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ونقل  هاي حمل بندي عملگرهاي سرويس در معماري سيستم مدل اولويت

 هوشمند شهرهاي كشور با بكارگيري الگوي كوداس

 

  پژوهشي –علمي  مقاله

   
 دانشكده عمران، آب و محيط زيست، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانونقل،  ستاديار، گروه ژئوتكنيك و حملا، *امرجيمرتضي اسد

  تهران، ايران ، دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريفونقل حملگروه  كارشناسي ارشد،مهديه محمودآبادي، دانش آموخته  

  m_asadamraji@sbu.ac.ir پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

 15/07/1401پذيرش:  -27/02/1401دريافت: 

  131- 146 صفحه    

  چكيده

هاي تأثيرگذار بر اين بخش و نهايتاً افت  گيري دستگاه هوشمند نبود استراتژي واحد منجر به ناهماهنگي جهت ونقل حملدر  

ترين آن منابع مالي،  منابع كه مهم ها، به دليل محدوديت پروژهبندي  موضوع اولويتوري خواهد شد. بنابراين  كارايي و بهره

 هاي پروژه محور يك تصميم حياتي  بنابراين انتخاب پروژه در سازمان. استاست، ضروري  و زمان تجهيزات ،نيروي انساني

شهر اصفهان و استفاده از  ونقلي درون شهري كالن در اين پژوهش با در نظر گرفتن مشكالت و نيازهاي حمل و ديناميك است.

ونقل هوشمند و تأثير هر  هايي كه توسط خبرگان امر تكميل شده است، و با توجه به معيارهاي تعيين شده براي حمل نامه پرسش

  اصفهان كه الگوي پيشنهادي براي آن در نظر گرفته شده است،  يك از اين معيارها بر تحقق عملگرهاي سرويس در شهر

شود. در اين پژوهش با تعريف يك تابع آستانه براي  بندي عملگرهاي سرويس با استفاده از روش كوداس پرداخته مي به اولويت

ها، ماتريس ارزيابي نسبي  ارزيابي نزديكي نسبي عملگرهاي سرويس به يكديگر و سپس تعيين فاصله اقليدسي و فاصله تاكسي آن

محاسبه گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش، عملگرهاي سرويس مديريت تصادفات و سوانح، مديريت 

ونقل همگاني بيشترين اولويت را در ميان ساير عملگرها دارند. اين امر نشان دهنده نياز  هاي تصادفات و پايش ناوگان حمل داده

  شهري كشور داشته و افزايش ايمني كاربران  ريزي و اقدام مقتضي جهت مديريت ايمني و بحران در معابر درون هبه برنام
  در معابر را در پي خواهد داشت. 

  

 بندي عملگرهاي سرويس، روش كوداس اولويت، عملگرهاي سرويس، ونقل هوشمند هاي حمل سيستم :هاي كليديواژه

  

 مقدمه-1

مختلف هنوز هم رمز بقاء و  يها در سازمان يراناز مد ياريبس

ز تحول خود را در دوره پر ا يريتمجموعه تحت مد يتموفق

 يدر حال ين. ادانند يراهبردها م ينتر اتخاذ مناسب ي،امروز

موضوع  ي،راهبرد يريتمد يندتر در فرا له مهمئاست كه مس

 يككردن  ييند اجرايراهبردها است. فرا سازي يادهاجرا و پ

 ينآن به مراتب دشوارتر است چرا كه ا ينتدو يندراهبرد از فرا

 يشتريبه مراتب ب هاي يتو محدود يرهاتعداد متغ يردرگ يندفرا

   يراهبرد پارامتر سازي يادهكردن و پ يياست. در مرحله اجرا

مرتبط با آن كه همواره و در  هاي يتبا عنوان بودجه و محدود

 يصبا تخص يگرد يدارد مطرح است. از سو جودو يطيهر شرا

و  يشترينب يافتپروژه در يكبودجه مشخص به  يك

 يو تقاضا ها يازاز ن ياريه بتواند حجم بسك ييكارا ينتر مناسب

اجرا  يندبر فرا يگريموجود را مرتفع سازد، به عنوان پارامتر د

 ردمو هاي ينهاست كه هر چقدر هز يدر حال ين. اگذارد يم يرثأت

 هاي يتحساس رود، يكردن پروژه باالتر م يياجرا يبرا يازن

مختلف پروژه  يها بخش بندي يتاولو يچگونگ يموجود برا

 يشپ يپروژه مورد نظر با چه روند ينكه. ايابد يم يشافزا يزن

 يشترينب يا بودجه هاي يتبرود تا با در نظر گرفتن محدود
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مشخص منتج شود،  نيبازه زما يكمورد انتظار از آن در  ييكارا

هاي  سيستماست.  يندفرا يدر بعد اجرا يريتيهنر مد يك

اي از  مي است كه دستههوشمند قاعده و نظ ونقل حمل

  هاي بهينه را براي بهبود ايمني و رواني جريان ترافيك  حل راه

  هاي جديد  با استفاده از فناوري ونقل حملو رفع نيازهاي 

هاي پردازش اطالعات، ارتباطات، كنترل و الكترونيك  در زمينه

هاي  دهد. استفاده از سيستم در سراسر جهان در اختيار قرار مي

هاي اخير  از جمله اقداماتي است كه در دهه ونقل حملهوشمند 

و  ونقل حملتوجه بسياري از مديران و كارشناسان حوزه 

شهرهاي دنيا به خود جلب نموده  ترافيك شهري را در كالن

از  يزن يونقل شهر هوشمند حمل هاي يستمس يها پروژهاست. 

 يذات هاي يچيدگيهستند كه عالوه بر پ هايي وژهدست پر آن

و  كنند يوارد م يشهر يريتبدنه مد به يزرا ن ييباال ينهخود هز

 ها به مراتب باال است. آن يانتظارات از درجه كارآمد رو يناز ا

از اين رو الزم است تا نيازها و انتظارات و همچنين معضالت 

انداز كلي و هدف از  چشم پيش رو به خوبي شناسايي گردند.

بندي عملگرهاي سرويس با توجه  انجام اين پژوهش، اولويت

اي براي  اي و ايجاد عرصه به شرايط محدوديت بودجه

مدت و بلندمدت و در نتيجه  مدت، ميان ريزي كوتاه برنامه

 ونقل هوشمند  هاي حمل دستيابي به اهداف اجراي سيستم

هاي  اي كه سيستم در شهرهاي كشور است. خدمات ويژه

جهت برطرف  ونقل حملهوشمند به كاربران سيستم  ونقل حمل

كنند را اصطالحاً  ه مييي اراونقل حملنمودن نيازهاي 

گويند. در اين پژوهش سعي شده است  عملگرهاي سرويس مي

اي از عملگرهاي سرويس كه توانايي رفع نيازهاي  كه مجموعه

اشد، معرفي شده و ي و هوشمندسازي را داشته بونقل حمل

شهر اصفهان  در كالن ITSهاي  سپس جهت اجراي پروژه

اي است  گونه بندي گردند. روند پژوهش انجام شده به اولويت

كه در ابتدا با توجه به مطالعات انجام شده در كشورهاي 

برآورد گردد.  ونقل حملمختلف برخي اهداف هوشمندسازي 

شهر اصفهان  كالندر  ونقل حملسپس نيازهاي هوشمندسازي 

ونقلي موجود، اهداف بدست آمده از  با توجه به مشكالت حمل

 ونقل حملمطالعات و همچنين پرسشگري از متخصصان حوزه 

دست آمده است. در گام بعدي انجام پژوهش، ه در اين شهر ب

هايي جهت امتيازدهي به اين اهداف و نيازهاي  نامه پرسش

و متخصصين قرار گرفته و هوشمندسازي در اختيار كارشناسان 

گيري چند  گري توسط روش تصميم هاي اين پرسش سپس داده

ونقل  معياره كوداس و با توجه به اهداف تعيين شده براي حمل

هوشمند و تأثير اين اهداف بر تحقق عملگرهاي سرويس، 

هاي  بندي اجراي عملگرهاي سرويس در پروژه جهت اولويت

شهرهاي كشور مورد  هوشمند در ونقل حملهاي  سيستم

  استفاده واقع شده است.

  

  پيشينه تحقيق -2
مانند تصادفات،  ونقل حملدر دنياي امروز مسائل مربوط به    

 محيطي، ترافيك و ... باعث شده  هاي زيست آلودگي

ترين موضوعات كشورها تبديل  به يكي از اساسي ونقل حملتا 

ها  حل ، يكي از راهونقل حملشود. براي غلبه بر مشكالت 

 ITS. در واقع استهوشمند  ونقل حملهاي  طراحي سيستم

هاي جديد و غيرمرسوم در گذشته را براي  حل اي از راه دسته

 ونقل حملبهبود ايمني و رواني جريان ترافيك و رفع نيازهاي 

هاي پردازش اطالعات،  هاي جديد در زمينه با استفاده از فناوري

الكترونيك در سراسر جهان در اختيار قرار ارتباطات، كنترل و 

يك موضوع كليدي در سياست  ونقل حملدهد. مديريت  مي

  اند از: ها عبارت اتحاديه اروپا است. برخي از اين پروژه

هوشمند طراحي شده براي  ونقل حملهاي كاربردي  برنامه- 

 STADIUMرويدادهاي بزرگ با تأثير بر تحرك شهري

 ؛EBSFدر آيندهسيستم اتوبوس اروپا - 

 ونقل حملهاي  گرهاي شبكه براي سيستم هماهنگي توصيف- 

 ؛CONDUITSهوشمند شهري

هاي  حل سيم و ترافيك براي راه سازي راهكارهاي بي يكپارچه- 

 iTETRISمديريت ترافيك معبر در زمان واقعي

، ITSگيري پايدار در استقرار  ابزاري براي تصميم جعبه- 

DECIDE )Marilisa and Luigi, 2018(..  

 ITSدر برنامه اقدام عملياتي ملي  ITSهمچنين اقدامات 

  آلمان شامل موارد زير است:

 استفاده بهينه از اطالعات سفر، ترافيك و معبر؛- 

در زمينه مديريت ترافيك و اطالعات  ITSتداوم خدمات - 

 ترافيكي؛

، امنيت و ونقل حملبراي افزايش كارايي  ITSهاي  برنامه- 

 ها و پايداري محيطي. راهايمني 

كشور هلند تمركز اصلي بر توسعه و  ITSدر طرح توسعه 

استفاده از ابزارهاي تكنولوژيكي در ترافيك معابر، خصوصاً 

اطالعات ترافيكي و مديريت ترافيك، است اما تنها به آن 
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هاي اين طرح اجرايي شامل موارد  شود. زيربخش محدود نمي

  :استزير 

-ITS هاي معبر، ترافيك و  بهينه از داده در استفاده

 كننده؛ استفاده

 همگاني؛ ونقل حملهاي  آوري داده جمع- 

 هاي ترافيكي؛ آوري داده پروژه جمع- 

 پروژه اطالعات پاركينگ؛- 

 پروژه انتشار الكترونيكي تصميمات ترافيكي؛- 

 پروژه پايگاه داده؛- 

اي  قههاي منط استانداردسازي سيستم ارتباطي مركزي و پايگاه- 

 و محلي؛

 اي؛ اطالعات سفرهاي چندوسيله- 

در لجستيك و مديريت ترافيك و بار  ITSپروژه - 

)Ministry of Infrastructure and the 

Environment in Cooperation with ITS, 2017( ؛ 

همچنين در برنامه استراتژي آمريكا در خصوص 

(IVHS)وسيله نقليه - هاي هوشمند بزرگراه سيستم
هاي  زمينه 1

  تعريف گرديد: ITSاصلي زير براي 

 2(ATMS)هاي پيشرفته مديريت ترافيك سيستم- 

 3(AVCS)هاي پيشرفته كنترل وسيله نقليه  سيستم- 

(CVO)عمليات وسايل نقليه تجاري - 
4 

(APTS) عمومي ونقل حملهاي پيشرفته  سيستم- 
5
 

Barbaresso and Cordahi and Garcia,) 2014( 

همچنين در خصوص خدمات كاربر ارائه شده در زمينه 

توان به موارد زير از  هوشمند مي ونقل حملهاي  سيستم

در مراجع موجود  هاي انجام شده اشاره كرد. مطالعات و پروژه

هوشمند عملگرهاي سرويس  ونقل حملهاي  سيستم

ه و يارا 1جدول هوشمند بصورت  ونقل حملهاي  سيستم

  )Ghatee, 2021 (بندي شده است. دسته

  

  هوشمند در آمريكا ونقل حملهاي  عملگرهاي سرويس سيستم .1جدول 

  خدمات كاربران

رساني  اطالعات

  مسافران

  رساني پيش از سفر اطالع •

  رساني حين سفر اطالع •

 ونقل حمل بارساني حين سفر  اطالع •

  همگاني

  اطالعات شخصي كاربران •

  مسيريابي و راهنماي مسير •

  مديريت ترافيك

  ونقل حملريزي  پشتيباني برنامه •

  كنترل ترافيك •

  مديريت تصادفات •

  مديريت تقاضا •

  گذاري سياست •

  ها داري از زيرساختمديريت نگه •

  وسايل نقليه

  افزايش ديد •

  جلوگيري از برخورد طولي •

  تأمين ايمني •

  تجهيزات جلوگيري از تصادفات •

وسايل نقليه 

  تجاري

  مديريت وسايل نقليه تجاري •

  بازرسي وسايل نقليه تجاري •

  نظارت بر ايمني وسايل نقليه تجاري •

  مديريت بار •

 ونقل حمل

  همگاني

  همگاني ونقل حملمديريت  •

  مديريت تقاضا •

مديريت شرايط 

  اضطراري

  هشداردهي شرايط اضطراري •

  مديريت وسايل نقليه اضطراري •

  مديريت حمل كاالي خطرناك •

پرداخت 

  الكترونيك
  ايمني  تراكنش مالي الكترونيكي •

  امنيت عمومي •

  پذير ارتقاي ايمني براي كاربران آسيب •

  تقاطعات هوشمند •

 
  

ه شده در پروژه يعملگرهاي سرويس اراهمچنين 

به  نيزهوشمند اروپاي جنوب شرقي  ونقل حملهاي  سيستم

 Rijavec and( ه شده است.يارا 2جدول صورت 

Mitsakis, 2013(.  
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  كشورهاي اروپاي جنوب شرقي ITSهوشمند در مطالعات  ونقل حملهاي  عملگرهاي سرويس سيستم .2جدول 

  عملگرهاي سرويس

رساني  اطالع

  مسافران
  رساني عمومي اطالع •

  رساني تعاملي مسافر اطالع •
  كنترل ترافيك

  پايش جريان ترافيك در شبكه •

  كنترل ترافيك در معابر •

  انتشار اطالعات ترافيكي •

  هماهنگي براي مديريت حادثه •  مديريت حادثه
مديريت شرايط 

  محيطي زيست
  محيطي ادراك شرايط زيست •

  اطالعات هواشناسيسيستم  •

برداري و  بهره

  نگهداري
  مديريت نگهداري زيرساخت •

  مناطق راهسازي هوشمند •

هشداردهي و اعمال 

  هشداردهي پويا •  قانون صورت خودكار

 ونقل حملمديريت 

  همگاني

  رديابي وسايل نقليه همگاني •

  در مسيرهاي ثابت ونقل حملعمليات  •

  مديريت هزينه سفر و مسافر •

خدمات پرداخت 

  همگاني ونقل حملپرداخت خدمات  •  الكترونيكي

ترخيص 

الكترونيكي وسايل نقليه 

  تجاري

  ترخيص الكترونيكي •

  توزين در حال حركت •

بازرسي خودكار 

  هاي پشتيباني بازرسي سيستم •  ايمني در معبر

فرآيندهاي اداري 

  فرآيندهاي اداري وسايل نقليه تجاري •  وسايل نقليه تجاري
ريزي مواد  برنامه

  خطرناك
ريزي مواد خطرناك و  برنامه •

  گويي به حادثه پاسخ

مديريت وسايل 

  نقليه اضطراري
  گويي به حوادث مديريت پاسخ •

  مسيريابي وسايل نقليه اضطراري •

گيري از  پيش

برخوردهاي مبتني بر 

  زيرساخت
  

هاي  مديريت داده

محيطي و  زيست

  وهوايي آب

هاي هواشناسي و  پيوستگي داده •

  معابرهاي  داده

  محيطي انتشار اطالعات زيست •

هاي  مديريت داده

  بايگاني شده

  هاي بايگاني شده مركز مبادله داده •

  هاي بايگاني شده پايگاه داده •

  هاي بايگاني شده پايگاه مجازي داده •

  

  

بندي  جيسون و همكارانش در پژوهشي به بررسي اولويت

در كشورهاي در حال توسعه پرداختند.  ITSاجراي خدمات 

در اين مطالعه با توجه به محدوديت بودجه قابل توجه و 

شهرهاي كشورهاي در حال  همچنين تراكم جمعيت در كالن

معيار  4را براساس  ITSبندي اجراي خدمات  توسعه، اولويت

و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي مورد ارزيابي قرار 

هاي عملياتي،  ها و برنامه معيارها شامل سياستدادند. اين 

هاي احصاء شده از عموم مردم، مسائل و  مسائل و نيازمندي

هاي احصاء شده از كارشناسان و متخصصان و  نيازمندي

 رساني بوده است.  هاي موجود و در حال خدمات سرويس

در روش بكار گرفته شده توسط جيسون و همكارانش، 

دهي به هر خدمت  براساس نمره ITSبندي خدمات  اولويت

انجام شده است و خدمات با بيشترين امتياز داراي اولويت 

 ITSخدمات  20بيشتري در اجرا خواهند بود. در اين مطالعه 

بندي  براي مغولستان به عنوان كشوري در حال توسعه اولويت

 )So et al., 2018(شده است. 

بندي  در پژوهشي ديگر خادمي و همكارانش به اولويت

6با استفاده از دو روش  ITSخدمات كاربر 
DSM  7و

ANP 

خدمات كاربر را با در  33ها در پژوهش خود  اند. آن پرداخته

 ANPو  DSMمعيار با استفاده از مدل تركيبي  38نظر گرفتن 

ز روش  بندي كردند. با استفاده ا شهر مشهد اولويت براي كالن

DSM ها معيارهاي مثبت و منفي را  توان در ارزيابي گزينه مي

بصورت مجزا در نظر گرفت. از اين رو اين روش موجب 

شود ابعاد مسئله كوچكتر گردد. همچنين با استفاده از روش  مي

ANP ها،  هاي داخلي گزينه توان با در نظر گرفتن وابستگي مي
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ها بر روي  تأثيرات گزينه ها و همچنين هاي متقابل آن وابستگي

 Khademi(يكديگر، گزينه با اولويت باالتر را انتخاب كرد

and Mohaymany and Shahi, 2010( .  

توسط اولين و  2017در پژوهش ديگري كه در سال 

هاي  همكارانش صورت گرفته است، استفاده از سيستم

ونقل ريلي مورد ارزيابي  ونقل هوشمند در سيستم حمل حمل

ها در پژوهش خود، به توسعه معيارهاي  گرفته است. آن قرار

ونقل ريلي و  ونقل هوشمند در حمل هاي حمل عملكرد سيستم

ها پرداختند. در پژوهش انجام شده توسط  مانيتورينگ اثرات آن

معيار عملكرد اقتصادي، اجتماعي،  24اولين و همكارانش 

 در ITSپذيري براي بكارگيري  محيطي و انعطاف زيست

هاي توسعه اين  ونقل ريلي معرفي شده و سپس گزينه حمل

بندي شده است.  اولويت 8GAHPمعيارها براساس روش 
(Krmac and Djordjević, 2018)  

گيري چند معياره جهت اجراي  همچنين در زمينه تصميم

ونقل مطالعات متعددي انجام شده است.  هاي حمل ساير پروژه

توسط نواك و همكارانش انجام  2015اي كه در سال  در مطالعه

شده است، روشي ابتكاري جهت توسعه و اجراي تحليل چند 

بندي  ه شده است. در اين مطالعه فرآيند اولويتيارا 9معياره

ها قبل و بعد از تحليل چند معياره براي ايالت ورمونت  پروژه

در آمريكا ارائه شده و با استفاده از رويكردي تركيبي 

ونقل انجام گرفته است. نواك و  هاي حمل ژهبندي پرو اولويت

همكارانش در اين پژوهش با در نظر گرفتن معيارهايي همچون 

) بهبود 2بندي و اجراي پروژه؛  سازي فرآيند اولويت ) شفاف1

بندي پروژه با تلفيق معيارهاي ارزيابي عيني در  فرآيند اولويت

ودجه ) كاهش نابرابري در تخصيص ب3گيري و  فرآيند تصميم

ونقل، روش ابتكاري خود را توسعه  هاي حمل براي پروژه

  )Novak et al., 2015(اند.  داده

اي كه توسط شلتون و همكارانش انجام  بعالوه در مطالعه

ونقل براساس  هاي حمل بندي پروژه گرفته است، اولويت

هاي بودجه و زمان اجراي پروژه انجام شده است.  محدوديت

گيري چند  هاي تصميم ه با استفاده از روشها در اين مطالع آن

ونقل در ايالت  هاي حمل به ارزيابي پروژه (MCDM)معياره 

هاي  بندي پروژه اند. در اين مطالعه اولويت تگزاس پرداخته

انجام  TOPSISو  AHPهاي  مختلف با استفاده از روش

براي تعيين  AHPها در مطالعه خود از روش  گرفته است. آن

هاي مورد نظر خود با استفاده از مقايسه زوجي وزن معيار

 TOPSISاند و سپس با بكارگيري روش  معيارها پرداخته

 & Shelton)ها انجام گرفته است.  بندي نهايي پروژه اولويت

Medina, 2010)  

توسط هاموركو و  2020همچنين در پژوهشي كه در سال 

هاي  هبندي اجراي پروژ همكارانش انجام گرفته است، اولويت

ونقل همگاني در شهرهاي در حال توسعه مورد  توسعه حمل

ها در مطالعه خود معيارهاي  بررسي قرار گرفته است. آن

بندي  محيطي و اجتماعي را جهت اولويت اقتصادي، زيست

اجراي سه گزينه استفاده از اتوبوس برقي، سيستم قطار سبك 

ي شبكه ساز شهري و استفاده از وسايل نقليه مدرن و بهينه

اند. هاموركو و همكارانش در  ونقل همگاني در نظر گرفته حمل

جهت تعيين وزن معيارهاي مورد  AHPمطالعه خود از روش 

 Fuzzyنظر خود استفاده كردند و سپس با استفاده از روش 

TOPSIS بندي اجراي راهكارهاي مورد نظر خود  به اولويت

  )Hamurcu and Eren, 2020(اند.  پرداخته

بندي اجراي راهكارها  العات زيادي در خصوص اولويتمط

ونقلي انجام گرفته است. اين امر با  هاي حمل در انجام پروژه

توجه به كمبود منابع، همچون منابع مالي و بودجه، منابع انساني 

محيطي،  هاي زيست و همچنين مسائل و محدوديت

اس ناپذير است. مطالعات بسياري در اين زمينه براس اجتناب

پرسشگري از خبرگان و متخصصين و عموم مردم در زمينه 

اجراي راهكارها انجام گرفته است. در اين پژوهش نيز با 

پرسشگري از متخصصين و خبرگان به احصاء مشكالت و 

رو پرداخته شده و عملگرهاي سرويس اجراي  هاي پيش چالش

  ونقل هوشمند در شهرهاي ايران  هاي حمل معماري سيستم

هاي اجرايي  بودجه و ساير محدوديت  جه به محدوديتبا تو

  بندي گرديده است.  جهت اجراي بهينه اولويت

  
 وند انجام پژوهشر-3

در اين پژوهش در ابتدا با استفاده از منابع مختلف در    

دسترس اعم از بررسي الگوهاي رفتاري كاربران، مطالعات 

  فرادست، نظرات كاربران و كارشناسان و ديگر منابع، معضالت 

   ونقل حملو مشكالت پيش رو در حوزه هوشمندسازي 

و همچنين برخي اهداف هوشمندسازي شناسايي گرديده است. 

چنين با بررسي مطالعات فرادست و مطالعات مشابه انجام هم

ونقل،  شده در كشورهاي موفق در حوزه هوشمندسازي حمل

اي از  ونقل هوشمند و همچنين مجموعه نيازهاي مرتبط با حمل

يك از نيازهاي سرويس مربوط به هرعملگرهاي 

ي و ونقل حملهوشمندسازي، كه توانايي رفع نيازهاي 

  داشته باشد، شناسايي و تعيين گرديد.  هوشمندسازي را

هايي جهت  نامه در گام بعدي انجام پژوهش، پرسش

امتيازدهي به اين اهداف و نيازهاي هوشمندسازي در اختيار 
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هاي اين  كارشناسان و متخصصين قرار گرفته و سپس داده

بندي اجراي  گري توسط روش كوداس جهت اولويت پرسش

 ونقل حملهاي  اي سيستمه عملگرهاي سرويس در پروژه

  هوشمند در شهرهاي كشور مورد استفاده قرار گرفته است. 

بندي  راي اولويتبا توجه به پرسشگري انجام شده ب

براساس نقش اين عملگرها در تحقق  عملگرهاي سرويس

ونقل  هاي حمل براي سيستم اهداف در نظر گرفته شده

ه شده يارا، جداول مربوط به اين روش حل در ادامه هوشمند

ي كه از ديدگاه كارشناسي عملگرهاي سرويساست. هر يك از 

هاي  شونده، تأثير بيشتري در تحقق اهداف سيستم افراد مصاحبه

ITS  داشته است از اولويت بيشتري جهت بهبود شرايط و

هاي  گام 1شكل در هاي الزم برخوردار است.  گذاري سرمايه

  ه شده است. يانجام مطالعه ارا

  

  روند انجام مطالعه. 1شكل 

  

را بايد در قالب ارتقاي  ITSاهداف كلي و اصلي پيشبرد 

ايمني معابر، كاهش تعداد و شدت تصادفات، افزايش سهم 

ونقل همگاني، بهبود وضعيت ترافيكي معابر، كاهش  حمل

(وزارت راه و  آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت و ... دانست

جهت  .)1389, يو فناور قاتيمعاونت آموزش، تحق ،يترابر

  ، در ابتدا نقطه نظرات ITSتعيين معيارهاي توسعه خدمات 

  و پيشنهادات، نيازها و انتظارات مديران، كارشناسان 

ونقل برداشت و بررسي شده  كنندگان از شبكه حمل و استفاده



 1401، زمستان 73، سال نوزدهم، دوره چهارم، شماره ونقل حملفصلنامه علمي پژوهشنامه 

 

137 

است. همچنين شرايط ترافيكي شبكه معابر و مشكالت 

ونقل كنوني در كشور مورد ارزيابي قرار گرفته است. پس  حمل

كشور، نيازهاي مرتبط با ونقل در  از احصاء مشكالت حمل

در كشور جهت حل مشكالت احصاء شده  ITSراهكارهاي 

هاي انجام شده  تعيين گرديده است. همچنين با مطالعه پژوهش

در ساير  ITSدر دنيا و بررسي مباحث روز و مطرح در زمينه 

كشورها، و با در نظر گرفتن مشكالت و نيازها و همچنين 

در كشور،  ITSونقل و  لنظرسنجي از خبرگان در امر حم

معيارهاي مورد نظر و عملگرهاي سرويس مورد نظر جهت 

   بندي تعيين گرديده است. اولويت

  پس از تعيين معيارهاي مورد نظر و عملگرهاي سرويس، 

ونقل كشور،  با انجام پرسشگري از خبرگان و متخصصان حمل

بندي عملگرهاي  مقايسه زوجي معيارهاي تعيين شده و اولويت

سرويس با توجه به معيارهاي ذكر شده انجام گرفته است. وزن 

معيارهاي تعيين شده با در نظر گرفتن نتايج حاصل از 

شده  برآوردمقايسه زوجي پرسشگري و با استفاده از روش 

هاي  گانه تعريف شده براي پيشبرد سامانه15 است. معيارهاي

  . ه شده استيارا 3جدول  در ونقل هوشمند حمل

  ونقل هوشمند هاي حمل معيارهاي توسعه سامانه .3جدول 

 معيارهاي هوشمندسازي

مسافر و توريست به نقاط مختلف شهر بخصوص نقاط گردشگري در شهر اصفهان ونقل حملهوشمند نمودن   

هوشمند فعلي شهر اصفهان ونقل حملهاي  استفاده مناسب از سيستم  

شهر اصفهانتوسعه و يكپارچه سازي نظام هاي هوشمند   

ونقل هوشمند پاك توسعه حمل  

 كاهش تلفات و جراحات تصادفات در معابر هوشمند

 كاهش تخلفات شهروندان در شهر اصفهان با توسعه ابزارهاي ثبت تخلف

 بهبود وضعيت امدارساني هوشمند در معابر شهر اصفهان

 روان سازي ترافيك در معابر شهر اصفهان

اي اي و غير حاشيه هاي حاشيه مديريت هوشمند پاركينگ  

هوشمند براي همه كاربران ونقل حملارتقاي خدمات   

ونقل حملهاي  وري سيستم ها و افزايش بهره كاهش هزينه  

روي در شهر اصفهان هوشمند انسان محور و پياده ونقل حملتوسعه   

ي براي همه كاربرانونقل حملدسترسي به اطالعات ترافيكي و   

همگاني در شهر اصفهان ونقل حملبهبود وضعيت   

 جابجايي هوشمند بار و كاال در شهر اصفهان

  

  

بندي اجراي عملگرهاي سرويس در اين  جهت اولويت

10مطالعه از روش 
CODAS  استفاده شده است. روش

ه شده است. در اين يارا 2016كوداس براي اولين بار در سال 

هاي مختلف با استفاده از دو شاخص  ت گزينهبيمطلو روش

 11شود. شاخص اول مربوط به فاصله اقليدسي سنجيده مي

آل منفي و شاخص دوم فاصله  هاي مورد نظر از ايده گزينه

آل منفي خواهد بود. بديهي است كه گزينه با  از ايده 12تاكسي

. تري خواهد بود آل منفي گزينه مطلوب فاصله بيشتر از ايده

 Ghorabaee et( هاي اين روش در ادامه آمده است گام

al.,2016(..  

  

  

  سازي ماتريس تصميم گام صفر: آماده
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 ها يافتهو  نتايج-4
در اين بخش از پژوهش به بررسي نتايج پرسشگري انجام    

بندي عملگرهاي  شده از متخصصين و محاسبات اولويت

طور كه در  سرويس پيشنهادي پرداخته شده است. همان

مطالعه بيان شده است، عملگرهاي سرويس هاي پيشين  بخش

مورد نظر با توجه به مشكالت و نيازمندهاي احصاء شده در 

ونقل هوشمند  هاي حمل ونقل و توسعه سيستم خصوص حمل

خصوص شهر اصفهان و همچنين ه در شهرهاي كشور و ب

بررسي مطالعات فرادست و مطالعات انجام شده در ساير 

  كشورها پيشنهاد شده است. 

اي اطالق  عملگرهاي سرويس اصطالحاً به خدمات ويژه  

جهت برطرف نمودن  ونقل حملگردد كه به كاربران سيستم  مي

گردد. جهت رفع نيازهاي  ه مييها ارا ونقلي آن نيازهاي حمل

، در اين ونقل حملاحصاء شده مرتبط با حوزه هوشمندسازي 

  مطالعه عملگرهاي سرويس پيشنهادي در 

  

 

پس از انجام پرسشگري از خبرگان و  است.ه شده يارا 4 جدول

دست ه متخصصين، ابتدا وزن هر يك از معيارهاي مورد نظر ب

آمده است. وزن معيارهاي تعيين شده با در نظر گرفتن نتايج 

قايسه زوجي محاصل از پرسشگري و با استفاده از روش 

گانه تعريف شده براي پيشبرد 15 برآورد شده است. معيارهاي

دست آمده از ه و وزن ب ونقل هوشمند هاي حمل سامانه

  .ه شده استيارا 5جدول در  پرسشگري
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 عملگرهاي سرويس  .4جدول 

  عملگرهاي سرويس  ونقل در شهرهاي كشور نيازهاي هوشمندسازي حمل

  مديريت ترافيك و پاركينگ

  كنترل ترافيك •

  مديريت تقاضا •

  اطالعات محيطي •

  مديريت ترافيك •

  مديريت ايمني و بحران

  سوانحمديريت تصادفات و  •

  اعمال قانون •

  مديريت شرايط اضطرار •

  همگاني ونقل حملمديريت 

  همگاني ونقل حملسازي عمليات  هماهنگ •

  همگاني ونقل حملريزي خدمات  برنامه •

  همگاني ونقل حملپايش ناوگان  •

  دسترسي اضطراري به خط ويژه اتوبوس •

  همگاني ونقل حملكنترل ناوگان  •

  توريست و مسافر ونقل حملمديريت 

  رساني خدمات و رويدادها اطالع •

  تدوين برنامه سفر •

  پشتيباني سفر •

  ه اطالعات مسافرينيارا •

  مديريت عوارض و پرداخت

  هاي الكترونيكي انجام و پيگيري تراكنش •

  همگاني ونقل حملتسهيالت انتقال كرايه و اعطاي مجوز استفاده از  •

  مديريت درآمدها •

  اعتباري كاربران معابرهاي  ها و كارت تسهيالت مديريت حساب •

  مديريت تعرفه و حقوق دسترسي •

  امور قراردادهاي خدمات •

  كنترل و پايش كفايت اعتبار و مجوزهاي دسترسي •

  مديريت يكپارچه اطالعات

  هاي تصادفات مديريت داده •

  همگاني ونقل حملهاي  مديريت داده •

  هاي ترافيكي مديريت داده •

  ها مديريت ساير داده •

  سوار مديريت عابر پياده و دوچرخه •  پاك ونقل حملمديريت 

  بار ونقل حملمديريت 

  مديريت ناوگان باري •

  مديريت مراكز بار •

  بار ونقل حملمديريت اجزاي  •

  مديريت مواد خطرناك •
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  شهر اصفهان براي كالن ونقل هوشمند هاي حمل معيارهاي توسعه سامانه .5جدول 

 معيارهاي هوشمندسازي وزن

مسافر و توريست به نقاط مختلف شهر بخصوص نقاط گردشگري در شهر اصفهان ونقل حملهوشمند نمودن  0/55  

هوشمند فعلي شهر اصفهان ونقل حملهاي  استفاده مناسب از سيستم 0/86  

 اصفهانهاي هوشمند شهر  توسعه و يكپارچه سازي نظام 0/64

نقل هوشمند پاكو توسعه حمل 0/74  

 كاهش تلفات و جراحات تصادفات در معابر هوشمند 0/91

 كاهش تخلفات شهروندان در شهر اصفهان با توسعه ابزارهاي ثبت تخلف 0/75

 بهبود وضعيت امدارساني هوشمند در معابر شهر اصفهان 0/92

 روان سازي ترافيك در معابر شهر اصفهان 0/87

اي اي و غير حاشيه هاي حاشيه مديريت هوشمند پاركينگ 0/43  

هوشمند براي همه كاربران ونقل حملارتقاي خدمات  0/57  

ونقل حملهاي  وري سيستم ها و افزايش بهره كاهش هزينه 0/82  

روي در شهر اصفهان هوشمند انسان محور و پياده ونقل حملتوسعه  0/51  

ي براي همه كاربرانونقل حملدسترسي به اطالعات ترافيكي و  0/83  

همگاني در شهر اصفهان ونقل حملبهبود وضعيت  0/89  

 جابجايي هوشمند بار و كاال در شهر اصفهان 0/56

  

دار با  پس از محاسبه وزن معيارها، ماتريس نرمال وزن

) محاسبه شده است. الزم به ذكر 3) و (2استفاده از روابط (

است كه تمام معيارهاي در نظر گرفته شده معيارهاي مثبت 

  دار محاسبه شده  بوده است. بخشي از ماتريس نرمال وزن

پس از تعيين ماتريس نرمال ه شده است. يارا 6جدول در 

) 4آل منفي با استفاده از روابط ( دار، ماتريس فاصله از ايده وزن

) محاسبه شده است. در گام بعدي فاصله اقليدسي و 5و (

ا استفاده از فاصله تاكسي عملگرهاي سرويس پيشنهاد شده ب

) محاسبه شده است. نتايج حاصل از محاسبه 7) و (6رابطه (

فاصله اقليدسي و فاصله تاكسي عملگرهاي سرويس در ادامه 

  ارايه شده است.  7جدول در 

  

  دار محاسبه شده قسمتي از ماتريس نرمال وزن .6جدول 

  

هوشمند نمودن 
حمل
 

ونقل
 

ف 
ط مختل

ت به نقا
مسافر و توريس

صفهان
ي در شهر ا

ط گردشگر
ص نقا

صو
شهر بخ

  

ي 
ب از سيستمها

استفاده مناس
حمل
 

ونقل
 

ي شهر 
هوشمند فعل

صفهان
ا

  

توسعه و 
صفهان

ي هوشمند شهر ا
ي  نظام ها

يكپارچه ساز
  

ك
توسعه حمل  و نقل هوشمند پا

  

ت در معابر هوشمند
صادفا

ت ت
ت و جراحا

ش تلفا
كاه

  

ي 
صفهان با توسعه ابزارها

ت شهروندان در شهر ا
ش تخلفا

كاه

ف
ت تخل

ثب
  

صفهان
ي هوشمند در معابر شهر ا

ت امدارسان
ضعي

بهبود و
  

ك در معابر شهر 
ي ترافي

روان ساز
صفهان

ا
  

  0/06  0/44  0/61  0/67  0/53  0/56  0/43  0/48  هاي الكترونيكي انجام و پيگيري تراكنش

  0/69  0/83  0/27  0/79  0/5  0/52  0/5  0/44هاي اعتباري كاربران  ها و كارت تسهيالت مديريت حساب
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  معابر

  0/77  0/28  0/41  0/57  0/51  0/35  0/72  0/54  هاي تصادفات مديريت داده

  0/8  0/48  0/38  0/54  0/4  0/37  0/53  0/13  ونقل همگاني هاي حمل دادهمديريت 

  0/58  0/11  0/43  0/34  0/29  0/56  0/11  0/46  مديريت ترافيك

  0/87  0/14  0/31  0/14  0/25  0/05  0/59  0/11  ارائه اطالعات مسافرين

  0/61  0/19  0/32  0/29  0/65  0/61  0/05  0/14  كنترل ترافيك

ونقل  و اعطاي مجوز استفاده از حمل تسهيالت انتقال كرايه

  همگاني
0/05  0/86  0/14  0/56  0/29  0/24  0/16  0/41  

  0/17  0/1  0/1  0/17  0/51  0/23  0/38  0/14  مديريت مواد خطرناك

  0/24  0/68  0/53  0/26  0/73  0/63  0/56  0/55  ونقل همگاني پايش ناوگان حمل

  0/25  0/92  0/1  0/41  0/06  0/3  0/27  0/12  مديريت شرايط اضطرار

  0/25  0/2  0/6  0/88  0/49  0/51  0/35  0/29  هاي ترافيكي مديريت داده

  0/71  0/74  0/62  0/37  0/6  0/08  0/21  0/05  پشتيباني سفر

  0/87  0/12  0/54  0/1  0/08  0/29  0/37  0/09  مديريت تقاضا

  0/52  0/22  0/75  0/44  0/22  0/11  0/24  0/29  مديريت ناوگان باري

 شهر اصفهان براي كالن عملگرهاي سرويس با استفاده از روش كوداس محاسبه فاصله اقليدسي و فاصله تاكسي .7جدول 

  عملگر سرويس
فاصله 

  اقليدسي
  فاصله تاكسي

97/1  مديريت تصادفات و سوانح  55/6  

54/6 1/82  هاي تصادفات مديريت داده  

25/6 1/80  ونقل همگاني پايش ناوگان حمل  

28/6 1/72  اعمال قانون  

 5/90 1/83  اطالعات محيطي

 5/65 1/67  رساني خدمات و رويدادها اطالع

 5/59 1/66  ونقل همگاني سازي عمليات حمل هماهنگ

 5/57 1/56  ونقل همگاني ريزي خدمات حمل برنامه

 5/55 1/60  هاي الكترونيكي انجام و پيگيري تراكنش

62/1  ونقل همگاني حملكنترل ناوگان   38/5 

59/1  مديريت درآمدها  26/5  

56/1  ونقل همگاني هاي حمل مديريت داده  19/5  

58/1  تدوين برنامه سفر  12/5  

59/1  ها و حقوق دسترسي مديريت تعرفه  05/5  

59/1  هاي اعتباري كاربران معابر هاي و كارت تسهيالت مديريت حساب  97/4  

61/1  امور قراردادهاي خدمات  93/4  

57/1  ونقل همگاني تسهيالت انتقال كرايه و اعطاي مجوز استفاده از حمل  95/4  

44/1  كنترل و پايش كفايت اعتبار و مجوزهاي دسترسي  01/5  

49/1  ها مديريت ساير داده  61/4  

44/1  مديريت عابر پياده و دوچرخه  60/4  

41/1  هاي ترافيكي مديريت داده  64/4  
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  عملگر سرويس
فاصله 

  اقليدسي
  فاصله تاكسي

45/1  پشتيباني سفر  43/4  

35/1  مديريت ترافيك  42/4  

42/1  ارائه اطالعات مسافرين  20/4  

43/1  مديريت تقاضا  09/4  

36/1  مديريت شرايط اضطرار  18/4  

36/1  كنترل ترافيك  17/4  

28/1  مديريت ناوگان باري  20/4  

27/1  دسترسي اضطراري به خط ويژه اتوبوس  83/3  

25/1  مديريت مراكز بار  59/3  

02/1  مواد خطرناك مديريت  07/3  

01/1  ونقل بار مديريت اجزاي حمل  03/3  
  

ها  پس از محاسبه فاصله اقليدسي و فاصله تاكسي گزينه

) 10) تا (8ها با استفاده از روابط ( ماتريس ارزيابي نسبي گزينه

محاسبه شده است. بخشي از محاسبات مربوط به ماتريس 

  ه شده است. يارا 8جدول  ها در ادامه در نسبي گزينهارزيابي 

  ها قسمتي از ماتريس ارزيابي نسبي گزينه .8جدول 

  

ي 
انجام و پيگير

ش
تراكن

 
ي

ي الكترونيك
ها

  

ب
ت حسا

ت مديري
ال

تسهي
 

ت
ي و كار

ها
 

ي كاربران 
ي اعتبار

ها

معابر
  

ت داده
مديري

 
ت

صادفا
ي ت

ها
  

ت داده
مديري

 
ي حمل

ها
 

ي
ونقل همگان

  

ك
ت ترافي

مديري
  

ت مسافرين
العا

ارائه اط
  

ك
كنترل ترافي

  

ي مجوز استفاده از حمل
ت انتقال كرايه و اعطا

ال
تسهي

 
ونقل 

ي
همگان

  

  0/62  1/619  1/524  1/384  0/403  1/211-  0/004  0  هاي الكترونيكي پيگيري تراكنشانجام و 

هاي  هاي و كارت تسهيالت مديريت حساب

  اعتباري كاربران معابر
-0/004  0  -1/797  -0/183  0/799  0/938  1/034  0/02  

  1/831  2/831  2/735  2/595  1/614  0  1/797  1/211  هاي تصادفات مديريت داده

  0/018-  1/217  1/121  0/981  0  1/614-  0/183  0/403-  ونقل همگاني هاي حمل دادهمديريت 

  0/764-  0/012-  0/14  0  0/981-  2/595-  0/799-  1/384-  مديريت ترافيك

  0/904-  0/096  0  0/14-  1/121-  2/735-  0/938-  1/524-  ارائه اطالعات مسافرين

  1-  0  0/096-  0/012  1/217-  2/831-  1/034-  1/619-  كنترل ترافيك

تسهيالت انتقال كرايه و اعطاي مجوز استفاده از 

  ونقل همگاني حمل
-0/62  -0/02  -1/831  0/018  0/764  0/904  1  0  
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در آخرين گام پس از محاسبه ماتريس ارزيابي نسبي 

ها، نمره ارزيابي عملگر سرويس مورد نظر با توجه به  گزينه

بندي  ) محاسبه شده و عملگرهاي سرويس اولويت11رابطه (

بندي عملگرهاي  اولويت 9جدول شده است. در ادامه در 

ه شده يارا CODASبندي  سرويس با استفاده از روش اولويت

  است. 

 شهر اصفهان براي كالن روش كوداس بندي عملگرهاي سرويس با استفاده از نتايج حاصل از اولويت .9جدول 

  عملگر سرويس
فاصله 

  اقليدسي
  اولويت Hانديس   فاصله تاكسي

97/1  مديريت تصادفات و سوانح  55/6  58/67  1 

54/6 1/82  هاي تصادفات مديريت داده  61/73 2 

25/6 1/80  ونقل همگاني پايش ناوگان حمل  19/52  3 

28/6 1/72  اعمال قانون  78/50  4 

65/42 5/90 1/83  محيطي اطالعات  5 

12/29 5/65 1/67  رساني خدمات و رويدادها اطالع  6 

76/26 5/59 1/66  ونقل همگاني سازي عمليات حمل هماهنگ  7 

15/22 5/57 1/56  ونقل همگاني ريزي خدمات حمل برنامه  8 

18/21 5/55 1/60  هاي الكترونيكي انجام و پيگيري تراكنش  9 

62/1  ونقل همگاني حملكنترل ناوگان   38/5 64/18  10 

59/1  مديريت درآمدها  26/5  41/13  11 

56/1  ونقل همگاني هاي حمل مديريت داده  19/5  86/10  12 

58/1  تدوين برنامه سفر  12/5  51/9  13 

59/1  ها و حقوق دسترسي مديريت تعرفه  05/5  01/8  14 

59/1  كاربران معابرهاي اعتباري  هاي و كارت تسهيالت مديريت حساب  97/4  96/5  15 

61/1  امور قراردادهاي خدمات  93/4  22/5  16 

57/1  ونقل همگاني تسهيالت انتقال كرايه و اعطاي مجوز استفاده از حمل  95/4  21/5  17 

44/1  كنترل و پايش كفايت اعتبار و مجوزهاي دسترسي  01/5  39/1-  18 

49/1  ها مديريت ساير داده  61/4  72/9-  19 

44/1  مديريت عابر پياده و دوچرخه  60/4  94/11-  20 

41/1  هاي ترافيكي مديريت داده  64/4  03/12-  21 

45/1  پشتيباني سفر  43/4  12/16-  22 

35/1  مديريت ترافيك  42/4  17/21-  23 

42/1  ارائه اطالعات مسافرين  20/4  03/24-  24 

43/1  مديريت تقاضا  09/4  03/27-  25 

36/1  اضطرارمديريت شرايط   18/4  63/27-  26 

36/1  كنترل ترافيك  17/4  96/27-  27 

28/1  مديريت ناوگان باري  20/4  00/30-  28 

27/1  دسترسي اضطراري به خط ويژه اتوبوس  83/3  60/41-  29 

25/1  مديريت مراكز بار  59/3  44/50-  30 

02/1  مديريت مواد خطرناك  07/3  25/74-  31 

01/1  بارونقل  مديريت اجزاي حمل  03/3  65/75-  32 
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 گيري نتيجه-5

بررسي نيازهاي هوشمند سازي و با در نظر گرفتن  با  

 ، نبود ونقلي شهرهاي كشور مشكالت حملچون  معيارهايي

، ونقل هوشمند موجود در شهرها هاي حمل و نقص سيستم

ها و بسترهاي موجود و درنظر گرفتن نسبت سود به  زيرساخت

بندي  اولويت كوداسهزينه با توجه به نتايج حاصل از مدل 

بدست آمده است. ضروري است كه در  عملگرهاي سرويس

ونقل  هاي حمل اجراي طرح هاي مربوط به بهبود شرايط سيستم

عواملي ديگر همچون زمان اجراي  در شهرهاي كشورهوشمند 

 سهولت اجراي پروژه، تعداد نيروي انساني موردنياز و ... پروژه، 

نظر گرفته شود. همانطور كه قابل مشاهده است، عملگرهاي 

مديريت ايمني و بحران، شامل  سرويس مرتبط با نيازهاي

هاي  ، مديريت داده58/67با انديس  مديريت تصادفات و سوانح

همگاني  ونقل پايش ناوگان حملو  73/61با انديس  تصادفات

باالترين اولويت را در بين كليه عملگرهاي  19/52با انديس 

گذاري و  دهنده عدم وجود سياست اين امر نشان. نددار سرويس

ريزي ترافيكي در  ريزي مديريت بحران در برنامه برنامه

شهر اصفهان است كه نيازمند اجراي زودهنگام  كالن

ريزي  برنامههاي مرتبط با ايمني كاربران معابر و  سياست

مديريت بحران جهت پاسخگويي سريع به سوانح، افزايش 

سطح ايمني در معابر و كاهش تراكم در شبكه در هنگام وقوع 

ريزي جهت مديريت و پايش  . بنابراين برنامهاستسوانح 

  سازي، تحليل  اطالعات تصادفات و انجام اقدامات ايمن

  و استحصال داليل وقوع تصادفات در معابر شهري مبتني 

شامل  ITSهاي  بر پايگاه جامع اطالعات، بروزرساني سيستم

ياب خودروهاي امدادي،  هاي ثبت تخلف، موقعيت سيستم

هاي  ها، ارتقاء و توسعه سامانه تعمير و نگهداري مداوم سيستم

هاي  مانهثبت خودكار وقايع و همچنين مكانيزاسيون ارتباط سا

ITS  در مديريت ايمني و بحران از موراد ضروري جهت بهبود

عملكرد شبكه در هنگام وقوع بحران خواهد بود. همچنين قابل 

ونقل  مشاهده است كه عملگرهاي سرويس مرتبط با حمل

سازي  ونقل همگاني، هماهنگ همگاني شامل پايش ناوگان حمل

ونقل  مات حملريزي خد ونقل همگاني و برنامه عمليات حمل

دهنده اهميت  همگاني از اولويت بااليي برخوردار بوده كه نشان

ونقل هوشمند در راستاي توسعه  هاي حمل توسعه سيستم

ونقل همگاني در شهرهاي كشور است. اين امر  استفاده از حمل

همگاني و افزايش  ونقل حملهاي  مستلزم توسعه زيرساخت

دهد. همچنين اجراي  ان ميرا نش ونقل حملاستفاده از اين مد 

تواند  رساني به مسافران، كه مي هاي مرتبط با اطالع سياست

منجر به كاهش تراكم در شبكه شده و افزايش استفاده از 

همگاني را در پي داشته باشد، نيز در اولويت بااليي  ونقل حمل

بندي انجام شده براي  اولويت از اجرا قرار گرفته است.

ونقل هوشمند در اين  هاي حمل ستمعملگرهاي سرويس سي

مطالعه با توجه به مسائل و مشكالت احصاء شده براي شهر 

اصفهان در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه 

محيطي در همه  هاي منابع مالي، تجهيزات و زيست محدوديت

هاي مشترك  شهرهاي كشور وجود داشته و با توجه به سياست

تواند به ساير شهرهاي  بندي مي يتموجود در كشور، اين اولو

بندي  طور كه ذكر شد، اولويت كشور نيز تعميم داده شود. همان

عملگرهاي سرويس با در نظر گرفتن نيازهاي هوشمندسازي و 

هوشمند انجام گرفته  ونقل حملهاي  اهداف توسعه سيستم

جايي كه تحقق برخي از اهداف و عملگرها نيازمند  است. از آن

آوري و ثبت اطالعات يا جلب  ايي مانند جمعنيازه پيش

بندي  گذاران است، در اولويت همكاري پيمانكاران و سرمايه

هوشمند در شهرهاي كشور  ونقل حملهاي  اجراي سياست

شود كه اين مورد نيز مورد توجه كارشناسان قرار  پيشنهاد مي

 ها با استفاده از سازي آن گيرد. ضروري است كه اهدافي كه پياده

پذير است  هاي موجود در مدت زمان كوتاه امكان زيرساخت

 جهت فراهم آوردن شرايط الزم براي تحقق ديگر اهداف، 

هوشمند  ونقل حملهاي  در برنامه كوتاه مدت اجراي سيستم

مورد توجه قرار گيرند. اين مطالعه يك رويكرد سيستماتيك را 

سعه بندي و انتخاب عملگرهاي سرويس در تو براي اولويت

دهد كه در  ونقل هوشمند در كشور را ارائه مي هاي حمل سيستم

هاي كشور  هاي مختلف نيازها و سياست آن بررسي جامع جنبه

هاي موجود و دانش تخصصي، هدف نهايي اين  و برنامه

رود كه اين  رويكرد سيستماتيك بوده است. از اين رو انتظار مي

هاي  اراي ويژگيروش به راحتي در كشورهاي در حال توسعه د

اجتماعي و جمعيت شناختي قابل استفاده  -مشابه اقتصادي

  باشد. بعالوه با توجه به اينكه در كشورهاي در حال توسعه، 

ونقل  هاي كلي كشور در زمينه حمل نه تنها شناسايي سياست

محيطي، فرهنگي،  بسيار مهم است بلكه بايد مسائل زيست

جود در كشورها در هاي مو ساختار اقتصادي و زيرساخت

هاي  گيري لحاظ شود، براي اجراي موفق سيستم تصميم

شود كه در مطالعات آتي  ونقل هوشمند پيشنهاد مي حمل

گيري  محيطي و فرهنگي نيز در تصميم هاي زيست محدوديت

ونقل هوشمند مورد توجه و ارزيابي  هاي حمل در اجراي سيستم

  قرار گيرد.
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ABSTRACT  

The lack of unified strategy in applying intelligent transportation systems, will lead to 

inconsistent relation between related organizations and consequently decrease efficiency and 

productivity. Therefore, due to financial, manpower, equipment and time resources 

constraints, ITS project prioritization is very imperative issue. Generally, organizations pursue 

their goals and visions for survival in business markets by choosing appropriate projects and 

executing them effectively. Therefore, project selection in project-based organizations is a 

vital and dynamic decision. In this study, first, transportation problems have been determined 

and then a survey exploring the expert’s opinion was conducted. Also, given the impacts of 

the predefined goals on ITS service providers and their impact on their realization in the city 

of Isfahan, ITS service providers have been prioritized using CODAS method. This research 

denotes a threshold function to recognize the equality of two service providers, their 

Euclidean distances and Taxicab distance. And then the relative assessment matrix has been 

constructed.  According to the results of this study, accident management, accident data 

management and public transport fleet monitoring have the highest priority. This indicates 

that taking appropriate action to manage safety and crisis management is a vital decision and 

needs appropriate planning in our country, Iran.  
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