی ایران، ونقل هوشمند.  های حمل (. ساماندهی و مدیریت ترافیک شهری با کمک سیستم1399ی، خدابخش )ریام
3(17 ،)1-7. 

ونقل هوشمند.  های حمل (. بررسی جایگاه فّناوری ارتباطات خودرویی در سامانه1390مهر، بهنام ) ی، زهرا، کلموسی،زینب و رفیعیانور
 .82-74 ،(18عتی،)توسعه تکنولوژی صن

دومین ونقل شهری.  در حل مشکالت نظارت و مدیریت در حمل ITSونقل هوشمند  های حمل (. نقش سیستم1394ی، نادر )پاییز جعفر
 المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژی. کنفرانس بین

وکنترل ترافیک هوشمند با افزایش خدمات   بهبود(. 1398وند، رضا ) لو، رضا، کوثری، احمدرضا، گرشاسبی، محمدعلی و زهره خدابنده
های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت  المللی یافته ششمین کنفرانس بین. شهری ( شهری و برونITSنقل ) و حمل

 .توسعه
 .کیالکترون شهر یمل شیهما نیدومهوشمند و نقش آن در شهر.  ونقل حمل یها ستمیس(. 1394) میمر ،یحصار و انوشیک ،یقیذاکرحق
ونقل شهری )نمونه موردی: ایستگاه  های هوشمند حمل (. ارزیابی الگوی رفتاری شهروندان در ایستگاه1397،پریسا و شبانی، امیر )ذوقدار

 .7-1(، 5)1شناسی،  . معماریشهر( هوشمند شهید خرازی شاهین
. دومین کنفرانس ونقل شهری بر توسعه پایدار شهری ی و ارزیابی حمل(. بررس1394ی، سیدحسن و قرنجیک،عبدالرشید و عبدالغفار )رسول

 های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. المللی پژوهش بین
-ونقل )موردکاوی: محور کرج های هوشمند حمل ای سیستم (. الگوی فرایندی معماری منطقه1386، محمود و میربهاء، بابک )صفارزاده

 .39-25 ،(1)4قل، ون . پژوهشنامه حملچالوس(
 آذرشهری(.  شهری و برون نقل )درون و های هوشمند حمل سیستم(. 1384عیسائی، محسن و عیسائی، محمدتقی )

 .های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی المللی افق سومین همایش بین. ونقل هوشمند سیستم حمل(. 1396) فردین ،یقدوس 
ونقل هوشمند  های حمل (. تحلیل و بررسی نقش ابعاد توسعه در شناسایی شیوه1401بستانی،مریم و میری، غالمرضا )، امیر، کریمیان کاوه

 .1288-1269 ،(4)12ای(، ریزی منطقه . جغرافیا )برنامه)موردمطالعه: شهر زاهدان(
های  وریتم کلونی مورچه چندمعیاره در سیستمکارگیری الگ (. به1390ی، زهره، صادقی نیارکی، ابوالقاسم و سعدی مسگری، محمد )معصوم

 .62-47 ،(1)8ونقل،  . پژوهشنامه حملونقل هوشمند و کاربرمبنا حمل
ونقل هوشمند با  های سیستم حمل (. شناسایی و ارزیابی مؤلفه1397،محمدرضا، آریانا، محمد، خلیلی، احسان و مبادری، توفیق )مهماندار

 .9-1(، 3)1، . شهر ایمنرویکرد پدافند غیرعامل
 المللی حسابداری و مدیریت. دومین کنفرانس بیندر مدیریت ترافیک شهری.  ITSکارگیری  (. به1394نژاد ناهید ) ،حسن و هژبرینژادیهژبر

سنجی: مرور بر مفاهیم، کاربردها و  (. علم1393ی،کامران، نجات، سحرناز، رحیمی موقر، آفرین، قالیچی، لیلی و خلیلی، مالحت )زدانی
 .88-78(، 4)10اپیدمیولوژی ایران، ها.  شاخص

Calvillo, C. F., & Sánchez-Miralles, A., & Villar, J. (2016). Energy management and planning in smart cities, 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 273-287. 

Chen, K., & Miles, J. C. (2000). ITS Handbook 2000, Recommendations from the World Road Association 

(PIARC) / PIARC Committee on Intelligent Transport. 



 ونقل هوشمند حمل ۀمطالعات حوز یموضوع ریس یبررساحمدیان / 

145 

Chowdhury, M. A., & Sadek, A. W. (2003). Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning, 

Artech House Boston. London 

Durieux, V., & Gevenois, P. A. (2010). Bibliometric Indicators: Quality Measurements of Scientific Publication. 

Radiology, 255(2), 1527-1315. 

Franceschet, M. (2009). A cluster analysis of scholar and journal bibliometric indicators. Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, Association for Information Science & 

Technology, 60(10), 1950-1964. 

Franceschini, F., & Maisano, D. (2011). Criticism on the hg-index. Scientometrics, 86(2), 339-346. 

Mandžuka, S., Žura, M., Horvat, Božica, Bićanić, D., & Mitsakis, E. (2013). Directives of the european union on 

intelligent transport systems and their impact on the republic of croatia. Traffic&Transportation, 25(3), 

273-283. 

Repanovici, A. (2010). Measuring the visibility of the University's scientific production using GoogleScholar, 

Publish or Perish software and Scientometrics. World Library and Information Congress: 76th Ifla General 

Conference and Assembly, 10-15 August 2010, Gothenburg, Sweden. 

 
  

https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&field-author=Adel+W.+Sadek&text=Adel+W.+Sadek&sort=relevancerank&search-alias=digital-text&ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vu00_i0
https://www.amazon.com/gp/product/B004E0YZUI/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i0
https://pubs.rsna.org/author/Durieux%2C+Val%C3%A9rie
https://pubs.rsna.org/author/Gevenois%2C+Pierre+Alain
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.09090626
https://ideas.repec.org/a/bla/jamist/v60y2009i10p1950-1964.html
https://ideas.repec.org/s/bla/jamist.html
https://ideas.repec.org/s/bla/jamist.html
https://www.researchgate.net/journal/Scientometrics-1588-2861


 1401پاییز و زمستان  ،2 شمارۀ ،1 دورۀای معماری ایران،  رشته مطالعات میان

146 

 

Investigating the Thematic Course of Smart Transportation Studies 
Pourya Ahmadian

1 

 

Abstract 

The subject of the present research is to examine the studies of smart transportation at the national 

level. The problem that caused the study to be carried out first was the need for more recognition of 

prolific and under-worked topics or without research, and then preventing research Repetitions and 

introducing issues that have yet to be addressed. For this purpose, a scientific atlas has been presented 

in order to show active provinces in this field. This research methodology is of the applied 

scientometric type and was carried out by the content analysis method. All bibliographic information 

indexed in SID, Elmnet, Noormags, Cilivica, Magiran, and Google scholar has been collected and 

studied from the subject and geographical dimension. Articles were collected using keywords, which 

left 391 articles after eliminating duplicates. After the review, it was found that transportation and 

traffic management are the most prolific, and national security is the most minor studied topic of smart 

transportation. In the collected articles, the components of the field of smart transportation include 

travel information and routing, transport and traffic management, vehicle, and goods transportation, 

public transportation, emergency conditions, economy and cost, transportation safety, climate and 

environment, non-active defense, and national security. The geographical atlas showed that each 

province had conducted research in the field of which of the components and which were the 

overworked and underworked provinces in each of the components. According to this study's results, 

the transportation management and traffic component has been the most productive component of the 

11 components of smart transportation in the country. 
Keywords: Atlas, Content Analysis, Smart Transportation Systems, Intelligence, ITS 
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