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 هب: تقدیم

کارم.  تقدیم هب پدر و ماردصبور ،مهربان و فدا

 خوارهان ورباردان زعزیمتقدیم هب 

 هب پاس تعبیر عظیم و انسانیشان از کلمه ایثار و ازخودگذشتیگی.

 هب پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان هک رد این سردرتین روزگاران بهترین ابیتشپن است .

 اید.هب پاس قلب اهی زبرگشان هک فریاد رس است و سرگردانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می گر 

 وهب پاس محبت  اهی بی ردیغشان هک رهگز فروکش نمیکند.
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 تقدری وتشکر

 

 لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ...

، ستایش و سپاس مخصوص توست ... وندا  خدا

 

 ربخود می دانم هک از تمامی زعزیانی هک رد این راه مرا یاری نموده و با ابیتشپنی خویش اینجانب

همیشگی خود 
 ساخته اند  بدینوسیله تشکر و قدردانی نمایم.را مدیون 

 آاقی دکتر احمد کسرایی با سپاس و تشکر ازجناب 

 هک با راهنماییهای بی ردیغ خود انجام این مهم را ربمن میسر نمودند.

 وبا  سعه صدر و رهنموداهی دلسوزاهن هک رد تهیه ی  این تحقیق مرا مورد لطف خود قرار داده

گان را ازردگاه احدیت خوااهنم.تشکر و قدردانی   نموده موفقیت هم
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 چکیده

در سال  در شهر تهران  يدر حوزه حمل و نقل شهر اءیاش نترنتیا ریتأثپژوهش حاضر با هدف 

  يپژوهش کاربرد یموضوع و هدف اصل تیپژوهش حاضر با توجه به ماه انجام شده است. 1396_97

متخصصین در حوزه اینترنت  جامعه تحقیق شاملاست.  یهمبستگ -یفیها توص داده يبوده و از نظرگردآور

با استفاده ازفرمول نفر است.  620که تعداد آنها  هاي تهران است  در شهرداري اشیاء در حوزه حمل و نقل، 

 قیتحق نیدر ا يریگ روش نمونهجامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند  نیا ينفر از اعضا 237کوکران تعداد 

. ساخته محقق است هاي پرسشنامه ها، داده آوري.ابزارگرداستفاده شده است تصادفی ساده  يریگ از نمونه

 يبا استفاده از روشها  ییآمده و روابدست  7/0بیشتر از   پرسشنامه ییایپا یکرونباخ جهت بررس يآلفا

)اس پی اس ها از نرم افزار داده لیوتحل هیگرفت. به منظور تجز رقرا دییسازه مورد تا ییمحتوا و روا ییروا

در تاثیر معنی داري   ءایاش نترنتیا کاربرد دهد ینشان م قیتحق هاي افتهیاستفاده شده است. SPSS18اس(

داري بر کاهش  اینترنت اشیاء تاثیر معنی به طوري که داشته است. شهر تهراندر   يحوزه حمل و نقل شهر

داري بر کاهش ترافیک در شهر  اینترنت اشیاء تاثیر معنی (، r=0.624)هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد

داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران  اینترنت اشیاء تاثیر معنی (، r=0.841)تهران دارد

 r=0.618)داري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران دارد ء تاثیر معنی اینترنت اشیا (، r=0.774)دارد

ء تاثیر  نت اشیااینتر (، r=0.759)داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد ء تاثیر معنی اینترنت اشیا (،

 (. (r=0.544 داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد معنی

 

 اینترنت اشیاء، حمل و نقل، کاهش آلودگی هوا،ارتقاء ضریب ایمنی.: کلمات کلیدي
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 کلیات تحقیق
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 بیان مسئله 1-1

عنوان نقطه ي عطف گذر از جامعه صنعتی که شهر نشینی در آن رواج داشت به جامعه اطالعاتی که  اینترنت به

باشد. حضور اینترنت از اوایل دهه  مانند شهر الکترونیک نمایان شده می زمینه هاي ظهور آن در قالب موضوعاتی

در سال  با همکاري دانشگاه کالیفرنیا توسعه یافت. 1969میالدي در وزارت دفاع آمریکا شروع و در سال  1960

ال داده ها عمال کار غیر نظامی اینترنت با سرویس پست الکترونیک آغاز شد و به سرعت توانایی آن در ارس 1983

میلیون  2/3هزار شبکه اطالعاتی ،شامل  46در سراسر جهان  1990با سرعت بیشتر فراهم شد. در اواسط سال 

 (.1394اینترنت امکان تبادل اطالعات یافتند.)نمازي و همکاران،میلیون کاربر از طریق  25دستگاه رایانه و 

به برنامه توسعه فناوري اطالعات سنگاپور  ر جهان،اولین اقدام کالن و اساسی جهت ایجاد دولت الکترونیک د

میالدي،پروژه توسعه زیرساختار ملی آمریکا جهت  1993معطوف میگردد.پس از آن در سال  1992در سال 

گسترش زیرساختار فناوري ارتباطات و اطالعات،تدوین و راه اندازي شد. که در آن به شهرالکترونیک و اینترنت 

 ت.اشیا پرداخته شده اس

به معنی اتصال وسایل و اشیاء پیرامون خود به شبکه  IOT و یا در اختصار Internet of thing اینترنت اشیا یا

اینترنت در نظر گرفته می شود.در واقع اینترنت اشیاء شبکه اي از اشیاء فیزیکی یا چیزهاي تعبیه شده با قطعات 

توانند توسط تبادل اطالعات با تولید کننده، اپراتور و  ها مینالکترونیکی، نرم افزار، سنسورها و اتصاالت است كه آ

 (.1،2016هاي دیگر قادر به ارائه ارزش و خدمات بیشتر باشند)بایر و همکارانیا دستگاه

میالدي آغاز شد، اما اصطالح "اینترنت  90ي فناوري اینترنت اشیاء از اوایل دهه  که فعالیت در حوزه  با این

حدود  ،يالدیم 2017گارتنر، در سال  ي موسسه ینیب شیبر اساس پ .ارائه کرد 1999ن اشتون در سال اشیاء" را کوی

درصد  30، حدود 2016که نسبت به سال  يمتصل هستند. عدد نترنتیبه ا لهیوس ونیلیو چهارصد م اردیلیهشت م

 يها لیتحل ج،یچه به تدر اگر را پوشش دهد. لهیوس اردیلیم 20، حدود 2020در سال و .دهد ینشان م شیافزا

 اردیلی، حدود پنجاه م2020در سال  گریکدیمتصل به  لیباور هستند که تعداد وسا نیمطرح شده که بر ا يتر دیجد

 (.2،2016)واعض مهدوي دستگاه خواهد بود.

ها و حیوانات  هاي دیجیتال و مکانیکی، انسان هاي محاسبه، دستگاه اینترنت اشیا، سیستمی از کامپیوترها، ماشین

ي متمایز، در شبکه حضور دارند و سهم قابل توجهی از  است که هر کدام با یک کد مستقل و به عنوان یک وسیله

                                                 
1
 Baueret al 

2
 Vaez Mahdavi 
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فناوري اینترنت اشیاء  .شود نظارت مستقیم انسان انجام میتبادل اطالعات و رفتار و رابطه میان آنها، بدون دخالت و 

اي براي استفاده، تحلیل و بهبود  روز و لحظه است. دریافت، ثبت و ارسال اطالعاتِ به نیز با همین فلسفه توسعه یافته

 (1،2013. )پانگگیرد کنندگان انجام می ي مصرف محصوالت و خدمات و البته در نهایت براي استفاده

تواند "اشیاء" مختلف را به عنوان بخشی از "اینترنت اشیاء" قرار دهد. مشخصه هویتی و  یژگی اصلی میدو و

مختص به خود را خواهند داشت  (IP) ارتباط اینترنتی. هر کدام از این اشیاء هوشمند، یک آدرس پروتکل اینترنتی

یص شود. این اشیاء هوشمند، قادر خواهند بود پردازد، قابل تشخ تا ابزاري که به ارسال یا دریافت اطالعات می

 (.2،2007هایی را تشکیل دهند که توانایی ارتباط با یکدیگر را داشته باشند)جانگ سیستم

مشکل  .دهد ل مییشکتنیازهاي جابجایی انسان را  اساس زندگی نوین شهري وازطرفی، موضوع حمل و نقل 

 13267637جمعیتی بالغ بر با  در کالن شهر تهران بخصوصجهان و کشور ما نقل در شهرهاي بزرگ  حمل و

 شماره گذاري شدهکه میلیون خودرو در تهران 4بیش از و با تعداد  )95سال )سرشماري عمومی نفوس و مسکن

 واردمجاور درصد خودروهاي موجود از شهرهاي 25تا 20به تعداد روزانه  هاي کهتعداد خودرو همچنینو  است

 و ین، کاسبان، کارمندانجامعه اعم از مدیر فرادمسئله اي است که نحوه زندگی تمام اشوند،  این کالن شهر می

 دهد. ... را تحت شعاع خود قرار میو ینمحصل و یاندانشجو

، افراد جامعه از طرفی سبب بروز مشکالت زیست محیطی و هزینه بر عالوه بر اتالف وقت عضلاین م 

از عوارض حمل و تحمیل هزینه هاي گزاف اقتصادي و... بر جامعه و دولت می گردد.  و ترافیک، نبود جاي پارک

عدم و  يگاز اوزون و اثرات گلخانه ا هیتخل ،يدیاس يهوا، بارانها یآلودگتهران را می توان  شهرکالن نقل در 

 .سازند یرا آلوده م ستیز طیکه مح نامید هوا  تیفیو مقررات کنترل ک نیتوجه به قوان

دیگر در حمل و نقل عدم نبود فضاي کافی براي پارک خودرو اشاره نمود که ناشی ازافزایش تعداد  مشکل 

وسایل نقلیه، نگهداري ضعیف وسایل نقلیه و ...نامید. یکی دیگر از مشکالت و نگرانی هاي جدي مسئله اي به نام 

ها این مسئله در بین شهروندان تهرانی  ترافیک است. بویژه با شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشکده

تحمیل و  هاي مختلف  بیماري  ید تشد، گی هوا افزایش آلود سببترافیک جدي تر و حادتر می شود. پدیده 

با توجه به رشد روز افزون فناوري اطالعات و ارتباطات و حضور در . دگرد رمانی به جامعه می  هاي سنگین د هزینه

                                                 
1
 Pang 

2
Jung 
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هاي  سیم، منجر به رسیدن موج بعدي نوآوري هاي شبکه و ارتباطات بی شرفت فناوريیعصر حال گذر، همچنین پ

  .وابسته به اینترنت با عنوان اینترنت اشیا شده است

می باشد. سامانه هوشمند حمل  کننده از فناوري پیشرفته اینترنت اشیا  بیستمین کشور استفادهکشور ما به عنوان 

 امروزه و نقل، رفع آلودگی هوا، ترافیک و .... پروژه هاي مطرح شده در حوزه اینترنت اشیا می باشد. اینترنت اشیا

ه اطالعات به روز به رانندگان ئامکان ارا می باشد. این تکنولوژيبیشترین کاربرد در زمینه حمل ونقل شهري  داراي

، همانند تاکسی طراحی مسیرهاي خود به منظور تسریع در تردد و کاهش مصرف سوخت در جهتو شهروندان 

  .هاي هوشمند و بویژه اسنپ و تپسی را نامید

بنابراین با توجه به تحول و دگرگونی هایی که در اثر تغییرات سریع فناورانه در حوزه هاي مختلف زندگی 

مل روش نیز بکارگیري و نقل ها هاي و فناوري به و روز انسان در حال رخ دادن است، به تبع آن در صنعت ح

پیشرفته به سرعت در گسترش است، و رشد متعاقب آن استفاده ازوسایل نقلیه شخصی بطور چشمگیري افزایش 

 یافته است. 

این امر فشار حاصل بر شبکه هاي موجود حمل ونقل را چندین برابر نموده است. مسائل و مشکالت مربوط به 

نقل از قبیل تراکم، افزایش زمانهاي تلف شده، تصادفات، تخلفات، آلودگی هاي زیست محیطی، کاهش حمل و

یکی از مهمترین  منابع انرژي و روند رشد سریع تقاضاي حمل ونقل باعث شده تا تامین حمل و نقل ایمن و کارا

 (.1388یدر،)پورح مسائل پیش روي اغلب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه محسوب شود

هوشمندسازي و تجهیز ماشین آالت و دستگاه هاي مختلف به اینترنت اشیا در بین وسایل نقلیه توسط 

ایجاد شده است. با توجه به امتیازات این تکنولوژي موانعی نیز وجود دارد که سبب  سنسورهاي هوشمند شتاب

ه می توان اعتماد کاربران و مدیران به تسهیم گردیده است که بطور وسیع قابل استفاده نباشد از موانع مطرح شد

 (.1،2016و همکاران  تری)دم اطالعات، حریم شخصی و میزان آسانی استفاده را مطرح نمود.

بر همین اساس با بهره گیري از فناوري اطالعات در واقع امکان بهره وري بیشتر و یکپارچه سازي سیستم حمل 

ها، وسایل نقلیه، افرلد و کاالهاست. ولی فن  نقل به طور کلی شامل شبکهو نقل فراهم می آید. یک  سیستم حمل 

آوري اطالعات قادر است، تمامی این اجزا را به صورت یک سیستم یکپارچه در آورد. اگر اطالعات به صورت 

دن آسان و ارزان توسط تکنولوژي مدرن رد و بدل شود، سیستم امکان بیشتري براي بهینه شدن و مناسب عمل کر

 خواهد داشت.

                                                 
1
Dimiter et al. 
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هاي  اي داراي ویژگی لذا فناوري جدید و آینده محور اینترنت اشیا در گستره سامانه حمل و نقل  هوشمند جاده

اي از وسایل و  مذکور و همچنین قابلیت هایی به مراتب بیشتر خواهد بود، چرا که با اتصال و به هم پیوستن شبکه

در فضاي اینترنت در واقع می توان مدیریت حمل و نقل را به  امکانات فیزیکی سیستم حمل و نقل  هوشمند

 اي ندارد. مدیرانی هوشمند و خودکار ولی از جنس اشیا سپرد که تا کنون در تاریخ حمل و نقل سابقه

بر اساس اینترنت اشیا در حمل و نقل می توان همه وسایل نقلیه را براي اطمینان از ایمنی ردیابی نمود، مدیریت 

نقل هوشمند به اطالعات دستیابی ، بیشتر از وسیله نقلیه، اجراي رانندگی خودکار رو به و غیره، روند حمل و 

توانیم  رشدي است که در زمینه استراتژیك، اینترنت اشیا ایجاد خواهد کرد. در واقع، در زندگی واقعی ما می

داخت عوارض الکترونیکی بدون توقف در کاربردهاي خاصی را از اینترنت اشیا در حمل و نقل ببینیم، مانند پر

بزرگراه ها، سیستم هاي حمل و نقل هوشمند، زمان بندي و فرمان هاي اضطراري از طریق تلفن همراه، سیستم ضد 

سرقت وسیله نقلیه و غیره. اما اینها فقط آغاز کارند و هنوز یكشبکه بزرگ نیستند. در آینده، ما می توانیم ارتباط 

با همدیگر، بین اشخاص و وسایل نقلیه و بین وسایل نقلیه و جاده ها را به عنوان یك سیستم  بین وسایل نقلیه

بزرگ حمل و نقل هوشمند تصور کنیم، تا اینکه به حل بسیاري از مسائلی مانند ازدحام حمل و نقل، آلودگی محیط 

 (.2013، 1هوانگ و لی یوزیست و امنیت ترافیك بیانجامد)

مطرح شده ، در گستره سیستم حمل و نقل هوشمند بر اساس اینترنت اشیا، می توان یك با توجه به مباحث 

سرعت مطمئن را براي برخی جاده ها و نقاط حادثه خیز بر روي وسیله نقلیه تعریف کرد، در این صورت از طریق 

یر در قالب یك شبکه، کنترل و نظارت هوشمندانه و تعاملی جاده، وسیله نقلیه، دستگاه هاي هوشمند موجود در مس

 احتمال بروز حوادث جاده اي را کاهش داد.

با بیان این مسئله به  اینترنت اشیا تأثیري در حوزه حمل و نقل شهري در شهر تهران دارد؟ آیا  مسئله تحقیق:

 بیات اهداف و فرضیات آن می پردازیم.

 اهداف تحقیق  1-2

 حمل و نقل در شهر تهران. نهیبر کاهش هز ایاش نترنتیا ریتاث نییتع .1

 در شهر تهران. يشهر کیبر  کاهش تراف ء ایاش نترنتیا ریتاث نییتع .2

 در شهر تهران. هینقل لیوسا  یمنیا بیبر ارتقاء ضر ء ایاش نترنتیا ریتاث نییتع .3

 بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران. ء ایاش نترنتیا ریتاث نییتع .4

                                                 
1
Linna Huang, Chunli Liu 
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 هوا در شهر تهران. یبر کاهش آلودگ ء ایاش نترنتیا ریتاث نییتع .5

 در شهر تهران. ریبر کاهش تصادفات و مرگ و م ء ایاش نترنتیا ریتاث نییتع .6

 

 اهمیت  موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 1-3

توان آن را نادیده گرفت، زیرا کامپیوترها و  امروزه با توجه به روند گسترش تاثیر رایانه و اینترنت در زندگی، نمی

اینترنت بصورت یک بخش ضروري و غیر قابل چشم پوشی  درآمده اند و توجه به  اینترنت اشیا در راستاي دست 

 یافتن به زندگی بهتر و ایده آل یکی از مهمترین ضرورت هاي انجام چنین تحقیقاتی به شمار می آید.

ل و نقل هوشمند بر اساس این فناوري بنابراین با توسعه فناوري اینترنت اشیا، کاربردهاي بیشتر و بهتري از حم

وجود خواهد داشت این اهمیت زیادي در بهبود کیفیت مدیریت حمل و نقل و سطح مدیریت آن خواهد داشت. 

نخست، درک دقیقتر دستگاه هاي حسگر و دریافت کننده اطالعات از وسیله نقلیه براي نظارت بر جریان حمل و 

و اطالعاتی که به مرکز مدیریت حمل و نقل ارسال می شود. دوم، با قابلیت نقل با احتساب وضعیت حال آن وسیله 

باعث بهینه سازي همکاري جامع تر. وضعیت زیست محیطی جاده را به افراد در سفر ارائه می دهد به طوري که 

گردد. سوم، بیشتر در هوشمند سازي زیرساخت هاي جاده اي که تا حد زیادي از طریق  مسافرت اشخاص می

 مکانیسم هاي مدیریت و برنامه ریزي که باعث به حداکثر رساندن ایمنی شبکه حمل و نقل خواهد شد، کاربرد دارد.

از طرفی کاربرد فناوري اینترنت چیزها براي رسیدن به اهدف استراتژیك حمل و نقل باعث استفاده بهینه از منابع 

اي، ارتقا ضریب ایمنی وسایل نقلیه و جاده ها به سبب حمل و نقل خواهد شد. یعنی در جلوگیري از ترافیك جاده 

ارتباط درون شبکه اي وسایل هوشمند با هم، صرفه جویی در زمان سفرها به دلیل انتخاب هوشمندانه سریعترین 

مسیر براي رسیدن به مقصد از طریق تعامل وسایل نقلیه، پالک هاي هوشمند، کاهش مصرف سوخت، دي اکسید 

تواند چشم انداز روشنی  لخانه اي و خیلی از موارد دیگر، از این طریق فناوري اینترنت چیزها میکربن و گازهاي گ

از آینده حمل و نقل هوشمند را به تصویر بکشد. در عین حال مسافران می توانند در سفرهاي خود با این وسایل 

هاي موجود در آنها همچون صندلی هوشمند بصورت آنالین از اطالعات، سرگرمی ها و خدمات این وسایل و ابزار

هاي هوشمند براي کاهش خستگی سفر و ایجاد حس آرامش بخشی فضاي درونی این وسایل نقلیه بهره مند شوند. 

در ضمن کلیه ابزارها و وسایل هوشمند شده، بر اساس اینترنت اشیا به صورت پیوسته سیستم را مدیریت خواهند 

 نمود.

اهمیت و ضرورت خاص در حوزه حمل و نقل است زیرا  سیستم حمل و نقل هوشمند از بنابراین این تحقیق  داراه 

جابجایی افراد و کاال با رعایت ایمنی، کارآیی و با توجه به شرایط محیط، پشتیبانی  می نماید. بنابراین پذیرش و 

، سریعتر و با ایمنی بیشتر، کاربرد فناوري اینترنت اشیا در سیستم هاي هوشمند حمل و نقل براي ارائه خدمات بهتر
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می تواند از راهبرهاي اساسی مدیریت حمل و نقل کشور باشد. استفاده از اینترنت اشیا در سیستم هاي حمل و نقل 

هوشمند باید بر مبناي میزان تأثیرگذاري مفید آن در بهبود شاخص هاي ترافیك و رفع مشکالت حمل .پذیرد 

جه به ویژگی هاي فنی اینترنت اشیا، تجهیز همه وسایل در شبکه حمل و نقل با صورت و نقل با رویکرد و این با تو

تواند حمل و نقل  اي از اشیا هوشمند در بستر اینترنت یا اینترانت می ابزارهاي هویتی و سنسورها در قالب مجموعه

 کشور را متحول کند.

 فرضیه هاي تحقیقسواالت و   1-4

  سواالت تحقیق   1-4-1

 ؟حمل و نقل در شهر تهران دارد نهیبر کاهش هز يدار یمعن ریتاث ءایاش نترنتیاآیا  .1

 ؟در شهر تهران دارد يشهر کیبر  کاهش تراف يدار یمعن ریتاث ء ایاش نترنتیاآیا  .2

 ؟در شهر تهران دارد هینقل لیوسا  یمنیا بیبر ارتقاء ضر يدار یمعن ریتاث ء ایاش نترنتیاآیا  .3

 ؟اهش مصرف سوخت در شهر تهران داردبر ک يدار یمعن ریتاث ء ایاش نترنتیاآیا  .4

 ؟هوا در شهر تهران دارد یبر کاهش آلودگ يدار یمعن ریتاث ء ایاش نترنتیاآیا  .5

 ؟در شهر تهران دارد ریبر کاهش تصادفات و مرگ و م يدار یمعن ریتاث ء ایاش نترنتیاآیا  .6

 تحقیق هاي فرضیه  2 -1-4

 داري بر کاهش هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد. تاثیر معنی ءاینترنت اشیا .1

 داري بر  کاهش ترافیک شهري در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا .2

 داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا .3

 رف سوخت در شهر تهران دارد.داري بر کاهش مص ء تاثیر معنی اینترنت اشیا .4

 داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا .5

 داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا .6

 مدل تحقیق 1-5

 آن مبناي بر را تحقیق فرضیات زیادي حدود تا توان می که است نظري چارچوب ترسیمی تبلور مفهومی، مدل .7

 هاي فرضیه براساس متغیرها بین رابطه واقع در. باشد می تحقیق فرضیات دهنده نشان مدل این. داد تشخیص

در این تحقیق به دنبال  .شود می داده نشان شده، ترسیم متغیرها بین که هایی فلش با مفهومی مدل در تحقیق
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هستیم. جهت سنجیدن اثرگذاري متغیرها بر  شهر تهراندر   يدر حوزه حمل و نقل شهر ایاش نترنتیا ریاثت

شود. به طوریکه ابزار سنجش این متغیرها پرسشنامه با طیف  یکدیگر از روش معادالت ساختاري استفاده می

  امتیازي است. 5لیکرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2012بر اساس تحقیق وانگ و کیو) (: مدل مفهومی تحقیق1-2نمودار)

 

 متغیرهاي این مدل مفهومی به شرح زیر است:

 ءاینترنت اشیا: متغیر مستقل

کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش ترافیک شهري، ارتقاء ضریب ایمنی، کاهش مصرف سوخت، کاهش  متغیر پیوسته:

 آلودگی هوا، کاهش تصادفات و مرگ و میر.

 کاهش مصرف سوخت

 کاهش آلودگی هوا

 ارتقاء ضریب ایمنی

 کاهش ترافیک شهری

 کاهش هزینه حمل و نقل

 اینترنت اشیا)متغیر مستقل(

 )متغیر وابسته(یحمل و نقل شهر

 کاهش تصادفات و مرگ و میر

 سرور شبکه

 داده گاهیماژول پا

 ماژول انتقال داده

 نالیحرکت ترم
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 عملیاتی متغیرهاتعاریف نظري و    1-6

 تعاریف نظري متغیرها   1-6-1

بایست  در این تعریف، فضاي مفهومی میگویند.  به تعریف یک مفهوم توسط مفاهیم دیگر، تعریف مفهومی می

شکل ثابت و پایدار داشته و امکان تعبیر یا تفسیر گوناگون از آن حاصل نباشد؛ در عین حال، این فضاي مفهومی 

در  روشن و مشخص باشد تا از نظر تجربی اتکاي به آن براي انجام تعریف عملیاتی میسر گردد.بایست صریح، می

 این قسمت تعاریف مفهومی بیان شده است که به صورت زیر است:

 اینترنت اشیا یا :اینترنت اشیا Internet of thing و یا در اختصار IOT  به معنی اتصال وسایل و اشیاء پیرامون خود

ینترنت در نظر گرفته می شود.در واقع اینترنت اشیاء شبکه اي از اشیاء فیزیکی یا چیزهاي تعبیه شده با به شبکه ا

توانند توسط تبادل اطالعات با تولید کننده،  ها میقطعات الکترونیکی، نرم افزار، سنسورها و اتصاالت است كه آن

 (.1،2016ت بیشتر باشند)بایر و همکارانهاي دیگر قادر به ارائه ارزش و خدمااپراتور و یا دستگاه

 انگلیسی که در حمل و نقل یا رابري: تحمل و نقل transport جابجایی و انتقال انسان  ،به معنی ، خوانده می شود

به معناي از یک سو به سوي دیگر trans و کاالست از جایی به جاي دیگر. این عبارت از کلمات التین

 .ریشه گرفته است به معنی حمل کردن portare و

 يبه معنا زیشده و ن ینیب شیپ يها ریدر مس هینقل لیوسا ایوآمد جانداران، انسان  رفت يبه معناترافیک   :ترافیک 

 .است دهیبرگز کترافی برابر را شدآمدواژه  یعبور اطالعات است. فرهنگستان زبان و ادب فارس

 کند تا در زمان معین و برنامه ریزي شده، خطرات به  می امکان را ایجاداین  ایمنی  : ضریبارتقاء ضریب ایمنی

طور سیستماتیک تحت نظر قرار گرفته و کنترل هایی به منظور اطمینان از سیاست هاي ایمنی و سالمت حرفه اي 

 . ایجاد شوند

 اند که براي آلودگی هوا وجود یک یا چند آلوده کننده در هواي آزاد با کمیت ها، ویژگی ها و زمان م:  آلودگی هوا

زندگی انسان، گیاهان یا حیوانات و براي اموال مضر باشند و یا بطور غیر قابل قبولی مخل استفاده راحت از 

است از وجود هر نوع آالینده اعم از جامد، مایع، گاز و یا   زندگی گردد.تعریف دیگري از آلودگی هوا عبارت

مدت زمانیكه كیفیت زندگی را براي انسان و دیگر جانداران به تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوا به تعداد و در 

 .خطر اندازد و یا به آثار باستانی و اموال خسارت وارد آورد

 

                                                 
1
 Baueret al. 
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 متغیرها عملیاتی تعاریف   1-6-2

 يریگ اندازه و سنجش ي نحوه نییتع و يریگ واندازه سنجش قابل يرهایمتغ به یانتزاع يها مفهوم لیتبد به

 نییتع و مشاهده یچگونگ و رهایمتغ يریگ اندازه يبرا الزم اتیعمل به یاتیعمل فیتعر در. شود یم گفته رهایمتغ نیا

 چه که کند یم مشخص پژوهشگر ،یاتیعمل فیتعر کی در. میپرداز یم آنها کردن ریپذ مشاهده يبرا ییها مالک

 رهایمتغ یاتیعمل فیتعر به ادامه در. کرد خواهد ضبط و ثبت مشاهده، چگونه و ،یطیشرا چه تحت را، يزیچ

 .است شده پرداخته

 آید. میزان نمره اي که از سواالت پرسشنامه تحقیق به دست می :اینترنت اشیا .1

 آید. میزان نمره اي که از سواالت پرسشنامه تحقیق به دست می: حمل و نقل .2

 آید. میزان نمره اي که از سواالت پرسشنامه تحقیق به دست می: ترافیک .3

 آید. میزان نمره اي که از سواالت پرسشنامه تحقیق به دست می: ارتقاء ضریب ایمنی .4

 آید. اي که از سواالت پرسشنامه تحقیق به دست می میزان نمره: آلودگی هوا .5

 

 روش تحقیق 1-7

آید. تحقیق  هاي کاربردي به شمار می یف پژوهشپیمایشی و در رد -حسب روش توصیفی روش تحقیق بر 

توصیفی است زیرا به جمع آوري اطالعات براي آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت فعلی حاضر 

دانند چه فکر  ی از مردم چه میموضوع مورد مطالعه می پردازد. تحقیق پیمایشی است زیرا درباره اینکه گروه

 .کنیم دهند تحقیق می کنند یا چه کاري انجام می می

 قلمرو تحقیق 1-8

 باشد. قلمرو مکانی تحقیق شهرداري مرکزي تهران می: قلمرو مکانی: الف

 .باشد می 97تا آبان ماه  97قلمرو زمانی تحقیق از اردیبهشت ماه ب: قلمرو زمانی: 

 .شهر تهراندر   يدر حوزه حمل و نقل شهر ایاش نترنتیا ریاثت ج: قلمرو موضوعی:

. 
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 جامعه و حجم نمونه 1-9

 در  متخصصین در حوزه اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل،  جامعه تحقیق شاملجامعه  :جامعه تحقیق

 نفر. N=620نفر است بنابراین، جامعه آماري تحقیق حاضر  620که تعداد آنها   هاي تهران است شهرداري

 

 نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران به روش زیر به دست آمده است:: نمونه تحقیق 

 
=N حجم جامعه آماري 

=n حجم نمونه 

=Z  باشد.می 96/1درصد برابر  95مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 

=p در نظر گرفت. 5/0توان آن را مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می 

q=(1-p) نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 

=d (05/0)درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب 

 نفر است. n=237نفر به دست آمده است یعنی 237با قرار دادن مقادیر مربوطه در فرمول باال حجم نمونه  

 باشد، به طوري  ه روش نمونه گیري تصادفی ساده میگیري در این تحقیق نیز ب روش نمونه :روش نمونه گیري

 پر کردن پرسشنامه دارد.که هر فرد شانس برابر در 

 

 ها و مشکالت تحقیق محدودیت1-10

 مقطع  کیو در  یمقطع زمان کی) یصورت مقطع ها به اطالعات، داده يآور در منابع جمع تیمحدود لیبه دل

 یمتنوع و مقاطع مکان یالزم است در مقاطع زمان تر قیدق جیحصول نتا يشده است. که برا  ي( گردآوریمکان

 .ردیصورت گ ها یبررس يشتریب

 ممکن است دامنه پاسخ به سواالت  در  نیفرق دارد بنابرا گرید کیافراد در پاسخ به سؤاالت با  زشیانگ زانیم

 از کنترل پژوهشگر خارج است. نیفرق داشته باشد، که ا يگریهر پرسشنامه  با د

 خالصه و نحوه ي فصل بندي پایان نامه1-11

 شهر تهراندر   يدر حوزه حمل و نقل شهر ایاش نترنتیا ریاثت تا به ، بودهدر این تحقیق تمام تالش بر این 

 پرداخته شود.

(1-2) 
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که در این راستا در فصل اول: مقدمه، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق بیان شده و همچنین اهداف، 

 است.ها و قلمرو تحقیق تعریف نظري و عملیاتی واژه هاي تحقیق پرداخته شده  ، فرضیهتسواال

گردد و در ادامه شرح کاملی از نتایج  نظري تحقیق به طور کامل تشریح می و مطالعات دوم، ابتدا مبانی فصلدر 

 شود. ي داخلی و خارجی پیرامون موضوع تحقیق، بیان می هاي پیشینه پژوهش

جم نمونه، ابزار ي آماري، نمونه آماري و روش نمونه گیري، تعیین ح در فصل سوم، به بیان روش تحقیق، جامعه

پردازیم و در نهایت متغیرهاي تحقیق و  هاي ارزیابی روایی و پایایی ابزار تحقیق می ها و شاخص گردآوري داده

 گردد. تحقیق ارائه میو مدل مفهومی  روش هاي آماري براي تجزیه و تحلیل داده ها

شود و  حاصل از اجراي پرسشنامه پرداخته می ) آمار توصیفی(در فصل چهارم، ابتدا به توصیف داده هاي آماري

گیرند و در ادامه نتایج حاصل از این آزمون  و بررسی قرار می )آمار استنباطی(سپس فرضیات مطرح شده مورد آزمون

 شود. ها بیان می

هاي جمعیت  در فصل پنجم، پس از یک مرور کلی بر تحقیق حاضر، به بیان نتایج حاصل از توصیف آماري داده

هاي تحقیق و  ي یافته گیري درباره هاي انجام شده پرداخته می شود و سپس بحث و نتیجه ناختی و آزمون فرضیهش

ها و پیشنهادات تحقیق  گردد ودر پایان محدودیت مبانی نظري و نتایج تحقیقات پیشین بیان می ها باآني  مقایسه

 شود. مطرح می
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 مقدمه 

به شکل  میس یارتباط ب يا اند و رابطه داده يرا در خود جا ییکروکنترلرهایم یکیزیف يایدن اءیاز اش ياریبس

واسط حسگرها  يحافظه، نرم افزار، فعال سازها و مدارها کروکنترلرهایم نیبه آنها الحاق شده اند. به ا يا ندهیفزا

و بالدرنگ  يرا به صورت لحظه ا اءیاش یتوانند تمام یانسانها م ،رابط شبکه کیافزوده شده اند که با اضافه کردن 

بدون دخالت  ایتوانند با دخالت  یمستقر شده اند، م اءیاش ایکه در سرورها  ییکنند. نرم افزارها تیرینظارت و مد

 را انجام دهند. يمراحل کار یانسان تمام

شبکه  يامکان را و برا نیواسط و حسگرها ا يحافظه، نرم افزار، راه اندازها و مدارها کروکنترلرها،یم بیترک

 نترنتیتوان گفت ا یحالت م نیمتصل شوند. در ا اءیها به شبکه اش انهیبه وجود آورده است که از شبکه را نترنتیا

 اءیاش نیهرکدام از ا قیباشند. البته تلف یکیالکترون سهشنا کی ياست که حداقل دارا يروزمره ا اءیشامل اش اءیاش

 (.1،2005)موریس و همکارانگ باشدچالش بزر کیتواند  یشبکه م نی)بسته به نوع آن( در ا

 طبیعت کنند، می تعریف اشیاء میان اتصال اساس بر را آن اشیاء، اینترنت هاي شبکه گران تحلیل اینکه به توجه با

 را فناوري این از آل ایده یک حالت اینترنتی، قراردادهاي واسطه به طرفه دو ارتباط یک. شود تعریف باید ارتباط

)چن و اند کرده پیشنهاد مورد این در را تري ساده مدل اشیاء اینترنت مفهوم گذاران بنیان. دهد می نمایش

 (.2،2011همکاران

سیستم هاي هوشمند حمل و نقل از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند حمل و نقل  در عصر حاضر

اي که  این قابلیت را بوجود آورده اند که بخش هاي مختلف با یکدیگر به شکل تعاملی ارتباط داشته باشند، به گونه

ل ترافیک و ازدحام حمل و تحقق اهداف شبکه حمل و نقل که افزایش ایمنی، جلب رضایت مسافران و حل معض

نقل می باشد را در پی خواهد داشت. یکی از فناوري هاي نو و آینده محور، اینترنت اشیاست که در حال حاضر یک 

چارچوب مناسب و کاربردي را براي مطالعات حمل و نقل هوشمند فراهم کرده است، اینترنت اشیا مبادله اطالعات 

شبکه و بدون دخالت هاي انسانی انجام می دهد، در نتیجه بر اساس ارتباط اشیا حمل و نقلی وسایل نقلیه را توسط 

اي هوشمند خواهند شد و به تبادل اطالعات و تعامل هدفمند با هم  ل و ابزارهاي سیستم به صورت ویژهبا هم، وسای

یا خود راهبر، در خواهند پرداخت. و به واقع در آینده شکل جدیدي از مدیریت تحت عنوان مدیریت اشیا یا اش

                                                 
1
Morais et al. 

2
Chen et al. 
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سیستم هوشمند حمل و نقل ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر با اینترنت اشیا، وسایل فیزیکی در سیستم حمل و 

 (.1394)مشایخی، شوند نقل به یک شبکه اطالعاتی فعال تبدیل می

ینه تحقیقات بدین جهت با توجه موضوع مورد بررسی، ما در صدد آنیم که در این فصل مروري اجمالی بر پیش

 مهم مساله ایجاد در که عواملی بین روابط درباره آن براساس) مبانی نظري تحقیق -1انجام شده در دو بخش 

، وابسته مستقل، متغیرهاي مانند متغیرهایی نظري چارچوب مبناي بر شود.  می پردازي نظریه شوند، می داده تشخیص

پیشینه  -2.(شوند می بررسی دارند، نقش تحقیق مساله حل و پاسخ در شود می تصور که متغیرهایی و میانجی

 ارائه را مطالبی دارند، موضوع وجود قلمرو در که قبلی هاي پژوهش و اطالعات مورد در قسمت، این )درتحقیق

 سوال براي پاسخی دیگري فرد قبال بسا چه است، ضروري شده انجام هاي پژوهش و منابع چون بازنگري  .کنیم می

 تکرار عدم و پژوهش انجام چگونگی در تواند می قبلی هاي مرور پژوهش این عالوه بر. باشد یافته پژوهشی

دو بخش هستند( در  سودمند بسیار دقیق هاي فرضیه ارائه در هاي قبلی پژوهش. باشد مفید بسیار گذشته اشتباهات

 شود. داخلی و خارجی پرداخته می

 اینترنت اشیاءگفتار اول:  2-1

آن  انگریب ها لیشناخته شده است. تحل1 ءایاش نترنتیدر آستانه ظهور است که با نام ا يدیجد يفناورمروزه ا

قلمداد شده است، عالوه بر  يمجاز يفضا یتکامل ریدر س یاصل يا که به عنوان مرحله نینو يفناور نیاست که ا

در عرصه  زیرا ن یفراوان يقرار خواهد داد، کاربردها ریرا تحت تاث ربش یزندگ يها عرصه یتمام ندهیآن که در آ

 (.2،2012)تالپور و همکارانخواهد داشت ینظام

با کارکردها و  دیجد يها يتحوالت و توسعه فناور نیا وندیپ ،ينکات قابل توجه در تحوالت فناور از

ها  از رسانه ياریبس چه خیبه تار ینگاه .سازد یبه ذهن متبادر م تر شیرا ب يساز یجهان دهیبوده که ا ینظام يها تیفعال

دوران جنگ و  اتیبا توجه به مقتض وی. تولد رادسازد یمنکته را روشن  نیا نترنتیو ا ویچون راد هم ها يو تکنولوژ

خورده است.  وندیکشور، پ نیا يوترهایکامپ  حفاظت از شبکه يبرا کایبه خواسته وزارت دفاع آمر نترنتیا شیدایپ

حوزه را  نیو تحوالت ا نینو يها يقدرتمندان در توسعه فناور یاسیو س ينقش و ارتباط اهداف اقتصاد نیبنابرا

 (.3،2012)لیو و همکارانتوان انکار کرد ینم

                                                 
1
Internet Of Things 

2
Talpur et al. 

3
Liu et al. 
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 اشیاء اینترنت مفاهیم و تعاریف2-1-1

خود به شبکه  به معنی اتصال وسایل و اشیاء پیرامون IOT و یا در اختصار Internet of thing اینترنت اشیا یا

اینترنت در نظر گرفته می شود.در واقع اینترنت اشیاء شبکه اي از اشیاء فیزیکی یا چیزهاي تعبیه شده با قطعات 

توانند توسط تبادل اطالعات با تولید کننده، اپراتور و  ها میالکترونیکی، نرم افزار، سنسورها و اتصاالت است كه آن

ي  که فعالیت در حوزه  با این (.1،2016ه ارزش و خدمات بیشتر باشند)بایر و همکارانهاي دیگر قادر به ارائیا دستگاه

 1999میالدي آغاز شد، اما اصطالح "اینترنت اشیاء" را کوین اشتون در سال  90فناوري اینترنت اشیاء از اوایل دهه 

اي مختلف تحقیقاتی بر اساس نوع ه تاکنون تعاریف زیادي از اینترنت اشیاء توسط انجمن  .(1396)وحدت،ارائه کرد

 (. 1396نگرش آنها به نقاط قوت این ایده  بیان شده است)وحدت،

 بر مفهوم این کلی صورت به اما است، متفاوتدیگر  دانشمند بهدانشمندي  ازاشیا  اینترنت طوري که، تعریف به

. است اینترنت تکنولوژي و سیم بی ارتباطات تکنولوژي سنسور، تکنولوژي اطالعات، آوري فن ترکیب مبناي

 محصول، مثال عنوان خود. به آل ایده حالت به رسیدن براي است، حسگر شبکه یک از مهمی بخش سازي شبکه

 از عمده طور به شبکه، به اتصال طریق از واقعی جهان در را خود فعلی وضعیت، سیگنال و نظارت تحت تواند می

 تبادل یعنی است، واضح اساسی هاي ویژگی داراي سنسور شبکه آورد. دست به ارتباطی توابع با سنسورها طریق

 سنسور هاي گره در خاص، طور به .ها داده انتقال و پویا تغییرات توانایی مناسب، شبکه یک شبکه، اطالعات

 اطالعات انتقال و آوري جمع عملیات تواند می کوچک اندازه و کم مصرف کم، ظرفیت با سیم بی حسگر هاي شبکه

 یک ترکیب این ،تکمیل نماید ارتباطی شبکه و اینترنت به اتصال امکان اصلی تجهیزات و حسگر هاي گره طریق از را

ها همه بستگی به  باشد که این داشته زیادي کاربردي هاي برنامه کلی طور به باید اینترنت و کوچک حسگر شبکه

 (.2،2010بو و همکاران سان چی)اینترنت دارد

هایی وجود  سختی گسترده تعریف این به رسیدن براي اما دارد، وجود جا همهاشیا  اینترنت از اي گسترده معناي

هستند. در واقع اینترنت اشیاء به معنی اشیا  از خاص منطقه یک به محدود تحقیقات بیشتر حاضر حال در و دارد،

به خود بوده، هستند که بر اساس قراردادهاي  ي جهانی از اشیاء مرتبط که هر یک داراي آدرس مختص یک شبکه

قابلیت  "اینترنت اشیا"گیر شدن  ( مهمترین نتیجه همه1396اي با یکدیگر در ارتباط هستند)وحدت،  استاندارد شده

افزار و هر آنچه شما تمایل  ها، نوشت اتصال انواع اشیا و وسایل به دنیاي مجازي است. لذا همه لوازم خانگی، اتومبیل

                                                 
1
 Baueret al 

2
 Sun Qibo et al 
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این ابزارها با اتصال به اینترنت، داده مورد نظر خود را ارسال و داده الزم را  شود.  داشته باشید به اینترنت متصل می

کنند و در صورت نیاز به تغییر، یا خود شی و یا با اطالع به مخاطب خود، تغییر الزم اعمال میشود.  دریافت می

 توان از آن یاد کرد. هایی هست که می شی به کدیگر از دیگر ویژگیعالوه بر این ویژگی، امکان اتصال دو یا چند 

هاي مختلف پزشکی از جمله سیستم مراقبت از راه دور بیماران، سیستم  تواند در زمینه می "اینترنت اشیا

قرار  هاي مزمن و مراقبت از سالمندان مورد استفاده هاي تناسب اندام، بیماري هشداردهنده موارد اورژانسی، برنامه

هاي بررسی  گیري فشارخون، سیستم گیري ضربان قلب، سیستم اندازه تواند شامل سیستم اندازه گیرد. این موارد می

 (.1،2010د)آنکرها باش سازهاي مصنوعی و سمعک سالمت، ضربان

 واناتیآبجکت ها، ح ،یکیو مکان یتالیجید يها نیماش ،یمحاسبات زاتیمرتبط با تجه ستمیس کی  اءیاش نترنتای

به تعامل و دخالت  ازیشبکه، بدون ن يانتقال داده رو ییشناسه منحصر بفرد بوده و توانا يانسان است که دارا ایو 

 توسعه دهنده شکل اصلی روندهاي از یکی عنوان به اشیاء اینترنت را دارد. وتریکامپ-با-انسان ایانسان -با-انسان

 برقراري منظور به اینترنت کاربرد در تغییر. است گیري شکل حال در ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه در فناوري

 قرار استفاده مورد فیزیکی اشیاء میان ارتباط برقراري براي که اینترنتی سمت به نهایی کنندگان استفاده میان ارتباط

 مدیریت زمینه در سنتی رویکردهاي از برخی در نواندیشی نیازمند نماید، ارائه را معین خدمت یک تا گیرد می

 شئ هر آن در که دارد اشاره اي شبکه به اشیاء اینترنت بهتر عبارتی به .است ها سرویس ارائه و رایانش شبکه،

 صورت به اشیاء این. دهد می را شبکه یک تشکیل اشیاء دیگر با و شود می شناسایی قابل حسگر، یک توسط فیزیکی

 (.2،2002)ساینا و همکاران«نمایند مبادله اطالعات و کرده برقرار ارتباط یکدیگر با توانند می مستقل

 يبرا زها،یچ نترنتیاما عبارت ا دیآ یشمار م و ارتباطات به يفناور يایدر دن دیجد یمفهوم اءیاش نترنِتیا

کرد که در آن هر  فیرا توص یاشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهان نیتوسط کو 1999بار در سال  نینخست

ها را  اجازه دهند آن وترهایبه کامپ وداشته باشند  تالیجید تیخود هو يبرا جان، یب يایاز جمله اش ،يزیچ

تمام  زهایچ نترنتیبا ا یول کند یدر حال حاضر همه مردم را به هم متصل م نترنتیکنند. ا تیریو مد یسازمانده

( 1998ها ) در عصر شبکه ياقتصاد نینو نیندر کتاب قوا یکل نیاز آن کو شی. البته پشوند یبه هم متصل م اءیاش

                                                 
1
 Ancker 

2
Saini et al. 
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 باشند یوصل م نترنتیا ی)مانند سنسور باز و بسته بودن درب( که به شبکه جهان هوشمندکوچک  يموضوع نودها

 (.1،2014)بالد و همکارانا مطرح نمودر

 به اشیاء اینترنت وقتی. است آن با مرتبط الکترونیکی حسگر تعدادي همراه به فیزیکی اشیاء شامل اشیاء اینترنت

 با میتوانند اشیاء حالت این در. داشت خواهند قبل به نسبت بیشتري هاي قابلیت اشیاء از بسیاري آید، می وجود

 تغییرات به اپراتور، به نیاز بدون و خودکار صورت به ها داده ارسال توانایی همچنین و خود پردازش توان از استفاده

 بلکه آورد، نمی وجود به را افراد با بالدرنگ ارتباط امکان فقط اشیاء دهند.هوشمندسازي پاسخ اطرافشان محیط

 فراگیر اي شبکه آمدن وجود به باعث پدیده این. کند می فراهم نیز را اشیاء خود بین اطالعات تبادل و تعامل قابلیت

 افراد از یکی وسیله به اشیاء اینترنت تر دقیق و تر عملی مفهوم.شد خواهد اي رایانه هاي سیستم و ها انسان اشیاء، از

 شئ یک مورد در اطالعات کشف امکان به او. خورد رقم 2000 سال در رادیویی شناسایی توسعه فناوري کمیته

 از. نمود اشاره اطالعاتی بانک یک محتواي یا و خاص اینترنتی آدرس یک در وجو جست وسیله به خورده برچسب

 طریق از کنترل و دهی آدرس یابی، مکان تشخیص، قابل که روزمرهاي اشیاء مفهوم به اشیاء اینترنت واژه زمان آن

 اشیاء. خورد گره( ابزارها سایر یا و گسترده شبکه سیم، بی شبکه رادیویی، شناسایی طریق از) باشند داشته را اینترنت

 وسیله یک دید به آنها به وجه هیچ به که اشیایی بلکه نیستند، الکتریکی وسایل شامل تنها اشیاء اینترنت در نظر مورد

 (.1396)وحدت،غیره و قطعات مواد، پوشاک، غذا، مانند شود؛ می شامل هم را نگریم نمی الکتریکی

 شبکه و رایانه علوم هاي فناوري از اي مجموعه اشیاء اینترنت بلکه نیست، فرد به منحصر فناوري یک اشیاء اینترنت

 طریق از اول گام در فناوري این. «آورد می فراهم را فیزیکی دنیاي اشیاء بالدرنگ و سازنده تعامل و ارتباط که است

 بی کاربردهاي شبکه علوم پیشرفتهاي کمک با سپس و نموده اشیاء هوشمندسازي به اقدام حسگر هاي فناوري

 کاهش و الکترونیکی قطعات کردن کوچک هوشمندسازي، اهمیت با هاي جنبه از یکی. بیند می تدارک را نظیري

 از. کند می فراهم اشیاء میان اطالعات تبادل براي را آسان ارتباط بیسیم، اطالعات انتقال هاي فناوري. است آنها بهاي

 انرژي که میشود تر دقیق و تر ارزان تر، کوچک حسگرهاي تولید باعث حسگرها فناوري پیشرفت دیگر سوي

 اینترنت اهمیت داراي هاي فناوري از یکی عنوان به جهانی یابی مکان هاي سامانه طرفی از. کنند می مصرف کمتري

 بیانگر شده ذکر موارد همه. سازد می فراهم را اشیاء نسبی یا و دقیق موقعیت اطالعات آوردن دست به امکان اشیاء،

 (2،2010)بابواست جهانی سطحی در اشیاء اینترنت گسترش بالقوه توانایی

                                                 
1
Balleda et al. 

2
Babu 
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 اشیاء اینترنت تحولیسیر 2-1-2

 ظهور از قبل) زمان طول در جهان، در موجود اشیاي) موجودیتهاي مابین ارتباطات و تعامل در که تغییراتی

 به صورت زیر است.( اشیاء اینترنت ایده شدن مطرح تا اینترنت ظهور از بعد و اینترنت

 انسان به انسان ارتباطات: اینترنت از قبل  

  هاي شبکه بستر روي بر 1 نسل وب: محتوا اینترنت IP سنتی اینترنت ) 

 کاربران توسط محتوا تولید امکان و 2 نسل وب: سرویس اینترنت  

 اجتماعی هاي رسانه و ها شبکه: افراد اینترنت 

 (.1396)وحدت،مجازي اشیاء پارادایم ظهور و ماشین به ماشین اتصاالت: اشیاء اینترنت 

 تبادل به قادر را شبکه هاي دستگاه که فناوري هر توصیف براي که است اصطالحی1  ماشین به ماشین ارتباطات

 عنوان به واقع ماشین به ماشین در. میشود گرفته کار به کند، می انسان دخالت بدون عملیات برخی انجام و اطالعات

 در ماشین به ماشین  اتصاالت تعداد که دهد می نشان ها بینی پیش. شود می گرفته نظر در اشیاء اینترنت از بخشی

 (.2007، 2)ادریسداشت خواهد توجهی قابل رشد آینده هاي سال

 حوزه قالب در و بود شده مطرح زیراکس شرکت در ویسر مارک توسط قبل سالها اشیاء اینترنت به مرتبط مفاهیم

 اشیاء آن در که است جهانی گیري شکل فراگیر پردازش حوزه هدف. بود رشد حال در فراگیر( رایانش) پردازش

 با کابلی یا سیم بی صورت به و بوده پردازش قدرت داراي( داریم سروکار آنها با روزمره طور به که) ما اطراف

 فناوري حوزه در اي شبکه هاي سیستم به دستیابی ویسر مارک اولیه دیدگاه دورنماي. باشند ارتباط در جهانی شبکه

 سیستم چنین. باشند می خودکار و کاربر دید از پنهان پیرامون، محیط در نهفته که است( ICT) ارتباطات و اطالعات

 (.3،2006)پراسد و همکارانمیدهد پاسخ آن نیازمندیهاي به و کرده دنبال را فعالیتهایش و کاربر هایی

 کند دریافت را هوشمندتري سرویس و شود سازگار اطرافش فیزیکی محیط با سازد می قادر را کاربر عبارتی به لذا

 اول موج در. شود می یاد اطالعات پردازش سوم موج عنوان به مدل، این از (.محور مکان کاربردهاي مثال، براي)

 در و کنند استفاده مشترک طور به کامپیوتر یک از بودند مجبور زیادي افراد( 1960 دهه در بزرگ کامپیوترهاي دوره)

                                                 
1
M2M 

2
Edrees 

3
Prasad 
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 هاي سیستم ایده پیدایش) سوم موج در اما. داشت دسترسی شخصی کامپیوتر یک به فرد هر( 1980 دهه) دوم موج

 از و اند شده کامپیوترهایی جاسازي از دهد، انجام خاصی تنظیمات اینکه بدون و خودکار طور به فرد هر( فراگیر

 دیدگاه(. 1،2011)لی و همکارانگیرد اطرافش می محیط در که شده سازي شخصی سرویس ،(هستند پنهان او دید

 روي بر اخیر سالیان طی کند که می دنبال ارتباطات دنیاي در را تحولی شد، اشاره آن به باال در که ویسر مارک اولیه

 کلی طور به. است شده انجام مختلف هاي حوزه در پژوهشگران توسط بسیاري تحقیقات آن مختلف هاي جنبه

 متفاوت نسل سه قالب در توان می را فراگیر پردازش حوزه در علمی هاي گیري جهت و شده انجام مطالعات

 : شود می پرداخته آنها به ادامه در که کرد بررسی

 این در. میشود شامل را 2005 تا 1991 هاي سال شود، می نامیده «پذیري اتصال» نسل که فراگیر پردازش اول نسل 

 تر ارزان مخابراتی، و الکترونیکی تجهیزات سازي کوچک همچون) فناوري حوزه در جدید هاي پیشرفت از نسل،

 براي سیم بی ارتباطات جدید استانداردهاي سازي، ذخیره و ارتباطی پردازشی، تجهیزات شدن قدرتمندتر و

 ساخت به میتوان نسل این مشخصات از. است شده گرفته بهره «چیزي هر به چیزي هر» اتصال ایده به دستیابی

 و انسان مابین( ضمنی) تعامالت براي عملگر- سنسور هاي سیستم منظوره، خاص پردازشی و اطالعاتی وسایل

 اشاره خود حفاظتی و سازي بهینه خود بهبودي، خود پیکربندي، خود چون قابلیتهایی معرفی و ماشین

 (.1396)وحدت،کرد

 گرفته شکل 2007تا 2000 سالهاي بین میشود، نامیده «آگاهی نسل» که فراگیر پردازش هاي سیستم دوم نسل 

 استوار دانش ارایه و پردازش جدید هاي فناوري و سنسور بر مبتنی تشخیص هاي سیستم پایه بر نسل این. است

 آینده از آگاه خودآگاه، موقعیت، و زمینه از آگاه هاي سیستم چون اي تحقیقاتی موضوعات نسل، این در. باشد می

 ابزارهاي و محیطی شرایط انسانی، عوامل چون هایی موجودیت. است بوده محققین تمرکز مورد منبع، از آگاه یا

 نقش صدا، و سر میزان روشنایی، میزان حرارت، درجه زمان، مکانی، موقعیت چون اطالعاتی که محیط در موجود

 هایی سیستم زمینه، از آگاه هاي سیستم لذا. آیند می دست به آنها از اي شبکه ارتباط نوع نظیر اطالعاتی و کاربر

 استفاده با را خود فعالیتهاي و هستند اطالعاتی تبادل و تماس در محیط هاي موجودیت با فعال طور به که هستند

 و مختاري خود چون مفاهیمی دوم، نسل در. دهند می انجام و کرده سازگار محیط از آمده دست به اطالعات از

 موقعیت یک در) سنسورها از شده آوري جمع پایین سطح هاي داده از شده استخراج دانش مبناي بر سازگاري

                                                 
1
Li et al. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   21 

 

 از بعد و) خودمختار هاي سیستم معرفی دوره، این در تحقیقات نتیجه. گردید بنا ،(طوالنی زمانی دوره یا مشخص

 در را خود خودکار طور به کنند، درک را زمینه دانش و اطالعات توانستند می که بودند( خودمختار عناصر آن

 خود از آمده دست به با  دانش متناسب رفتاري نهایت در و کنند سازماندهی و مدیریت توصیف، محیط با تعامل

 (.1396)وحدت، دهند نشان

 و مجازي فضاي همگرایی ایده تر کلی طور به یا نام با است، شده آغاز 2008 سال از که فراگیر پردازش سوم نسل 

 از استفاده نحوه اخیر، سالهاي در اجتماعی هاي شبکه مختلف کاربردهاي ظهور با. میشود شناخته 1واقعی دنیاي

 و بوک فیس چون هایی سایت وب به منظم طور به کاربر میلیونها امروزه. است شده اساسی تغییر دچار اینترنت

 شوند، می خود ملحق عالقه مورد هاي گروه به بوده، تماس در دوستانشان با طریق این از و کرده مراجعه توییتر

. دارند می نگاه روز به را خود با مرتبط اطالعات سایر و کنند می منتشر را خود پیشنهادات و افکار نظرات،

 مجازي اجتماعات کنند، می استفاده آن از و پیوندند می اجتماعی هاي شبکه چنین به جدید افراد که همچنان

 کاربران رشد افزایش این، بر عالوه. یابند می توسعه مجازي فضاي در آنالین اجتماعی ارتباطات و گرفته شکل

 مشابه اي پدیده گیري شکل به منجر پیشرفته، امکانات با هوشمند هاي گوشی ارایه و همراه تلفن هاي شبکه

 هاي وسایل گوشی از اي شبکه مشخص، طور به. است شده فیزیکی دنیاي در افراد مابین اجتماعی اي شبکه)

 ارتباطات توصیف و ثبت براي محیطی سنسورهاي انواع به مجهز که گیرد می شکل متصل هم به( همراه تلفن

 اجتماعی هاي شبکه در موجود زمینه ترکیب. باشند می( آنها حرکت مسیر و فعالیتهایشان آنها، مکان افراد، فیزیکی

 سنسورهاي همچون) ICT تجهیزات در حسگري هاي قابلیت با است، اجتماعی هاي شبکه کاوي داده حاصل که

 موقعیت به نسبت تري کامل دانش استخراج به منجر میشود، نامیده «فراگیر حسگري» که( هوشمند هاي گوشی

 ترکیب، این از حاصل اطالعات. گردد می کاربران نیازمندیهاي با فراگیر کاربردهاي کاراتر سازگاري و کاربران

 این. میشود نامیده «فراگیر اجتماعی پردازش» زمینه، نوع این کارگیري به یا ایجاد حوزه و فراگیر اجتماعی زمینه

 که است فراگیر پردازش سوم نسل واقع در واقعی، دنیاي و مجازي فضاي همگرایی ایده تر کلی طور به یا حوزه

 (.1396)وحدت، است شده آغاز 2008 سال از

 عدد اشیاء آنالیز و ارائه  اینترنت بازدهی حاصل از یکپارچه سازي، ذخیره و بازیابی، ABI Researchبه گزارش 

 میلیارد 18 از بیش 2018 سال تا کند می بیان گارتنر همچنین. آورد ارمغان به 2015 سال پایان تا را دالر میلیارد 7/5

 هاي خانه. باشد می اشیاء اتصال از ناشی شبکه، به اتصاالت این از میلیارد 9 که شد خواهند متصل اینترنت به وسیله

                                                 
1
Cyber - Physical Systems 
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 برابر میان، این از هوشمند هاي خانه سهم 2017 سال تا که طوري به است، جذاب بسیار حوزه این در نیز هوشمند

 وسیله میلیارد 26 حدود 2020 تا که است کرده اعالم گارتنر شرکت دیگري، برآورد در. باشد می دالر میلیارد 72 با

 (.2014، 1همکاران)نجید و داشت خواهد وجود اشیاء اینترنت بر مبتنی

 پایه بر جهان سراسر در شئ میلیارد 212 حدود 2020 سال تا که است کرده بینی پیش IDC تحقیقاتی موسسه

 میلیارد 300 تا نیز اشیاء اینترنت خدمات و محصوالت کنندگان تولید سهم همچنین. کرد خواهند کار اشیاء اینترنت

 مبلغ گردد می بینی پیش لذا،. باشد می ها سرویس و خدمات حوزه مختص مبلغ این عمدتا و رسید خواهد دالر

 فروش طریق از) گردد حاصل جهانی اقتصاد براي افزوده ارزش صورت به اشیاء اینترنت توسط دالر تریلیون 9/1

 (.2،2013کارا و همکاران)(دیگر کشورهاي در خدمات و محصوالت

 هاي زیرساخت بودن مهیا از نشان و بوده توجه قابل نیز سیم بی ارتباطات و سیار وسایل از ناشی ترافیک رشد

 تا که است واقعیت این بیانگر دیتلویت دانشگاه بینی پیش نمونه عنوان به. میباشد اشیاء اینترنت از حمایت در اولیه

 و هوشمند هاي تلفن( 4 ها، تبلت( 3 ها، تاپ لپ( 2 ماشین، با ماشین( 1 ارتباطات؛ از رود می انتظار 2017 سال

 رشد درصد 31 ها، تاپ لپ گردد می بینی پیش مسیر این در. یابد انتقال داده اگزابایت 2/11 دیگر، سیار وسایل

 داشته رشد درصد 113 دیگر سیار وسایل و درصد 81 هوشمند هاي تلفن گردد می بینی پیش همچنین و باشند داشته

 (.1396)وحدت،باشند

 شهروندي زندگی کیفیت بهبود و جاري هاي هزینه کاهش وري، بهره افزایش روي چیزي هر از بیشتر ها دولت

 و کنندگان استفاده دومین دور، چندان نه اي آینده در ها دولت معتقدند کارشناسان و تحلیلگران. اند کرده تمرکز

 بر مبتنی ابزارهاي تعداد دهد می نشان ها بینی پیش برخی و .بود خواهند اشیاء اینترنت هاي اکوسیستم پذیرندگان

 سرمایه میزان. برسد دستگاه میلیارد 7/  7 به 2020 سال تا کشورها دولتی هاي بخش در شده استفاده اشیاء اینترنت

 که بود خواهد دالر تریلیون 2/1 با برابر 2020 تا 2015 سالهاي فاصله در اشیاء اینترنت صنعت در ها دولت گذاري

 عادي افراد و کاربران. شد خواهد زمانی دوره همین در دالري تریلیون 4/7 سرمایه بازگشت به منجر مقدار این

. دارند قرار اشیاء اینترنت از استفاده در بعدي جایگاه در دولتی و تجاري هاي بخش از تر عقب کننده مصرف

                                                 
1
Negid et al. 

2
Kaura et al. 
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 دالر میلیارد 900 با برابر 2020 تا 2015 هاي سال در اشیاء اینترنت صنعت در کاربران گذاري سرمایه میزان همچنین

 (.1396)وحدت،بود خواهد

. است گرفته قرار اي ویژه توجه مورد اشیاء اینترنت شمسی، 1390 دهه طی گذشته سال چند طی نیز ایران در

 اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه داده، قرار بررسی مورد را موضوع این ویژه صورت به که مراکزي از یکی

 اینترنت فناوري سازي پیاده بررسی براي را زیر هاي پروژه پژوهشگاه، این. است ایران مخابرات تحقیقات مرکز)

 :دارد اقدام دست در یا داده انجام ایران در اشیاء

 عملیاتی و علمی تجربیات اساس بر پروژه این در: «کشور در اشیاء اینترنت کار و کسب تدوین» پروژه: الف

 صورت اولیه مطالعات مرتبط هاي فناوري و کاربردها کار، و کسب حاکمیت، هاي حوزه در مختلف کشورهاي

 اقتصادي، رفاه افزایش براي اشیاء اینترنت نظیر نوین فناوریهاي از ایران استفاده هدف با ایران راه نقشه و گرفت

 از بخشی که است شده تعیین 1404 اقتصادي انداز چشم راستاي در زیست محیط از حفاظت و زندگی کیفیت

 .باشد می دریافت قابل پژوهشگاه وبگاه در آن گزارش

 زیر و اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه توسط 1394 سال در«:  اشیاء اینترنت ملی طرح مطالعاتی پروژه: ب

 کشور، در اشیاء اینترنت عملیاتی برنامه ارائه و راه نقشه تدوین منظور به اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت نظر

 فاز. است شده گرفته کشور در اشیاء اینترنتپارک  ایجاد به تصمیم مذکور، طرح مراحل انجام پی در. شد مطرح

 داراي که است شده اندازي راه تهران در «ایران - تهران اشیاء شبکه» عنوان با اشیاء اینترنت اختصاصی شبکه نخست

شبکه اشیاء به استارتاپ ها، کمک شبکه اینترنت اشیاء براي مدیریت شهري و رایگان  خدمات ارائه نظیر کاربردهایی

 غیره می باشد.

 سال در«:  اشیاء اینترنت و برق صنعت در امنیت و اطالعات ارتباطات، نوین هاي فناوري کاربرد» مطالعاتی پروژه: ج

 علمی، مشترک هاي همکاري توسعه و دانش ارتقاي هدف با مخابرات تحقیقات مرکز و نیرو پژوهشگاه در 1395

 سرمایه مذکور، همکاري سند در. کردند امضاء همکاري نامه تفاهم پروژه این انجام جهت آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 در آن با مرتبط نوین هاي فناوري سایر و «اشیاء اینترنت فناوري» قالب در پژوهشگاه دو توسعه و تحقیق و گذاري

 تأکید مورد کشور، برق صنعت دار اولویت هاي حوزه در اشیاء اینترنت فناوري سازي بومی و دانش ارتقاي جهت

 اینترنت فناوري توسعه جهت در ارزشمندي اتفاقات به منجر تواند می مطالعاتی پروژه این نتایج که است گرفته قرار

 (.1394)نمازي و همکاران،شود کشور در اشیاء
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 ویژگی هاي اصلی اینترنت اشیاء2-1-3

 شکلی به هوشمند، محیطهاي. گذارد می اشتراک به هوشمند هاي محیط با را زیادي اطالعات اشیاء اینترنت

 موردنظرشان وظایف انجام را در آنها و گوید می پاسخ خود کاربران به هوشمندانه اي شیوه به که اند شده طراحی

 که این دلیل به. پذیرد می صورت جا همه در محاسبات که این یعنی محیطی هوش. دهند می قرار حمایت مورد

 توسعه و توانمندسازي توزیع، براي موردنیاز هاي زیرساخت بنابراین دارد، وجود جا همه در کردن محاسبه قابلیت

 می اشیاء اینترنت فناوري کمک با هوشمند محیطهاي. است ضروري هوشمند، هاي محیط کاربردي هاي برنامه

)بایر و باشد پذیر امکان کاربران براي آن به دسترسی که کنند ایجاد دقیقی و یکپارچه اطالعاتی پایگاه توانند

 (.1،2016همکاران

 براي استداللی هاي تکنیک توسعه هوشمند، محیطهاي در پژوهش اصلی هاي کانون از یکی اساس، این بر 

 محیط در شده تعبیه هاي دستگاه از استفاده با مناسب گویی پاسخ هاي استراتژي و کاربران استنتاجی هاي فعالیت

 براي که شناختی هاي قابلیت و شوندگی تنظیم خود خودسازماندهی،: از اند عبارت ها حل راه این مثال، براي. است

 (.2،2016)واعض مهدوياست موردنیاز پذیري انعطاف از باالتري درجه ارائه

 الگوهایی طراحی است، موردنیاز اشیاء اینترنت کاربردي هاي برنامه گیري کار به ترویج براي آنچه عالوه، به

 استفاده مورد کاربرها درخواستی هاي برنامه تقویت براي توانند می و هستند تطبیقی خود خواص داراي که است

 جدید سبک یک به خدمات گسترش و تنظیم کشف، براي هایی روش مستلزم امر این اجرا، زمان در. گیرند قرار

( وابستگی عدم) بودن خودمختار ویژگی از ها سرویس عمر چرخه به مربوط فازهاي تمامی در که طوري به است،

 در دارند، محدود صورت به را ها سرویس از برخی اجراي امکان هوشمند اشیاء که گرفت نظر در باید. کند حمایت

 و یکپارچه اینترنت، هاي زیرساخت از استفاده با تواند می که است کلیدي ویژگی این داراي اشیاء اینترنت که حالی

 ها سرویس از مناسبی شکل به تا دارد را امکان این که است «اطالعاتی ابرهاي» زمینه این در مثال یک. شود ترکیب

 در هوشمند اشیاء وسیله به که هایی داده از استفاده با تا تواند می و کند حمایت وب تحت کاربردي هاي برنامه و

                                                 
1
 Baueret al 

2
 Vaez Mahdavi 
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 مفهومی، نظر نقطه از. (1،2013)پانگکند ارائه افزوده ارزش با خدماتی نهایی کاربر به شوند، می داده قرار دسترس

 :است شده بنا شود، می مربوط اشیاء هوشمندسازي به که حیاتی اصل سه اساس بر اشیاء اینترنت فناوري

 هوشمند، اشیاء خودکار شناسایی قابلیت( 1 

 اطرافشان، محیط با هوشمند اشیاء ارتباط قابلیت( 2 

 به موردنیاز اطالعات نیز ارسال و آنها دهنده تشکیل اصلی شبکه در اشیاء خود میان تعامل برقراري قابلیت( 3 

 رویکردي، چنین توانمندسازي براي...(.  و دولت خدماتی، و سازمانهاي نهایی کاربران ها، شرکت کنندگان استفاده

 هاي فناوري و گرا سرویس هاي معماري وب، تحت افزارهاي نرم اینترنتی، بسترهاي توسعه رو، پیش اصلی چالش

 نظیر ها فناوري انواع با آنها ترکیب و داشته کلیدي نقش اشیاء هوشمندسازي فناوري این در. است ساز هوشمند

 (.2،2007)جانگاست خاصی استانداردهاي و قواعد تعریف نیازمند ها ریزتراشه و حسگرها رادیویی، شناسایی

 :کرد تعریف زیر شکل به توان می را مفهومی نظر نقطه در هوشمند اشیاء کلی خصوصیات

 هستند دارا را فیزیکی هاي ویژگی از اي مجموعه و بوده فیزیکی شکل داراي . 

 دادن پاسخ و ها پیام دریافت قابلیت شناسایی، مانند هستند، ارتباطی کارکردهاي از محدود اي مجموعه داراي 

  .آنها به

 هستند فرد به منحصر شناسه یک داراي . 

 قابل انسان توسط که است از شئ توصیف یک اینجا در «نام. »هستند مرتبط آدرس یک و نام یک به حداقل 

 و خواندن قابل ماشین توسط که است سرنخ یک نیز «آدرس. »باشد استفاده قابل مستدل اهداف براي و خواندن

 . است استفاده قابل اشیاء با ارتباط براي برقراري

 توسط وارده پیام یک کردن مرتبط به مربوط تواند می توانایی این. است رایانش هاي قابلیت برخی داراي 

 مدیریت وظایف انجام جدید، هاي سرویس تعریف جمله از. باشد پیچیده محاسبات انجام توانایی تا اثرانگشت

 .قابلیت خودسازماندهی و شبکه

                                                 
1
 Pang 

2
Jung 
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 یا( الکترومغناطیس امواج نور، سطح دما، مانند) باشد فیزیکی هاي پدیده سنجش منظور به هایی قابلیت داراي 

 شد، ذکر باال تعاریف در که آخري نکته. باشند فیزیکی واقعیت تأثیر روي داراي که نمایند شروع را فعالیتهایی

 اصلی تمرکز . کند می مجزا اي شبکه هاي سامانه در اشیاء سایر از را هوشمند اشیاء و است کلیدي نکته یک

 واقعیت این. است نقطه به نقطه ارتباطات بجاي ها، آن با مرتبط اطالعات و ها داده بر اشیاء اینترنت در

)نمازي و شود داده تطبیق شده، پیشنهاد اخیرا که محتوا محور هاي شبکه معماري و اصول جهت در تواند می

 (.1394همکاران،

 از که شود بیان پویا و گسترش یافته اي شبکه سیستم یک عنوان به تواند می اشیاء اینترنت سیستمی، نظر نقطه از

 قلمرو با ارتباط توانایی. است شده تشکیل اطالعات، کننده مصرف و کننده تولید هوشمند اشیاء زیادي بسیار تعداد

 آنها و لمس کنند را فیزیکی هاي پدیده توانند می ابزارها این. است حصول قابل موجود ابزارهاي طریق از فیزیکی

 فیزیکی محیط بر توانند می که ابزارهایی حضور طریق از توانایی این. کنند ترجمه داده و اطالعات از جریانی به را

 وجود همچنین و شبکه اندازه بودن عظیم دلیل به(. مناسب محرکهاي طریق از) گردد می ایجاد باشند داشته تأثیر

 توانند می بینی، پیش غیرقابل الگوي یک طبق هوشمند اشیاء که چون) اشیاء اینترنت شبکه در پویایی باالي سطح

 یک به پذیري مقیاس که رود می انتظار ،(کنند ایجاد دائم یا موقت ارتباط خود اطراف اشیاء با و شوند جا جابه

 خودگردان و مستقل مدیریت به مربوط هاي قابلیت همچنین و شود مبدل اشیاء اینترنت در اساسی چالش و موضوع

 سطح نظر نقطه از .گردد مطرح ها حل راه از اي مجموعه ارائه و توسعه در اصلی پیشران یک عنوان به آن در اشیاء

 اشیاء وسیله به شده فراهم منابع و هاي کاربردي برنامه ادغام چگونگی به مربوط اصلی موضوع ها، سرویس

 :است ذیل موارد تعریف نیازمند امر این.است ها سرویس و هوشمند

 حوزه در هوشمند اشیاء از نوعی استاندارد ایجاد طریق از اشیاء «ساختن مجازي براي ها روش و معماري -1 

 .یکپارچگی منابع افزایش توانایی دیجیتال،

 نهایی کاربران براي افزوده با ارزش خدماتی با هوشمند اشیاء و منابع ترکیب سازي، یکپارچه و ادغام روشهاي -2 

 شرکت و کنندگان تولید و کنندگان استفاده براي را فرصتها از اي مجموعه اشیاء اینترنت رویکرد نظر نقطه این در 

 بخش از بسیاري در را اي گسترده کاربردي هاي برنامه اشیاء، اینترنت هاي فناوري حقیقت، در. آورد می فراهم ها
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 کاال، و موجودي تولید مدیریت بهداشتی، هاي مراقبت محیطی، هاي کنترل: جمله از دارد؛ همراه به صنعت هاي

 (.1،2016)واعض مهدويامنیت و نظارت نقش ایفاي و کار محیط و خانه محیط از حفاظت

 که هست «پاسخگو جدید همیشه هاي سرویس» از زیادي تعداد ارائه به قادر اشیاء اینترنت کاربران، نظر نقطه از 

 را تغییراتی فناوري این گسترش کند، می حمایت آنها روزمره هاي فعالیت از و دهد می پاسخ کاربران نیازهاي به

 که «موجود همیشه هاي سرویس یا خدمات» یعنی جاري رویکرد از و کند می ایجاد سرویسها و خدمات ارائه در

 رویکرد، این در. کند می حرکت «گو پاسخ همیشه هاي سرویس یا خدمات» به است وب عصر از اي نمونه

 اطالعات توانند می و شوند می ترکیب و ساخته خاص نیازهاي به گویی پاسخ براي ها سرویس یا خدمات

 زمان در افزار نرم و کند می اعالم را خود درخواست دارد، خاصی نیاز کاربري وقتی. سازند مهیا را کاربر موردنیاز

 (.2،2016و همکاران  تری)دم .سازد می مرتفع را کاربر نیاز و شده مشخصی فعال

 اطالعات فناوري حوزه هاي زمینه از برخی در زیادي هاي پیشرفت بیانگر اشیاء، اینترنت انداز چشم که حالی در 

 آغاز فعلی کاربردي هاي برنامه و موجود هاي فناوري از که است تدریجی فرآیند یک طی مستلزم آن تحقق است،

( رادیویی امواج شناسایی) رادیویی شناسایی مانند کننده شناسایی هاي فناوري از اشیاء، اینترنت ویژه طور به. میشود

 مسیر در همزمان، طور به و کند می آغاز است، شده گرفته کار به زیادي موارد در و گسترده طور به گذشته در که

 سرویس معماري و( دادهها آوري جمع براي ابزاري عنوان به) سیم بی حسگر شبکه فناوري امکانات از خود توسعه

 .گیرد می بهره( وب بر مبتنی سرویسهاي گسترش براي افزاري نرم معمارانه نگاه نوع یک عنوان به) گرا

 اشیاء اینترنت مختلف هاي دیدگاه2-1-4

 این به بخشیدن تحقق براي روش ترین ساده و اولین رادیوئیه هاي فرکانس عالئم از استفاده :شیء گرا دیدگاه 

 را اشیاء اینترنت اصطالح است، دنیا در اشیاء اینترنت توسعه پیشگامان از که آیدي-اتو انجمن. هستند دیدگاه

 نوع این بیان از هدف. داند می حسگرها فناوري و رادیوئی هاي فرکانس عالئم از متشکل اي گسترده شبکه

 بوده محصول فرد به منحصر الکترونیکی کد مبناي بر اشیاء اینترنت در مشترک معماري یک به رسیدن دیدگاه

 فرکانس عالئم از استفاده گسترش از پشتیبانی منظور به واقع در ،(EPC همان) محصول یک الکترونیکی است.کد

 جهت استانداردها این. آمد وجود به ها شبکه این در استانداردي ایجاد و مدرن تجاري هاي شبکه در رادیوئی هاي

 عالئم فناوري. اند شده مطرح موردنظر شئ مکان و حالت از آگاهی کردن، دنبال قبیل از اشیاء دید قابلیت بهبود

                                                 
1
 Vaez Mahdavi 

2
Dimiter et al 
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 از دیدگاه این در پیشرو فناوري یک عنوان به آن از قوي پشتیبانی و کم هزینه دلیل به هنوز رادیوئی هاي فرکانس

 حسگر هاي شبکه» و «نزدیک میدان ارتباطات» مانند هایی فناوري وجود این با. است استفاده مورد اشیاء اینترنت

 دیدگاه این در فراوانی کاربردهاي نیز هستند سازگار رادیوئی هاي فرکانس عالئم با که «سیم بی هاي محرک و

 توسعه و ایجاد براي متنوعی و گسترده هاي پروژه تحقیقاتی بزرگ مراکز و دانشگاهها در چنین هم. دارند

 و اجرا حال در «سیم بی حسگرهاي شناسایی چارچوب» نام به سیم بی حسگر هاي شبکه در مناسب چارچوبی

 مفهوم که باورند این بر کنند می کار اشیاء اینترنت نظریه با رابطه در که هایی انجمن از بسیاري. است پیگیري

باید  و کنند می بازي را اصلی نقش که هستند اشیاء این و دارد تأکید موجودیتها روي بیشتر اشیاء اینترنت

 دنیاي در هوشمند قطعات سازي پیاده تئوري آمدن وجود به باعث تعریف این. باشند داشته را الزم هوشمندي

 نیز ارتباط قابلیت بایستی باشنده متداول سیم بی حسگرهاي به مجهز اینکه بر عالوه قطعات این. است شده واقعی

 هاي یادگیري از استفاده مستقل، و خودکار رفتارهاي بروز نظیر هایی توانایی داراي باید همچنین. باشند داشته

 موردنیاز هاي توانایی از بخشی تنها این که بوده آن هاي پیچیدگی و ارتباطات در پذیري تعامل گذشته،

 (.1396)وحدت،است

 آدرس» نام به مشترک پروتکلی ایجاد روي بر دنیا بزرگ شرکت 25 از بیش ،2008 سال در :گرا اینترنت دیدگاه 

 از زیادي حجم پروتکل، این اساس بر. کردند تفاهم شبکه در آنها ارتباط جهت «هوشمند اشیاء براي اینترنتی

 پروتکل این. هستند یکدیگر با ارتباط به قادر میباشند، اجرا حال در شده جاسازي هاي سامانه آنها روي که وسایل

 براي اینترنتی آدرس به رسیدن براي. کند می تضمین را «اشیاء توسعه اینترنت براي را اینترنتی آدرس از استفاده

 اشیاء اینترنت پروتکل معماري براي را IEEE802.15.4 استاندارد IEEE انجمن IPSO همان یا هوشمند اشیاء

 (.2013، 1هوانگ و لی یو)است کرده معرفی

 موضوعاتی بنابراین است، افزایش حال در شدت به آینده اینترنت در موجود اجزاي و اشیاء تعداد:  معناگرا دیدگاه 

 باعث اشیاء اینترنت در که آید می وجود به اطالعات سازماندهی و جستجو ارتباط، ذخیره، نمایش، چگونگی مانند

 بازي رابطه این در کلیدي نقش توانند می معنایی توصیف هاي فناوري حالت این در. شود می زیادي هاي چالش

 داده روي استدالل موجودیتها، توصیف براي مناسبی هاي حل راه توان می فناوري، این از استفاده با واقع در. کنند

                                                 
1
Linna Huang, Chunli Liu 
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 شده سازگار اشیاء اینترنت نیازمندیهاي با که معماري و معنایی اجرایی محیطهاي اشیاء، اینترنت در شده تولید هاي

 (.2013، 1هوانگ و لی یو)داد قرار اشاره مورد را ارتباطی ساختار و پذیر مقیاس سازي ذخیره چنین هم و است

 ارتباطی هاي فناوري اصلی مسیر عنوان به توانند می آن بر مبتنی هاي حل راه و رادیوئی فرکانس عالئم امروزه

 انتظار. اند شده گرفته کار به کاال توزیع بخش و کاال مدیریت در ویژه طور به ها فناوري این. شوند گرفته نظر در

. کند بازي اشیاء، اینترنت در کننده شناسایی فناوري عنوان به کلیدي نقش یک رادیویی، شناسایی هاي فناوري میرود

. دارد همراه به را مسائلی و ها چالش حسگر، هاي فناوري با رادیویی شناسایی هاي فناوري ادغام زمان، همین در

 اشیائی ردیابی و شناسایی براي فناوري این که است این رادیویی، شناسایی فناوري کارگیري به زمینه در غالب تفکر

 به زمینه در تحقیقات است ذکر به الزم البته. گیرد قرار استفاده مورد هستند، فعال نیمه یا فعال تگهاي به مجهز که

 از مرحله یک عنوان به اشیاء شناسایی آن در که سیستم یک از بخشی عنوان به رادیویی شناسایی فناوري کارگیري

 (.1396)وحدت،است انجام حال در شود، می محسوب نهایی خدمت ارائه تا کار جریان

 با و کرد استفاده گرا سرویس هاي معماري از میتوان اشیاء اینترنت فناوري کاربردي هاي برنامه ساخت براي

 گیري کار به براي حال حاضر در اگرچه. داد قرار کاربران اختیار در بسیاري تسهیالت وب تحت خدمات کمک

 این حال این با دارد، وجود هایی محدودیت آنها میان منابع تبادل تسهیل و اشیاء اینترنت در ها فناوري این کامل

 طور همین و دهد می ارائه را خاص افزارهاي نرم در انتزاعی هاي ویژگی نظر از قدرتمند بسیار رویکرد یک روش

 یک اشیاء، اینترنت انداز چشم ساختن توانمند براي و فناوري سازگاري قابلیت و سازي یکپارچه از اطمینان براي

 (.2016و همکاران ، ری)باشود می محسوب موفقیت کلیدي عامل

 انعطاف بستر یک تا آورد می فراهم اشیاء اینترنت براي را امکان این وب، تحت هاي حل راه از برداري بهره

 گرا سرویس معماري در کلیدي مفاهیم که رود می انتظار. دهد قرار کاربران اختیار در را خدمات از باز و پویا پذیر،

روشهاي جدید ایجاد سرویس ها با  تطبیق. شوند گرفته کار به اشیاء اینترنت در ها، سرویس ترکیب مانند

عبارتند از: تعریف کردن سامانه هاي خصوصیات اینترنت اشیاء نیز ضروري به نظر می سد که این روش ها 

اطالعاتی ویژه، معماري خاص براي مجازي سازي اشیاء هوشمند، خدمات و منابع آنها و توسعه روش هاي جدید 

 (.2013هوانگ و لی یو، ز اشیاء هوشمند در اینترنت سرویسها)براي ترکیب پویا و منعطف ا

                                                 
1
Linna Huang, Chunli Liu 
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 اشیاء اینترنت تحقیقاتی هاي زمینه 2-1-5

 ذخیره و بهتر باتري ظرفیت شود، می بیشتر و بیشتر نیز پردازش قدرت کند، می پیشرفت فناوري که مرور به

 سریع توسعه روند، این. بود خواهد موردنیاز کمتري فضاي و شده فراهم کمتري نسبتا هزینه با اطالعات بیشتر کردن

 طوري به آورد، می فراهم را باال شناسایی و ارتباطی محاسباتی توانمندیهاي و کوچک مقیاس با الکترونیکی ابزارهاي

 هاي برنامه از اي مجموعه توانند، می سطحی چنین با ابزارها. باشند داشته را محیط و اشیاء در تعبیه قابلیت که

 تمام در فیزیکی دنیاي با مستقیم تعامل طریق از و داده قرار کاربران دسترس در را ها سرویس و جدید کاربردي

 الگوهاي معرفی نیازمند خود نوبه به ها، سرویس از جدیدي سطح یک توسعه. کنند نفوذ اعمال بشر زندگی امور

 اساس بر اشیاء اینترنت مفهوم. است افزار نرم مهندسی و حسابگري ارتباط برقراري بهتر براي هایی حل راه و جدید

 که است بعید .است چیزي هر با و ها مکان و زمانها همه در جوانب همه برگیرنده در مناسب ارتباطات، الگوهاي

 توسعه مسیر یک ما. گیرد شکل ها، سیستم شکل تغییر از برگرفته جدید تجاري نام یک عنوان به تنها اشیاء اینترنت

 با مرتبط هاي سامانه توسعه براي تدریج به اشیاء، اینترنت هاي فناوري آن در که کنیم می بینی پیش را تدریجی

 که نیز دیگري هاي ویژگی مسیر، این در طور همین. شوند می گرفته کار به موجود ارتباطات و اطالعات فناوري

 سال در که تحقیقاتی میان در ببینیم اکنون. گردد می فراهم باشد، فیزیکی قلمرو با تعامل برقراري توانایی با مرتبط

 مرتبط اشیاء، اینترنت سناریوهاي به بقیه از بیشتر تواند می پژوهشی زمینه کدام اند، بوده بحث مورد گذشته هاي

 (.1،2005)کالدیوس و همکارانباشد

 ابزارهاي که است این اشیاء، اینترنت براي کلیدي مبحث یک ها، فناوري توانمندسازي و توسعه منظور به

 تا رود می انتظار شیوه این در. شوند فعال محیطی تعامالت و داده توسعه هوشمند اشیاء شناسایی براي را مناسبی

 .شود داده نشان رادیویی، شناسایی و حسگر سیم بی هاي شبکه هاي فناوري توسط اصلی، هاي ساختمان هاي بلوک

 اشیاء اینترنت حوزه در مطرح استانداردهاي 2-1-6

 کیفیت و کاربرد فنی، سیم، بی ارتباطات براي مختلفی استانداردهاي اشیاء، اینترنت اکوسیستم به توجه با

 و استانداردها.هستند آن استانداردسازي درگیر مختلفی مؤسسات و سازمانها بنابراین و است موردنیاز سرویس

 نهادهاي و سازمانها توسط اشیاء اینترنت سیم بی هاي فناوري و ارتباطی شبکه بخش در متنوعی هاي پروتکل

 اینترنت در هوشمندتر هاي سرویس ارائه مبناي. گیرد می قرار استفاده مورد که است شده تعیین نیز دیگري مختلف

                                                 
1
Kaloudis et al. 
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 با مرتبط شده آوري جمع هاي داده پردازش و اتصاالت زیاد حجم. است داده پردازش و تجمیع آوري، جمع اشیاء،

 (.1،2008)کان و همکارانکنند می مطرح را متنوعی هاي نیازمندي آنها

 از اشیاء اینترنت در ها داده. هستند داده کالن تولید منابع ترین اصلی اشیاء اینترنت کاربردهاي خالصه طور به

 به مربوط اهايog دور، راه روزانه از چندساختاري تعامل میلیاردها کاربران، عملکرد ثبت در شده رکورد داده طریق

 دیگر نحو به سنتی روش به شده تولید هاي داده و ها داده کالن در که آیند می وجود به غیره و موبایل سنسورهاي

 حسگر 20 تعداد که اي داده میزان مثال، عنوان به. است رشد حال در سرعت به تعاملی اي شیوه به و باشد می

 این اگر و رسد می رکورد 5760 به روز در که باشد می رکورد 240 با برابر کند، می تولید ساعت هر در( سنسور)

 قابل حجم به شود، ضرب( نیست زیاد اشیاء اینترنت کاربردهاي براي که) کاربردي وسیله هزار 10 هر در میزان

 . رسید خواهیم روز هر در رکورد 000/600/57 و ساعت هر در رکورد 000/400/2 یعنی داده توجهی

 اشیاء اینترنت عمده هاي چالش2-1-7

 داده قرار توجه و بررسی مورد عناوینی در را اشیاء اینترنت حوزه در اصلی هاي چالش ارتباطات، المللی بین اتحادیه

 : : از اند عبارت که است

 ارتباط جهانی و ارتباطات اطالعات هاي زیرساخت با را چیز همه میتوان اشیاء اینترنت توانایی به عطف اتصال؛ 

 اینکه مانند آورد؛ خواهد ارمغان به نیز را متعددي مشکالت اتصاالت حجم این لذا. ساخت متصل هم به و داده

 . کردند ذخیره یا و شده پردازش حجم اطالعات این چگونه و گردند متصل هم به اینها چگونه

 حوزه این برگرفته از خدمات ارائه به باید اشیاء با مرتبط هاي سرویس ارائه در اشیاء؛ با مرتبط سرویسهاي 

 با اشیاء اینترنت همچنین. بود خواهند مهم بسیار دسترسی سطوح و امنیت مانند مسائلی مقطع این در و پرداخت

 دقیقا که باشند می نوین هاي سرویس نیازمند خود که آورد خواهد فراهم را متنوعی امکانات خود باالي قابلیت

 . باشد هاي آنها پتانسیل از بهره و اشیاء با مرتبط

 میلیونها که رود می انتظار اشیاء اینترنت توسعه ادامه در بودن؛ متجانس غیر و ناهماهنگی 

                                                 
1
Khan 
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 شئ یا وسیله همه این به دهی نظم لذا. یابند اتصال یکدیگر به مختلف طرق از دنیا سرتاسر در مختلف وسیله

 توانند می نیز کارهایی و کسب راستا همین در. گردید خواهد محسوب اساسی چالشی یا و معضل نامتجانس،

 .یابند توسعه مربوطه موردنیاز خدمات ارائه براي بازار نیاز فرصت از و گرفته شکل

 باشد می تغییر در حال مدام اشیاء اینترنت حوزه در ابزارها وضعیت اشیاء اینترنت حوزه در تغییرات باالي پویایی 

 به یافته اتصال ابزار نوع شبکه، به بودن قطع و بودن وصل و( غیره و کاري جلسات کاري، ساعات روز، شب،)

 به لذا( هواشناسی ایستگاه یک رطوبتی( سنسور) حسگر تا جعبه یک روي بر تگ یک از نمونه عنوان به) شبکه

 را آنها مدیریت تغییرات این و میباشد تغییر حال در «چیز همه به شبکه متصل ابزارهاي تعداد متناوب صورت

 . سازد برانگیز می چالش بسیار

 وسایل تعدد و همچنین اتصال هاي محل از ناشی که اشیاء اینترنت عظیم مقیاس و گسترده حیطه وسیع؛ مقیاس 

 .ساخت خواهد مواجه اساسی هاي چالش با را حوزه این مدیریت باشد، می متصل

 شبکه، فناوري ارتباط، شناسایی، اشیاء، اینترنت معماري نظیر مواردي فوق، شده مطرح هاي چالش بر عالوه

 جستجو، موتورهاي و اکتشاف سیگنالهاء تحلیل و داده افزار، سخت فناوري الگوریتم، و افزار نرم شبکه، شناسایی

 نیز مربوطه، استانداردهاي و پذیري تعامل خصوصی، حریم و استقالل اعتماد، امنیت، انرژي، ذخیره شبکه، مدیریت

 مورد استانداردهاي نبود است گردیده مطرح حوزه این در چالش عنوان به که دیگر موضوع همچنین. هستند مطرح

 و ها دستگاه که چرا بوده؛ حوزه این در جدي بسیار مشکالت از یکی این و است عام توافق مورد و جهانی قبول

. داد قرار توجه مورد جامع استانداردهاي در توان می را این و دارند تعامل براي مشترک زبان به نیاز متفاوت اشیاء

 پرداخته آن به کتاب همین هشتم فصل در که است بقیه از تر جدي بسیار امنیت مورد فوق، هاي چالش بین در

 (.1396)وحدت،شد خواهد

 اشیاء اینترنت کاربردهاي2-1-8

 توانند می اطالعات این و است موجود هزینه بدون و آسانی به فیزیکی دنیاي اشیاي اطالعات اشیاء، اینترنت در

 مشابه بنابراین،. شوند پردازش خودکار شناسایی هاي سیستم کمک با و شده توزیع ایجادشده، خودکار صورت به

 هاي فناوري بین این در. کند می فراهم را اشیاء این تمام در ها سرویس لینک و کرده ایجاد را فیزیکی اشیاء مجازي

 در جهانی هویت با محصول تبدیل جهت افزاري نرم هاي سیستم امنیت و بودن جعلی تشخیص براي خاصی

 برابر در بازار و توزیع هاي کانال کنندگان، مصرف از محافظت براي اساسی شرط یک این. است دسترس
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 شده انجام جستجوي براساس که حوزه این کاربردهاي از برخی محبوبیت میزان. است جعلی و تقلبی محصوالت

 و هوشمند شهر پوشیدنی، ابزارهاي هوشمند، خانه: از اند عبارت ترتیب به کاربردها ترین محبوب اند، شده محاسبه

 به ،2020 سال تا که است کرده بینی پیش ،1کرنی موسسه تحقیقات استناد به وربس دیگري جاي دراست.  غیره

 را رادیکال هم و تدریجی کار و کسب تغییرات کوم اشیاء اینترنت هاي زیرساخت امروزه داشت توجه باید% 6 میزان

 براي شماري بی هاي راه تقریبا. است شده برداري بهره کامل طور به پتانسیل این از تاکنون اما کند، می ممکن

 ارتباط و متعدد هاي گره شامل ها، شبکه در منابع تمام ان به توجه با اشیاء اینترنت اي داده ساختارهاي از استفاده

 (.1394)مشایخی،باشد می موجود ها، گره بین

 براي مختلفی کاربردي هاي حوزه اشیاء، اینترنت متخصصین و محققین توسط گرفته شکل مطالعات اساس بر

 شبکه و زیرساخت امنیت تأمین مانند ها حوزه این از بسیاري. است شده معرفی و تدوین اشیاء اینترنت کار و کسب

 مدیریت هوشمند، تولید اشیاء، اینترنت مبتنی انرژي مدیریت ، سمع استراق از جلوگیري و اشیاء اینترنت هاي

 کرده تبیین را اشیاء اینترنت هاي توانمندي توسعه و کار و کسب براي ارزشمندي فضاي غیره، و تأمین زنجیره

 (.1396)وحدت،اند

 اشیاء، اینترنت کار و کسب هاي مدل  توسعه و طراحی هنگام ،(2010) همکاران و بوچرر مطالعات به توجه با

 برنده برنده براي همه ذینفعان می باشند. به اطالعات تبادله و شبک در ها گره بین اطالعات تبادل کلیدي، مسائل

 هزینه رویکرد یک جاي به باید محور ارزش رویکرد یک اشیاء، اینترنت کاري و کسب پتانسیل شکوفایی منظور

 کسب از متشکل که اطالعات تبادل مثلث یک( 2012) اكلمن و بوچرر کار این انجام براي. شود گرفته نظر در محور

 شده خلق هاي ارزش از هایی مثال ارائه به ادامه در .اند کرده پیشنهاد باشد، می آنها بین کننده مصرف و شئ کار، و

 حوزه در فعال هاي شرکت از زیادي تعداد. پردازیم می اشیاء اینترنت حوزه در فعال سازمانهاي و شرکتها توسط

 پیاده براي مناسب کار و کسب مدل جستجوي در هنوز آنها از بسیاري دارند؛ وجود حاضر حال در اشیاء اینترنت

 (.1394)فرازمند و احمدي،باشند می سازي

 هوایی ونقل حمل صنعت در اشیاء اینترنت 2-1-8-1

 مثال براي. نماید کمک تقلب و جعل از محصوالت از حفاظت و خدمات امنیت، بهبود به تواند می اشیاء اینترنت

 طور به تقلبی هايSUP . شود می تهدید( SUP) مشکوک نشده تایید قطعات مشکل با هوایی، نقل و حمل صنعت

                                                 
1
Kearney 
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 می گزارش آمریکا در هوایی نقل و حمل مقامات. کنند می تهدید و نقض را هواپیما امنیتی استانداردهاي جدي

 بودن تقلبی دلیل به اند افتاده اتفاق که متحده ایاالت در هوایی حوادث یا و تصادفات از مورد 28 حداقل که دهند

 بازرسی با توان می را هواپیما قطعات صحت تأیید اقالم، تحلیل و تجزیه بودن بر زمان از جداي. است بوده قطعات

 تاریخچه شناخت با تواند می مشکل این. باشد تقلبی تواند می نیز این که داد انجام شده ضمیمه مدارک و اسناد

 حوادث از بودن ایمن کند، می مشخص را آنها منشا مدارک که هواپیما قطعات از خاصی دسته براي الکترونیکی

 یک در قبلی اطالعات این سازي ذخیره با. نماید تضمین( تغییرات مثال، عنوان به) را کارکردشان طول در بحرانی

 هواپیما قطعات به مطمئن و امن صورت به که رادیویی شناسایی هاي برچسب در همچنین و غیرمتمرکز داده پایگاه

 پایگاه داخل در و رادیویی شناسایی تگهاي در تاریخچه مقایسه دیجیتال، امضاهاي تایید) هویت احراز است، متصل

 (.1388)پورحیدر،شود انجام تواند می قطعات این( داده

 پرواز یک که طوري به شود می جامعه و مسافران اذهان در بیشتر اطمینان باعث که است اي پدیده یک ایمنی

 کاهش را تصادفات بروز امکان باید ترافیک، افزایش وجود با زیادي حد تا بلکه باشد، امن بسیار باید تنها نه تجاري

 که شود می برده کار به شناسایی، پیشرفته سیم بی هاي سیستم زمینه این در. گیرد بر در را وري بهره افزایش و دهد

 (محموله پیگیري چمدان خدمه / مسافر مفاهیم بر مبتنی رادیویی شناسایی هاي برچسب:است زیر صورت دو به

 پایگاه به متصل مؤثر هاي سامانه هاي داده خواندن براي شده نصب حسگرهاي و رادیویی شناسایی هاي برچسب

 (.1388)عبادي مهر،تصویربرداري افزار نرم هاي داده و بسته مدار دوربین فراگیر، امنیتی هاي داده

  خودرو صنعت در اشیاء اینترنت 2-1-8-2

 گزارش و نظارت براي است «هوشمند اشیاء شامل که کاربردي هاي برنامه از استفاده خودروسازي صنعت در

. شود می شامل را نقلیه وسایل سایر به نزدیکی به نسبت هشدار تا گرفته اتومبیل تایر باد فشار از قطعه، هر دهی

 به خدمات بهبود و تدارکات بهبود کیفیت، کنترل افزایش خودرو، اسان تولید براي رادیویی شناسایی فناوري امروزه

 ساخت زمان سازنده، نام و شده متصل مربوطه اطالعات حاوي بخش به ها دستگاه این. میشود استفاده مشتریان

 را آن ساخت دقیق محل کاربردي هاي برنامه از برخی در و محصول کد محصول، نوع آن، سریال شماره محصول،

 و تعمیر عملیات تولید، فرآیند در واقعی زمان هاي داده رادیویی شناسایی فناوري. کند می فراهم لحظه یک در

 (.1388)پورحیدر،دهد می ارائه مؤثرتر مدیریت براي جدید راهکار یک و کند می فراهم را نگهداري
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 بر بیت نرخ اساس بر انتقال امکان همچنین ،(NFC) نزدیک میدان ارتباطات همان یا کوتاه برد اختصاصی ارتباطات

ماشین به  خودرو به خودرو ارتباطات. کند می فراهم را تجهیزات سایر با آن تداخل احتمال کاهش و بیشتر ثانیه

 حمل هاي سامانه کاربردي هاي برنامه پیشرفت باعث توجهی قابل طور به( M21) زیرساخت به خودرو و ماشین 

 زیرساخت سازي یکپارچه تر کلی طور به و ترافیک مدیریت خودرو، امنیت و ایمنی خدمات مانند هوشمند، نقل و

 (.1396)وحدت،میشود اشیاء اینترنت هاي

 مخابرات و ارتباطات در اشیاء اینترنت  2-1-8-3

 از. کند می فراهم را ارتباطی جدید خدمات ایجاد و مختلف مخابراتی هاي فناوري ادغام امکان اشیاء اینترنت ایجاد

 بیسیم، محلی هاي شبکه بلوتوث، نزدیک، میدان ارتباطات همراه، ارتباطات جهانی سامانه از استفاده آن هاي نمونه

 شده ارائه کارت، سیم فناوري با همراه حسگر هاي شبکه و جهانی یاب مکان هاي سیستم هاب، چند هاي شبکه

 همراه تلفن از قسمتی مکمل کاربردي... گذاشت اشتراک هاي برنامه از نوع این. است همراه تلفن اپراتورهاي توسط

 امن و ساده ارتباطات نزدیک، میدان ارتباطات فناوري به را کارت سیم مختلف کاربردي هاي برنامه توان می و است

 عنوان به تواند می همراه تلفن بنابراین، کند؛ می برقرار یکدیگر به آنها داشتن و نگه نزدیک راه از فقط را اشیاء بین

 انجام مرکزي سرور یک به را شده خوانده هاي داده انتقال و شود استفاده فناوري این کارگیري به هاي راه از یکی

 سازي ذخیره عنوان به را مهمی نقش کارت سیم شود، می استفاده همراه تلفن گوشی یک در که هنگامی. دهد

 از. کند می ایفا( غیره و شناسه اطالعات اعتباري، کارت حساب بلیت، شماره مانند) هویت احراز کاربري و اطالعات

 آزادانه صورت به آنها ادغام و نوشتن به قادر کاربران و کرد خواهد عبور متفاوت اداري قلمرو از خدمات نوع این

 و محاسبات به توجه با بهتر عملکرد ارائه منظور به را خود توانند می آسانی به آنها این بر عالوه بود، خواهند

 (.1396)وحدت،دهند وفق محیط ارتباطات

 هوشمند هاي ساختمان در اشیاء اینترنت 2-1-8-4

. است گرفته قرار استفاده مورد اي گسترده طرز به ساختمان هوشمندسازي و خودکارسازي هاي فناوري امروزه

 شامل ارزانی، سازي هوشمند شده «هوشمند خانه امکانات و فواید مورد در زیادي تحقیقات اخیر هاي سال در

 شدن تر گسترده حال در کاربردي هاي برنامه هاي فناوري و است از وسیعی طیف و یافته افزایش سیم بی ارتباطات

 مصرف گیري اندازه براي وسیله ترین محبوب به شدن تبدیل حال در هوشمند گیري اندازه مثال، عنوان به. هستند

 (.1394)فرازمند و احمدي،است الکترونیکی انرژي دهنده ارائه به اطالعات این انتقال و انرژي
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چند منظوره قرار می  محاسباتی هاي عامل سیستم روي بر که مدرن هوشمند هاي خانه در بسیاري هاي سامانه

 گیري شکل به نتیجه در گیرند، می توانند به راحتی با یدگر حسگرها و  عملگرها در یک ساختمان ترکیب شده  و

 غیره، و نور تنظیم هوا، رطوبت تنظیم دماء حسگرهاي منظور بدین. کنند کمک پیوسته هم به و هوشمند محیط یک

 می ارائه محیط کردن خنک یا گرم براي انرژي مصرف از استفاده سازي بهینه براي را الزم اطالعات

 (.1394)تدین،دهند

 خانگی شبکه یک تا شوند می باعث معماري و خودکارسازي هاي فناوري حل، راه دادن نشان با سناریو این در

 به) خود هاي قابلیت انجام با بتواند و شود اطراف محیط تغییرات با تطبیق و سنجش به قادر هوشمند، خودکار

 هاي شبکه هوشمندسازي، و سازي خودکار معماري. بپردازد( حفاظت سازي، بهینه بهبود، پیکربندي، مثال عنوان

 و تعامل معماري این در. سازد می توانمند سیستم و دستگاه چندین تعامل جهت را اي شده توزیع و پویا خانگی

 طریق از اینترانت با خارجی هاي دستگاه و دیگر هاي سیستم با خانگی هاي دستگاه و شبکه هاي سامانه ارتباط

 با نیز خانگی هاي شبکه براي خصوصی هاي شبکه این از استفاده. شد خواهد برقرار مجازي خصوصی هاي شبکه

 کنترل با دستگاه هر. بود خواهد توجه مورد بیشتر و بیشتر اینترنت به اتصال باالي ظرفیت و شدن تر ارزان به توجه

 آن تنظیمات تغییر و وضعیت بر نظارت براي ساختمان خدمات با امن رابط یک صورت به تواند می انسان ورودي

 (.1395)حاجی شاه کرم،گیرد قرار استفاده مورد

 و ZigBee 6LoWPAN مانند) سیم بی ارتباطی هاي فناوري با خانه اتوماسیون هاي دستگاه از استفاده با

 صفحه روي لمسی مانیتور مثال براي. باشند داشته یکدیگر با طرفه دو ارتباط توانند می ساختمان «اشیاء» همه( غیره

 درون همراه تلفن یک یا و گیرد قرار استفاده مورد ترموستات تنظیمات تغییر براي تواند می یخچال در نمایش

 می خودکار لباسشویی ماشین یا و کند فعال و تنظیم خانه براي را شخص اولویتی مشخصات تواند می ساختمان

 (.1395نژاد،)سلیمانی دهد سفارش گارانتی زمان پایان از قبل در را خود یدکی قطعات لزوم، مواقع در تواند

 ترکیب با واقع در. شد متصور خانه محیط در زیادي کاربردهاي توان می ابري بستر بر مبتنی اشیاء اینترنت براي

. دارد وجود خانگی هاي فعالیت از بسیاري خودکار انجام ابري، بستر و خانه محیط در نهفته تجهیزات هاي قابلیت

 مثال، براي) دور راه از آنها رفتار مانیتورینگ منظور به اینترنت طریق از منزل وسایل به اتصال امکان همچنین

 کنترل یا( برق مصرف الگوي بهبود براي اطالعات این کارگیري به و منزل وسایل مصرفی انرژي میزان مانیتورینگ

 درصد 19 که است ذکر قابل. دارد وجود( هوا تهویه و گرما روشنایی، هوشمند مدیریت مثال، براي) دور راه از آنها
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فاخته )یافت خواهد کاهش آن درصد 45 هوشمند مدیریت طریق از که است روشنایی به متعلق خانگی برق مصرف

 (.1394شاد،

. است خانگی اتوماسیون کاربردهاي آسان و سریع توسعه براي کاندید بهترین ابري بستر راستا، این در

 قابل استانداردشده روش یک با جا هر از تجهیزي هر آن در که فراگیر فضایی ابري، بستر بر مبتنی راهکارهاي

 چالش. کند می تضمین را وب طریق از کاربر چندین از همزمان پشتیبانی همچنین. آورد می فراهم است، دسترس

 لزوم به توان می استانداردسازي با ارتباط در قابلیت اطمینان و استانداردسازي: از اند عبارت حوزه این اصلی هاي

 قابلیت. کرد اشاره خانگی وسایل در ارتباطات، و سرویس توصیف براي وب، مبتنی استاندارد واسط یک وجود

)قاسمی و باشد می متغیر سرویس کیفیت و آنها خرابی تجهیزات، بودن دردسترس شامل هم اطمینان

 (.1395همکاران،

 درمان و بهداشت پزشکی، در اشیاء اینترنت 2-1-8-5

 که طوري به داشت، خواهد و دارد را درمان و بهداشت بخش در زیادي بسیار کاربرد اشیاء اینترنت فناوري

 پارامترهاي بر نظارت براي فرم پلت یک عنوان به رادیویی شناسایی حسگر قابلیت با همراه تلفن از استفاده امکان

 و( مانیتورینگ) پایش پیشگیري، در بسیاري مزایاي حوزه این در. گیرد می قرار استفاده مورد دارو تحویل و پزشکی

 داشته کشورها اجتماعی سالمت نظام کارآمدي ارتقاء در شگرفی تأثیر اوال شیوه این. شود می دیده تر آسان نظارت

 (.1392)قیصري و همکاران،شود می برده کار به تشخیص براي نیاز و حوادث بروز صورت در دوم مرحله در و

 رکوردها و|  سالمت پرونده ذخیره و اطالعات دریافت براي توانند می سیم بی پایش و شناسایی هاي دستگاه

 خاص بیماریهاي با افراد براي ویژه به دهند؛ نجات اضطراري شرایط در را بیمار زندگی و گرفته قرار استفاده مورد

 عضو پیوند و مفصل مصنوعی، قلب مانند پزشکی پیچیده دستگاههاي همچنین(. غیره و آلزایمر دیابت، سرطان، مثل)

 بدن داخل در که اشیایی از حالتی چنین در. باشند بیمار خود با ارتباط برقراري به قادر خودکار طور به است ممکن

 هاي شیوه با را آنها و دهند تشکیل بیمار بدن در هایی شبکه بتوانند که رود می انتظار اند، شده گرفته بکار بیماران

 (.1396)غالمی و باعدي،کنند هماهنگ غیره و اورژانس خدمات پزشکان، درمان

 عالئم و وضعیت دادن نشان جهت هوشمند ابزارهاي تولید و ساخت به نسب متعددي، هاي شرکت امروزه

 زمانی در که انسان قلب اندازه گیري اندازه وسیله مانند اند؛ نموده اقدام خودکار کامال صورت به انسان بدن فیزیکی

 پزشک یک چنین هم و کند گیري تصمیم خودکار صورت به تواند می باشد، برقی شوک دستگاه با شوک به نیاز که
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 امنیت و ایمنی بیماران، سالمت افتادن خطر به از جلوگیري براي .کند پیگیري را خود بیمار وضعیت تواند می

 به هوشمند هاي برچسب اتصال اشیاء، اینترنت هاي شبکه در. است برخوردار زیادي اهمیت از دارویی محصوالت

 که شود می فراهم حسگرها وسیله به تولیدشان مراحل بر نظارت طریق این از آنها، تأمین زنجیره ردیابی و داروها

 یک از نگهداري مثل دارند، خاص نگهداري شرایط به نیاز که اقالمی مثال عنوان به. است زیادي بسیار منافع داراي

 مربوطه مسئولین به الزم عالئم شود، نقض داروها این نقل و حمل طول در شرایط اگر خنک، شرایط در دارویی ماده

 حفظ تقلبی، محصوالت تشخیص براي الکترونیکی تاریخچه و داروها ردیابی. گردد می ارسال مقتضی اقدام جهت

 (.1395و همکاران،  )قاسمیکند می پذیر امکان داروها جعل و کالهبرداري از را داورها تأمین زنجیره

 بسته نحوه مثال عنوان به باشد؛ بیماران نفع به مستقیم طور به تواند می نیز داروها در هوشمند هاي برچسب

 درمان سامانه یک. است آنها از اي نمونه داروها اصالت از اطمینان و انقضاء تاریخ مصرفی، دوز رسانی اطالع بندي،

 جهت) درمانشان یادآوري با را بیماران تواند می خواند، می را دارو برچسب توسط شده منتقل اطالعات که هوشمند

 الکترونیک سالمت حوزه در اشیاء اینترنت عبارتی به .کند کنترل مناسب زمانی فواصل در( مربوطه داروي مصرف

 نوآوري به منجر و داده بهبود را سالمت خدمات تواند می فناوري این واقع در. کند می ایجاد زیادي هاي فرصت

 و شده آسانتر پزشکی مراقبت فرآیندهاي اشیاء اینترنت کمک با مجموع در. شود ارتباط این در مختلفی هاي

 براي بستري اشیاء اینترنت مشخص، طور به. یابند می ارتقاء سیستم، شدن هوشمندتر طریق از درمانی خدمات

 می فراهم مزمن، هاي بیماري درگیر و معلول افراد روزمره زندگی تسهیل در زندگی کیفی ارتقاء حوزه اهداف تحقق

 (.1395)مهدویان، سازد می ممکن را تر هزینه کم و فراگیر درمانی خدمات ارائه فناوري این همچنین. آورد

 اجتماعی نظارت با مرتبط امور در اشیاء اینترنت  2-1-8-6

 ممیزي و تشخیص به قادر ، پوشیدنی حسگرهاي از استفاده با که اشیاء اینترنت خدماتی و کاربردي هاي برنامه

 مجرمان، اجتماعی تعامالت بر نظارت. دارند اجتماعی زندگی در زیادي تأثیر هستند، افراد روزمره زندگی فعالیتهاي

 امروزي جوامع در اشیاء اینترنت مزایاي جمله از پوشیدنی حسگرهاي از استفاده با خطرناک مزمن بیماران بر نظارت

 ،(ویدئویی حجیم سازي ذخیره براي الزم زیرساخت تصویري، نظارت حوزه در اشیاء اینترنت ابري بستر .میباشد

 آوري جمع ویدئویی محتواي( ماشین بینایی و الگو بازشناسی سنگین هاي الگوریتم اجراي) پردازش و مدیریت

 مختلفی امنیتی کاربردهاي در سیستمها این. کند می فراهم را( IP بر مبتنی هاي دوربین ویدئویی حسگرهاي از شده

 (.1394)محمدیان، شود می شناخته  سرویس عنوان به ویدئو بعضا مدل این. هستند مطرح
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 هاي شناسه از استفاده طریق از یا شده تعبیه هوشمند هاي دستگاه طریق از اشیاء، و اقالم بین ارتباط ایجاد با

 هاي سیستم و شبکه زیرساختهاي از حمایت با هوشمند ارتباط توانند می که حامل هاي داده و فرد به منحصر

 از توان می را محصول حیات كل چرخه و کرد سازي بهینه توان می را تولید فرایندهاي کل کنند، برقرار اطالعاتی

 کارگاه، وضعیت مورد در بیشتري اطالعات محتواهاء و اقالم روي برچسب الصا با. نمود کنترل مصرف به تولید

 می ورودي هاي داده عنوان به ها برچسب مفید اطالعات. آورد دست به توان می تولید آالت ماشین وضعیت محل

 (.1396)وحدت،کند عمل تدارکات بهبود و شده تصفیه برنامه تولید براي تواند

. باشد ناپذیر جدایی است ممکن حیات چرخه پایان تا تولید زمان از پردازنده ریز و شئ یک اطالعاتی اتصال

 یا و شود ذخیره برچسب روي بر یا و باشد مداوم نظارت تحت تواند می آن فعلی وضعیت و شئ یک تولید تاریخ

 است محصول در شئ چند یا یک از استفاده سابقه دهنده نشان اطالعات، این. بگیرد قرار اطالعات سیستم داخل در

 می همچنین و بوده محصول به مربوط خدمات ارائه و بازاریابی طراحی، مراحل براي ارزشمندي اطالعات شامل که

 زیست محیط با سازگار و ایمن طور به محصول دفع یا دوباره تولید بازیافت، براي نهایی گیري تصمیم در تواند

 و تولید خودکارسازي در اشیاء اینترنت کاربردهاي و مزایا برخی به ادامه در(. 1392)قیصري و همکاران،کند کمک

 :است شده اشاره محصول چرخه مدیریت

 اطالعات تا آورد می فراهم مشتریان براي را امکان این کاالها هوشمندسازي با اشیاء اینترنت:اطالعات مدیریت 

 استفاده آنها از خرید گیري تصمیم براي و داشته اختیار در اینترنت طریق از تولید تا خام مواد از را کاال کامل

 به مربوط اطالعات فرآیند تولید، اطالعات دهنده، تشکیل مواد اطالعات شامل تواند می اطالعات این. کند

 . باشد مشتري موردنیاز سایر اطالعات یا کاال ضمانت کنندگان، توزیع اطالعات کننده، تولید شرکت

 این آن، در موردنیاز اطالعات تعبیه و سفارش هر کدگذاري با اشیاء اینترنت :ها سفارش ردیابی و پیگیري 

 فناوري از استفاده با ها، سفارش در شده تعبیه اطالعات. کند می پشتیبانی را الکترونیکی تجارت از حوزه

 داده آوري جمع متمرکز سیستم به و شده خوانده تحویل تا تولید فرایند از نقطه هر در رادیویی امواج شناسایی

 سرنوشت از و کرده واقعی ردیابی زمان در را خود هاي سفارش قادرند مشتریان بنابراین، گردد؛ می ارسال ها

 . شوند باخبر خود سفارش

 می کاال جایی جابه و ونقل حمل الکترونیکی، تجارت هاي بخش ترین مهم از:  کاال جایی جابه و ونقل حمل 

 با. باشد رؤیت قابل دقیق و کامل طور به ها جابجایی که نمود مدیریت شکلی به میتوان را بخش این. باشد
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 قادر اشیاء از اینترنتی فناوري جهانی، یاب موقعیت هاي سامانه به نقلیه وسایل تجهیز و کاالها هوشمندسازي

 . مشخص نماید را سفارش مقصد و مبدأ نیز و حمل حال در کاالي مقدار بود خواهد

 خود محصوالت تمامی به قادرند شرکتها اشیاء، اینترنت فناوري اجراي با: رقابتی بازارهاي بینی پیش و تحلیل 

 .نمایند گردآوري کاال توسط شده طی فرایندهاي به نسبت کاملی اطالعات و داشته نظارت و آنالین صورت به

 اشتراک و تجاري فرایندهاي در اطالعات گردش بر تنها نه آنها یکپارچه، و قوي اطالعات پایگاه یک باوجود 

 در و دقیق صورت به را تجاري هاي داده این قادرند بلکه دارند، اشراف معامله طرفهاي میان اطالعات گذاري

 مورد را خود رقابتی بازارهاي توانند می طریق این از همچنین شرکتها. دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد لحظه

 بینی پیش نحو بهترین به تولیداتشان از بازار سهم تصاحب براي را خود آینده تجاري روند و داده قرار تحلیل

 . بخشد بهبود بازار به پاسخ در را ها شرکت توانایی تواند می امر این حقیقت در نمایند،

 سیستم سازي فعال تولید، بخش در اشیاء اینترنت فناوري کاربردهاي ترین مهم از:تولید خودکارسازي 

 قابلیت، این نتیجه در. شود می پذیر امکان محصوالت و مواد ردیابی و شناسایی آن در که است خودکارسازي

 تولید، بخش در کاالها هوشمندسازي با. یافت خواهد کاهش زیادي حد تا انسانی نیروي اشتباهات هزینه

 ها خرابی و ضایعات میزان تولید، فرایند طول در یدکی قطعات و خام مواد دقیق ردیابی و شناسایی بر عالوه

 تجارت در ضعف نقاط و ها شناخت گلوگاه امکان قابلیت این. است سنجش قابل دقیق صورت به نیز

 (.1396)وحدت، آورد می فراهم مدیران براي را الکترونیکی

 پشتیبانی و تأمین زنجیره مدیریت در اشیاء اینترنت 2-1-8-7

 کارگیري به با که الکترونیکی تأمین زنجیره مدیریت هاي سامانه که دارند اذعان شده انجام مطالعات از بسیاري

 به) ابري رایانش. گردند می تأمین زنجیره در بیشتر اثربخشی و کارایی توسعه باعث اند، شده توانمند اشیاء اینترنت

 اجزاء از یکی تأمین هاي زنجیره در( است زیادي اهمیت و ارزش داراي که نوظهور اطالعاتی فناوري یک عنوان

 نقش تأمین زنجیره در مدیریت موفقیت براي که منبعی عنوان به اطالعات فناوري. است اشیاء اینترنت در شده ادغام

 به.است گرفته قرار تأیید مورد تأمین زنجیره در ریزي برنامه و عملکرد بهبود براي و است شده شناخته دارد، حیاتی

 نیز الکترونیکی تأمین زنجیره مدیریت سنتی مزایاي از ابري رایانش فناوري امروزي، اینترنت از جزئی عنوان

 پیشرفت: از اند عبارت گردند می ذکر فراوانی به الکترونیکی تأمین زنجیره مدیریت در که مزایایی. کند می پشتیبانی

 از بسیاري درنتیجه. سازمانی موانع مقابل در بیشتر هماهنگی و همکاري ارتباطات، در استراتژیکی و عملیاتی
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 خود تأمین زنجیره استراتژي در ضرورت یک عنوان به را الکترونیکی تأمین زنجیره مدیریت هاي سامانه سازمانها،

 (.1394)تدین،اند پذیرفته

 زمان کنترل تواند می NFS و رادیوئی فرکانس مبناي بر تأمین، زنجیره مدیریت در اطالعات پردازش فناوري

 توزیع ذخیره، نقل، و حمل تولید، اولیه، مواد خرید کاال، طراحی مرحله از کاال تحویل زنجیره هاي حلقه تمام بندي

 همچنین. دهد تشخیص را فروش از پس خدمات و خورده برگشت محصوالت تحلیل تولیدات، از قسمتی فروش و

 گذاري سرمایه بنابراین شود؛ می پذیر امکان درستی به و سرعت به محصول تولید به مربوط اطالعات آوري جمع

 در .بدهد قرار بهینه کنترل مورد امروزي، پیچیده و متغیر بازارهاي در را عرضه زنجیره تمام تواند می زمینه این در

 کنیم، می استفاده سنتی هاي روش از که وقتی محصول تحویل براي الزم زمان تولیدي، هاي حوزه و صنایع برخی

 شود می استفاده مذکور فناوري از که پیشرفته هاي شرکت در که حالی در است، خریداران تقاضاي از بعد روز 120

 سامانه دسترسی همچنین. است یافته تقلیل کوتاهی بسیار مدت به تحویل زمان( Metro و Wal- mart قبیل از)

 فناوري به انت مجهز اینترنت فناوري به مجهز) شده بروز و اطالعات واقعی به مشتري با ارتباط مدیریت هاي

 محصوالت درباره خریداران به بهتر رسانی اطالع امکان فروش قسمت کارکنان شود می باعث ،(اشیاء اینترنت

 (.1394)محمدیان، باشند داشته را موجود

 ابر محوریت با اشیاء اینترنت فناوري کارگیري به زمینه در تحقیقاتی 2011 سال در IBM تحقیقاتی مؤسسه

 دهندگان پاسخ هدف نخست میدهد، نشان یک شکل در که طور همان. داد انجام تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات

 ذینفعان و آنها بین هماهنگی وسیله این به تا است آنها اطالعات مدیریت قابلیت اطالعاتی، ابرهاي کارگیري به در

 پاسخ سایر. دارند تأکید خارجی کارایی بر شده وهایی شده ذکر اهداف از یکی تنها. یابد افزایش شان خارجی

 کار و کسب درون هاي قابلیت افزایش به مربوط همگی که درامد جریان و توزیع بازارهاي و ها کانال به دهندگان

 تأمین زنجیره بخش در اجرایی مدیر 340 با گارتنرا تحقیقاتی موسسه ،2009 سال دسامبر در و .داشتند تأکید است

 شان تأمین زنجیره مدیریت نوین هاي شیوه درباره را آنها نظر و کرد مصاحبه آنها هاي زیرمجموعه و شرکتها انواع

 بر مبتنی کاربردي هاي برنامه از گذشته سال سه طی در که داشتند اذعان دهندگان پاسخ درصد 20 حدود .شد جویا

 در موضوع این که کردند اعالم نیز درصد 30 از بیشتر. اند کرده استفاده تأمین زنجیره مدیریت در اطالعاتی ابرهاي

 .دارد قرار آنها آینده سال سه برنامه
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 در گروه دو یابد، گسترش تأمین زنجیره مدیریت در نوین هاي فناوري بر مبتنی کاربردي هاي برنامه که تدریج به

 :از اند عبارت گروه دو این که گرفت خواهد شکل محور ابر خدمات دهندگان ارائه میان

 ابري رایانش سمت به ، تأمین زنجیره مدیریت کاربردي افزارهاي نرم بازار در گروه این: پیشرو هاي شرکت -الف

 فعلی کاربردي هاي برنامه تغییر حال در منهتن، و اریبا شرکا مانند هایی شرکت خصوص این در. کنند می حرکت

 محیط با عمومی، ابرهاي محیط از عموما و هستند اینترنت میزبانی تحت افزاري نرم هاي برنامه سمت به خود

 . کنند می استفاده اختصاصی ابرهاي

 تأمین زنجیره مدیریت افزار نرم بازار روانه را واردین تازه از جدیدي مجموعه ابري رایانش موج: واردین تازه -ب

 ارائه اطالعات ابر توسط که هایی خدمت اساس بر را خود کاربردي افزاري نرم هاي برنامه شرکتها این. است کرده

 این وارد هرسال نیز جدیدي هاي شرکت و اند پیوسته گروه این به قبل از بسیاري هاي شرکت. سازند می شود، می

 .شوند می حیطه

 حمل و نقل  2-2

گنجد و براساس منابع علمی محور مینقل انسانو، در حوزه حملنقل پایداروموضوع و مفهوم حمل کهجاییاز آن

-نقل انسانونقل به سمت مفاهیم و موضوعات حملوریزي حملبود که نگرش برنامه 1980مختلف، پس از دهه 

 وهاي حملته شود ، بررسی دیدگاهچه که نیاز است در این تحقیق به آن پرداخمحور گرایش پیدا کرد؛ بنابراین آن

 وونرفیا لگويا هاي ارائه شده در این دوران، یكی ازمهمترین نظریه .باشدمی 1980نقلی پس از دهه 

جنبه عمومی و  1980تبیین گردید اما از اوایل  1960است كه گرچه به لحاظ نظري در اواخر دهه  آرامسازیترافیك

هاي واحد همسایگی طراحی شده جهت محدود كردن سرعت  ها در واقع خیاباناجرایی به خود گرفت. وونرف

 .ساكنان هستندخودرو و اولویت بخشی به حركت پیاده و زندگی روزانه 

 

 ابعاد شهرها در همگانی ونقلحمل هايسامانه انواع و هاشبكه ایجاد جهت گذاريسرمایه 1980 دهه اواخر از

گردیدند.  مطرح شهري توسعه هايكانون ترینمهم از یكی عنوان به ونقلیحمل هايگره و یافت تريبسیار گسترده
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1همگانی ونقلحمل به توسعه وابسته نظریه
 توسعه چون دیگري عبارات و اصطالحات با تخصصی متون برخی در كه 

3همگانی ونقلحمل مجاورت در توسعه و 2ونقل همگانیحمل با پیوسته
 شد.  ارائه زمان همین در گرددمی یاد نیز 

 و اجتماعی رویكردهاي به گرایش تقویت با و سوم هزاره آستانه در و گذشته قرن پایانی دهه در دیگر، سوي از

 همگانی نقل و حمل توسعه اخیر سالیان در ونقلی،حمل هايپایانه پیرامونی هايبافت يتوسعه شهري در طراحی

محور
4 

 كاربري وجود اخیر، يگونهاین هايویژگی ترینمهم از برخی كه است شده دیدگاه معرفی ترینكامل عنوان به

 هايگونه گسترش و شخصی اتومبیل از استفاده كاهش محله، كیفیات طراحی به توجه ها،پایانه پیرامون در مختلط

 (.1388باشد)ابراهیم پور معصومی،می سواريدوچرخه و رويپیاده ویژه به همگانی نقل وحمل با همساز ترابري

 هايدر شاخه و جهان در پایدار توسعه مباحث گسترش با زمان هم میالدي بیستم قرن 90 دهه دیگر، سویی از

 دهه دو حدود از دلیل همین به نیز5 پایدار نقل و حمل است. اصطالح ونقل بودهاي از جمله حملحرفه گوناگون

 اصلی تعریف از برگرفته خالصه طور به توانمی را آن كه مفهوم گردید شهري مطالعات تخصصی ادبیات وارد پیش

 ايمخاطره آنكه بدون را امروزي انسان جاییجابه نیازهاي كه است ونقلحمل از گونه آن دانست: چنین پایدار، توسعه

 (.1390كند)اسدالهی، تأمین نماید، ایجاد هاآن جاییجابه نیازهاي تأمین جهت آتی هاينسل براي

 قرار پایدار توسعه در آن هايریشه كه است بیستم قرن پایانی دهه در شده طرح نظریات دیگر از 6هوشمند رشد

 همگانی نقل وحمل مبناي بر شهرها مراكز توسعه بر نشینی،حومه و شهري پراكندگی با مقابله در جهت ویژه به و داشته

 نماید.می تأكید سكونتی هايانتخاب از طیفی ایجاد و رويپیاده قابلیت با مختلط، زمین فشرده، كاربري نیز و

 هاي سامانه ویژه به همگانی ونقلحمل و شهري طراحی اصول تركیب بر سوم هزاره آستانه در كهاین نهایت در

 وحمل هايپایانه پیرامون در رويپیاده قابلیت با و مختلط كاربري داراي تر،فشرده اجتماعاتی در جهت استقرار ریلی

 كه است ونقلیحمل هايدهكده رابطه این در شده ارائه هاينظریه ترینمهم جمله گردد. ازتأكید می پیش از بیش نقلی

                                                 
1
 -Transit Related Development (TRD) 

2
 -Transit Joint Development (TJD) 

3
 -Transit Adjacent Development (TAD) 

4
 -Transit Oriented Development (TOD) 

5
 
-Sustainable Transportation 

6
 -Smart Growth 
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شمیرانی و  است ) مفیدي همگانی نقل وحمل هايایستگاه محوریت با پایدارتر تر وسرزنده محالتی ایجاد منظور

 (.1388دیگران،

 ونقل پایدارهاي مرتبط با حملنظریه 2-2-1

 با را شهريدرون سفرهاي یافته، توسعه کشورهاي شهري ریزانبرنامه و شهرسازان اغلب گذشته دهه چند در

 ریزيبرنامه شیوه این کردند، یم طراحی آن براساس را شهرها ارتباطی شبکه و ریزيبرنامه اتومبیل از استفاده دیدگاه

. با افزایش استفاده از اتومبیل که به ظاهر آسودگی و (1388داد ) اصغري و اکبري،  قرار تأثیر تحت نیز را ما کشور

-محیطی، کاهش انرژيهاي صوتی و زیستمشکالتی مانند ترافیک، آلودگیسرعت را به ارمغان آورده بود، مسائل و 

ریزان و طراحان شهري با تکیه و تأکید بیشتر بر هاي تجدیدناپذیر و غیره به مرور زمان موجب گردید که برنامه

دهند )درودي و نقل ارائه وریزي حملمداري، تفکرات نوینی در برنامهموضوع پیاده خصوصًامحور، انسانونقل حمل

ي فضاهاي پیاده در سطح شهرها و به مداري که هدف آن بازیابی و توسعه(. امروزه جنبش پیاده1390دیگران، 

عنوان عناصر درجه اول شهري؛ به یکی از محورهاي رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن براي عابرین پیاده به

ه با آغاز هزاره سوم ضرورت رویکرد مجدد به حرکت پیاده ویژریزي و طراحی شهري بدل گردیده است. بهبرنامه

شهري مورد توجه جدي کارشناسان ونقل درونترین و پویاترین روش جابجایی و حملترین، اقتصاديعنوان سالمبه

 (.1391و مدیران امور شهري قرار گرفته است)فیضی و همکاران، 

که از روي دارند؛ از جمله اینیل به ترغیب مردم به پیادهدالیل متعددي براي مدیران شهري وجود دارد که تما

هایی محبوب و امن براي ساکنین تبدیل کنند؛ حامیان عدالت طریق آن قادرند مراکز و محالت شهري را به مکان

باشند؛ اجتماعی خواهان فراهم کردن شرایط مساعد براي افراد سالمند، زنان، کودکان، افراد فقیر و معلول می

هاي ناشی از تردد وسایل هایی براي وابستگی به اتومبیل و آلودگیزیست خواهان ایجاد جایگزینفداران محیططر

مدار که از هایی پیادهخواهند طراحی متنوع و متفاوتی انجام دهند، طراحی مکانونقل هستند؛ و نوشهرسازان میحمل

 (.1390کند) رضا زاده و همکاران، ت میوري منابع طبیعی حمایمند است و از بهرهحس مکان بهره
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منظور هم  –مدار براي هریک از افراد و کارشناسان مختلف از دیدگاهی روي و توسعه پیادهبنابراین پیاده

ها ترغیب قابل ستایش بوده و مردم را به استفاده از این شیوه -باشد هاي تخصصی میهاي عام و هم دیدگاهدیدگاه

 (.1،2007ونقل دارند)براوني حملي بیشتر از این شیوهسازي محیط براي استفادهاسبنموده و سعی در من

 :2توسعه پایدار شهري -نظریه توسعه پایدارالف( 

کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسان منتهی به اعالمیه استکهلم گردید و این  1972در سال 

  باشد.رسمی به منابع طبیعی و سیستم بهره برداري از زمین میکنفرانس نقطه عطفی در تاریخ نگرش 

در  1992به تشکیل کنفرانس محیط زیست و توسعه و یا اجالس زمین در سال  نهایتًاهاي بعدي اعالمیه

 : در این اجالس سه متن عمده به تصویب رسید ریودوژانیرو برزیل منجر گردید.

 21کار  ردستو - 

 ن محیط زیست و توسعهبیانیه ریو پیرامو - 

 کره زمین  هاي جنگلاصول عمده مدیریت پایدار  - 

در گزارش آینده مشترک ما مطرح  1987اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال  رواژه توسعه پایدا 

زندگی خود کنند و سطح می تأمینتوسعه پایدار فرایندي است که همراه با آن مردم یک کشور نیازهاي خود را  شد.

اصول و ارکان توسعه پایدار در چند  هاي آینده را مصرف کنند.بخشند بدون آنکه منابع متعلق به نسلرا ارتقاء می

. این اصول شامل توسعه پایدار نامید گانه پنج موضوعات توان میتواند متمرکز باشد که این اصول را اصل اساسی می

 .باشد میایداري بوم شناختی، توسعه مکانی پایدار و تداوم فرهنگی پایداري اجتماعی، پ پایداري اقتصادي،

آن به این موارد در مورد  نامه قطعدر  شد و برگزار 1957اولین گردهمایی زیست محیطی در اروپا در سال 

در مناطق شهري حفاظت و توسعه کیفیت محیط در اولویت قرار گیرد همچنین با گسترش  شهرها توجه شد:

 .(1385 ،)بحرینیپرداخته شود سالمتی انسان به استفاده بهینه و منطقی از منابعحفاظت از 

                                                 
1
Brown et al 

2
Urban Sustainable Development 
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آل که در آن همه به دنبال ساختن یک شهر نسبتًا ایده توسعه پایدار شهري به عنوان زیرمجموعه توسعه پایدار

نیاز خود دچار مشکل هاي آینده در تأمین شهروندان معاصر از یک زندگی خوب برخوردار شوند بدون اینکه نسل

ها، الگوي پایدار حمل و نقل، شوند. در این راستا توسعه پایدار شهري به مقوالتی چون الگوي پایدار سکونتگاه

هاي زیستی، الگوي مناسب کاربري زمین، جلوگیري از نشر زیاد گازهاي  جلوگیري از آلودگی محیط، حفظ گونه

شناختی و اجتماعی دستیابی به توسعه همه جانبه اقتصادي، بوم اي و حفظ الیه ازن  و نظیر آن جهتگلخانه

هاي زیر را ونقل شهر برکلی ویژگیعضو کمیسیون حمل 1. پروفسور استفن ویلر(1384، بیتلی و ویلر) پردازد می

 (.2،2000نماید)ویلیامز و همکارانبراي شهر پایدار توصیف می

تاکید  اجزاء آن عبارتند از: ترین مهمپایدار را معرفی کرده که  رشهرسازي جدید بسیاري از عناصر کالبدي شه

بخش بناها و فضاهاي عنوان عامل وحدتتاکید بر عملکرد اجتماعی به، هاترکیب و اختالط کاربري ،پیاده عابر بر

سپردنی  خاطر بهکالبد و الگوي شهري تعالی بخش،  ،حس مکان ،زنده شهري فضاهاي  ا،فضاهاي مدنی پوی ،عمومی

 (. 1385)بحرینی،  و داراي احساس خاص همبستگی و تعلق

هاي پایدار شروع به تهیه شاخص 1994سال  زا 3زیست شهري در اروپاالمللی محیطسسه بینؤکارشناسان یک م

 شوند:میزیست اروپا کردند که در سه بعد اساسی محاسبه آژانس محیط شهري براي

 انرژي و آب( کاالها، جریانات منابع )مواد خام، -1

-تراکم سفرها، تراکم خدمات حمل هاي مذکور(:) شاخص ونقل و آثار آنالگوهاي کاربري، ترافیک، حمل -2

ونقل، سرانه میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی در روز، درصد فراوانی افرادي که به وسیله پیاده و یا دوچرخه 

 کنند(. سفر می

 (1383، )ویلیامز ( آب، هوا، ایمنی، مسکن، فضاي سبز ) کیفیت محیط زیست شهري -3

ونقل و ترافیک پایدار جا موضوع حملشود یکی از ابعاد اساسی توسعه پایدار در اینهمچنان که مشاهده می

 باشد. می

                                                 
1
Stephen Wheeler 

2
Williams et al 

3
 UN Council in Sustainable Development  
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 1جنبش نوشهرسازينظریه 

-شهرسازي برمیدر بررسی سیر تحول شهرسازي جهان, پس از جنگ جهانی دوم به نوع نگرش جدیدي از 

هاي آن در زمان بازسازي جنگ گونه شهرسازي كه پایهگردد. اینمدرن محسوب میخوریم كه جزئی از نگرش پست

ایاالت متحده آمریكا  1980شكل نهایی به خود گرفت. در ابتداي دهه  1970جهانی شكل گرفت در اواخر دهه 

 . (1379، )کاویانیبوده استهاي اجراي این نوع شهرسازي شاهد اجراي اولین نمونه

ریزي و طراحی شهري در سه دهه اخیر, مدرن در زمینه برنامههاي جدید پستدر شهرسازي یكی از جنبش

و  همشخصه اصلی این نگرش شهرسازي انسان گرا بود. جنبش نوشهرسازي )یا شهرسازي جدید ( بوده است

در حالت کلی  است. شدكه در گذشته دیده میبه همان صورت  ،برجسته كردن نقش انسان در شهر امروزي

نوشهرسازي دیدگاهی شهرسازانه است که بر ایجاد  بافت شهري با مشخصه اساسی قابلیت راه پیمایی ساکنین و 

و دارا بودن مقیاس انسانی تاکید  مایحتاج و انجام کارهاي روزانه زندگی از طریق پیمودن راه به صورت پیاده ینتأم

ها در سطح ها، با وجود اتومبیلکه پیاده شود یدف حذف اتومبیل از زندگی روزانه نیست بلكه سعی مدارد. البته ه

(. با در نظر داشتن دیدي جامع، همه 1388) ابراهیم پور،  شهر، احساس ایمنی و آسایش، راحتی و رضایت نمایند

پور و ) حاجیوعی با هم درگیر هستندندار ( بهمعیارها و اصول شهرسازي نوین و پایداري محالت ) توسعه پای

 (.1391همکاران، 

چه در اطراف هاي محلی باریک و متعدد هستند. آنیک مسئله کلیدي در نوشهرسازي این است که خیابان

ها تواند سرعت اتومبیلها میهاست. باریک بودن خیابانشود الگویی براي طرح شبکه خیابانمراکز شهرها دیده می

تواند ترافیک عبوري را در مسیرهاي متعدد تقسیم نماید. ها میمعقولی برساند و متعدد بودن خیابانرا به حد 

-تر صورت میها آسانها و عبور از خیابانها طی مسیر توسط پیادههمچنین در صورت باریک و متعدد بودن خیابان

   (. 1388شوند)ابراهیم پور،  یروي مگیرد و ساکنین ترغیب به پیاده

توان به باشد میها می ونقل و شبکه راهترین معیارهاي نوشهرگرایی که اختصاصًا در مورد حملازجمله مهم

 مورد زیر اشاره کرد:

                                                 
1
- New urbanism 
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 ونقل شهري ابعاد حمل 2-2-2

باشد، می« اقتصادي » و « اجتماعی » ، «محیطی زیست» همانند مبحث توسعه پایدار که داراي سه بعد مهم 

 باشد. اي و تخصصی از توسعه پایدار داراي هر سه بعد فوق میاي حرفهعنوان شاخهل پایدار نیز بهونقموضوع حمل

 نقل پایدار و حمل محیطیزیست بعد

ونقل است که بر روي هاي مختلفی از حملها و شیوهي روشونقل پایدار در برگیرندهمحیطی حملبعد زیست

ونقل از عوامل گذارد. سیستم حملو دیگر تأثیرات سوء اکولوژیکی اثر میها کاهش مصرف انرژي و انتشار آالینده

عنوان عاملی غیر مستقیم در ایجاد آلودگی آب مؤثر ونقل بهباشد، از طرفی نیز حملي هوا میي آلوده کنندهعمده

ولوژیکی محیط مرور خودروها بر معضل تخریب اک و است. در کنار موارد مطرح شده آلودگی صوتی ناشی از عبور

باشد. جذب انرژي خورشید توسط سطوح سیاه آسفالت، آلودگی صوتی و آلودگی منظر ناشی از زیست نیز مؤثر می

 باشد. ونقل میمحیطی در بخش حملترافیک شهري از دیگر اثرات ناپایداري زیست

 ونقل پایداربعد اجتماعی حمل

ي اقشار جامعه و تضمین ونقل براي همهت به خدمات حملاین بعد بیشتر بر کافی بودن دسترسی سریع و راح 

اي بر حفظ امکانات و منابع طبیعی و از آن جمله ضمن این موضوع تأکید ویژه عدالت اجتماعی تأکید دارد. در

دلیل وجود معضالت ناشی از  شود. همچنین بههاي آتی با افقی نامحدود قائل میناپذیر براي نسل هاي تجدیدانرژي

ونقلی، بخشی از هاي حملي اعمال کنترلوسیلهونقل، همواره سعی بر آن است تا بهصدمات جانی در حمل

 مشکالت این بخش را حل نمود. 

 ونقل پایداربعد اقتصادي حمل

هاي گذاري براي زیرساختبعد اقتصادي و مالی شامل مناسب بودن ساختار سازمانی، اقدامات و سرمایه 

ونقل پایدار، اقتصاد سالم و پویا محیطی در تحقق حملطوري که عالوه بر مالحظات زیستشد. بهباونقل میحمل

ونقل شود. برخی از مزایاي اقتصادي که توسط سیستم حملونقل پایدار محسوب مینیز از الزامات دستیابی به حمل

تر کاالها و تر و سریعونقل راحتت حملتواند ایجاد شود عبارتند از: دسترسی سریع به محل کار، قابلیپایدار می

ونقل و توسعه مقابل وابستگی کشورها به محصوالت نفتی از جمله عوامل اقتصادي دخیل در پایداري حمل غیره. در

ناپذیر از نکات حائز اهمیت در راستاي دستیابی  هاي تجدیدپایدار است. درنتیجه کاهش وابستگی به واردات انرژي

 (.1391آید)دانش شهر، ونقل پایدار به حساب میحمل به بعد اقتصادي
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 اي با یکدیگر هستند. بهونقل پایدار داراي روابط متقابل پیچیدهدر این بخش مشاهده شد، ابعاد حمل که چنان

اي در هر سه گونهتواند بهشود میهاي فسیلی در این مبحث مطرح میاین صورت که زمانی که مثاًل بحث سوخت

هاي آتی از این منابع کم شود که سهم نسلناپذیر سبب می هاي فسیلی تجدیدمشاهده گردد: استفاده از سوختبعد 

ها برد )بعد اجتماعی( همچنین این سوختشده و لذا استفاده زیاد سوخت، عدالت بین نسلی را زیر سوال می

ابستگی کشورها به محصوالت نفتی از جمله محیطی ( و در نهایت ودنبال دارند )بعد زیستآلودگی هواي زیاد به

 ونقل است.عوامل اقتصادي دخیل در پایداري حمل

 ونقل شهري محورهاي حمل 2-2-3

شود، یکی از مسائل و نکات اساسی که باید به ریزي در هر حوزه و سطحی مطرح میزمانی که موضوع برنامه 

-برنامه حاضر تأکید خود را بر روي چه محورهایی قرار میکه باشد، اینآن توجه شود، محورهاي اصلی برنامه می

هاي زیادي با شود مشابهتونقل پایدار در منابع مختلف بیان میریزي حملدهد. محورهاي اصلی که براي برنامه

1یکدیگر دارد، در ادامه نظر آقاي تد لیتمن
-می ونقل پایدار، مطرحپردازان حملترین نظریه عنوان یکی از بزرگبه  

 گردد. 

 (، حمل و نقل پایدار باید بر روي محورهاي زیر تمرکز کند:2009ي لیتمن)عقیدهبه

ونقل پایدار نیازمند تغییر و انتقال پارادایم ریزي حمل: برنامهونقلریزي حملسازي در برنامهفرآیند تصمیم -1

هاي رویدادهاي سفر در بخشتري از اثرات غیر مستقیم و تجمعی هاي جامعفکري است. تجزیه و تحلیل

-هاي مدیریتی ناظر بر تقاضا و مشارکت مردمی نیز بایستی در فرآیند تصمیممختلف نیاز است. بعالوه راه حل

هاي ) مستقیم و هاي مختلف سفر بر اساس ارزش و هزینهبندي روشسازي مد نظر باشند. در این راستا، اولویت

 غیرمستقیم ( سفر ضروري است.

ونقلی ي خدمات حملها در عرضهونقل پایدار بایستی به دنبال کاهش عدم توازن: حملبه خودرو وابستگی -2

 بخش حمایت نموده و از میزان وابستگی به خودرو بکاهد.ونقلی تعادلهاي حملي سیستمباشد و از توسعه

ي پایدار سعهي محوري در توجا که عدالت یک مشخصهاز آن ونقلی:ي خدمات حملعدالت در ارائه -3

اي وارد هاي آتی لطمههاي نسلونقلی بایستی به صورتی تأمین شود که به نیازها و خواستهاست، خدمات حمل

 هاي مختلف اجتماعی و درآمدي توانایی استفاده از این خدمات را داشته باشند. نشود. به عالوه گروه

                                                 
1
 Todd Litman 
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ونقل از نیازمند آن است که تسهیالت حمل پایداري ونقل:ها و تأسیسات حملطراحی و اجراي زیرساخت -4

نحوي طراحی و اجرا شوند که منجر به تشویق افراد  ونقل عمومی، پارکینگ و غیره بهها، سیستم حملقبیل راه

ي گیرد. استفاده ونقل پایدار گردد و در خدمت برآوردن  اهداف درازمدت قرارهاي حملبه استفاده از گزینه

 برداري از تأسیسات نیز باید مد نظر قرار گیرد. ه حداقل رساندن ضایعات در ساخت و بهرهحداکثر از منابع و ب

تواند در جهت جلوگیري از هاي کالبدي میي کاربري زمین و سایر مشخصه: الگوي توسعهکاربري زمین -5

در این میان، نقش هاي جایگزین قرار گیرد. افزایش دامنه و شدت استفاده از خودرو و افزایش تمایل به گزینه

ریزي تلفیقی کاربري زمین/حمل و نقل گنجانده عامل دسترسی به خدمات بسیار مهم بوده و بایستی در برنامه

 شود. 

-هایی مواجهکه از منابع محدودتري برخوردارند، ولی با فرصت : این مناطق ضمن آنمناطق در حال توسعه -6

 (.1390وابسته به خودرو بهره جست)سلطانی، قل غیرحمل و ن ها براي توسعهتوان از آناند که می

 ونقل شهرياهداف حمل 2-2-4

ونقل شهري در بخش قبل تشریح شد، در این گام نگاه اندکی ریزتر و که محورهاي اصلی حملپس از این

پایدار و  يگردد. توسعهونقل پایدار ارائه میاي از راهکارهاي حملگردد و اهداف و همچنین نمونهتر میمشخص

اند. هدف از ارائه این بخش حمل و نقل پایدار داراي پیوند مشترک بوده و از نظر اهداف مدنظر به هم نزدیک

هاي ها و فصلباشد، تا در گامعنوان موضوع اصلی تحقیق ( میونقل پایدار ) بهشناخت بیشتر نسبت به اهداف حمل

 (.1،2006ونقل پایدار انجام گیرد)لیتمن و بارولحملمبناي اهداف اصلی  ریزي برآتی مرحله برنامه

                                                 
1
Litman and Burwell 
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 راهکارها هدف حمل و نقل پایدار هدف توسعه پایدار هدف کلی
 

 

 

 سازگاري محیطی

 کاهش آلودگی-

 کاستن از تغییرات اقلیمی-

کاهش آلودگی ناشی از 

 هاوسایل نقلیه و زیرساخت

 استانداردسازي خودروها-

 مالیات آلودگی-

 سوخت جایگزین-

 

 حفاظت حیات وحش

 

ي کاهش سطح مورد استفاده

 حمل و نقل

 هاکاهش سطح پارکینگ-

 کاهش استانداردهاي ظرفیت معابر-

 مدیریت عرضه و تقاضا-

 هاطراحی هوشمند جاده-

 بافتی و پرتراکمي درونتشویق توسعه-

 

 

 

 

بهداشت و سالمت 

 انسانی

 

 کاهش صدمات جسمی

 

 کاهش تصادفات

 تصادفاتجلوگیري از -

 گیري از وقوع تصادفاتپیش-

 مدیریت تقاضاي ترافیک-

 

 کاهش آلودگی هوا

 

 کنترل میزان آلودگی

 رعایت استاندارد آلودگی-

 سوخت جایگزین-

 مدیریت تقاضاي ترافیک -

 

 افزایش تحرک فیزیکی

 

 محورافزایش حمل و نقل انسان

 سواريروي و دوچرخهارتقاء شرایط پیاده-

 ترافیک آرام سازي-

 مدیریت تقاضاي ترافیک-

 

 

 

 

 

 

 رفاه اقتصادي

 

 

 کنندهجایی مصرفجابه

تأمین سرویس حمل و نقل -

 مورد انتظار 

 ي انتخابفراهم کردن دامنه-

 کاهش تراکم ترافیکی و موانع-

 اي الزمتأمین ظرفیت جاده-

 تأمین خدمات ترانزیت-

 مدیریت تقاضاي ترافیک-

 سواريدوچرخهروي و ارتقاء پیاده-

 بهبود خدمات تحویل کاال-

 

 

 بازدهی

تسهیل جابجایی کاال و مواد -

 اولیه

 تأمین دامنه انتخاب-

هاي زمینی ، هوایی ، دریایی و تأمین ظرفیت جاده-

 ریلی الزم

 هاتوزیع کارامد فعالیت -

 اولویت بخشی به ترابري -

 مدیریت تقاضاي ترافیک -

ي عمومی افزایش سرمایه

 کاهش مالیاتیو 

کارآمدي خدمات و تسهیالت 

 حمل و نقل

 ریزي براي کارآمدي اقتصاديمدیریت و برنامه-

 گذاري هدفمندقیمت -

 

 

 

 عدالت

 

 عدالت در سطح افقی

پرداخت عوارض توسط 

 کنندگاناستفاده

 مبناگذاري هزینهقیمت-

 کنندگان داخلیتأمین نیاز مصرف -

 صادرات هدفمند -

 

 عموديعدالت 

 قیمت و مالیات کم براي ترابري پایه گذاري پلکانیقیمت

تسهیل جابجایی براي غیر 

 رانندگان

 هاي مختلف سفرتأمین گزینه-

 ايهاي شهري چندگزینهطراحی محیط -

 

 

 رفاه اجتماعی

 

 

سرزندگی و همبستگی 

 اجتماعی

 

 ايمحلهتسهیل جابجایی درون

 نئوسنتیهاي ریزي خیابانبرنامه-

 سازي ترافیکآرام -

 محورطراحی خیابان انسان -

 هااختالط کاربري -

 سازي ترافیکآرام-افزایش قلمرو عمومی از 
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 (:  اهداف حمل و نقل پایدار1-2جدول)

هاي اجرایی حمل ونقل پایدار را براساس شاخصتوان اهداف و بندي دیگر میهمچنین در یک دسته

-ونقلی ویکتوریا ) این مؤسسه یک مرکز معتبر پیشرو در زمینه تحقیقات حملي سیاست حملپیشنهادات مؤسسه

گردد( در سال عنوان مرجع استفاده میالمللی از منابع این انستیتو بههاي بینبسیاري پروژه ونقل پایدار بوده و در

 طور خالصه در جدول زیر قرار داد:  محیطی را بهیک از سه بعد اجتماعی، اقتصادي و زیست هر براي 2010

 (Litman,2010)  ي سیاست حمل و نقلی ویکتوریاهاي پیشنهادي مؤسسهاهداف و شاخص (: 2-2)جدول 

 هاي اجراییشاخص اهداف اجرایی ) خرد( اهداف کالن پایداري

 اقتصاد

 

 وري اقتصاديبهره

 کارایی سیستم حمل و نقل-

 یکپارچگی سیستم حمل و نقل -

 حداکثر کردن دسترسی -

 هاي کاراگذاري و مشوققیمت -

 GDPي سرانه -

 یابدبخشی از بودجه که به حمل و نقل اختصاص می -

 ي تأخیر ازدحامسرانه -

 گذاري کارا ) جاده ، پارکینگ ، بیمه ، سوخت و ...( قیمت -

 تسهیالتبندي اولویت -

 هاي آموزش و اشتغالدسترسی به فرصت- ي اقتصادي و تجاريتوسعه ي اقتصاديتوسعه

 حمایت از صنایع بومی -

هاي انرژي ، به حداقل کردن هزینه کارایی انرژي

 خصوص واردات بنزین

 ي انرژي حمل و نقلمصرف سرانه-

 هاي وارداتیي مصرف سوختسرانه -

 

 قابلیت استطاعت

-ساکنین به خدمات و فعالیتي همه

 هاي ضروري دسترسی داشته باشد .

-روي ، دوچرخههاي قابل استطاعت ) پیادهدسترسی و روش-

 سواري و حمل و نقل عمومی ( 

% از درآمدشان را 20درآمد که بیش از سهم خانوارهاي کم -

 کنند صرف حمل و نقل می

دیریت مالی ، اقدامات کارآمد و م اقدامات حمل و نقلی کارآمد

 کند .کارایی هزینه را حداکثر می

 اقدام به بازبینی ) ارزیابی ( نتایج-

 هاي واحد انتقال خدمات در مقایسه با همتاي آنهزینه -

 کیفیت خدمات -

 اجتماعی

 

 برابري/ رفاه

ي سیستم حمل و نقل با همه

کنندگان از جمله معلولین ، استفاده

 . درآمدها و... منطبق باشدکم

 تنوع سیستم حمل و نقل-

هاي در دسترس براي افراد معلول هایی )سهم ( مسافتبخش -

 درآمدو کم

 

 امنیت و سالمت

ها و حداقل کردن تصادفات و تهاجم

 حمایت از تناسب فیزیکی

 هاي ( ترافیکشدههاي معمول سرانه ) مجروح و کشتهنرخ-

 هاي ( مسافرانها ) جرمنرخ تهاجم -

 هاي مضر قرار گرفتن انسانمعرض آلودگیدر  -

 سهم سفر به صورت پیاده یا با دوچرخه -

 محورطراحی محله و خیابان انسان - ي معابرطریق اصالح شبکه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ي اجتماعیتوسعه

کمک به خلق جوامع فراگیر و -

 جذاب

 حمایت از همبستگی اجتماعی -

 هااختالط کاربري-

 سواريروي و دوچرخهقابلیت پیاده -

 هاي خیابانها و محیطکیفیت جاده -

احترام و حفاظت از میراث - فرهنگیحفاظت از میراث 

 فرهنگی

 هاي فرهنگیحمایت از فعالیت -

 

 هاي فرهنگیحفاظت از منابع و سنت -

 پاسخگویی به جوامع سنتی -

 

 

 ونقل پایدار شهريعمده حمل و سیاست هاي  ياستراتژ 2-2-5

طور کلی است که بهونقل شهري شناسایی شده هاي متنوعی جهت دستیابی به پایداري حملاستراتژي

گذاري، بهبود تکنولوژي هاي قیمتي مدیریت تقاضا، مدیریت نحوه استفاده از وسیله نقلیه، سیاستدربرگیرنده

ریزي باشد.برنامهونقل یکپارچه میریزي کاربري زمین و حملوسایل نقلیه، اصالح الگوي مصرف سوخت، برنامه

ها را ترین این استراتژيمهم طلبد.ي هماهنگ و در تمام جهات را میهاونقل، استراتژيبراي توسعه پایدار حمل

 (.1،2001صورت زیر بیان نمود)دکینبه اختصار بهتوان  می

  سوخت/  نقلیه وسایل تکنولوژي در تغییرات

  بهبود کارایی در وسایل نقلیه 

 نوآوري در صنعت خودرو 

 کنندگانپاسخ به نیازهاي مصرف 

 ها (ها ) مشوقو محرک پاسخ به مقررات دولتی 

 هاي وسایل نقلیه نوآوري در تکنولوژي 

 هاي جدیداستفاده از سوخت 

 ي استفاده از وسایلاصالح نحوه

 صورت قابل قبولبهبود جریان ترافیک به 

 بندي براي ترافیکزمان 

 هاي ترافیکیرفع گره 

                                                 
1
deakin 
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 ونقلبهبود یا ایجاد سیستم هوشمند حمل 

 هاي هوشمندبزرگراه 

  نقلیه هوشمندوسایل 

 مدیریت سوانح و تصادفات 

 افزاريصورت نرمبندي بهمسیریابی و زمان 

 آموزش رانندگان 

 ي سریعایجاد امکانات براي وسایل نقلیه 

 مدیریت تقاضا

 ونقلي جایگزینی وسایل حملنحوه 

 سواري دوچرخه روي وي مشترک از وسایل نقلیه ، پیادهبهبود و تشویق استفاده 

 براي کاربران با ارتباطات از راه دور امکان تعویض 

 بندياطالعات در ارتباط با مسیریابی و برنامه زمان 

 ي بازدارنده و تشویق کنندهها يگذار متیق 

 افزایش مالیات بنزین 

 بینی عمر خودرو از نظر استهالکمالیات بر فروش وسایل نقلیه با توجه به میزان مصرف سوخت و پیش 

 اي خودرو با توجه به کارایی خودرو در ارتباط با میزان مصرف سوخت و میزان نام برهزینه بابت ثبت

 استفاده از خودرو

 استراتژي کاربري زمین

 توسعه فشرده 

 هاي مختلطاستفاده از کاربري 

 صورت افزایش تراکمتوسعه به 

 سواربهبود عبور و مرور پیاده و دوچرخه 
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 ي حمل و نقل پایدارهاي عمدهسیاست

هایی را توان آن دسته از سیاستونقل پایدار، میدست آوردن دید کلی از اهداف و راهبردهاي حملپس از به

-توانند به تحقق این اهداف و راهبردها کمک کنند به شرح زیر ارائه میونقل هستند و میکه مرتبط به بخش حمل

-هاي حملترین سیاستعنوان عمدهرا بههاي گوناگونی ونقل پایدار، فهرستگردد. شایان ذکر است که مجامع حمل

هاست که در سطح ترین آناند که لیست زیر که توسط لیتمن ارائه شده است، یکی از معروفونقل پایدار ارائه نموده

ونقل پایدار را در قالب هاي حملترین سیاستبندي عمدهجهانی تقریبًا مورد اجماع قرار گرفته است. این طبقه

 کند . به شرح جدول زیرارائه میتعدادي سیاست 

 ي حمل و نقل پایدارهاي عمدهسیاست (: 3-2)جدول 

 ي حمل و نقل پایدارهاي عمدهسیاست
 افزایش استفاده از حمل و نقل همگانی -1

 هاي فسیلیانجام معاینات فنی و رفع نواقص جهت کاهش میزان آالیندگی خودروها و جایگزینی سوخت -2

 سواريروي و دوچرخهترویج پیادهایجاد تسهیالت و  -3

 هاي جامع و تفصیلیبندي به طرحهاي مدیریت الگوي کاربري زمین و پاياجراي سیاست -4

 دهیسازي و افزایش قابلیت سرویساصالح هندسی معابر براي ایمن -5

 ها قبل از اجرامحیطی ، اجتماعی و اقتصادي پروژهارزیابی اثرات زیست -6

 گذاري مناسب سوختقیمت -7

 الش براي اصالح رفتار ترافیکی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی مردمت -8

 تواناني معلولین و کمسازي تسهیالت حمل و نقلی براي استفادهمناسب -9

 هاي مختلفمدیریت تقاضاي حمل و نقل با استفاده از روش -10

 ي فرسوده و کنترل خودروهاي آالیندهحذف وسایل نقلیه -11

 باال بردن ضریب ایمنی وسایل نقلیه -12

 اعمال دقیق قوانین و مقررات -13

 هاي هوشمند کنترل ترافیکاستفاده از سیستم -14
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 ي حمل و نقل با ایجاد فضاي سبز جدیدسازي اثر تخریبی توسعهمتعادل -15

 ي حمل و نقلي تسهیالت براي افزایش امکان مشارکت بخش خصوصی در توسعهارائه -16

 آموزان بین مدرسه و خانهمدیریت جابجایی دانش -17

 و آمدهاي کاري که توسط اینترنت ، تلفن یا فکس قابل جایگزینی هستند حذف رفت -18

 (5: 1390)منبع : تفضلی و دیگران ، 

 

 ونقل پایدار شهريدستیابی به حمل فواید  2-2-6

ونقل پایدار نیاز است پس از شناسایی محورهاي اصلی موضوع، ي حملدر زمینه ي یک برنامهبراي تهیه

هاي مرتبط برمبناي منابع علمی معتبر در سطح جهانی مطرح گرد . پس از بیان موارد سیاست اهداف، راهبردها و

هاي کوتاه مدت و عملی ارائه شده است ها و راه حلها چه اصول و سیاستفوق باید دید که براي عملی ساختن آن

هاي گذاريریزي و سیاستل برنامهتر گردد. درنتیجه در ادامه اصوتر و تا حدي اجراییتا مباحث مطرح شده ملموس

-ونقل پایدار مورد استفاده قرار گیرند، اشاره میي بحث در بستر حملعنوان پایهتوانند بهمربوطه که می

 (1390گردد)میرزائی،

 محدودیت تردد وسایل نقلیه -1

هاي سیستم طور کلی محدود ساختن تردد وسایل نقلیه در قسمت مشخصی از یک شهر، از جمله روشبه

بوده که با اعمال محدودیت در استفاده از اتومبیل شخصی، یا انواع خاصی از وسایل نقلیه در  1ونقلمدیریت حمل

-شود، براي ساعات مشخصی از روز به مورد اجرا گذارده میاي که اصطالحًا محدوده طرح نامیده میمناطق ویژه

منظور کاهش ترافیک وسایل شود که بهافیکی محسوب میهاي تري طرح یکی از انواع محدودیتشود. محدوده

 ها گردد:تواند شامل تعدادي از موارد زیر یا تمامی آننقلیه در مناطق پرتراکم، می

 2ي مخصوص تردد عابرین پیاده منطقه 

 1ي اتوبوسمسیر ویژه 

                                                 
1
 - Transportation System Management 

2
 - Pedestrian Malls
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 السیرونقل شهري سریعتسهیالت مترو و یا سایر وسایل حمل 

 2ي شخصیي اشتراکی از وسایل نقلیهي استفادهبرنامهپیمایی و یا هم 

 3ي چند سرنشیني عبوري وسایل نقلیهخطوط ویژه 

 اي وسایل نقلیههاي مدیریت پارکینگ؛ از جمله محدود ساختن مکان و یا زمان پارک حاشیهاعمال شیوه 

 طرفهاستفاده از سیستم شبکه معابر یک 

 4توجه به تراکم ترافیک جهتی در اوقات مختلف روز بر دوطرفه بااستفاده از خطوط عبوري متغیر در معا 

 ونقل کاالي وسایل و حملهاي مربوط به تردد ، بارگیري و تخلیهمحدودیت 

 مرور در مناطق پرتراکم شهري اخذ عوارض جهت عبور و 

 . مسیرهاي انحرافی جهت ترافیک عبوري سنگین و احداث کمربندي در اطراف شهر 

اي گردد که ایجاد محدودیت در مناطق پرتراکم شهري در پارهي اعمال محدودیت، مالحظه مینظر به نحوه

ي انگیزاند، نظیر منطقه می هایی را نیز برمواقع براي عموم افراد جامعه کاماًل محسوس بوده و گاهی حساسیت

بین افراد جامعه از خود نشان  ايي شخصی و یا در برخی موارد بازتاب گستردهمحدودیت تردد براي وسایل نقلیه

 دهد، مانند مناطق مخصوص تردد عابرین پیاده. نمی

 تغییر ساختار شهري و کاربري زمین -2

تغییر ساختار شهري و  کاربري زمین با هدف افزایش تراکم، استفاده از فضاهاي خالی موجود در بافت شهري 

تر و همچنین ي شخصی با ایجاد سفرهاي کوتاهوسایل نقلیههاي مختلط، در پی کاهش وابستگی به و ایجاد کاربري

تواند در هر دو ونقل عمومی است که میسواري و حملروي، دوچرخهونقل به سوي پیادههاي حملسوق دادن مدل

-ي شهري ( بکار گرفته شود. سیاستمقیاس کالن ) کل شهر ( و خرد ) واحدهاي همسایگی و محالت یک ناحیه

-ساله( است. در این برنامه 50تا 30ي بلندمدت شهري ) ریزي براي توسعهقیاس کالن نیازمند برنامهگذاري در م

ونقل و کاربري زمین منطبق گردد، ریزي باید تمامی نیازهاي اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي دیده شده و با حمل

 تواند شامل موارد زیر باشد: هاي این برنامه میمؤلفه

                                                                                                                                                         
1
 - Exclusive Bus Lanes 

2
 - Carpooling-Ride shairing 

3
 - High Occupancy Vehicle (HOV Lane) 

4
 - Unbalanced Flow Streets 
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 ونقل عمومیهاي مختلط در امتداد مسیرهاي حملهایی با تراکم باال و کاربريایجاد توسعه 

 سازد ونقل عمومی در جاهایی که تراکم و سطح تقاضا آن را ممکن میتقدم ایجاد حمل 

 ها که مطابق نیازهاي ترافیکی وسایل نقلیه و عابران پیاده بوده و ها و شریاناي از بزرگراهایجاد شبکه

 ونقل عمومی نیز باشد. سواري و حملروي، دوچرخهیازهاي پیادهپاسخگوي ن

مورد تقاضاهاي آتی  گیران درگذاري در مقیاس خرد با هدف ایجاد جهتی صحیح براي تصمیمبراي سیاست

هاي این باشد. مؤلفهساله ( براي واحدهاي همسایگی / محالت می 10تا  5مدت ) ریزي کوتاهتوسعه، نیازمند برنامه

 تواند شامل موارد زیر باشد: برنامه می

 هاي اي از انواع مساکن که در شبکههاي مختلط براي محالت با دامنهي توسعه با تراکم باال و کاربريتوصیه

 ارتباطی، حق تقدم با عابران پیاده است. 

 ونقل عمومی باشدهاي محلی که مناسب حملهایی از خیابانطراحی شبکه.  

  روها، مسیرهاي دوچرخهسواران و وسایل نقلیه شامل پیادهبراي عابران پیاده، دوچرخهطراحی مناسب-

ي عمومی و درنظر گرفتن هاي وسایل نقلیهها، قرارگیري مناطق پرتراکم نزدیک به ایستگاهسواري، پارکینگ

 .هاي بار در کنار خیابانهایی براي تخلیهمکان

 

 ونقلت سوء حملکاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرا-3

 باشد:ونقل به شرح زیر میي حملهاي بهینههاي کاهش آهنگ رشد ترافیک موتوري و ترویج گزینهسیاست

روي بخشی از حرکت باشد. پیادهعنوان روش برتر براي حرکت افراد میروي بهترویج پیاده: رويترویج پیاده

ونقل ها و سیستم حملزیست است و تقاضا براي جادهمحیطروي سالم و متناسب با هر فرد است، افزایش پیاده

هایی است که حق تقدم با روي از میان فضاي خیاباندهد. هدف افزایش کیفیت محیطی پیادهموتوري را کاهش می

 باشد:ها شامل موارد زیر میروي براي شهروندان یک انتخاب جذاب شود، این روشعابران است تا پیاده

 تر به همهاي مختلط براي ایجاد مبدأ و مقصدهاي نزدیکو کاربري افزایش تراکم 

 روي است نه استفاده از وسایل نقلیه موتوريطراحی با حق تقدم براي عابران پیاده براي تشویق به پیاده 

 روي از شرایط نامطلوب آب و هواییحفاظت مسیرهاي پیاده 

 یت عابرانهاي روشنایی براي  ایمنی مسیرها و امنایجاد شبکه 

 هایی با در نظر گرفتن نیازهاي معلولینایجاد شبکه 
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 (.1390)بهزادفر و ذبیحی،هاي خیابانروي در نزدیکی شبکهایجاد مسیرهاي پیاده 

عنوان سواري بههایی براي دوچرخهمعنی افزایش فرصت سواري بهترویج دوچرخه: سواريترویج دوچرخه

روي، ونقل شهري است و مانند پیادهسواري بخشی از کل سیستم حملخهباشد. دوچرروش اختیاري براي سفر می

تواند بهترین دستاورد در سواري ایمن میهایی براي دوچرخهزیست است. افزایش موقعیتمتناسب با محیط سالم و

 باشد: بینی این امکانات شامل موارد زیر میهاي شهري و محلی باشد و پیشبرنامه

 سواريهاي مجزا براي دوچرخهسواران و شبکهسواري با حق تقدم دوچرخهچرخهایجاد مسیرهاي دو 

 هاي محلی/ واحدهاي همسایگیي برنامهسواران در تهیهدرنظر گرفتن نیازهاي دوچرخه 

 هاي مرکز هاي وسایل نقلیه، هستههاي عمومی، ایستگاهها در پایانهبینی و ایجاد امکانات پارک دوچرخهپیش

 سواريیر نقاط کلیدي براي تشویق عموم به دوچرخهشهري و سا

 (.1390)تفضلی و همکاران،هاي آتیسواري در توسعهي دوچرخهي شبکهبینی امکان توسعهپیش 

 ونقل عمومیگسترش حمل-4

ي شخصی، ونقل عمومی براي تشویق استفاده و جذابیت آن نسبت به وسایل نقلیهایجاد کیفیت باالتر حمل

هاي اساسی براي ونقل از مؤلفهونقل عمومی در بازار حملهایی با جذابیت باال و افزایش سهم حملایجاد سرویس

هاي شخصی تک نفره را کاهش دهد. تواند وابستگی به ماشینونقل عمومی میرسیدن به این منظور است زیرا حمل

ریزي کاربري زمین است و سایر نامهیابی به این هدف در ایجاد ساختار جدید شهري و تغییر برروش کلیدي دست

 ها عبارتند از:روش

 ونقل عمومیمراتبی حملهاي سلسلهي سرویستوسعه 

 ونقل عمومیدادن تقدم به ایجاد عملکردهاي حمل 

 ،مکرر بودن، پوشش جغرافیایی کامل و ایمنی و سر وقت بودن ( و کمیت ) باال بردن کیفیت ) بهبود، راحتی

 ونقل عمومیهاي حملهمه ( سرویسدسترسی آسان براي 

 هاي وسایل و امکانات متناسب با آنسوارها و تهیهایجاد پارک 

 ي اطالعات الزم ) مانند: جداول زمانی، مبالغ کرایه و ...(ي عمومی و ارائههاي وسایل نقلیهانسجام ایستگاه 

 مناسب اقشار کم درآمد هزینه ونقل عمومی که از نظر بینی آلترناتیوهایی براي حملپیش

 (.1388باشد)شهیدي،
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 شخصی ينقلیه وسایل از استفاده فرهنگ تغییر-5

بینی نیز حاکم باقی ي قابل پیشونقل شهري بوده و براي آیندهي شخصی عامل حاکم بر حملوسایل نقلیه

سریع براي خواهند ماند. ساختار شهري فعلی و کاربري زمین جاري با هدف سهولت جابجایی و حرکت 

ي ناکارا از خودرو اید استفادهخودروهاي شخصی، این حاکمیت را دو چندان کرده است. براي رسیدن به پایداري ب

-تري براي حمل( کاهش یابد و سیستم متعادلونقل عمومیدروي شخصی به جاي حملي تک نفره از خواستفاده)

 هاي زیر ایجاد گردد:ونقل از طریق ترکیب روش

 روي، دوچرخههاي اساسی و آتی باید در جهت افزایش امکانات پیادههاي جدید و توسعهومهطراحی ح-

  .ونقل عمومی باشدسواري و استفاده از حمل

 ها و مسیرهاي موجودهاي مدیریت ترافیکی براي رسیدن به استفاده کاراتر از راهاستفاده از تکنیک 

 مدیریت ترافیک 

 

 محیطیارتقاء کیفیت زیست-6

 هاي متراکم و هاي طی شده توسط وسایل نقلیه از طریق توسعهي موتوري و مسافتکاهش سفرهاي با وسایل نقلیه

 کاربري مختلط

 ي انفرادي از ماشینجاي استفادهونقل عمومی بهسواري و حملروي، دوچرخهاستفاده از آلترناتیوهاي دیگري مانند پیاده 

 براي وسایل نقلیه رواج استفاده از منابع تجدیدناپذیر 

 هاي جدیدهاي پاک و تکنولوژيها از طریق استفاده از انرژيکاهش تولید آالینده 

 عدم تخریب فضاهاي باز در شهرها 

 محیطیاقتصادي و زیست–هاي حمل و نقل پایدار در هر سه بعد اجتماعی شاخص (.4-2)جدول 

 یمحیطهاي زیستشاخص هاي اجتماعیشاخص هاي اقتصاديشاخص

 کنندگانمیزان رضایت استفاده-

 زمان سفرهاي روزانه -

 دسترسی شاغلین -

 کاربري چند منظوره اراضی -

 ارتباطات الکترونیکی -

 پذیرمیزان رضایت اقشار آسیب -

 ایمنی -

 سالمت -

 قابلیت زندگی در جامعه -

 حفاظت فرهنگی -

 ايهانتشار گازهاي گلخان -

 هاي هواسایر آالینده -

 آلودگی هوا -

 آلودگی صوتی -

 آلودگی آب -
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ي مسافت طی شده با وسایل سرانه -

 نقلیه 

 تنوع اشکال حمل و نقل -

 تأخیر ناشی از ترافیک -

 هاي حمل و نقلهزینه

 ي حمل و نقلکارایی هزینه-

 هاي تسهیالت حمل و نقلهزینه -

 هابازدهی کارایی هزینه -

 بازدهی کارایی باربري -

 خدمات تحویل در درب منزل -

 حمل و نقل تجاري -

 هاي تصادفاتهزینه -

 ریزيکیفیت برنامه -

 مدیریت جابجایی -

 اصالحات در قیمت گذاري -

 ریزي کاربري اراضیبرنامه -

کیفیت خدمات حمل و نقل و  -

 دسترسی براي غیر رانندگان

 قابلیت و قدرت پرداخت -

 تسهیالت حمل و نقل براي معلولین -

-روي و دوچرخهکیفیت شرایط پیاده -

 سواري

 سفرهاي کودکان -

 ریزي جامع برنامه -

 اثرات آمایش سرزمین -

 هاگاهحفاظت از زیست -

 هاگاهجداسازي زیست -

 کارایی منابع  -

 (21-18:  1387نژاد ، )منبع : احمدي و محرم

 

که تنها به یک جنبه خاص از جامعه هاست. به این معنا بعدي بودن آنها یکهاي اساسی این شاخصویژگی

بعدي بودن آن است. این کند ساده و یکها خودنمایی میچه که در این شاخصمورد بررسی توجه دارند. آن

 طور غیرمستقیم تاحدودي نمایشگر نتایج محیطونقلی بیرون کشیده شده و بهها از درون متغیرهاي حملشاخص

ها جاي متغیرهاي ترکیبی خالی این مجموعه شاخص رد خاص است. اما درزیستی، اجتماعی و اقتصادي یک عملک

-هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است، به همین دلیل شاخصگیري توأمان مؤلفه است. پایداري در نظر

تفاده از توانند معرف این مفهوم پیچیده و گسترده باشند. لیکن عدم اسبعدي میهاي یکهاي ترکیبی بهتر از شاخص

 (.  2005به نقل از لیتمن،  37: 1390هاي ترکیبی در بیشتر منابع بررسی شده وجود دارد ) میرزائی، شاخص
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 ونقل در مدیریت بحران حوادث طبیعیي حملتوجه به نقش شبکه-7

شرایط اي را در موفقیت عملیات نیروهاي امداد و نجات در کنندهشهري نقش تعیینونقل دروني حملشبکه

ویژه در شهرهاي بزرگ دارد. دستیابی به پایداري در برابر خطرات ناشی از ي طبیعی بهبحرانی پس از وقوع سانحه

 گردد: پذیر میاین سوانح، از طریق زیر امکان

 نحوي که آسیب فیزیکی قطعات ) ریزش آوار، هاي دسترسی بهترکیب کالبدي مناسب قطعات و راه

ها ) انسداد راه، ها، تزئینات و الحاقات ساختمان و غیره ( سبب آسیب راهشیشهشکستن و فرو افتادن 

آسیب جانی افراد در راه یا افراد در حال گریز و پناه، آسیب مالی عناصر راه مانند خودروها تجهیزات 

 شهري و غیره ( نگردد.

 با توجه به خصوصیات نحوي مناسب، کف راه طراحی مناسب راه ) عرض مناسب با خصوصیات تقسیم به

 (هاي قطعات مجاور راهالبدي جدارهک

 جمعیت، الگوي استفاده و دي قطعات مجاور)ها با خصوصیات عملکرمتناسب بودن مشخصات فیزیکی راه

غیره ( جهت جلوگیري از ایجاد ازدحام هنگام گریز و پناه مردم ) عرض راه، طول راه، جنس کف، شیب و 

 غیره ( 

 المللی معتبرهاي بینهاي حمل و نقل پایدار ارائه شده توسط برخی سازمانشاخص (: 5-2)جدول

سازمان         

پیشنهاد 

 دهنده

 ردیف

 

ونقل انستیتو حمل

 ویکتوریا

 
O. Ilker Kolak 

 و همکاران

 

 دانشگاه 

Winnipeg 
 

 

 بانک جهانی

 

ORTEEآژانس
1 

 کانادا

 

ونقل انجمن حمل

 2کانادا

 

1 

متوسط سهم 

خانوار در هزینه 

 ونقلحمل

 میزان مصرف انرژي

 

 انرژي فسیلی

 مورداستفاده در

 ونقلحمل

سرانه هر واحد انرژي 

 GDPمصرفی از 

ردپاي اکولوژي 

-در زمینه حمل

 ونقل

تراکم جمعیت در 

EUA 

2 

 

متوسط میزان زمان 

سفر در سفرهاي 

 غیر تفریحی

انتشار گازهاي 

اي از تمام گلخانه

 ونقلهاي حملشیوه

 انتشار گازهاي

 ايگلخانه

هاي سنتی استفاده از سوخت

 )فسیلی(

-تخریب زیست

ها و کاربري گاه

 زمین

تراکم اشتغال در 

EUA 

                                                 
1
- Ontario Round Table on the Environment and the Economy 

2
- Transportation Association of Canada 
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3 

 

 

سرانه استفاده از 

 اتومبیل

انتشار گازهاي 

-اي از حملگلخانه

 ايونقل جاده

انتشار سایر 

 هاي هواآالینده

کربن میزان انتشار گاز 

 اکسید يد

سهم بخش 

ونقل در حمل

 اشتغال

هاي شریانی طول راه

و آزادراه در هر 

کیلومتر در 1000

EUA 
توانایی افراد غیر  4

سواره براي 

رسیدن به مرکز 

 اشتغال و خدمات

احتمال کل اسیدي 

نمودن ) احتمال 

ایجاد باران اسیدي 

-( ناشی از حمل

 ايونقل جاده

جراحات و 

 ومیرمرگ

ها میزان انتشار سایر آالینده

-متان و گازهاي آسیب چون

 رسان به الیه ازن

نرخ مالیات در 

 ونقلحوزه حمل

طول معابر مختص 

یه پر نقلوسایل 

( HOVسرنشین ) 

در هر 

کیلومتر در 100000

EUA 
کیفیت محیط  5

روي و پیاده

 سواريدوچرخه

انتشار ذرات ریز 

ونقل ناشی از حمل

 ايجاده

جابجایی مردم 

 و

 مسافر

 

هزینه سفرهاي  هاي آسفالتهجاده

 روزانه

سرانه مالکیت 

 EUAاتومبیل در 

 

 

هاي سرانه جاده 6

آسفالت شده و 

 تسهیالت پارکینگ

سهم جابجایی  

درون مرزي مسافر 

 با اتومبیل

درصد سفرهاي  ايونقل جادهوسایل حمل جابجایی بار

شهري انجام 

شده بدون 

 اتومبیل شخصی

 کاربري زمین

کیفیت تسهیالت )  7

-حملخدمات ( 

 ونقل عمومی

ونقل سهم حمل

خصوصی 

 غیرموتوري

تعداد سفرهاي 

با اتومبیل و 

 هواپیما

 

متوسط زمان  متوسط میزان آلودگی هوا

 سفر

سرانه هزینه کل 

سازي در شهر ) جاده

 منطقه(

متوسط تعداد  8

خدمات اصلی 

مورد نیاز براي 

ساکنین در یک 

-فاصله قابل پیاده

روي بین منازل و 

 خدمات عمومی

سهم جابجایی 

 درون مرزي بار

سفر با وسایل 

 نقلیه

 شخصی

کیلومتر به -متوسط مسافر

ازاي هر یک میلیون دالر از 

GDP 

ها و شمار کشته

 مجروحین

سرانه هزینه کل 

ونقل عمومی در حمل

 شهر ) منطقه (

 

 ونقلهاي توسعه پایدار حملچالش 2-2-7

ها و مسائل موجود ونقل پایدار قد علم کرده است. چالشهاي متعدد و فراوانی پیش روي مبحث حملچالش

 صورت زیر قابل اشاره است. ونقل پایدار را بهگانه حملیک از ابعاد سه در هر
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 ونقلحمل اقتصادي و مالی پایداري هايچالش

باشد. فیزیکی میهاي ي بهینه از منابع قابل دسترس و حفاظت از سرمایهپایداري مالی و اقتصادي شامل استفاده

باشد. راه رسیدن به این ونقل میي حملچالش که با آن مواجهیم، ایجاد و حفظ یک بازار رقابتی در عرصه اولین

چالش همگانی نمودن دومین  باشد. ونقل و یا ایجاد بازار رقابتی قابل دسترس میمهم ورود به بازارهاي آزاد حمل

صورت ها بهباشد. در اکثر کشورهایی که این هزینهها میزیرساخت راه ي خصوصی ازتعهد پرداخت جهت استفاده

باشد. سطوح مالیات خصوص مالیات بر سوخت، بسیار مهم میشود، سطح و ساختار مالیاتی، بهمستقیم دریافت نمی

-حمل هاي اجتماعیبر سوخت در کشورهاي اروپایی نسبت به کشور امریکا معیار بهتري جهت محاسبه کل هزینه

 (.1391باشد)فیضی و همکاران،ونقل می

 ونقلحمل شناسیبوم و محیطی پایداري هايچالش

تواند با ایجاد آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی کند اما در عین حال میونقل به رشد درآمد کمک میحمل

-دلیل این اجتماعی گردد، به هاي طبیعی باعث کاهش رفاهدیداري، افزایش دماي زمین و تأثرات مخرب بر زیستگاه

شوند)مهندسین مشاور وصی است، معمواًل بررسی نمیونقل خصکه اثرات منفی مذکور تأثیرات جانبی حمل

 (.1391سازایستا، 

 باشد: چالش در این زمینه درک موضوعات و موارد زیر می اولین

  .شودمیشناسی پدیدار هایی که در خالل آن آثار محیطی و بومالف ( مکانیزم

  .باشدها قائل میب( ارزشی که جامعه براي آن

  .باشدساز میاي از اقدامات چارهج ( و دامنه

سرعت شناسایی شود اهم مسائل قابل کنترل مانند ایمنی راه، آلودگی هوا و غیره بهدرک این موارد سبب می

 شوند.

میت کمتر اما گستردگی بیشتر هستند و متکی بر هایی است که به لحاظ محیطی داراي اهچالش یافتن راه دومین

هاي در اولویت هاي مستقیم ازدحام و آلودگی هوا مکانیزمدر این راستا هزینهساختارهاي تشویقی اقتصادي باشند. 

هاي مربوط به گذاري باید با سیاستهاي قیمتصورت نبود مکانیزم هستند، اما نیاز به بهبود و توسعه دارند. در
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ریزي ریزي فضایی شهري و برنامهصورت مکمل، برنامههاي استفاده از راه بهونقل عمومی و هزینههاي حملکرایه

ونقل غیرموتوري صورت یکپارچه و همچنین مدیریت تقاضا آن را جبران نمود. همچنین ارزیابی حملونقل بهحمل

 (.1390ي آن باشند)نخعی و همکاران؛هي دقیق منافع بالقوي برآوردهاونقل ریلی باید دربرگیرندهو حمل

 ونقلحمل 1توزیعی و اجتماعی پایداري هايچالش

طور نیست و ممکن باشد، باید فقر را کاهش دهد. اما همیشه اینونقل میافزایش در ثروت که متأثر از حمل

مقررات به نفع ها و خصوص مواردي که تبصرهبهمندان شود )است اصالحات سبب تمرکز منافع براي ثروت

صورت عکس افراد فقیر را تحت تأثیر گونه موارد روند توسعه گاهی بهشود(، در اینخودروهاي شخصی اضافه می

باشد. این ي فقر میونقل با تمرکز بر مسألهي حملهاي عمدهگذاريچالش، سیاست اولیندهد. بنابراین قرار می

ونقل غیرموتوري، تجهیز ي حملسفرهاي کاري، هموارسازي مناسب جهت شامل فراهم کردن وسایل نقلیه

ونقل و قوانین، تأکید ریزي حملي برنامهونقل، حذف تبعیض به لحاظ جنسیت در مقولههاي غیر رسمی حمل بخش

ار جهت ساخت و نگهداري ي نیروي کهاي محلی جهت عرضهبر دسترسی و کیفیت باالي خدمات و مشارکت

 تواند به جاباشد که میي اصالحات اقتصادي میي اجتماعی درنتیجهچالش اثرات ناخواسته ندومی باشد.ها می راه

  (1390میرزائی، هاي محلی است، اشاره کرد )رنامههاي فضایی و شغلی ناشی از اجراي ب بجایی

 در حوزه حمل و نقل ءاینترنت اشیا 2-3

 جمع نقلیه وسایل ترمینال بوسیله را ها داده كه، یك سیستم حمل و نقل توسط اینترنت اشیا طراحی شده است 

 براي ها داده که شود می باعث و کند می ارسال دهنده( )سرویس سرور سمت به شبکه طریق از را داده و کرده آوري

باشند. از یك جنبه، مصرف کننده ممکن است در  مشاهده قابل سرور در الگوریتم از عبور منظور به کننده مصرف

تواند به اطالعات  هایی را انجام دهد. از جنبه اي دیگر، او می مورد اطالعات وسیله نقلیه عمومی توسط وب بررسی

دهند که  وسیله نقلیه عمومی توسط ترمینال ایستگاه دست یابد. آزمایش هاي مورد بررسی قرار گرفته شده نشان می

مل و نقل هوشمند می تواند اطالعات وسیله نقلیه عمومی را به بسیاري از مصرف کنندگان با انتخاب سیستم ح

)کونزالس و راهی مناسب انجام دهد، در نتیجه این سیستم می تواند مشکل حمل و نقل عمومی شهري را حل نماید

 (.2،2009همکاران

                                                 
1
 - Social and Distributional Sustainability 

2
González et al. 
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هوشمند فراهم می کند. دستیابی به اطالعات بیشتر از اینترنت اشیا یك راه جدید را براي توسعه حمل و نقل 

وسیله نقلیه ، رانندگی خودکار، پرداخت عوارض الکترونیکی بدون توقف در بزرگراهها، زمان بندي و فرمان هاي 

اضطراري از طریق تلفن همراه، سیستم ضد سرقت وسیله نقلیه و غیره به طوري که باعث بهینه سازي مسافرت ها، 

توان به  ، میاازي زیرساخت هاي جاده اي می گردد و از مهمترین کاربرد هاي فناوري اینترنت اشیهوشمند س

 (.1394مشایخی،)حداکثر رساندن ایمنی شبکه حمل و نقل اشاره كرد

سبه و مسیریابی مجدد خودروها ر كه مقادیر تابع هزینه براي محادر یک روش جدید محاسبه تابع هزینه سف

گیرد. براي اعتبار سنجی از رویکرد  ي به منظور کاهش میانگین زمان سفر، مورد استفاده قرار میتوسط سیستم مرکز

شود. با تنظیم درست فواصل زمانی و محاسبات دقیق تر تخمین زمان سفر بر روي  مبتنی بر شبیه سازي استفاده می

اي چراغ هاي راهنمایی خود به تنهایی لینک ها، می توان میانگین زمان سفر خودرویی را کاهش داد . تنظیمات پوی

می توانند تاثیرات چشمگیري در کاهش میانگین زمان سفر ایجاد نمایند. مقایسه دو روش انتخاب خودرو به صورت 

محلی و کلی نشان می دهد که انتخاب درست خودرو، خود می تواند سبب کاهش نقاط پرازدحام گردد و در نتیجه 

 (.1393)ربانی خوراسگانی و همکاران، ا گرددسبب کاهش زمان سفر خودروه

ها و نقاط  در گستره سیستم حمل ونقل هوشمند بر اساس اینترنت اشیا، یک سرعت مطمئن را براي برخی جاده

توان تعریف کرد، در این صورت از طریق کنترل و نظارت هوشمندانه و تعاملی  خیز بر روي وسیله نقلیه می حادثه

هاي سنگین و بروز  هاي هوشمند موجود در مسیر در قالب یک شبکه، احتمال ترافیک دستگاهجاده، وسیله نقلیه، 

هاي شهري مانند  توان در جهت بهبود فعالیت یابد .در مقیاس کالن از این سیستم می اي كاهش می حوادث جاده

وضعیت ترافیکی نیز وهواي شهرها و  ها و یا بررسی کیفیت آب شمارش تعداد فضاهاي خالی موجود در پارکینگ

 (.1394)نمازي و همکاران،بهره برد

 مزایاي استفاده از اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل 2-3-1

خش حمل و نقل به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد جوامع بشري دارد یکی از شاخص هاي ب

مهمی در ایجاد تحول در سایر بخش هاي توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و پیشرفت و توسعه آن نقش 

یکی از حوزه هاي کاربرد فناوري هاي مبتنی بر اینترنت اشیا، حوزه حمل و نقل است که مزایاي  .دیگر ایفا می کند

بسیاري را براي شهروندان یک شهر و کشورها به همراه می آورد. استفاده از فناوري هاي اینترنت اشیا در حوزه 

توان همراستا و در چارچوب شهرهاي هوشمند تعریف کرد. یکی از مزایاي بهره گیري از فناوري حمل و نقل را می 
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هاي مدرن در سیستم هاي حمل و نقل از جمله فناوري هاي مبتنی بر اینترنت اشیا کاهش آلودگی هوا و کاهش 

ها می توانند از آن دیران شهرگسیل گازهاي گلخانه اي و آلوده کننده است که در زیر راهکارهایی که بدین منظور م

 (.1396)امیرپورکله، استفاده کنند

ع جم نقلیه وسایل ترمینال بوسیله را ها داده ك سیستم حمل و نقل توسط اینترنت اشیا طراحی شده است كه، ی

ارسال می کند و باعث می شود که داده ها  (سرویس دهنده)آوري کرده و داده را از طریق شبکه به سمت سرور 

براي مصرف کننده به منظور عبور از الگوریتم در سرور قابل مشاهده باشند. از یك جنبه، مصرف کننده ممکن است 

در مورد اطالعات وسیله نقلیه عمومی توسط وب بررسی هایی را انجام دهد. از جنبه اي دیگر، او می تواند به 

یه عمومی توسط ترمینال ایستگاه دست یابد. آزمایش هاي مورد بررسی قرار گرفته شده نشان می اطالعات وسیله نقل

دهند که سیستم حمل و نقل هوشمند می تواند اطالعات وسیله نقلیه عمومی را به بسیاري از مصرف کنندگان با 

 .مومی شهري را حل نمایدانتخاب راهی مناسب انجام دهد، در نتیجه این سیستم می تواند مشکل حمل و نقل ع

در عصر اتصال یکپارچه موجب افزایش ایمنی رانندگان و  حوزه حمل و نقل ستفاده از فن آوري اینترنت اشیاء در ا

همچنین بهبود جریانات ترافیکی خواهد شد.خوردوهاي شبکه اي جریان دائمی از اطالعات را ایجاد می کنند که 

، ي می توان مشکالت احتمالی در راهنندگان فراهم می آورد.به وسیله این فن آوررانندگی بهتر و راحت تر را براي را

وجود یا عدم وجود جاي پارک در مقصد ، مسیرهاي جایگزین و حتی روش هاي حمل و نقل جایگزین را 

ند و نتیجه یافت.این خودروها با استفاده از اطالعات ترافیکی ، آب و هوا و راهسازي بهترین مسیر را پیشنهاد می کن

ها می توانند مشکالت را قبل از بروز خرابی شناسائی open car.آن چیزي جز تغییر الگوي رفت و آمد نخواهد بود

کنند آنها قابلیت اتصال به خانه و محل کار را داشته و قبل از رسیدن می توانند سیستم هاي خانه و محل کار را 

در حال رانندگی هستیم بسیار کاراتر خواهد بود.درست است که روشن یا خاموش کنند.در نتیجه مدت زمانی که 

خودروهاي شخصی نقش اصلی صنعت حمل و نقل را ایفا می کنند اما از این تکنولوژي می توان در تمامی وسائل 

 (.1396ی،)ضمامحمل و نقل از جمله تاکسی نیز استفاده کرد

وشمند فراهم می کند. دستیابی به اطالعات بیشتر از ینترنت اشیا یك راه جدید را براي توسعه حمل و نقل ها

وسیله نقلیه ، رانندگی خودکار، پرداخت عوارض الکترونیکی بدون توقف در بزرگراهها، زمان بندي و فرمان هاي 

اضطراري از طریق تلفن همراه، سیستم ضد سرقت وسیله نقلیه و غیره به طوري که باعث بهینه سازي مسافرت ها، 

توان به  زي زیرساخت هاي جاده اي می گردد و از مهمترین کاربرد هاي فناوري اینترنت اشی، میهوشمند سا

 (.1396)وحدت،حداکثر رساندن ایمنی شبکه حمل و نقل اشاره كرد
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در یک روش جدید محاسبه تابع هزینه سفر كه مقادیر تابع هزینه براي محا سبه و مسیریابی مجدد خودروها 

گیرد. براي اعتبار سنجی از رویکرد  ه منظور کاهش میانگین زمان سفر، مورد استفاده قرار میتوسط سیستم مرکزي ب

شود. با تنظیم درست فواصل زمانی و محاسبات دقیق تر تخمین زمان سفر بر روي  مبتنی بر شبیه سازي استفاده می

چراغ هاي راهنمایی خود به تنهایی لینک ها، می توان میانگین زمان سفر خودرویی را کاهش داد . تنظیمات پویاي 

می توانند تاثیرات چشمگیري در کاهش میانگین زمان سفر ایجاد نمایند. مقایسه دو روش انتخاب خودرو به صورت 

محلی و کلی نشان می دهد که انتخاب درست خودرو، خود می تواند سبب کاهش نقاط پرازدحام گردد و در نتیجه 

 (.1،2014)پریرا و همکارانرددسبب کاهش زمان سفر خودروها گ

ها و نقاط  در گستره سیستم حمل ونقل هوشمند بر اساس اینترنت اشیا، یک سرعت مطمئن را براي برخی جاده

توان تعریف کرد، در این صورت از طریق کنترل و نظارت هوشمندانه و تعاملی  خیز بر روي وسیله نقلیه می حادثه

هاي سنگین و بروز  شمند موجود در مسیر در قالب یک شبکه، احتمال ترافیکهاي هو جاده، وسیله نقلیه، دستگاه

هاي شهري مانند  توان در جهت بهبود فعالیت یابد .در مقیاس کالن از این سیستم می اي كاهش می حوادث جاده

نیز  وهواي شهرها و وضعیت ترافیکی ها و یا بررسی کیفیت آب شمارش تعداد فضاهاي خالی موجود در پارکینگ

 .بهره برد

اند تا بتوانند با تغییراتی هر چند ساده، راه را براي هموار  ه تاکنون روش هاي متعددي پا به عرصه ظهور نهاد

کردن مشکالت ترافیک در شهر مرتفع سازند. یکی از این روش هاي نوین و تاثیرگذار در این زمینه اینترنت اشیا می 

تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. تکامل بنیادي اینترنت جدید در  باشد و به عنوان یک سیستم فراگیر می

یک شبکه از اشیا متصل به هم، این است که نه تنها اطالعات را از محیط خود جمع آوري می کنند و با دنیاي 

براي انتقال فیزیکی در تعامل هستند، بلکه از استانداردهاي اینترنت موجود براي فراهم کردن سرویس هایی 

 ترافیك اطالعات و داده دریافت هاي سرویس با تواند می اینترنت اشیا .اطالعات، تحلیل و ارتباطات استفاده می کنند

گیري آنان كمك نماید. از سوي دیگر اینترنت  كاربران و عموم افراد به تصمیم براي آن سازي نمایه و شهر یك سطح

و نقل عمومی براي افزایش استفاده افراد سطح جامعه   د در ناوگان حملاشیا یكی از مباحث جدیدي است كه بای

ها و اطالعات محیط پیرامون را جذب  مورد استقبال و استفاده قرار بگیرد. با استفاده از اینترنت اشیا یكسري از داده

 .صورت پذیرد تري براي انتخاب مسیر گیري صحیح توان تصمیم نموده و با اطالعات مناسب به دست آمده، می

                                                 
1
Perera et al. 
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سیاست ها و اقداماتی به منظور حمایت از الکتریکی کردن وسایل حمل و نقل و خودکارسازي سیستم هاي حمل و 

 :نقل عمومی از جمله

 اقدامات محدود کننده یا تنبیهی به جهت استفاده از خودروهاي تک سرنشین 

 اقدامات محدود کننده یا تنبیهی به جهت مالکیت خودروهاي شخصی 

 ایت از به اشتراک گذاري خودروهاي شخصی، استفاده از حمل و نقل عمومی که می تواند شامل حم

 .افزایش هزینه هاي تملک خودرو یا ترتیباتی که براي خودروهاي مستهلک در نظر می گیرند

 حمایت ها، سوبسید ها و اقدامات فرهنگی به جهت ترغیب و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی 

 ساماندهی و منظم کردن سیستم هاي حمل و نقل عمومی به جهت رفاه مسافران 

  حمایت هاي دولت ها از اتوبوس هاي خودکار/بدون راننده، سیستم هاي حمل و نقل ریلی که مبتنی بر

 (.یک برنامه منظم حمل و نقل هستند)مانند مترو یا بی آر تی البته بصورت پیشرفته

  از افراد ناتوان مانند سالمندان، معلوالن و اقشار کم درآمد به منظور استفاده از بهبود وافزایش حمایت ها

 (.1395)حاجی شاه کرم و محمدي،حمل و نقل عمومی

 شهر هوشمند از جمله: کی يشهر تیریو مد يزیدر برنامه ر یتیها و اقدامات حما استیس

 حمل و نقل به منظور رفاه حال مسافران ستمیدر س یبیترک ياز طرح ها تیبه منظور حما يزیر برنامه 

 که  یو حمل و نقل عموم يدوچرخه سوار ،يرو ادهیمربوط به پ ياز راهکارها و طرح ها تیحما شیافزا

 ( گرددایاش نترنتیا يها يبر فناور یدوچرخه)مبتن یکیالکترون ای ینترنتیاشتراک ا يتواند شامل طرح ها یم

 و  نگیپارک يها نهیهز شیمانند افزا يشهر يها طیدر مح یشخص ياستفاده از خودروها يها نهیهز شیافزا

 امثالهم

 راحت، آسان و  يبه منظور فراهم کردن امکان سفر ایاش نترنتیبر ا یو مبتن یارتباط يها ياز فناور استفاده

 .کپارچهیو  کسانی يو رابط کاربر ستمیس کیبا استفاده از  کپارچهی

 و  يو خودکارساز یمربوط به حمل و نقل عموم ينهادها، موسسات و بانک ها از طرح ها یمال يها تیحما

حمل و نقل  لیوسا ایو حمل و نقل پاک)مانند دوچرخه  یحمل و نقل عموم يها ستمیس يهوشمند ساز
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 شرفتهیپ يها يفناور بر ینوآور مبتن يارزان به صاحبان طرح ها التیتسه ایوام  يمثال اعطا براي(  یکیالکتر

 (.1395)مهدویان،ایاش نترنتیا ای

 کاربرد اینترنت اشیا در حمل و نقل زمینی 2-3-2

توانایی  هاي اخیر تولید شده اند مجهز به دستگاه هایی هستند که سیاري از خودروهایی که در دنیا در سالب

اي، دریافت  تلفن هوشمند، راهبري ماهوارههاي  یدئو، نمایش و استفاده از برنامهاي، پخش و اتصال به رادیو ماهواره

ي نیز فراتر از آن رفته و کمک در جاده ها، قفل از راه دور خودروها و یافتن فضاي پارک را دارند و البته بسیار

براي مثال مدل هاي تسال هم اکنون قابلیت بروز رسانی  .اند این موارد براي آن در نظر گرفته هاي فراتر از قابلیت

خود را با بروز رسانی  S ، شرکت تسال سیستم تعلیق مدل2013رم افزاري خود از راه دور را دارند. درسال سیستم ن

از راه دور خود تغییر داد تا ارتفاع آن در جاده هاي برون شهري بیشتر شود. حال تصور کنید که اگر این مدل مجهز 

بر بود. در این حالت شاید برخی از صاحبان این مدل  به سیستم متصل به شبکه نبود این کار چقدر زمان بر و هزینه

 (.1،2016)دمیتراز این بروز رسانی آگاه نشدند

یشتر خودروها در حال حاضر قابلیت سنجش دماي خارج خودرو را دارند. همچنین دستگاه هایی طراحی شده ب

که مصرف سوخت، هزینه  است که شتابدهی و ترمزگیري خودرو را سنجیده و براساس آن به شما کمک می کند

هاي تعمیرات را مدیریت کرده و رانندگی ایمن تري داشته باشید. این دستگاه در واقع می تواند به هر خودرویی 

متصل شود و براساس داده هاي موجود در کامپیوتر آن این اطالعات را در اختیار شما قرار دهد. این دستگاه در کنار 

در تشخیص مشکالت موتور، نمایش اطالعات سفر و مسافت پیموده شده و حتی یک اپلیکیشن موبایل می تواند 

براي نمونه در حال حاضر بسیاري از برنامه هاي موبایلی وجود  .درخواست کمک هنگام تصادف به شما کمک کند

بتواند  دارند که می توانند به رانندگان در پیدا کردن فضاي پارک کمک کنند. اما تصور این حالت که یک خودرو

داده ها بفرستد تا از  (Cloud)هنگام عبور از یک خیابان در لحظه فضاي خالی پارک را شناسایی کند و به مرکز ابري

آن طریق به راننده در خصوص این فضاي پارک آگاهی رسانده شود، بسیار جذاب خواهد بود. این قابلیت می تواند 

ر مطالعه اي که در امریکا انجام گرفته است نشان داده است که در مصرف زمان و منابع بسیار صرفه جویی کند؛ د

 .درصد از حرکت خودروها در مراکز شهري براي پیدا کردن یک جاي پارک است 30

                                                 
1
Dimiter 
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نمونه دیگر می تواند مسئله پیش بینی هوا باشد. در حال حاضر یکی از چالش هاي پیش بینی هوا، آتش سوزي 

دنیا این است که تعداد زیادي حسگر براي دریافت دقیق اطالعات و پیش بینی  ها و تغییرات آب و هوایی در سراسر

صحیح الزم است. اگر ما این حسگرها را به خودروها متصل کرده و آنها را به فضاي اینترنت اشیا متصل کنیم، 

مجهز به خودروهاي سراسر جهان می توانند بخشی از این راهکار حل مشکل باشند و نه خود مشکل! خودروهاي 

حسگرها می توانند تمامی اطالعات الزم را جمع آوري کرده و آن را به فضاي ابري ارسال کرده تا از آن طریق در 

اختیار شرکت ها/موسسات دولتی یا خصوصی قرار گرفته که براساس آن داده ها تحلیل هایی صورت گرفته و مورد 

 (.1،2012)کراویناستفاده قرار گیرند

خودروها، فناوري اینترنت اشیا نیز می تواند اتصال بین خود خودروها و زیرساخت حمل و نقل عالوه بر خود 

باشد. این اتصال منافع بسیاري دارد. اگر شما نزدیک یا در یک شهر بزرگ زندگی می کنید، شاید این حالت که 

ین زمان یک خودروي امداد هم ترافیک زیادي تنها به خاطر یک تصادف ایجاد می شود را تجربه کرده باشید. در ا

فالش زنان وارد این ترافیک شده و قصد دارد خود را هرچه سریعتر به محل تصادف برساند. با بهره گیري از 

فناوري اینترنت اشیا وقوع چنین وضعیتی تقریبا می تواند یک خاطره باشد. حسگرهاي نصب شده روي خودروهایی 

رسال کنند که خودروهاي نزدیک به خود را از این تصادف آگاه کنند و سپس که تصادف کردند می توانند سیگنالی ا

این خودروها با کم کردن سرعت و استفاده از مسیر جایگزین دیگر ترافیک ایجاد نکنند.براي نمونه هم اکنون گوگل 

رعت حرکت موجود در تلفن هاي داراي سیستم عامل اندروید استفاده می کند تا س (GPS)از فناوري جی پی اس

رانندگان را بسنجد. سپس از این اطالعات استفاده کرده تا شدت ترافیک موجود در جاده ها را نشان دهد. اگر این 

هزار نفر را در سال نجات داده و از  30فناوري کامال کارکردي شود، این سناریوي اینترنت اشیا می تواند جان حدود 

 .مورگن استن لی، جلوگیري کند میلیون صدمه دیده، طبق گزارش موسسه 2,12

 

 هواییکاربرد اینترنت اشیا در حمل و نقل  2-3-3

 

نامیده می  (Drone/UAVs)درخصوص هواپیماها ما شاهد آن هستیم آنچه هواپیماهاي بدون سرنشین یا پهباد

شود در حال حاضر بسیار رایج شده اند. این وسایل نقلیه هوایی مفهوم ما از حمل و نقل هوایی را به چالش کشیده 

و در بهبود زنجیره تامین و خدمات لجستیک شرکت ها با قابلیت تحویل اقالم کوچک در نقطه نهایی زنجیره تامین 
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Carvin 
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مرسوله شرکت آمازون در حال حاضر بسیار مورد نقد قرار گرفته اند، اما این با اینکه پهباد هاي تحویل .موثر بوده اند

پهبادها در واقع گوشه اي از انچه در آینده به وقع خواهد پیوست را به نمایش گذاشته اند. در آینده نزدیک این 

ه و از سیستمی از حسگرها پهبادها قابلیت حمل اشیا بسیار سنگین را نیز خواهند داشت که البته از راه دور کنترل شد

 .در جاده هاي بین شهري و درون شهري استفاده خواهند کرد

 

دومین جزء)عالوه بر خود پهبادها( حیاتی این شبکه)متصل به اینترنت اشیا( حمل و نقلی پهبادها، ایستگاه هاي 

را به منظور انجام عملیات هایی  زمینی خودکار هستند. این ایستگاه ها نقاطی بر روي زمین هستند که بتوانند پهبادها

 .مانند تعویض باتري، جابجایی بار و امثالهم در خود جاي دهند

سومین جزء این شبکه حمل و نقل سیستم عاملی است که بتواند کل شبکه را هدایت کرده، مسیرها را بهینه 

عامل شرایط آب و هوایی را بهینه  کرده، جریان/ترافیک خودروها و کاالها را در این سیستم بهینه سازد. این سیستم

کرده و امنیت سیستم را تضمین می کند تا شرکت هاي مجري این طرح ها بتوانند به مقامات این اطمینان را بدهند 

 .که از این ابزارها براي اهداف غیر قانونی استفاده نمی شود

هبادي هوشمند براي حمل و نقل که پهبادي به نام مترنت وان را معرفی کرده است، پ 1هم اکنون شرکت مترنت

در سیستم پستی سوئیس براي تحویل نامه یا بسته به مشتریانش مورد استفاده قرار می گیرد. نسخه هاي قبلی این 

پهباد در هاییتی براي تامین اقالمی در نقاط غیرقابل دسترس مورد استفاده قرار گرفته اند. در حال کار روي سیستم 

 .کاالهاي فیزیکی را با بهره گیري از اصول اینترنت جابجا کندحمل و نقلی است که 

 اینترنت اشیا در حوزه حمل و نقل ایمنی و امنیت 2-3-4

ا گسترش شهرنشینی و رشد جمعیت شهري،نیاز براي جابجایی و تقاضا براي سفر،روز بـه روز افـزایش پیـدا ب

سیستم حمل و نقـل باعـث بوجـود آمـدن مشـكالت زیادي می كند.این پدیده در كنار ورود وسایل نقلیه جدید به 

در اجتماعات شهري و بویژه در شهرهاي بزرگ شده است.طوالنی شدن زمان سـفر،افزایش غیـر قابـل تراكم در 

ساعاتی از روز،آلودگی صوتی و آلودگی هوا و كاهش ایمنی افراد،در سیستم حمـل و نقـل،از جملـه مشكالت 

راه حلهاي بسیاري جهت مبارزه .بدون شك در هر شهر بزرگ به عنوان یك معضل وجود دارد عدیده اي است كه

با اثرات نامطلوب حمل و نقل از طرف متخصصـان و دسـت انـدركاران ارائـه شده است كه هریك با توجه به 

جهت كاهش اثرات  اهمیت موضوع و امكانات موجود و مالحضات اقتصـادي و سـایر پارامترهـاي موثر،راه حلی را
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Matternet 
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هاي  سو و ساماندهی بیشتر به سیستم حمل و نقل ارائه شده است استفاده از تكنولوژي پیشرفته در تمامی عرصه

 (.1،2016)دمیترباشد سیستم حمل و نقل می

در هر شبکه ارتباطی اهمیت بسیاري دارد. در فضاي اینترنت اشیا خودروهاي متصل نیز  3و ایمنی 2مسئله امنیت

مسئله بسیار اهمیت دارد. براي مثال اخیر یک خودروي جیپ کروکی هک شده است، البته بطور آزمایشی، تا این 

اگر بخواهیم مسئله خودروهاي متصل را به یک جریان دائم و کامل  .بتوان حفره هاي امنیتی ان را مشخص کرد

قابل اطمینان و بسیار ایمن هستند باید انجام  تبدیل کنیم، کارهاي بیشتري براي اطمینان از اینکه این خودروها، امن،

 .گیرد. ضمن اینکه اگر خود این رایانه ها بتوانند عامل تصادف باشند، مسئله حادتر نیز می شود

هم اکنون بسیاري از شرکت ها و کنسرسیوم هایی روي مسئله امنیت حمل و نقل در دنیاي اینترنت اشیا تمرکز 

را راه  Automotive Security Review Board(ASRB) نتل اخیرا گروهی به نامکرده اند. براي مثال شرکت ای

اندازي کرده است تا تهدیدهاي مهم امنیتی خودروهاي متصل را شناسایی و رفع کنند. خودروسازان بزرگی مانند 

 .دجنرال موتورز، فیات کرایسلر و غیره نیز این مسئله را جدي تر گرفته و اقداماتی انجام داده ان

در نهایت کاربردهاي اینترنت اشیا در صنعت حمل و نقل بسیار گسترده بوده و نیازمند ابزارهاي نرم افزاري و 

سخت افزاري متعددي است که بتواند اکوسیستم آن را در حالتی امن و قابل اطمینان مدیریت و اداره کند. حصول 

مل خودروسازان، تولید کنندگان وسایل نقلیه هوایی و این نتیجه نیازمند هماهنگی بین اجزا این اکوسیستم که شا

 .ریلی، مقامات قانون گذار و اجرایی حوزه حمل و نقل می شوند، می باشد

 

طالعات و تجارب مختلف نشان داده است كه یكی از علل عمده تصادفات منجر به جرح یا مرگ، سرعت غیر م

خطرات سرعت زیاد را درك نمی كنند. با افزایش سرعت،  مجاز می باشد. این در حالی است كه رانندگان معموال

كنترل وسیله نقلیه براي راننده مشكل تر بوده و از این رو بعضی از انواع تصادفات كه احتمال وقوع آنها در سرعت 

 كم، اندك است، در سرعت زیاد احتمال وقوع آنها افزایش می یابد. بنابراین لزوم استفاده از روش هاي مدیریت و

كنترل سرعت براي حفظ ایمنی كاربران جاده احساس می گردد. كشور ما در سالهاي اخیر به صورت یكی از 

” بحرانی“كانونهاي بحران درآمده و مطالعات و بررسیهاي اخیر بانک جهانی رسمًا وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را 

قتصادي ایمنی ترافیكی در كشور به طور اخص دانسته است. با وجود این وضعیت، به مطالعات مربوط به ابعاد ا

                                                 
1
Dimiter 

2
Security 

3
Safety 
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هزینه تصادفات برون شهري، توجه كمی شده است. بی شک انجام تحقیقات گسترده در زمینه ایمنی راه ها بستر 

هاي الزم جهت ایمنی سازي راه هاي كشور در جهت رسیدن به اهداف كالن كاهش تصادفات جاده اي خواهد 

 .داشت

 در حوزه حمل و نقلچهارچوب و الگوهاي اینترنت اشیاء  2-3-5

در حوزه حمل و نقل  ینظارت و سامانه اطالع رسان ستمیاستفاده به عنوان س اء،یاش نترنتیا ياز کاربردها یکی

و در حوزه  رانیدر ا ییو اشتفال زا يگذار هیسرما يفرصت ها جادیا رانیا اءیاش نترنتیگروه ا یاست. هدف اصل

بر اساس چارچوب اینترنت اشیا، سیستم حمل و نقل هوشمند از چهار بخش عمده . ( استIoT) اءیاش نترنتیا

است: سرور شبکه، ماژول پایگاه داده، ماژول انتقال داده و حرکت ترمینال. بخش سرور شبکه بر روي  تشکیل شده

سایت نشان  جدید استفاده و در فرم وب گروهی از مشتریان متمرکز می شود، این بخش براي جمع آوري داده هاي

 .ف در پایگاه داده استفاده می شودماژول پایگاه داده براي طبقه بندي و صرفه جویی اطالعات مختل.داده میشود 

 (.1390)نخعی و همکاران،داده می تواند پلی محکم و امن بین سرور و ترمینال وسیله نقلیه باشد ماژول پایگاه

 

خودرویی، زیرمجموعه اي از شبکه موردي سیار است که می تواند جهت برقراري ارتباط در شبکه بیسیم 

هاي انتقال هوشمند مورد استفاده واقع شود. این شبکه نیز مانند شبکه موردي سیار، ساختار مشخصی ندارد و  سیستم

د خودروها و ترافیک جاده اي، در آن، گره ها تشکیل دهنده خودروهاي در حال حرکت هستند. به دلیل افزایش تعدا

میزان تصادفات افزایش چشمگیري در سالیان اخیر یافته است که علت عمده این حوادث ناشی از اطالعاتی است 

که راننده در زمان رانندگی یا دریافت نکرده و یا دیر یا اشتباه دریافت کرده است. اگر بتوان سطح اطالعات راننده از 

اد، تحول شگرفی در ایمنی حمل و نقل به وجود می آید. این مهم از طریق مبادله اطالعات محیط اطراف را توسعه د

در زمان مناسب با استفاده از تجهیزات خاصی میسر می گردد که اطالعات را سریع تر به راننده برساند. از مهمترین 

و توان شبکه به طور چشمگیري مولفه هاي یک شبکه بیسیم خودرویی واحدهاي کنار جاده اي است. زیرا کارایی 

 به تراکم، موقعیت و میزان پوشش این واحدها بستگی دارد. 

پایگاه داده( استفاده  از یک طرف، ماژول انتقال داده را می توان براي ارسال اطالعات جدید به بانک اطالعاتی)

انتقال داده می تواند برخی از داده  از ترمینال وسیله نقلیه رسیده است، از جنبه دیگر ماژول کرد که اطالعات جدید

خش ایستگاه که می تواند این داده را به افراد نشان دهد ارسال نماید. ب را از پایگاه داده انتخاب و آنها را به ترمینال

 دستگاه. استGPSو ماژول  GPRSماژول  PAX 310در،  يشده مرکز يشامل دستگاه جاساز نالیحرکت ترم
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ها  شود و ارسال داده یاستفاده م یعموم تیترانز هینقل لهیاطالعات وس يجمع آور يده براشده به طور عم يجاساز

از  یداده و استخراج برخ گاهیزمان بالدرنگ، اتصال به پا لدیو فGPSو ماژول GPRS  ماژول داده توسط گاهیبه پا

 هینقل لهیوس نالیشامل دو بخش ترم نالیحرکت ترم نیبنابرا .ردیپذ یم صورت شبکه لهیداده ها بوس گاهیها از پا داده

 (.1394)مشایخی،باشد یم ستگاهیا نالیو ترم

به طور عمده بر روي اتصال سرور، آپلود داده ها در پایگاه داده براي انتظار تماس و یا داده هاي GPRS ماژول  

اطالعات جاري مانند طول GPS ماژول  .داده ارائه شده براي حرکت ترمینال، اثر می گذارد انتزاعی از پایگاه

زیر نشان داده شده  همانطور که در شکل .جغرافیایی، عرض جغرافیایی، زمان و سرعت را جمع آوري می کند 

در حرکت ترمینال، نقش مدیر اطالعات و مدیریت توالی را بازي میکند PXA 310است، دستگاه جاسازي شده، 

 .ده سرور، مدیریت و محاسبه اطالعات را انجام می دهدمنظور کاهش هزینه و توسعه زمان، به طور عم به.

 

 
 (: زیرساخت اینترنت اشیا در حوزه حمل و نقل1-2شکل)

 

بر اساس اینترنت اشیا در حمل و نقل می توان همه وسایل نقلیه را براي اطمینان از ایمنی ردیابی نمود، مدیریت 

وسیله نقلیه، اجراي رانندگی خودکار و غیره، روند رو به رشدي دستیابی به اطالعات بیشتر از  حمل و نقل هوشمند،

در واقع، در زندگی واقعی ما می توانیم کاربردهاي  .ایجاد خواهد کرد است که در زمینه استراتژیک، اینترنت اشیا

ه ها، الکترونیکی بدون توقف در بزرگرا خاصی را از اینترنت اشیا در حمل و نقل ببینیم، مانند پرداخت عوارض
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ضد سرقت  سیستم هاي حمل و نقل هوشمند، زمان بندي و فرمان هاي اضطراري از طریق تلفن همراه، سیستم

 .اما اینها فقط آغاز کارند و هنوز یک شبکه بزرگ نیستند .وسیله نقلیه و غیره 

ن وسایل نقلیه و جاده در آینده، ما می توانیم ارتباط بین وسایل نقلیه باهمدیگر، بین اشخاص و وسایل نقلیه و بی

حل بسیاري از مسائلی مانند ازدحام  ها را به عنوان یک سیستم بزرگ حمل و نقل هوشمند تصور کنیم، تا اینکه به

بیشتر و  با توسعه فناوري اینترنت چیزها، کاربردهاي .حمل و نقل، آلودگی محیط زیست و امنیت ترافیک بیانجامد

اس این فناوري وجود خواهد داشت که این اهمیت زیادي در بهبود کیفیت بهتري از حمل و نقل هوشمند بر اس

 گذارد. به جا می و سطح مدیریت آن مدیریت حمل و نقل

نخست، درک دقیق تر دستگاه هاي حسگر و دریافت کننده اطالعات از وسیله نقلیه براي نظارت بر جریان حمل 

دوم، با  .ه به مرکز مدیریت حمل و نقل ارسال می شودوضعیت حال آن وسیله و اطالعاتی ک و نقل با احتساب

وضعیت زیست محیطی جاده را به افراد در سفر ارائه می دهد به طوري که باعث بهینه  .قابلیت همکاري جامع تر 

سوم، بیشتر در هوشمند سازي زیرساخت هاي جاده اي که تا حد زیادي از  .مسافرت اشخاص می گردد سازي

حداکثر رساندن ایمنی شبکه حمل و نقل خواهد شد،  مدیریت و برنامه ریزي که باعث به طریق مکانیسم هاي

 کاربرد دارد

کاربرد فناوري اینترنت چیزها براي رسیدن به اهدف استراتژیک حمل و نقل باعث استفاده بهینه از منابع حمل و 

ها به سبب ارتباط  وسایل نقلیه و جاده نقل خواهد شد. یعنی در جلوگیري از ترافیک جاده اي، ارتقا ضریب ایمنی

جویی در زمان سفرها به دلیل انتخاب هوشمندانه سریعترین مسیر براي  درون شبکه اي وسایل هوشمند با هم، صرفه

کاهش مصرف سوخت، دي اکسید کربن و  رسیدن به مقصد از طریق تعامل وسایل نقلیه، پالک هاي هوشمند،

روشنی از آینده  موارد دیگر، از این طریق فناوري اینترنت چیزها می تواند چشم اندازگازهاي گلخانه اي و خیلی از 

در عین حال مسافران می توانند در سفرهاي خود با این وسایل هوشمند  .حمل و نقل هوشمند را به تصویر بکشد 

همچون صندلی هاي آنالین از اطالعات، سرگرمی ها و خدمات این وسایل و ابزارهاي موجود در آنها  بصورت

 ایجاد حس آرامش بخشی فضاي درونی این وسایل نقلیه بهره مند شوند. هوشمند براي کاهش خستگی سفر و

 

شود. در حمل و نقل زمینی براي کنترل  در حمل و نقل شامل حمل و نقل زمینی و ریلی و هوایی می IoTکاربرد 

استفاده کرد. براي این منظور سنسورهایی به منظور جمع آوري اطالعات بر روي  IoTتوان از  ترافیک شهري می

ها، سنسور شناسایی خودرو،  شود که این سنسورها عبارتند از: سنسور شمارش تعداد ماشین وسایل نقلیه نصب می
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نقل با هدف  هوشمندسازي سیستم حمل و ، سنسور اندازه گیري غلظت گازها.سنسور اندازه گیري سطح نویز محیط

تر بر شرایط رفت و آمد و پارک  نظم دهی به سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت ترافیک و نظارت بهتر و پیشرفته

 توان گفت دستاوردهایی که به همراه دارد عبارتند از: انواع خودروها مطرح شده است و می

 عمومی نقل و حمل •

 خودرو •

 ناوگان مدیریت •

 تجهیزات ردیابی •

ها، بیلبوردهاي اطالعاتی از طریق  ها و ایستگاه توان گفت در پایانه حمل و نقل ریلی نیز به عنوان مثال میدر 

  تر در اختیار افراد قرار دهند. توان به صورت اتومات به روز شده و اطالعات را راحت اتصال به شبکه می

 که هستند سرنشین بدون هواپیماهاي و پهپادها دارد، وجود هوایی نقل و حمل در اشیا اینترنت کاربرد زمینه در مثالی

هاي  نیاز به تعبیه ایستگاه و کرد استفاده ها آن از تر بزرگ هاي مرسوله یا پستی هاي مرسوله نقل و حمل براي توان می

گیري یا شارژ باتري یا تعویض آن نیاز دارند و همچنین سیستم عاملی که کل شبکه و  خودکار به منظور سوخت

 (.1396)وحدت،جریان ترافیک را هدایت و بهینه کند

ي مختلفی شویم که زمانه پیش رو چه شکل ها در عصر حاضر با کمی مکث و نگاه به تغییرات گذشته متوجه می

در خود بوجود آورده است و شتاب بسیار تندي را از لحاظ این تغییرات گرفته است. عامل اصلی این تغییرات عمده 

گسترش فن آوري هاي روز جهانی است که باعث تغییر در شیوه ي زندگی شهروندان شهر معاصر و نحوه ي 

ه رشد سریع جمعیت و همچنین شهرنشین بودن اکثر این استفاده ي آنها از منابع موجود در شهر می باشد. با توجه ب

جمعیت در سال هاي اخیر و با توجه به رشد سریع و انفجاري تکنولوژي و مسائل و مشکالت حمل و نقل از قبیل 

هاي مادي و معنوي ناشی از تصادفات، مشکالت  آلودگی هاي زیست محیطی، کاهش منابع انرژي، افزایش خسارت

حمل و نقل برون شهري، افزایش زمان هاي تلف شده و روند رشد سریع تقاضاي حمل و نقل به نظارت و مدیریت 

ویژه در ساعات اوج به یك مشکل جدي تبدیل شده است. افزایش تسهیالت حمل و نقل به دلیل نیاز به سرمایه 

براین به منظور غلبه بر گذاري کالن و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهاي گسترده روبرو بوده است. بنا

هاي مذکور با روشهاي سنتی غیر ممکن می باشد، با نیم نگاهی به  مشکالت فوق و با توجه به اینکه حل محدودیت

 ITS سیستم هاي حمل و نقل هوشمند 1980پیشرفت هاي حاصله در تکنولوژي ارتباطات و الکترونیك، از دهه 

ه و بکارگیري تکنولوژي هاي نوین )از قبیل: الکترونیك، ارتباطات و به معنی استفاد ITS .مورد توجه قرار گرفت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   78 

 

سیستم هاي کنترل( به منظور ارتقاء سطح ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل است که براي شیوه هاي مختلف 

 .باشد حمل و نقل می

و تاثیر آن بر  دانش آب و هواشناسی در مورد مسائل مربوط به هوانوردي از طریق شناخت وضعیت جوي

هاي خطوط هوایی  حمل و نقل هوایی کاربرد دارد. این تاثیر به اندازهاي است که درصد باالیی از برنامه

شود. در  کشورهاي مختلف به دلیل شرایط نامناسب جوي و پیش بینی دقیق با تاخیر انجام، یا لغو می

ایمنی حمل ونقل هوایی کرد و همچنین صورت آگاهی از عوامل جوي و اقلیمی میتوان کمک ارزندهاي به 

 .خسارتهاي ناشی از حوادث جوي و پروازي را کاهش داد

 

 پیشینه تحقیقات گفتار سوم:  2-4  

 

هاي میدانی انجام گرفته در زمینه اینترنت اشیاء در حوزه شهري به  در این بخش، به منظور آشنایی با پژوهش

هاي داخلی و خارجی ارائه شده زمانی، تصویري از پژوهش خصوص حوزه حمل و نقل شهري  بر مبناي تقدم

 است.

 پیشینه تحقیقات داخلی  2-4-1
 

در شبکه  ایاش نترنتیا يتکنولوژ يریحمل و نقل هوشمند با به کارگ یبررس( تحقیقی با عنوان 1396امیرپور کله)

پر کاربرد  عینوظهور همواره در صنا يها يفناور انجام داد. در این تحقیق آمده است: هوشمند يشهر يها

توان حمل و نقل  یرا م عیصنا نیکرده اند، نمونه ا دایبلوغ پ عیسر اریبس نیو همچن دهیوارد گرد عیسر اریبس

باشد. امروزه  یم ریدرگ گرید عیصنا یدر تمام يهر اقتصاد یاتیح يدانست، حمل ونقل به عنوان شاهرگ ها

به  ایاش نترنتیورود ا يبرا یها ، که خود شروع ITSاند مانند افتهیحوزه رشد  نیا درکارآمد  يها يفناور

 يبرا يچارچوب مناسب و کاربرد کیدر حال حاضر  ایاش نترنتیباشد. ا یحوزه م نیدر ا يجد يگونه ا

ه ب ستمیس يو ابزارها لیبا هم، وسا ایمطالعات حمل و نقل هوشمند فراهم کرده است، که براساس ارتباط اش

 هوشمند خواهند شد و به تبادل اطالعات و تعامل هدفمند با هم خواهند پرداخت.  يا ژهیصورت و
 

انجام دادند. در این  ایاش نترنتیحمل و نقل هوشمند در ا يها ستمیس( تحقیقی با عنوان 1396ی و همکاران)ضمام

ما بوجود  یدر زندگ يدیجد میامروزه مفاه يایدر دن يو رشد فناور شرفتیبا توجه به پتحقیق اذعان شده 

 ایاش نترنتیهمانند ا یمیشده مفاه جادیا دیاز خدمات جد یعیروند دامنه وس نیآمده است. به موجب ا
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(IOT( و حمل و نقل هوشمند )ITSکه به وس )نسان،اعم از ا يهر موجود ایاش نترنتیا يتکنولوژ نیا لهی 

 يها تیمختلف فعال يها نهیدر زم يتکنولوژ نیو شبکه را دارد .ا نترنتیاتصال به ا تیقابل ایو اش وانیح

و مطاله  یبررس ایاش نترنتیمقاله در مورد حمل و نقل هوشمند در حوزه ا نیداشته است. در ا يریچشمگ

پژوهش با توجه به  نیدر ا ستبر آن ا دیشده است.ام انیب ییشده و راهکارها یشده و چالش ها بررس

حمل ونقل گذاشته  شتریب يدر هوشمند یپژوهشگران قدم کوچک گریو د سندگانیمطالب آورده شده از نو

 شود.

ارایه یک سیستم کنترل ترافیک هوشمند حمل و نقل با استفاده ( تحقیقی با عنوان 1395معصومی زاده و همکاران)

حمل ونقل در حال  يسطح نوسازدر این تحقیق بیان شده  انجام داند.  ازسرویس اینترنت در محاسبات ابري

و شبکهها همراه  یارتباط يکهایدر تکن شرفتیاست. پ يتوسعه شهر يریاندازه گ يمهم برا اریمع کیحاضر 

شده است.  لینوآورانه حمل ونقل تبد يستمهایس يتوانمند ساز يبرا يدیخودرو به کل تیباروش موقع

مقاله، رابطه  نیاز اطالعات است. در ا يادیز ارمقد يساز رهیذخ يمهم برا يتکنولوژ کی يمحاسبات ابر

 ITSحمل و نقل هوشمند  ستمیکشف شده و به عنوان الگو در س IOT ایاش نترنتیو ا يمحاسبات ابر نیب

است که در آن  یمحاسبات سبک ي.محاسبات ابررودیو اشکاالت موجود به کار م دهایجهت مقابله با تهد

شود.  یم هیارا نترنتیا يبر رو سیسرو کیبه عنوان  ياغلب مجاز و ریپذ اسیمق ا،یمنابع به صورت پو

مورد عالقه  يعامل ، نرم افزارداده ها ستمیمانند اشتراک منابع ،س یبه عنوان تحول خدمات يمحاسبات ابر

 همقال نیقرار دارد. در ا نترنتیشبکه مانند ا کی از شیداده ب عیشناخته شده است در مراکز توز ییکاربران نها

به  ITSحمل و نقل هوشمند  ستمیو در س شودیم دهینام ITS _cloudکه  ياز محاسبات ابر يدیمدل جد

سفر،  نانیاطم تیحمل و نقل وقابل يجاده، بهره ور یمنیحمل و نقل مانند ا جیرود به منظور بهبود نتا یکار م

 يشده است. برا شنهادیک پیتراف يریو انعطاف پذ ستیز طیاطالعات درمورد انتخاب سفر ،حفاظت از مح

چهارچوب ابرداده حمل و نقل با  هیحمل و نقل، در حال حاضر چند ال شیاز افزا یناش لیحل و فصل مسا

 هینقل لیه ابر داده وسانوآوران سیشده است. دو سرو هیارا IOT يو فن آور ياستفاده از محاسبات ابر

و  يدر محاسبات ابر شرفتیپ ،يابر سیداده حمل و نقل سرو کیو  نگیابرهوشمند، پارک سیمانندسرو

IOT حمل و نقل  شیدر حال افزا لیبه مسا شتریب یدگیرس يکرده است. برا جادیا دوارکنندهیفرصت ام کی

انتقال هوشمند  ستمیکه س يمحاسبات ابر دیجد يمعمار کیخودروها،  یمنیتراکم و ا ن،یسنگ کیمانند تراف

 (ITS نام )مقاله  نیداده است. در ا شنهادیجادهها را پ یمنیخودرو به خودرو و ا اطاتبهبود ارتب شود،یم دهی

 شده است. هیارا کیکنترل تراف يساز نهیبه يبر محاسبات ابر برا یمبتن يشهر کیکنترل تراف ستمیس کی
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بر  دیهوشمند با تاک يدر توسعه شهرها ایاش نترنتیکاربرد ا( تحقیقی با عنوان 1395خورشیدوند و ناصري پور)

از دادهها  یمیعظ لیس نترنت،یبا ظهور اانجام دادند. در این تحقیق بیان شده  حمل و نقل هوشمند ستمیس

ظهور  ن،یشدهاند. عالوه برا جادیا یانسان يتهایشده توسط فعال يعمدتا راهانداز یارتباط یتوسط شبکه

هستند،  نترنتیاز قطعات در حال وصل شدن به ا يادیتعداد ز کهیجائ IoT اءیاش نترنتیهمچون ا يتکنولوژ

وجود درند که تعداد قطعات وصل شده به  ییهاینیشبیپ نی. همچندهدیم جهیدادهها را نت دینرخ تول شیافزا

 یمیمقدار عظ نینچنیهستند. پس مهار ا نترنتیوصل شده به ا يشدن از تعداد کاربرها شتریدر حال ب نترنتیا

 انشد نیهوشمند و استفاده از ا يها ینیب شیپ د،یآنها به اطالعات مف لیحسگر)، تبد يها (غالبا دادهها از داده

 يو ابزارها لیبا هم، وسا ایبر اساس ارتباط اش جهیاست.در نت ازیقدرتمند، مورد ن ها ستمیجهت ساختن س

عامل هدفمند با هم خواهند هوشمند خواهند شد و به تبادل اطالعات و ت يا ژهیبه صورت و ستمیس

خود راهبر، در  ایاش ای ایاش تیریتحت عنوان مد تیریاز مد يدیشکل جد ندهی. و به واقع در آپرداخت

 ستمیدر س یکیزیف لیوسا ا،یاش نترنتیبا ا گریخواهد شد . به عبارت د جادیهوشمند حمل و نقل ا ستمیس

کاربرد  ندهیآ نییو تب یمقاله با هدف معرف نی. در ا شوندیم لیفعال تبد یشبکه اطالعات کیحمل و نقل به 

مفهوم، ساختار و چارچوب  نییو تب یبه بررس وشمندحمل و نقل ه ستمیدر توسعه س ایاش نترنتیا يفناور

 .پرداخته شده است یلیو تحل یفیمند حمل و نقل با استفاده از روش توصهوش ستمیدر س يفناور نیا يها

 

انجام دادند. در این تحقیق بیان   و کاربرد هاي آن IOT اینترنت اشیا( تحقیقی با عنوان 1394فرازمند و احمدي)

پیش از این تصور اغلب ما این بود که تنها این انسان ها هستند که قرار است با ابزارهایی که در  شده: تا

اختیار دارند توسط شبکه اینترنت به هم متصل باشند، و شخصا از قابلیت هاي آن بهره ببرند. اما بیش از یک 

محصوالت هوشمند به  اخیر در قالب یک سري دهه است که مفاهیم جدیدي شکل گرفته و در چند سال

بازار راه پیدا کرده. اکنون در مورد ایده اي صحبت می کنیم که بر اساس آن هر شیء فیزیکی قادر خواهد بود 

با اتصال به اینترنت یا به کمک سایر ابزارهاي ارتباطی، با سایر اشیا تعامل داشته باشد. اینترنت اشیا به این 

مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت، وظایف و اطالعات خود را با  معنا است که بسیاري از وسایل روزمره

اشتراک بگذارند. مهمترین عامل اینترنت اشیا، یکپارچگی چندین تکنولوژي و راهکار  هم و یا با انسان ها به

هاي  هاي شناسایی و ردیابی، حسگرهاي سیمیو بی سیم و شبکه هاي فعال، پروتکل ارتباطی است. تکنولوژي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   81 

 

افزایش ارتباط )قسمتی از نسل بعدي ارتباطات است( و هوشمندي اشیا مهمترین قسمتهاي اینترنت اشیا 

 .هستند. در این بررسی دیدگاههاي مختلف اینترنت اشیا بیان شده است

 

، بیان شده، دادانجام  يشهر داریدر توسعه پا کیشهر الکترون جادینقش ا با عنوان تحقیقی (1394اجاقلو و همکاران)

از مسائل و  ياریعامل ظهور بس ریبزرگ در چند دهه اخ يشهرها تیجمع شیو افزا ینیشهرنش عیرشد سر

و  يزمان و انرژ نه،یاتالف هز ،یطیمح ستیز يهایآلودگ شیافزا ،یکیمشکالت تراف ر،ینظ يمشکالت شهر

 ستیز يها یمسائل و مشکالت، مخصوصًا آلودگ نیشده است. ا رهیغ و يدر اراله خدمات شهر تیمحدود

بلکه  ،یجوامع انسان یکیزیرا نه تنها در شکل ف رخودیجبران ناپذ راتیتأث جیبه تدر يو بحران انرژ یطیمح

گذاشته است فلذا به منظور کاهش وبرطرف نمودن مشکالت ذکر شده  زیآن ن یعموم يدر رفتار و هنجارها

 ایسوم در دن يهزاره یتوسعه و شعار اصل رمحو نیم به عنوان عمده تر 1987از سال  «داریتوسعه پا»مفهوم 

اطالعات  يفناور شرفتیامروزه با پ نیصاحب نظران قرار گرفته است. هم چن هیو توص دهیمطرح گرد

اطالعات و  يفناور ریتحت تأث يامروز یزندگ يهاعرصه نیاز مهم تر یکی، شهرها به عنوان وارتباطات

 يبحث فضا ياز محورها یکیبه عنوان  یکیشهر الکترون جادیا يرتباطات قرار گرفته اندو حرکت به سوا

در توسعه  یگاهیو چه جا ست؟یچ یکیکه شهر الکترون دیآ یم شیسوال پ نیحال ا. مطرح شده است يمجاز

و مشکالت  معضالتاز  ياریشرط رفع بس شیپ یکیرسد استقرار شهر الکترونیبه نظر م دارد؟ يشهر داریپا

 ،یلیحاضر با استفاده از روش تحل قیمنجر خواهد شد. تحق يشهر داریپا امروز بوده و به توسعه يشهرها

ها، رفع نهیدر کاهش هز یکیشهر الکترون جادیبه نقش ا يآمار يو داده ها ياو استنادات کتابخانه یفیتوص

اتخاذ هر گونه  يبرا يشهر ستیز طیمح با آن يسازگارشهرها و شهرها و کالن یاز مشکالت اصل ياریبس

و  داریمفهوم توسعه پا يساز با روشن نیپرداخته است. هم چن يشهر داریدر ارتباط با توسعه پا ياستراتژ

بحث  نیا شبردیکند با مصداق مربوط به شهر تهران، به پ یم یسع ،یکیابعاد و مناسبات آن با شهر الکترون

 رساند. ياری

 

انجام داد. در ، آینده كاربرد اینترنت اشیا درمدیریت سیستم حمل و نقل هوشمندبا عنوان  تحقیقی (1394مشایخی )

امروزه سیستم هاي هوشمند حمل و نقل از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات در  این تحقیق بیان شده: 

مختلف با یکدیگر به شکل تعاملی فرایند حمل و نقل این قابلیت را بوجود آورده اند کـه بخـش هـاي 

ارتباط داشته باشند، به گونه اي که تحقق اهداف شبکه حمل و نقل که افزایش ایمنی، جلب رضایت مسافران 
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و حل معضل ترافیک و ازدحام حمل و نقل می باشد را در پی خواهد داشت. یکی از فناوري هاي نو و آینده 

ک چارچوب مناسب و کاربردي را براي مطالعات حمل و نقل محور، اینترنت اشیاست که در حال حاضر ی

هوشمند فراهم کرده است، اینترنت اشیا مبادله اطالعات حمل و نقلی وسایل نقلیه را توسط شبکه و بدون 

دخالت هاي انسانی انجام می دهد، در نتیجه بر اساس ارتباط اشیا با هم، وسایل و ابزارهاي سیستم به 

د خواهند شد و به تبادل اطالعات و تعامل هدفمند با هم خواهند پرداخت. و به واقع صورت ویژه اي هوشمن

در آینده شکل جدیدي از مدیریت تحت عنوان مدیریت اشیا یا اشیا خود راهبر، در سیستم هوشمند حمل و 

ک شبکه نقل ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر با اینترنت اشیا، وسایل فیزیکی در سیستم حمل و نقل به ی

اطالعاتی فعال تبدیل میشوند. در این مقاله با هدف معرفی و تبیین آینده کاربرد فناوري اینترنت اشیا در 

توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند به بررسی و تبیین مفهوم، ساختار و چارچوب هاي این فناوري در 

 .شده است سیستم هوشمند حمل و نقل با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی پرداخته

 

 انجام دادند. رو شیپ يو چالشها ایو سالمت هوشمند، مزا ایاش نترنتیا با عنوان، تحقیقی (1394نمازي و همکاران)

 شناخته کاربران میان در †شکل نوین استفاده از اینترنت امروزه با عنوان اینترنت اشیا که در آن اشاره شده:  

 به اتصال قابلیت منحصربهفرد اینترنتی آدرس یک داشتن با اشیا تمامی شیا ا اینترنت فنآوري در. است شده

افزایش مییابد و بستر  ساله هر اینترنت به متصل ابزارهاي تعداد مختلف آمارهاي طبق بر. دارند را اینترنت

ر آوري اینترنت اشیا و ارتباط ماشین با ماشین د شود. فن مناسبتري براي استفاده از اینترنت اشیا فراهم می

هاي جابجا شده و دادههاي ذخیرهشده متفاوت میباشند. اینترنت اشیا  حالت ارتباط دستگاهها و حجم داده

کاربردهاي بسیاري در حوزههاي مختلف دارد که یکی از کاربردهایآن حوزه سالمت است. به صورت کلی 

ورزشکار و کاربران بیمار  کاربران اینترنت اشیا در حوزه سالمت را به سه دسته کاربران عمومی، کاربران

میتوان تقسیم کرد. در این مقاله به بررسی کاربردهاو کارکردهاي اینترنت اشیا در حوزه سالمت میپردازیم. 

همچنین چالشهاي پیادهسازي اینترنت اشیا را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد. همچنین پیادهسازي یک 

 .گیرد ورد بررسی قرار میسیستم اینترنت اشیا و سالمت به صورت کامل م

 شهري پایدار به دستیابی راستاي شهردر محور پیاده فضاهاي کیفی طراحی تحت عنوان:تحقیقی (، 1393مویدي)

 برنامه نقش این تحقیق ارائه کرد. در تهران( شهر محور پیاده فضاهاي محیطی زیست کیفیت: ارزیابی مورد)

 این. باشد می برخوردار گذاري تأثیر جایگاه از پایدار عمومی فضاهاي به دستیابی منظور به طراحی و ریزي

 محیطی زیست پایداري در شهري عمومی فضاهاي نقش که سوال این به پاسخگویی راستاي در نیز پژوهش
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 زیست پایداري ارتقاي در شهري فضاهاي پنهان و مفغول هاي ظرفیت از توان می چگونه و چیست شهر

 پیمایش تحقیق روش از گیري بهره و تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با و شده انجام کرد؟ استفاده محیطی

 و مطالعات نتایج. است پرداخته تهران شهر عمومی فضاي سه در محیطی، زیست پایداري ارزیابی به میدانی

 چون معیارهایی بر مبتنی پایدار شهري طراحی رویکرد که دهد می نشان گرفته صورت هايبررسی

 شهرها محیطی زیست پایداري به توانست خواهد توسعه و طراحی بومی زیست فضایی، شکل تحرک،انرژي،

 محسوب شهري عمومی فضاهاي کیفی ارزیابی براي مناسبی مبناي هامولفه این لذا. نماید شایانی کمک

 معناداري ارتباط که است آن ي دهنده نشان مطالعه موردهاي در گرفته صورت هايبررسی ادامه، در. شود می

 لذا. دارد وجود عمومی فضاهاي در پایدار زیست محیط هاي شاخص و پایدار شهري طراحی هاي مولفه بین

 منجر شهري فضاي در محیطی زیست کیفیت ارتقاي و پایداري به تواند می پایدار شهري طراحی رویکرد

 .شود

الکترونیک راهکاري براي کاهش معضالت پراکنده رویی مدل شهر ( تحقیقی با عنوان 1393حسینی و همکاران)

که  دیاز شهر را سبب گرد ییاز آن، الگو یو تحوالت ناش یانقالب صنعتصورت پذیرفت، اذعان شده  شهري

 ییپراکنده رو ایاسپرال  يشدن آن توجه همگان را به خود جلب نمود. فرم شهر ریهمه گ لیبعدها به دل

و  يتک واحد يکاربر يو دارا ردیگ یبرنامه شکل م یه اغلب به صورت باز توسعه است ک ینوع يشهر

باشد. در نوشتار حاضر به  یم یو آلودگ کیتراف شیان افزا يامدهایباشد و از پیم ختهیگرتوسعه جسته و 

باشد و  یم یلیتحل -یفیتوص زین قیپرداخته شد. روش تحق یکیبر مدل شهر الکترون دیارائه راهکار با تاک

 تیانجام فعال هتشهروندان ج کیدر شهر الکترون جی. بر اساس نتادیگرد ياطالعات از منابع مدون جمع آور

را  یو به مثابه آن کاهش آلودگ يشهر کیامر کاهش تراف نیو ا ندینما یاستفاده م نترنتیاز ا يشهر يها

 گردد. یسبب م

پیاده سازي شهر الکترونیک بر محیط زیست شهري بررسی تاثیرات با عنوان تحقیقی ( 1392خوارزمی و همکاران)

آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک از  آمده: در این تحقیق ، دادندانجام   در مشهد:چالش ها و فرصت ها

جمله مسائلی است که در اغلب کشورهاي جهان بخصوص درکشورهاي در حال توسعه رو به افزایش است 

ون تعداد وسائط نقلیه، ونیاز به تردد براي رفع نیازها، باعث آلودگی .رشد سریع شهرها، افزایش روز افز

ها به ص در کالنشهرشهرهاي بز رگ و متوسط در این کشورها شده است .این موضوع در ایران نیز به خصو

غیرضروري و در پی آن کاهش  هاي کاهش ترافیک یکی از راهکارهاي. یک معضل جدي تبدیل شده است

در کشورهاي در حال  پیاده سازي موفق خدمات الکترونیک در شهرهاست که این موضوع هاي هوا، یآلودگ
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 باشد بدین صورت کهحقیق مبتنی بر مطالعات اسنادي میروش این ت .ستهایی همراه ا شتوسعه با چال

فق مو سعه یافته، مدلی مفهومی ارائه خواهد شد که ارتباط بین پیاده سازيبامطالعه کامل تجربه کشورهاي تو

 به شرایط شهرمشهد دهد. این مدل باتوجه هاي زیست محیطی را نشان می شهر الکترونیک و کاهش آالینده

هاي این شهر جهت پیاده سازي خدمات الکترونیک بررسی  ارزیابی قرار خواهد گرفت و چالش دمور

 .شود می

 فناوري صورت گرفت، آمده است: اشیاءراه حل براي اینترنت ( با عنوان 1386توسط بحرینی نژاد و طاهري زاده)

RFID  با توجه به انعطاف پذیري و فواید فراوان، جهت مقاصد خودکارسازي شناسایی اشیاء بسیار مناسب

و یکپارچه کردن آن با فناوري هاي دیگر همچون  RFID است. با استفاده از فناوري هاي جدیدي مانند

اینترنت اشیاء هدایت کرد و به ارتباطات مستمر اشیاء به شبکه حسگر می توان اینترنت کنونی را به سمت 

جهانی اینترنت که از نتایج آن نظارت آنی، دقیق و آسان به آنها است دست یافت. به این منظور در این مقاله 

با شبکه هاي حسگري بیسیم به همراه الگوریتمی نوآورانه و یکپارچه  RFID راه حل هاي یکپارچه کردن

با فناوري حسگر ارایه شده است که می توانند کیفیت زندگی همه جا حاضر بودن را  Mobile RFID کردن

به کمک اینترنت بهبود بخشند. این راه حل ها در حالیکه مکمل یکدیگر هستند، کمک می کنند در هر زمان 

ت. در نهایت نیز و در هر کجا با هر چیزي ارتباط برقرار کرد و به اطالعات محیطی و وضعیت آن دست یاف

ترکیبی از این راه حل ها براي استفاده بهینه تر از امکانات موجود معرفی می شود. این فناوري ها به عنوان 

موضوعات مفید و الزم، فرصت هاي جدیدي را براي بشر فراهم می کنند و تأثیر مهمی در زندگی امروزي ما 

 .و تغییر خواهند داددارند و راه و روش مدیریت سیستم هاي ما را آسان 

آموزش شهروندي الکترونیک، پیش نیاز پیاده سازي موفق شهر با عنوان  تحقیقی  (1386صنایعی و ترکستانی)

ها و جوامع بشري شاهد  در اواسط قرن بیستم بود که انسانآمده است:  انجام دادند. در این تحقیق الکترونیک

ی را در نحوه زندگی و فتار بشر به وجود آورد. انسان رنسانس دیگري بودند که تغییرات اساسی و شگرف

هزاره سوم هرچه در توان داشت صرف می کرد تا بتواند شیوه زندگی خود را به بهترین نحو ممکن در جهت 

بهبود کیفیت آن تغییر دهد. در این میان بود که اینترنت با تمامی کارکدرها و تأثیراتش با قدرت تمام خلق 

اي  دیرزمانی نگذشت که جاي خود را در بطن زندگی مردم و جوامع به طور افسار گسیختهشد. این سیستم 

عنوان یک پدیدة نوین در ه هاي جدیدي را در عرصه هاي مختلف خلق کرد. اینترنت بباز کرد و نگرش

ر د هاي نقش مثبت اینترنت اجتماعات انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوي صابحنظران و رسانه

شود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش  سازي می توسعه اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برجسته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   85 

 

گردد. جامعه امروز به طور روزافزون از جنبه  منفی اینترنت نظرات و پیشنهادات فراوانی ارائه میهاي پیامد

ارتباطی و شبکه اطالعاتی وابسته شده هاي  هاي آموزشی، ارتباطات، اطالعات، اقتصاد و بازار به تکنولوژي

است. در سطح کالن اینترنت و در بعد اقتصادي به تجارت الکترونیک، در بعد سیاسی به کاهش اقتدار 

ها و در بعد فرهنگی تسلط زبان انگلیسی را در پی داشته است. اگر  ها، در بعد اجتماعی به کاهش هزینه دولت

ان زندگی امروز از اساس تغییر کرده است می توانیم مظاهر این تغییرات را قبول داشته باشیم که ساختار و بنی

بپذیریم. پدیده هایی چون دولت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک، بانکداري الکترونیک، آموزش الکترونیک و 

هایی  جامعه اطالعاتی نیازمند پیش فرض ... از جمله این موارد هستند. اما زندگی در یک شهر الکترونیک و

از سوي شهروندان آن جامعه است. پیش نیازهایی که نیازمند زندگی در دولت الکترونیک و شهر الکترونیک 

است. شهروند امروز دیگر یک شهروند معمولی نیست. او یک شهورند الکترونیک است با تمام توانایی هاي 

 .اي الزم براي یک زندگی شبکه

 خارجیپیشینه تحقیقات  2-4-2

را ارائه کرد. رویکردهاي انتقادي  سازندگان ظهور: هوشمند شهر ساز ساخت وبا عنوان:  تحقیقی (،2017)1نیاروس

شود، به عبارت دیگر، این  هاي سازنده استفاده می هوشمند براي آغاز وعده وعده مکانبه مفهوم شهر 

ابع ثانویه، به طور استفاده از منکنند؛ با  هاي اشتراک را تبلیغ می هاي در حال ظهور شهري که شیوه یتسا

گوید،  این مقاله می شود که ساخت و ساز جامعه، یادگیري و پتانسیل نوآوري آن است.خالصه بحث می

بنابراین نقش توانند به عنوان مبادالت و وسایل نقلیه براي تحول شهروندي هدایت شوند و سازندگان می

نتایج نشان می دهد در  کنند. شهر هوشمند ایفا می ساز ساخت و مشترک بیناهداف  و  مهمی در مشارکت

 این شهر حمل و نقل شهري از کیفیت باالیی برخوردار است.

انجام شد.  چیست؟ الکترونیک وشهر شهرهاي پایدار بین تفاوتتحت عنوان  تحقیقی (2017) 2اهونیمی و همکاران

شـاخص   958شهر با مقیاس پایداري( شـامل   8شهر هوشمند و  8ها ) مجموعه از شهرستان 16این مطالعه در 

دهد که  شان میهاي مطالعه ن تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته بخش مورد 12مورد بررسی قرار گرفت که در 

عملکردي شهرهاي هوشمند بـه   هاي هوشمند و شهرهاي پایدار وجود دارد و ارزیابیشکاف بزرگی بین شهر
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Niyaroos 

2
Ahvenniem et all 
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وري ناشی از پایداري زیست محیطی، اقتصادي و اجتمـاعی   گیري بهره وجی با توانایی اندازههاي خر شاخص

 ارتباط دارد.

 ستمیاز س یناش کیالکترون يشهرها در ينوآور یکپارچه سازي وتحت عنوان  تحقیقی (2017)1و همکاران زوهادار

 يپـردازش منـابع در شـهرها    تیـ کـه قابل  دهـد  یپژوهش نشان مـ  يها افتهی. داد انجام هوشمند اتیعمل يها

ـ دارد. ن يریذامکان پ تیو سهولت حمل و نقل قابل یزندگ تیفیهوشمند براساس بهبود ک  يبـه شـهر هـا    ازی

اسـت.   يو منطقه ضرور ياقتصاد شهر جادیا يدانشگاه ها، شهروندان و دانش آموزان در راستا يهوشمند برا

ـ ارا يهوشمند بـرا  یاتیعمل ستمیس کی يمعمار یکامل از طراح یلیمطالعه تحل نیدر ا ـ  هی در  ياسـتراتژ  کی

 .شود یم هیها ارا ادارات و سازمان يساز کپارچهیجهت 

انجام  يمدل هوشمند یی: شناساالکترونیک يکردن شهرها ياستراتژ یچگونگتحت عنوان تحقیقی  ( 2017)  2فایلتا

مطالعه نشان  نیا يها افتهیشهر هوشمند در کانادا بوده است.  جادیا يراهکارها یمطالعه بررس نی. هدف اداد

 لیتبـد  نـه یگسـترده در زم  قـات یتحق ازمنـد یهوشـمند ن  يهاساخت شـهر  يراهبردها يساز ادهیدهد که پ یم

 لیتبـد  ازمنـد یشکال وجود دارد چر کـه ن  يشهر تیریموضوع در ساختار مد نیا ياست. برا يشهر تیریمد

 .میبه خدمات هوشمند هست یخدمات سنت

بهبود  يبرا ینترنتیو ا يا انهیرا يچشم اندازها صیتشختحت عنوان  تحقیقی (2017)3و همکاران   ایگونزالس گارس

اسـتفاده   ياثر گذار یمطالعه بررس نی. هدف ادادند انجام هوشمند هاي و خانه کیالکترون يدر شهرها تیامن

ـ ا هـاي  افتهیاست.  ایهوشمند در اسپان ياشهره تیامن ينت بر رو يبر فن آور یمبتن ياز خدمات تکنولوژ  نی

و حفـظ   یواقع طیاز مح یشود دقت خوب یسبب م اي انهیرا يها تمیکه استفاده از الگور دهد یمطالعه نشان م

حفـظ   يبـرا  میرا بتـوان  ریتصـاو  زیآنـال  يشود که حسگرها یموضوع سبب م نی. امیینما جادیا يشهر تیامن

 .میریبه کار گ يشهر تیامن
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هدف  داد. انجام  شهر الکترونیک در دادهها از وريبهره و کیفیت زیست محیطیتحت عنوان  تحقیقی (2016) 1استا

این مطالعه بررسی تمرکز بر ریو فرآیند بازیابی اطالعات و یکپارچه سازي اطالعات، ایجاد پایگـاه داده بـراي   

خلق بهره وري در شهرهاي الکترونیک است. این مطالعه در زمنیه بهداشت و درمـان اقـدام بـه جمـع  آوري     

ات الزم بـراي سـاخت یـک پایگـاه داده     اطالعات نموده است. یافته هاي مطالعه نشان می دهد که که اطالعـ 

کامل در تونس وجود ندارد و براي این منظور ناچار به استفاده از منابع با همگنی متفـاوت بـراي خلـق شـهر     

 هوشمند می باشیم.

هـاي  یافتـه .دادنـد انجـام   شـهرالکترونیک  در بزرگ هاي داده نقشتحت عنوان تحقیقی  ( 2016و همکاران ) 2هاشم

 بـا  شـهر الکترونیـک   از حمایـت  بـراي  بزرگ داده تحلیل و تجزیه از انداز چشم دهد که سندیمطالعه نشان م

 عـالوه  شـود.  مختلـف  سطوح در شهري جمعیت تغییر تواند سبب می استفاده از این داده ها چگونه بر تمرکز

 شـده  ارائـه  مطالعـه هوشمند در این  شهرستانهاي براي بزرگ هاي داده از آینده کار و کسب مدل یک این، بر

 است.  

 مقالـه  ایـن  . دردادانجـام   الکترونیک شهرهاي در خصوصی حریم هاي نگرانیتحت عنوان تحقیقی  ( 2016) 3زونن

 حـریم  ناشـی از نگرانـی بـراي    شهري بزرگ هاي داده و شهرها آوري فن هوشمندسازي براي چارچوب یک

دهد که نمونه هاي حاصـل   است. یافته هاي مطالعه نشان می شهرها ارایه شده این در مردم میان در خصوصی

از شهر روتردام نیاز به توجه به حریم خصوصی و نگرانی هاي ناشی از آن را در شهر هاي هوشـمند افـزایش   

هـاي محلـی در جهـت شناسـایی حـریم      دهد که این موضوع می تواند به عنوان یـک ابـزار بـراي دولـت    می

 استفاده شود.خصوصی در میان شهروندان 

هـدف   داد.نجام یکپارچه ا چارچوب: الکترونیک شهرهاي توسعهتحت عنوان تحقیقی  ( 2016و همکاران ) 4جوشی

باشـد.   اي هوشـمند در هنـد مـی   این مطالعه بررسی چهارچوب هاي امکـان پـذیري بـراي اسـتفاده از شـهره     

تعریـف چهـارچوب در شـهرهاي هوشـمند     اگونی براي هاي گون دهد که حوزه هاي این مطالعه نشان می یافته

هاي از مسایل اجتماعی و مدیریت شهري تا حوزه فنـاوري و پایـداري شـهري متنـوع      وجود دارد، این حوزه
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هاي هوشمند به خوبی پیاده سازي شود نیازمند همـاهنگی و  براي آنکه یک پایلوت در خصوص شهرهستند. 

 شده داریم.استفاده مناسب از هر یک از این حوزه هاي بیان 

را ارائه کرد. در این تحقیق آمده اسـت  هاي وابسته به آن  شهر هوشمند و فناوريبا عنوان:  تحقیقی  (،2016)1مارس

پاسـخ هـاي    ICTکه قرن بیست و یکم به عنوان قرن شهري شناخته شده است و در آن تحوالت بـه رهبـري   

هاي هـا و چشـم انـداز    شمند تمـام خواسـته  هوکند. شهر  غییرات محیط زیست جهانی تبدیل میشهري را به ت

نقـش مهمـی در حـل مسـائل شـهري دارد.       را شناسایی می کنـد و  موجود در فناوري تحول و تحریف کننده

ر هسـتند. در مقابـل ایـن چشـم     محیطی در شهر هوشمند از اعتبار و توجه باالیی برخوردا هاي زیست سیاست

اري بـر روي  د هاي این شهر تاثیر معنـی  تکنولوژيکند که  دالل میاین تحقیق است، )شهر هوشمند(نظیر انداز بی

هاي وابسته  دهد با توجه به شهر هوشمند و تکنولوژي همچنین نتایج نشان می ها دارند. افزایش سرمایه گذاري

 .دومحیطی را شناسایی و بر طرف نم به آن می توان بسیاري از مشکالت شهري مانند مشکالت زیست

(، با عنوان  پژوهشی بر روي سیستم حمل و نقل هوشمند بر اسـاس چـارچوب اینترنـت    2013کی ) وانگ و هوواي

صورت گرفت، به طراحی سیستم حمل و نقل هوشمند بر اساس اینترنت چیزها پرداخته اند. این سیسـتم   ایاش

سمت سـرور )سـرویس   وسیله ترمینال وسایل نقلیه جمع آوري کرده و داده را از طریق شبکه به   داده ها را به

دهنده( ارسال می کند و باعث می شود که داده ها براي مصرف کننده به منظور عبـور از الگـوریتم در سـرور    

قابل مشاهده باشند. از یك جنبه، مصرف کننده ممکن است در مورد اطالعات وسـیله نقلیـه عمـومی توسـط     

به اطالعات وسیله نقلیه عمومی توسط ترمینـال   . از جنبه اي دیگر، اومی توانددهدوب بررسی هایی را انجام 

ایستگاه دست یابد. آزمایش هاي مورد بررسی قرار گرفته شـده نشـان مـی دهنـد کـه سیسـتم حمـل و نقـل         

هوشمند می تواند اطالعات وسیله نقلیه عمومی را به بسیاري از مصرف کننـدگان بـا انتخـاب راهـی مناسـب      

 واند مشکل حمل و نقل عمومی شهري را حل نماید.دهد، در نتیجه این سیستم می ت جامان

انجام  ت اشیا در مدیریت حمل و نقل شهريروش کاربرد اینترناي دیگر تحت عنوان  مقاله (2013)2هوانگ و لی یو

سیستم حمل و نقل هوشمند پرداخته و سپس نشان داده اند کـه اینترنـت    به بیان مشکالت داد. در این تحقیق

یشـتر از  دسـتیابی بـه اطالعـات ب    .چیزها یك راه جدید را براي توسعه حمل و نقل هوشمند فراهم مـی کنـد  
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هـا، زمـان بنـدي و    ، رانندگی خودکار، پرداخـت عـوارض الکترونیکـی بـدون توقـف در بزرگراه     وسیله نقلیه

اضطراري از طریق تلفن همراه، سیستم ضد سرقت وسیله نقلیه و غیره به طـوري کـه باعـث بهینـه     هاي  فرمان

گـردد و از مهمتـرین کاربردهـاي فنـاوري      اي مـی  سازي مسافرت ها، هوشمند سازي زیرساخت هـاي جـاده  

 اینترنت چیزها به حداکثر رساندن ایمنی شبکه حمل و نقل خواهد بود.

را ارائـه   الکترونیـک  شـهر  یـک  سازي پیاده براي اصلی الزاماتتحت عنوان: تحقیقی  (، 2010)1توحیدي و جباري 

 کـه  را عـواملی  از برخـی  وشهر الکترونیکـی   اجراي در اساسی نیازهاي است شده سعی مقاله این . درندکرد

 ارائـه  را خدماتی انواع ما سرانجام،. کنیم ذکر شود، می شهروندان براي خدمات این به دسترسی افزایش باعث

 و دهـد  ارائـه  خـود  شهروندان براي را آنها که است کرده متقاعد را خود کشورهاي اروپا اتحادیه که دهیم می

 .کند فراهم را کشور الکترونیکی آمادگی میزان به مربوط اطالعات از اي مجموعه همچنین

صورت اشیا  نترنتیبر اساس ا يحمل و نقل شهر تیریمدبررسی  با عنوان  تحقیقی(2013)2ویل ینلاهوانگ چ نایل

 يها  ستمیحال، س نیمفهوم حمل و نقل هوشمند است.در همگرفت، آمده است:  هدف اصلی این تحقیق 

توسعه حمل و نقل هوشمند  يبرابسیاري از مشکالت درون شهري را حل کرده است.  حمل و نقل هوشمند

ارتباط بین مدیریت حمل و  ،حمل و نقل اشیاي رنتنتیاکرد.   یرا معرف کلی را باید م، اصول و ساختاریمفاه

 ها بهبود بخشیده است. نقل شهري را با دیگر سازمان

انجام  اءیاش نترنتیا بر یحمل و نقل هوشمند مبتن ستمیس بررسیبا عنوان  تحقیقی(،2012) 3یچ یوانگ، هوئ یوکی

مقاله ارائه  یشهر، قسمت اصل یعمومبا توجه به مشخصه بودن مشکل حمل و نقل ، که در آن آمده است: داد

. بر اساس اینترنت اشیا بحث شده است هوشمند حمل و نقل ستمیچارچوب س. در این تحقیق شده است

از مصرف  ياریبس يرا برا یحمل و نقل عموم هینقل لهیتواند اطالعات وس یحمل و نقل هوشمند م ستمیس

 .شهر را حل کند يتواند مشکل حمل و نقل شهر یم ستمیس نیا بیترت نیا به تر ارائه دهد کنندگان راحت

 جمع بندي پیشینه تحقیق 2-4-3

هاي انجام شده در سطح داخل و خارج نشان می دهد عمده این تحقیقات با رویکرد کمی انجام  پژوهشبررسی 

ي افزایش یافته است در سال هاي اخیر به میزان بسیار زیادي تاثیر  اینترنت اشیاء در حوزه شهري حوزه  شده اند و

                                                 
1
Tohidi & Jabbari  

2
Linna Huang & Chunli Liu 

3
Yuqi Wang, Hui Qi 
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در اختیار داریم. کمبود مطالعات  اینترنت اشیاء هاي اختصاصی  و اطالعات زیادي درباره توصیف، علل و ویژگی

هاي  عدم یکپارچگی در یافتهدر زمینه اینترنت اشیاء کشاورزي در کشور و  کیفی با رویکردهاي روان شناختی

 . ه در ادبیات پژوهشی این حوزه استاز جمله کاستی هاي مشاهده شد پژوهشی مرتبط

 خالصه فصل  2-5

در این فصل به بیان مبانی نظري تحقیق حول متغیرهاي اینترنت اشیاء کشاورزي در بخش بعدي که شامل 

مبانی نظري تحقیق است به بیان مبانی نظري در داخل و خارج کشور حول موضوع مورد مطالعه بحث شده است. 

مبارزه با اثرات نامطلوب حمل و نقل از طرف متخصصـان و دسـت انـدركاران ارائـه شده راه حلهاي بسیاري جهت 

است كه هریك با توجه به اهمیت موضوع و امكانات موجود و مالحضات اقتصـادي و سـایر پارامترهـاي موثر،راه 

فاده از تكنولوژي حلی را جهت كاهش اثرات سو و ساماندهی بیشتر به سیستم حمل و نقل ارائه شده است است

مل ونقل را سالم تر و ایمن تر ح دماتاینترنت اشیاء خ  .باشد هاي سیستم حمل و نقل می پیشرفته در تمامی عرصه

سازد و می توان با باال بردن توانایی آن از اثرات حوادث و بالیاي طبیعی و انسانی کاست؛ براي مثال، با طر احی  می

اضطراري را با تخلیه سریع مسیرهایی که به سمت منطقه حادثه دیده منتهی  صحیح می توان زمان واکنش خدمات

می شوند، کاهش داد. این خدمات می تواند با هشدار به مسافران در مورد شرایط و مناطق خطرناك و در صورت 

توانند  لزوم، مداخله در امر رانندگی از تعداد تصادفات و شدت جراحات ناشی از آن بكاهد. این سیستم ها می

مقررات ایمنی را به اجرا گذارند، رانندگی هاي خطرناك را متوقف سازند، بارهاي مخاطره آمیز را کنترل نموده و در 

 .مورد وسایل نقلیه و کانتینرهاي مشكوك نظارت به عمل آورند
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 فصل سوم

 روش تحقیق
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 مقدمه 

هاي مناسب علمی، جهت عوامل تأثیر گذار بر متغیرهاي تحقیق مد نظر است. لذا در این  در این فصل روش

هاي  فصل با توجه به موضوع مورد مطالعه، ابتدا روش تحقیق را توضیح داده، سپس به بیان جامعه، نمونه و روش

آوري که همان پرسشنامه است پرداخته و  شده، در ادامه کار به ابزار جمع ي مد نظر پرداخته  گیري از جامعه نمونه

ها بیان  هاي محاسبه پایایی و روایی پرسشنامه توضیح داده شده است. و در آخر روش تجزیه و تحلیل داده شیوه

 گردیده است.

 روش تحقیق  .3-1

پژوهشی است كه به كشف ماهیت  .شوند هاي بنیادي و کاربردي تقسیم می ها به پژوهش راساس هدف پژوهشب

پردازد و به توسعه  ها می ها و نظریه ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوري اشیاء پدیده

ها  ها، آزمون نظریه نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده مرزهاي دانش رشته علمی كمك می

اینگونه تحقیقات معمواًل دیرتر از سایر انواع آن به نتیجه . ش موجود در یک زمینه خاص استو افزودن به دان

لذا بسیاري از كشورهاي در حال توسعه كه معمواًل  گذاري بیشتري نیز احتیاج دارد. رسد و در عین حال به سرمایه می

ژوهشی است كه هاي کاربردي، پپژوهشند. رو به دنبال نتایج فوري و كوتاه مدت هستند از پرداختن به آن طفره می

ها، ابزارها، وسایل، تولیدات،  با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش

هدف تحقیق کاربردي توسعه دانش کاربردي در  .شود ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

 (.1389)حافظ نیا، ص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص استیک زمینه خا

 

به شمار  يکاربرد يپژوهش ها فیو بر اساس هدف در رد یهمبستگ -یفیبر حسب روش توص قیروش تحق

آزمون  ياطالعات برا يبه جمع آور رایاست ز یفیحاضر توص قی. تحقردیگ یانجام م یشیمایکه به صورت پ دیآ یم

 رایاست ز یشیمایپ قیپردازد. تحق یموضوع مورد مطالعه م یفعل تیپاسخ به سواالت مربوط به وضع ای هیفرض

 قی. تحقمیکن یم قیدهند تحق یانجام م يچه کار ایکنند  یدانند چه فکر م یاز مردم چه م یگروه نکهیدرباره ا

 قیتحق نیا رایاست، ز يکاربرد قاتیپردازد. و از نوع تحق یم رهایمتغ نیب يریاثرپذ فیبه توص رایاست ز یهمبستگ

دانش بوده و موضوع در باب حل مسائل و مشکالت روزمره در جامعه انتخاب   دکاربر یبه دنبال آزمودن و بررس

 دار پرداخته  خواهد شد. یشده است و در آن به کشف اثرات معن
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  جامعه آماري 3-2

 مطالعه نتیجه تواند می محقق كه شود می اطالق هایی پدیده كلی طور به یا و اشیاء افراد، مجموعه به آماري جامعه

 هاي پدیده سایر از را آنها كه هستند مشتركی هاي ویژگی داراي آماري جامعه آحاد و دهد تعمیم آنها كلیه به را خود

گویند می آماري جامعه مشترك صفت را ها ویژگی این سازد، می مشخص آماري جامعه قلمرو از خارج

 (.1386متانی،)

تهران است که  هايشهرداري در  ،حمل و نقلدر حوزه ت اشیاء ندر حوزه اینترمتخصصین  جامعه تحقیق شامل

 نفر. N=620نفر است بنابراین، جامعه آماري تحقیق حاضر  620 بر اساس تحقیقات انجام شدهتعداد آنها 

 گیري اندازهحجم نمونه و روش  3-3

 نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران به روش زیر به دست آمده است:

 

 

=N حجم جامعه آماري 

=n حجم نمونه 

=Z  باشد.می 96/1درصد برابر  95مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 

=p در نظر گرفت. 5/0توان آن را مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می 

q=(1-p) نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 

=d (05/0)درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب 

 است.نفر  n=237نفر به دست آمده است یعنی 237مربوطه در فرمول باال حجم نمونه با قرار دادن مقادیر 

 

 

(3-1) 
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 در پژوهش هاي علوم رفتاري روشهاي مختلفی براي نمونه گیري وجود دارد که متداول ترین آنها عبارتند از:

 نمونه گیري تصادفی ساده .1

 نمونه گیري سیستماتیک .2

 اي نمونه گیري  طبقه .3

 نمونه گیري در دسترس .4

 اي نمونه گیري خوشه .5

 اي نمونه گیري چند مرحله .6

باشد، به طوري که هر فرد شانس  ه روش نمونه گیري تصادفی ساده میگیري در این تحقیق نیز ب روش نمونه 

 برابر در پر کردن پرسشنامه دارد.

 آوري اطالعات ابزار جمع 3-4

 کرد: به دو دسته تقسیم توان یم را اطالعات گردآوري يها روش ،یبه طورکل

 الف(  مطالعات کتابخانه اي 

ي، به منظور جمع آوري جامع اسناد علمی و تحقیقی، کتبی، یا غیرکتبی که محقق در رابطه ا کتابخانهي ها یبررس

ي این است که محقق ا کتابخانهي ها یبررس. دلیل انجام شود یمبا تحقیق خاصی باید از آنها الهام بگیرد، انجام 

. اند نمانده، ناشناخته اند داشته ریتأثتحقیق  سؤالاطمینان یابد که هیچ یک از متغیرهایی که به  نحوي در مساله یا 

ي ها دادهجامعیتی را در  تواند یمي، در تنظیم ادبیات تحقیق، بسیار ضروري است که این خود ا کتابخانهي ها یبررس

(3-2) 
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حاصل از مصاحبه و پرسشنامه ایجاد نماید، بعبارت دیگر امکان ایجاد چارچوب شخصی را براي مطالعات بعدي 

 (.1378ظهوري، ) دینما یمفراهم 

 روش میدانی)پرسشنامه(ب( 

به منظور جمع آوري اطالعات در بخش اصلی تحقیق و سنجش متغیرهاي پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده 

 5هاي بیان شده در فرضیات استفاده خواهد شد. این پرسشنامه با طیف لیکرت  هاي مدل از پرسشنامه با مولفهاست. 

، 3، نظري ندارم=نمره2، مخالفم= نمره1که امتیازدهی آن به صورت)کامال مخالفم= نمره شده است.امتیازي طراحی 

 (.5، کامال موافقم= نمره4موافقم=نمره 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه 3-5

 روایی 3-5-1

سنجد)سرمد و  گیري تا چه حد خصیصه مورد نظر را می هد که ابزار اندازهمفهوم روایی به این سوال پاسخ می د

در این تحقیق  چون تمامی استاندارد است و در تحقیقات زیادي از آنها استفاده شده بنابراین (. 1390همکاران، 

مناسبترین شیوه براي و جهت به دست آوردن روایی نیز به صورت زیر اقدام شده است: روایی قبال تایید شده است. 

پرداخته  موضوع این بررسی به تحلیل عاملی تائیديدر  ت.اس ائیديت سنجش روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی

رد مطالعه در مدل گیري ابعاد موهاي عاملی مناسبی را جهت اندازهساختارشود که آیا سواالت انتخاب شده  می

آماري ا، از چندین آزمون تحلیل عاملی تائیدي براي تعیین کفایت برازش مدل با داده ه .آوردندتحقیق فراهم می

 tگیرد و براي این که مدل اندازه گیري یا همان مدل تحلیل عاملی تأییدي، تأیید شود، اوال باید مقادیر آماره  بهره می

(t-value) 96/1 از کوچکتر یا 96/1 از تر باید بزرگ % 95 اطمینان سطح در معنی دار باشند، به این معنی که- 

هاي شاخص هاي آن برازش مناسبی داشته باشند. با آنکه شاخص ( و ثانیاt < - 1.96یا  t > 1.96) باشند

، پیوسته در حال توسعه و تکامل می باشند، اما هنوز درباره آزمون بهینه توافق همگانی وجود ندارد. 1 برازندگی

ساده از تقسیم  کاي اسکوئر نسبی که هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از:شاخص

( که مقدار قابل قبول براي این شاخص مقادیر  χ2/df) مقدار کاي اسکوئر بر درجه آزادي مدل محاسبه می شود

                                                 
1 . Fitting indexes 
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1باشد. شاخصمی 3تا  1بین 
RMSEA همچنین هستند.  08/0هاي قابل قبول داراي مقدار کمتر از که مدل

AGFI2 ،3 GFI، IFI4 ، CFI5 6 و
NFI   باشد. 9/0باید بزرگتر از ها  شاخصکه  مقدار قابل قبول براي این 

 مسئله این گویاي واقع در باشد تر نزدیک یک عدد به عاملی بار میزان چه هر تائیدي عاملی تحلیل در همچنین

 این باشد صفر استاندارد عاملی بار میزان اگر و دارند مکنون هاي متغیر با قویتري ارتباط پرسشنامه سواالت که است

 جهت بودن معکوس معناي به منفی عاملی بار. است مکنون متغیر با پرسشنامه سوال بین ارتباط عدم معناي به

 .است شده ارائه زیر جدول در تائیدي عاملی تحلیل نتایج .است مکنون متغیر بر پرسشنامه سوال اثرگذاري

 

 (: نتایج تحلیل عاملی تائیدي متغیرها1-3جدول )

 tآماره  بار عاملی متغیرها

 29/4 71/0 کاهش ترافیک

 32/3 45/0 کاهش آلودگی هوا

 19/4 84/0 کاهش تصادفات و مرگ و میر

 09/6 41/0 کاهش مصرف سوخت

 02/4 78/0 کاهش هزینه حمل و نقل

 56/3 44/0 ارتقاء ضریب ایمنی

 

باشد، ضمن آنکه در سطوح  می 4/0بارهاي عاملی مقدار (، حداقل مقدار قابل قبول براي 1999)7به اعتقاد هالند

 به توجه با(.80: 1393باشد)داوري و رضازاده،  96/1داري باید بیش از بیش از  درصد مقدار معنی 95اطمینان 

 بزرگتر است و 96/1 از پژوهش متغیرهاي به مربوط سواالت تمام در t آماره مقدار شود می مشاهده (،1-3جدول)

 سواالت که گرفت نتیجه توان می بنابراین. باشند می 4/0 از بیشتر سواالت، تمام عاملی بارهاي مقادیر همچنین

                                                 
1 . Root mean squared error of approximation 

2 . Adjusted Goodness of Fit Index 

3 . Goodness – for- fit index 

4 . Incremental Fit Index 

5 . Comparative Fit Index 

6
 . Normal Fit Index 

7
.  Hollond 
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 فراهم تحقیق مدل در مطالعه مورد ابعاد و متغیرها گیري اندازه جهت را مناسبی عاملی ساختارهاي شده انتخاب

  بنابراین روایی مورد تایید است. .کنند می

 پایایی 3-5-2

و  یدرست یابیو به ارز دهد یرا نشان م يریگ ها در ابزار اندازه پاسخ یمنطق یسنجه، ثبات و هماهنگ کی ییایپا

وجود  یگوناگون يها روش ییایپا نییتع يبرا(. 1387و همکاران، فرد یی)دانا کنم یسنجه کمک م کیخوب بودن 

پژوهش  نیها. محقق در ا درون سنجه ینطقم يازگارو س ابانیارز نیب ییایها، پا همچون ثبات سنجه يها دارد، روش

است از  یها شاخص سنجه یدرون یمنطق ي. سازگارپردازد یها م درون سنجه یمنطق يسازگار یاقدام به بررس

مجموعه  کیعنوان  به گریباهمد دیبندها با گر،ید عبارت . بهدهند یتجانس بندها در سنجه که مفهوم را انعکاس م

 ییایسنجه و پا ایپرسشنامه  يها کردن مجموعه سؤال مهیدون ییایپا قیاز طر توان یرا م یمنطق یگعمل کنند. هماهن

از نوع  یاسیکه مق یهنگام(. 1387و همکاران، فرد ییطبقات آزمون کرد )دانا ایها  خود سؤال نیب یمنطق یهماهنگ

 يریگرا اندازه دهیچیمفهوم پ کیمختلف  يهاهیگو قیوجود داشته باشد و پژوهشگر بخواهد از طر کرتیل فیط

کرونباخ  يآلفا بیکه ضر یکرونباخ استفاده کرد.در صورت ياز آماره آلفا توان یم اسیمق یانسجام درون يکند برا

متوسط است. در تحقیق حاضر، به منظور  ییایباشد پا 7/0تا  5/0 نیخوب و اگر ب ییایپا انگریباشد ب 7/0از  شتریب

توزیع شد و مقدار آلفاي کرونباخ با استفاده از  يعدد پرسشنامه بین جامعه آمار 30ها، تعداد  نامهپرسش ییایپا نییتع

 . دی، براي پرسشنامه محاسبه گردSPSSنرم افزار 

 

 (: ضرایب آلفاي کرونباخ جهت تایید پایایی2-3جدول)

 ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرها

 91/0 کاهش ترافیک

 821/0 کاهش آلودگی هوا

 874/0 تصادفات و مرگ و میر کاهش

 78/0 کاهش مصرف سوخت

 89/0 کاهش هزینه حمل و نقل

 88/0 ارتقاء ضریب ایمنی

 74/0 کل سواالت
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 يآلفا بیضرا زانیشود، مینشان داده شده است. همانطور که در جدول مشاهده م( 2-3)در جدول  جینتا

باشد  لذا  یم 7/0باالتر از   ،یبطور کل نیها و همچنحاصل از پرسشنامه يرهایمتغ يکرونباخ به دست آمده برا

 نمود. دییها را تاپرسشنامه ییایتوان پا یم

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  3-6

 

 -فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی)تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته( بر اساس روش آزمون تی

 ( SPSSال انجام است.) با استفاده از نرم افزار آماري،اي در ح تک نمونه
 

 جمع بندي فصل سومخالصه و 3-7

در این فصل تمام مباحث مرتبط با روش شناسی تحقیق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تحقیق از حیث 

پرسشنامه و هاي تحقیق، از آوري دادههدف، کاربردي و از حیث نوع، توصیفی ـ همبستگی است. جهت جمع

ها از روش همچنین مراجعه به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جهت آزمودن مدل مفهومی تحقیق و فرضیه

  شده است. استفاده  همبستگی
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 فصل چهارم

تحلیل داده اه
 تجزهی و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 مقدمه 4-1

 نتیجه شده مطرح فرضیه هاي خصوص در و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد شده گردآوري هايداده فصل این در

-فرضیه سپس و شده پرداخته پرسشنامه اجراي از حاصل هاي داده آماري توصیف به ابتدا .است شده آماري گیري

اس پی اس اس  افزار نرم از استفاده با مذكور هاي داده توصیف منظور به گیرد.می قرار آزمون مورد شده مطرح هاي
جهت  استنباطی سطح و در گردید محاسبهمیانگین، انحراف معیار،مینیمم، ماکسیمم، فراوانی و درصد  هايشاخص 1

 در این تحقیق از روش رگرسیونی)همبستگی پیرسون( استفاده شده است.، ها فرضیه بررسی

 هاي تحقیقتحلیل آمار توصیفی داده  4-2

اي است که پژوهشگر در کنار اطالعات مربوط به متغیرهاي  اي از اطالعات توصیفی هاي توصیفی شامل مجموعه داده

هاي توصیفی پژوهش سبب  توجه آن است که داده نماید. نکته قابل آوري آن می اصلی پژوهش خود، اقدام به جمع

بایست تأکید چندانی بر تعمیم آن  شود و نمی ش میتر نسبت به پژوه هاي احتمالی و ایجاد دیدي کامل تعیین گرایش

صه کردن، الهاي به کارگرفته شده جهت سازمان دادن، خآمار توصیفی، به یك مجموعه از مفاهیم و روشداشت. 

شود. به طورکلی، آمار توصیفی، چکیده و آوري شده، گفته میهاي جمعتهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده

 .دهداستانداردو نمودارها، ارائه می هاي مورد مشاهده را باکمك ارقامتصویري از داده

آوري شده را پردازش كرده و خالصه نمود، توان اطالعات جمعها میهایی را كه به وسیله آنبه طور كلی، روش

محاسبه پارامترهاي پردازد و هدف از آن نامند. این نوع آمار صرفًا به توصیف جامعه یا نمونه میآمار توصیفی می

ها با استفاده از (. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده8 :1389جامعه یا نمونه تحقیق است )آذر و مؤمنی، 

. در این است معیار صورت گرفتههاي پراکندگی انحراف چون میانگین و میانه و شاخصهاي مرکزي همشاخص

ها بر روي طوري که اگر دادهدهد، بهها را نشان میده و متوسط دادهترین شاخص مرکزي بومیانگین، اصلیارتباط 

گیرد. انحراف یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقًا نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می

 دهد. ها را نشان میمعیار از پارامترهاي پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده

                                                 
1
 - SPSS 18 
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 توصیفی جنسیتمشخصه  4-2-1

 (:  آمار توصیفی مربوط به جنسیت1-4) جدول

 درصد  فراوانی  متغیر

8/8 21 زن  

2/91 216 مرد  

 100 237 کل

 

 (:  آمار توصیفی مربوط به جنسیت1-4) نمودار

 

اند  درصد از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 90(، قابل مشاهده است بیش از 1-4همانطور که در جدول)

 هستند که بیانگر تعداد باالتر آقایان در میان افراد حاضر در این تحقیق است.  آقایان
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 مشخصه توصیفی تاهل  4-2-2

 (: آمار توصیفی مربوط به تاهل2-4) جدول

 درصد  فراوانی  متغیر

6/23 56 مجرد  

3/67 181 متاهل  

 100 237 کل

 

 (: آمار توصیفی مربوط به تاهل2-4) نمودار

نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت  181درصد)معادل 3/67( قابل مشاهده است 2-4همانطور که در جدول)

اند را  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 56درصد)معادل 6/23اند و اند را افراد متاهل تشکیل داده کرده

 اند.افراد مجرد تشکیل داده
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 مشخصه توصیفی سن  4-2-3

 (: آمار توصیفی مربوط به سن3-4) جدول

 درصد فراوانی متغیر

 1 2 سال 20کمتر از 

 27 64 سال 20-30

 36 85 سال 31-40

 33 78 سال 41-50

 3 8 سال 50بیشتر از 

 100 237 کل

 

 
 (: آمار توصیفی مربوط به سن3-4) مودارن

 

نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت  2درصد)معادل  1( قابل مشاهده است 3-4همانطور که در جدول)

نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت 64درصد)معادل 27اند، سال تشکیل داده 20اند را افراد  کمتر از  کرده

اند  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 85درصد)معادل 36سال قرار دارند،  30-20سنی اند در رده  کرده

اند در رده  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده78درصد)معادل 33سال قرار دارند، 40-31در رده سنی 

 سال قرار دارند. 50تر از نفر در گروه سنی بیش 8درصد معادل  3سال قرار دارند و در نهایت  50-41سنی 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 میزان تحصیالتمشخصه توصیفی   4-2-4

 میزان تحصیالت (: آمار توصیفی مربوط به 4-4) جدول

 درصد فراوانی متغیر

 2 6 دیپلم

 5/29 70 فوق دیپلم

 35 83 لیسانس

 6/31 75 فوق لیسانس

 2/1 3 دکتري

 100 237 کل

 
 تحصیالت وضعیت(: آمار توصیفی مربوط به 4-4) جدول

 

اند  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده6درصد)معادل 2( قابل مشاهده است 4-4همانطور که در جدول)

اند  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 70درصد)معادل 5/29اند، را افراد داراي مدرک دیپلم تشکیل داده

اند داراي مدرک  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 83درصد)معادل 35داراي مدرک فوق دیپلم،
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در  اند داراي مدرک فوق لیسانس و نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده75درصد)معادل 1/36کارشناسی، 

 نفر داراي مدرک دکتري هستند. 3درصد معادل  2/1نهایت 

 مشخصه توصیفی مدت سکونت در شهر تهران 4-2-5

 (: آمار توصیفی مربوط به مدت سکونت در شهر تهران5-4) جدول

 درصد فراوانی متغیر

 5 12 سال 5کمتر از 

 27 64 سال 10تا  5

 8/16 40 سال 11-15

 9/32 78 سال 20تا  16

 7/15 43 سال به باال 20

 100 237 کل

 

 مدت سکونت در شهر تهران(: آمار توصیفی مربوط به 5-4) نمودار
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نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت 12درصد)معادل 5( قابل مشاهده است 5-4همانطور که در جدول)

نفر( از افرادي که در  64درصد)معادل 27تهران سکونت داشته اند،  سال در شهر 5اند افرادي هستند که کمتر از  کرده

نفر( از افرادي  40)معادل درصد8/16، سال است که ساکن تهران هستند 10-5اند به مدت  این تحقیق شرکت کرده

نفر( 78درصد)معادل9/32، سال است که در تهران ساکن هستند 15-11به مدت  اند  که در این تحقیق شرکت کرده

 7/15و در نهایت سال است که در تهران سکونت دارند  20-16مدت اند  از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده

 سال است که در تهران ساکن هستند. 20نفر مدت زمان بیشتر از 43درصد معادل 

 استفاده از اینترنت اشیاءمدت مشخصه توصیفی  4-2-6

 مدت  استفاده از اینترنت اشیاء(: آمار توصیفی مربوط به 6-4) جدول

 درصد  فراوانی  متغیر

 0 0 اصال

یک سال   22 9 

سال 3  70 5/29  

سال5  58 5/24  

سال 10  63 5/26  

سال به باال 10  24 10 

 100 237 کل
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 (: آمار توصیفی مربوط به مدت استفاده از اینترنت اشیاء6-4) نمودار

نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت 22درصد)معادل 9است  ( قابل مشاهده6-4همانطور که در جدول)

نفر( از افرادي که در این 70درصد)معادل 5/29اند افرادي هستند که یک سال از اینترنت اشیاء استفاده کرده اند،  کرده

ر( از نف58درصد )معادل5/24سال است که از اینترنت اشیاء استفاده کرده اند،3اند به مدت  تحقیق شرکت کرده

 5/26سال است که از اینترنت اشیاء استفاده کرده اند،  5اند به مدت  افرادي که در این تحقیق شرکت کرده

سال است که  از اینترنت اشیاء استفاده  10اند مدت  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 63درصد)معادل

 اند. از اینترنت اشیاء استفاده  کرده سال است که 10یشتر نفر مدت زمان ب 24درصد معادل  10کرده اند و در نهایت 

 ها براي متغیرهاشاخص هاي توصیفی داده 4-2-7

 (: شاخص هاي توصیف داده ها براي متغیرها7-4جدول )

 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم ابعاد متغیر

 تاثیر اینترنت

 اشیاء بر 

 0/74 3/38 5 1 کاهش ترافیک شهري

 0/91 3/05 5 1 ارتقاء ضریب ایمنی

 0/82 3/20 5 1 کاهش مصرف سوخت

 0/65 3/94 5 1 کاهش آلودگی هوا

 0/63 4/21 5 1 کاهش تصادفات و مرگ و میر

 0/65 3/56 5 1 کاهش هزینه حمل و نقل
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

   108 

 

  اسمیرنوف -کولموگروف آزمون 4-3

گیرد و در  بودن متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار می، نرمال 1اسمیرنوف-با استفاده از آزمون کولموگوروف

گردد. نتایج این آزمون  در معادالت ساختاري استفاده می 2صورت برقرار بودن این شرط از روش نسبت درستنمایی

 ( آمده است. 8-4در جدول)

 

 اسمیرنوف-(:  نتایج آزمون کولموگوروف8-4جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  بیشتر اسمیرنوف( –)کولموگروف K-Sآماره داري معنی، سطح هامتغیر تمامی به این که براي با توجه

گر و بیان شود.پذیرفته می% 95، بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیرها در سطح اطمینان است05/0

  هستند.از توزیع نرمال برخوردار هاي تحقیق  این است که متغیر
 

 فرضیاتبررسی  4-4

در جوامع آماري.  توزیعها درباره پارامترهاي روشی است براي بررسی ادعاها یا فرض آمارآزمون فرض در علم 

عنوان فرض بدیل  ست که متناسب با موضوع مطالعه فرضی بهایا فرض اولیه مورد بررسی  فرض صفردر این روش 

                                                 
1
 Kolmogorov-Smirnov Test 

2
 Maximum likelihood 

 نتیجه سطح معناداري Zآماره  متغیرها

 نرمال است 0/74 1/73 کاهش ترافیک شهري

 نرمال است 0/91 1/82 ارتقاء ضریب ایمنی

 نرمال است 0/82 1/55 کاهش مصرف سوخت

 نرمال است 0/66 1/99 کاهش آلودگی هوا

 نرمال است 0/65 2/45 کاهش تصادفات و مرگ و میر

 نرمال است 0/63 2/30 کاهش هزینه حمل و نقل
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%B5%D9%81%D8%B1
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ور منظ شود تا درستی هرکدام نسبت به هم مورد آزمون قرار گیرد. در سطح استنباطی بهانتخاب می فرض مقابلیا 

ها، فرضیه جهت بررسی استنباطی سطح اثبات یا رد فرضیات پژوهش و یافتن روابط خاص میان متغیرهاي جامعه در

ضریب همبستگی پیرسون که به نام هاي  در این تحقیق از روش رگرسیونی )همبستگی پیرسون( استفاده شده است.

معرفی  1ده می شود، توسط سکارل پیرسونیا ضریب همبستگی مرتبه صفر نیز نامی ضریب همبستگی گشتاوري و

شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه بین دو متغیر فاصله اي یا نسبی و یا یک 

متغیر فاصله اي و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان براي محاسبه این 

بیانگر رابطه ي مستقیم باشد،     r=1اگر تغییر می کند. 1و  1-ب همبستگی پیرسون بین ضری ضریب تعریف نمود.

طه مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش )کاهش( یابد، دیگري بکامل بین دو متغیر است، را

معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می  رابطه یک وجود نیز  r= -1 ضریب همبستگی نیز افزایش )کاهش( می یابد.

 دیگر کاهش می یابد و بالعکس. دهد. رابطه ي معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیر

 زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ي خطی وجود نداردهمچنین 

 (.1385ور، ؛ دال1385)سرمد و همکاران، 

 اولضیه بررسی فر 4-4-1

 داري بر کاهش هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنیفرضیه: 

0H :داري بر کاهش هزینه حمل و نقل در شهر تهران ندارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

1H : داري بر کاهش هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد. اشیاء تاثیر معنیاینترنت 

 

 براي فرضیه اول رگرسیون و (:آزمون تحلیل همبستگی پیرسون9-4جدول)

 

 متغیر
ضریب 

 (Bهمبستگی)

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

آماره 

 آزمون تی
Beta F 

سطح معنی 

 داري

 اینترنت اشیاء
624/0 602/0 42/7 314/0 24/12 001/0 

 کاهش هزینه حمل و نقل

 

                                                 
1
Karl Pearson 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Pearson&redirect=no&oldid=617638452
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Pearson&redirect=no&oldid=617638452
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 624/0سواالت مربوط به این فرضیه  برابر با  همبستگی ضریب میزان که دهدمی نشان (9-4) جدول نتایج

 96/1است و از مقدار سطح معنی داري یعنی از  42/7و مقدار آماره آزمون تی نیز برابر با )همبستگی مثبت( است

معنادار  01/0( مشاهده شده در سطح Fآزمون فیشر) اساس اطالعاتبر از طرفی چون بیشتر است، 

 است.  يبه کل جامعه آمار میقابل تعم ونیمعادله رگرس گفت توانی م نیبنابرا (،F= 12/24و   p=0/001بوده)

 محاسبه شده، با زیبتا ن بیضرا ،اینترنت اشیا بر کاهش هزینه حمل و نقل ریشدت و جهت تأث ییبه منظور شناسا

نابراین از بوده است ب 314/0 مثبت و به اندازهاینترنت اشیاء  ریتأث tریمقاد يداری و سطح معنBeta ریبه مقاد توجه

داري بر کاهش هزینه حمل و نقل در شهر تهران  اینترنت اشیاء تاثیر معنیدرصد  99سطح اطمینان بانظر پاسخگویان 

 لذا فرضیه مورد تایید است.دارد. 

 فرضیه دومبررسی  4-4-2

 داري بر کاهش ترافیک در شهر تهران دارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنیفرضیه: 

0H :داري بر کاهش ترافیک در شهر تهران ندارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

1H :تهران دارد.داري بر کاهش ترافیک در شهر  اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

 

 براي فرضیه  دوم رگرسیون (:آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و10-4جدول)

 

 متغیر
ضریب 

 (Bهمبستگی)

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

آماره آزمون 

 تی
Beta F 

سطح معنی 

 داري

 اینترنت اشیاء
841/0 795/0 52/5 437/0 54/8 001/0 

 کاهش ترافیک

 

 841/0سواالت مربوط به این فرضیه  برابر با  همبستگی ضریب میزان که دهدمی نشان (10-4) جدول نتایج

 96/1نی داري یعنی از است و از مقدار سطح مع 52/5و مقدار آماره آزمون تی نیز برابر با )همبستگی مثبت( است

  p=0/001معنادار بوده) 01/0( مشاهده شده در سطح Fآزمون فیشر) بر اساس اطالعاتاز طرفی چون  بیشتر است،

 ییبه منظور شناسا است.  يبه کل جامعه آمار میقابل تعم ونیمعادله رگرس گفت توانی م نیبنابرا (،F= 8/54و 

و سطح Beta ریبه مقاد توجه محاسبه شده، با زیبتا ن بیضرا ،اینترنت اشیا بر کاهش ترافیک ریشدت و جهت تأث

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سطح  نابراین از نظر پاسخگویان بابوده است ب 437/0 اندازهمثبت و به اینترنت اشیاء  ریتأث tریمقاد يداری معن

 داري بر کاهش ترافیک در شهر تهران دارد. لذا فرضیه مورد تایید است. درصد اینترنت اشیاء تاثیر معنی 99 اطمینان

 بررسی فرضیه سوم 4-4-3

 شهر تهران دارد. داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در اینترنت اشیاء تاثیر معنیفرضیه: 

0H :داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران ندارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

1H :داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران دارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

 

 سومبراي فرضیه  رگرسیون(:آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و 11-4جدول)

 
 متغیر

ضریب 

 (Bهمبستگی)

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

آماره آزمون 

 تی
Beta F 

سطح معنی 

 داري

 اینترنت اشیاء
774/0 723/0 89/6 402/0 58/7 002/0 

 ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه

 

 774/0سواالت مربوط به این فرضیه  برابر با  همبستگی ضریب میزان که دهدمی نشان (11-4) جدول نتایج

 96/1است و از مقدار سطح معنی داري یعنی از  89/6و مقدار آماره آزمون تی نیز برابر با )همبستگی مثبت( است

  p=0/002معنادار بوده) 01/0( مشاهده شده در سطح Fآزمون فیشر) بر اساس اطالعاتاز طرفی چون بیشتر است، 

 ییبه منظور شناسا است.  يبه کل جامعه آمار میقابل تعم ونیمعادله رگرس گفت توانی م نیبنابرا (،F= 7/58و 

 ریبه مقاد توجه محاسبه شده، با زیبتا ن بیضرا ،ارتقاء ضریب ایمنی وسایل نقلیهاینترنت اشیا بر  ریشدت و جهت تأث

Betaریمقاد يداری و سطح معنt نابراین از نظر پاسخگویان بوده است ب 402/0 مثبت و به اندازهاینترنت اشیاء  ریتأث

در شهر تهران دارد. لذا  ارتقاء ضریب ایمنی وسایل نقلیهداري بر  درصد اینترنت اشیاء تاثیر معنی 99 سطح اطمینان با

 فرضیه مورد تایید است.

 چهارمبررسی فرضیه  4-4-4

 داري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران دارد. معنیء تاثیر  اینترنت اشیافرضیه: 

 

0H :داري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران ندارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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1H :داري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران دارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

 

 چهارمبراي فرضیه  رگرسیون(:آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و 12-4جدول)

 
 متغیر

ضریب 

 (Bهمبستگی)

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

آماره آزمون 

 تی
Beta F 

سطح معنی 

 داري

 اینترنت اشیاء
618/0 584/0 29/4 357/0 41/8 0,000 

 کاهش مصرف سوخت

 

 618/0سواالت مربوط به این فرضیه  برابر با  همبستگی ضریب میزان که دهدمی نشان (12-4) جدول نتایج

 96/1داري یعنی از  است و از مقدار سطح معنی 29/4و مقدار آماره آزمون تی نیز برابر با  )همبستگی مثبت(است

  p=0/000معنادار بوده) 01/0( مشاهده شده در سطح Fآزمون فیشر) بر اساس اطالعاتاز طرفی چون بیشتر است، 

 ییبه منظور شناسا است.  يبه کل جامعه آمار میقابل تعم ونیمعادله رگرس گفت توان یم نیبنابرا (،F= 8/41و 

و Beta ریبه مقاد توجه محاسبه شده، با زیبتا ن بیضرا ،کاهش مصرف سوختاینترنت اشیا بر  ریشدت و جهت تأث

سطح  نابراین از نظر پاسخگویان بابوده است ب 357/0 مثبت و به اندازهاینترنت اشیاء  ریتأث tریمقاد يداری سطح معن

در شهر تهران دارد. لذا فرضیه مورد تایید  کاهش مصرف سوختداري بر  درصد اینترنت اشیاء تاثیر معنی 99اطمینان

 است.

 بررسی فرضیه پنجم 4-4-5

 داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیافرضیه: 

 

0H :داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران ندارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

1H :داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 براي فرضیه پنجم رگرسیون(:آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و 13-4جدول)

 

 متغیر
ضریب 

 (Bهمبستگی)

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

آماره آزمون 

 تی
Beta F 

سطح معنی 

 داري

 اینترنت اشیاء
759/0 721/0 12/9 307/0 74/7 002/0 

 کاهش آلودگی هوا

 

 759/0سواالت مربوط به این فرضیه  برابر با  همبستگی ضریب میزان که دهدمی نشان (13-4) جدول نتایج

 96/1داري یعنی از  است و از مقدار سطح معنی 12/9است)همبستگی مثبت( و مقدار آماره آزمون تی نیز برابر با 

  p=0/002معنادار بوده) 01/0( مشاهده شده در سطح Fآزمون فیشر) بر اساس اطالعاتاز طرفی چون بیشتر است، 

 ییبه منظور شناسا است.  يبه کل جامعه آمار میقابل تعم ونیمعادله رگرس گفت توان یم نیبنابرا (،F= 7/74و 

و Beta ریبه مقاد توجه محاسبه شده، با زیبتا ن بیضرا ،اینترنت اشیا بر کاهش آلودگی هوا ریشدت و جهت تأث

سطح  نابراین از نظر پاسخگویان بابوده است ب 307/0 مثبت و به اندازهاینترنت اشیاء  ریتأث tریمقاد يداری سطح معن

 داري بر کاهش آلودگی در شهر تهران دارد. لذا فرضیه مورد تایید است. درصد اینترنت اشیاء تاثیر معنی 99اطمینان

 

 بررسی فرضیه ششم 4-4-6

 داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیافرضیه: 

 

0H :داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران ندارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 

1H :داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد اینترنت اشیاء تاثیر معنی. 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ششمبراي فرضیه  رگرسیونو (:آزمون تحلیل همبستگی پیرسون 14-4جدول)

 
 متغیر

ضریب 

 (Bهمبستگی)

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

آماره آزمون 

 تی
Beta F 

سطح معنی 

 داري

 اینترنت اشیاء
544/0 504/0 20/4 327/0 37/6 001/0 

 کاهش تصادفات و مرگ و میر

 

 544/0سواالت مربوط به این فرضیه  برابر با  همبستگی ضریب میزان که دهدمی نشان (14-4) جدول نتایج

 96/1داري یعنی از  است و از مقدار سطح معنی 20/4است)همبستگی مثبت( و مقدار آماره آزمون تی نیز برابر با 

  p=0/001معنادار بوده) 01/0( مشاهده شده در سطح Fآزمون فیشر) بر اساس اطالعاتاز طرفی چون بیشتر است، 

 ییبه منظور شناسا است.  يبه کل جامعه آمار میقابل تعم ونیمعادله رگرس گفت توان یم نیبنابرا (،F= 6/37و 

 ریبه مقاد توجه محاسبه شده، با زیبتا ن بیضرا ،اینترنت اشیا بر کاهش تصادفات و مرگ و میر ریشدت و جهت تأث

Betaریمقاد يداری و سطح معنt نابراین از نظر پاسخگویان بوده است ب 327/0 مثبت و به اندازهاینترنت اشیاء  ریتأث

داري بر کاهش تصادفات و مگ و میر در شهر تهران دارد. لذا  درصد اینترنت اشیاء تاثیر معنی 99سطح اطمینان با

 فرضیه مورد تایید است.

 

 نتیجه آزمون فرضیات 4-4-7

 نتیجه فرضیات ردیف

 تایید حمل و نقل در شهر تهران دارد.داري بر کاهش هزینه  اینترنت اشیاء تاثیر معنی 1

 تایید داري بر  کاهش ترافیک شهري در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 2

داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران  ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 3

 دارد.

 تایید

 تایید سوخت در شهر تهران دارد.داري بر کاهش مصرف  ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 4

 تایید داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 5
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 خالصه فصل 4-5      

اي دانست به طوري که یکی از ابزارهاي عمده یا یکی از علوم میان رشتهتوان یکی از علوم واسطه آمار را می    

از آمار یک تعریف یکتا و مشخص ارائه نشده است. از آنجایی که در اکثر . شناخت در بسیاري از علوم دیگر است

. رائه کرده استاي از علم تعریف یا تعبیري خاص براي آن الذا هر شاخه ،هاي علوم از آمار استفاده شده استشاخه

آمار توصیفی  د:توان به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیلی تقسیم کر بندي کلی، آمار را می در یک تقسیم

هاي یک جامعه و سپس استخراج  داراي پیشینه بسیار زیاد بوده و موضوع آن کمی کردن ویژگی و یا ویژگی

آمار استنباطی . در واقع موضوع آمار توصیفی مطالعه کمی جوامع استها است.  مورد نیاز از بین این کمیتاطالعات 

دهد. آمار استنباطی بر  ف نوع توصیفی عمري کوتاه داشته و موضوع اصلی علم آمار امروزي را تشکیل میالبر خ

ه پایه تئوري احتمال بنا شده و موضوع آن چگونگی تعمیم نتایج حاصل از یک نمونه به جامعه است به طوري ک

هاي آزمون فرضیات بود،  در این فصل که در رابطه با تجزیه و تحلیل داده.خطاي حاصل از این تعمیم حداقل گردد

اي( و آمار استنباطی )آزمون فرضیات( مورد  ها در دو بخش آمار توصیفی )رسم جداول و نمودار متغیرهاي زمینه داده

تحقیق مورد تایید واقع شده است.  ام آزمون فرضیات فرضیاتبحث و بررسی قرار گرفتند. در این راستا بعد از انج

 توان نتیجه گرفت کاربرد اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل تاثیرات مثبتی به همراه داشته است. بنابراین می
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 فصل پنجم

 هجیتن  گیری و پیشنهادااه
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 مقدمه 5-1

هاي انجام شده است. در فصل شهر تهراندر   يدر حوزه حمل و نقل شهر ءایاش نترنتیا ریاثهدف تاین پژوهش، با 

هاي آن مطرح گردید. در ادبیات پژوهش نیز، گذشته، بیان مسأله و اهمّیت بررسی موضوع، اهداف پژوهش و فرضیه

شناسی پژوهش، پژوهش، روشمبانی نظري و تئوري و پیشینه پژوهش، به تفصیل توضیح داده شد. پس از طرح 

شود. در فصل قبل، تجزیه و گیري از پژوهش پرداخته میها و تجزیه و تحلیل اطالعات، به نتیجهآوري دادهجمع

هاي پژوهش و اي از یافتهها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردید، این فصل به بیان خالصهتحلیل داده

پردازد. سپس، پیشنهادات کاربردي در رابطه با ها میبا سایر تحقیقات و پژوهشها و مقایسه آنها، تشریح یافته

 گردد. هاي آتی بیان میموضوع پژوهش ارائه و در نهایت، پیشنهادهایی براي پژوهش

 هاي تحقیق نتیجه گیري و بحث در مورد یافته 5-2

ها، به هاي حاصل از این تحلیلید، که یافتهها در سطوح توصیفی و استنباطی ارائه گرددر فصل پیشین، تحلیل داده

 باشد:شرح زیر می

 هاي حاصل از تحلیل توصیفی یافته 5-2-1

از دهد که: نتایج حاصل از بخش آمار توصیفی، با هدف سنجش عوامل جمعیت شناختی پاسخ دهندگان نشان می

اند آقایان هستند که بیانگر تعداد باالتر  درصد از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 90: بیش از نظر جنسیت

نفر( از افرادي که در این  181درصد)معادل 3/67: از نظر تاهلآقایان در میان افراد حاضر در این تحقیق است. 

نفر( از افرادي که در این تحقیق  56معادلدرصد) 6/23اند و اند را افراد متاهل تشکیل داده تحقیق شرکت کرده

نفر( از افرادي که  2درصد)معادل  1: قابل مشاهده است از نظر سنیاند. اند را افراد مجرد تشکیل داده شرکت کرده

نفر( از افرادي که در این 64درصد)معادل 27اند، سال تشکیل داده 20اند را افراد  کمتر از  در این تحقیق شرکت کرده

نفر( از افرادي که در این تحقیق  85درصد)معادل 36سال قرار دارند،  30-20اند در رده سنی  ق شرکت کردهتحقی

نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت 78درصد)معادل 33سال قرار دارند، 40-31اند در رده سنی  شرکت کرده

سال قرار  50نفر در گروه سنی بیشتر از  8ل درصد معاد 3سال قرار دارند و در نهایت  50-41اند در رده سنی  کرده

اند را  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده6درصد)معادل 2: قابل مشاهده است از نظر تحصیالتدارند. 

اند  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 70درصد)معادل 5/29اند، افراد داراي مدرک دیپلم تشکیل داده

اند داراي مدرک  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 83درصد)معادل 35ق دیپلم،داراي مدرک فو
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اند داراي مدرک فوق لیسانس و در  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده75درصد)معادل 1/36کارشناسی، 

مشاهده است  : قابلاز نظر مدت زمان سکونتنفر داراي مدرک دکتري هستند. 3درصد معادل  2/1نهایت 

سال در شهر تهران  5اند افرادي هستند که کمتر از  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده12درصد)معادل 5

سال است  10-5اند به مدت  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 64درصد)معادل 27سکونت داشته اند، 

سال  15-11اند به مدت  از افرادي که در این تحقیق شرکت کردهنفر(  40درصد )معادل8/16که ساکن تهران هستند، 

 20-16اند مدت  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده78درصد)معادل9/32است که در تهران ساکن هستند، 

سال است که  20نفر مدت زمان بیشتر از 43درصد معادل  7/15سال است که در تهران سکونت دارند و در نهایت 

نفر( از افرادي 22درصد)معادل 9: قابل مشاهده است از نظر مدت استفاده از اینترنت اشیاءتهران ساکن هستند. در 

 5/29اند افرادي هستند که یک سال از اینترنت اشیاء استفاده کرده اند،  که در این تحقیق شرکت کرده

سال است که از اینترنت اشیاء استفاده 3 اند به مدت نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده70درصد)معادل

سال است که از اینترنت  5اند به مدت  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده58درصد )معادل5/24کرده اند،

سال است  10اند مدت  نفر( از افرادي که در این تحقیق شرکت کرده 63درصد)معادل 5/26اشیاء استفاده کرده اند، 

سال است که از  10نفر مدت زمان بیشتر  24درصد معادل  10اشیاء استفاده کرده اند و در نهایت  که  از اینترنت

 اند. اینترنت اشیاء استفاده  کرده

 هاي تحلیل استنباطی پژوهش و مقایسه آن با سایر تحقیقاتنتیجه گیري از یافته 5-2-2

مربوط به سنجش متغیرها، از آزمون کولموگروف ها و سؤاالت ابتدا به منظور اطمینان از نرمال بودن فرضیه

متغیرهاي پژوهش نرمال بوده است. بنابراین  اسمیرنوف استفاده شد. نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد که، تمامی

همانطور که نتایج  استفاده شده است. و آزمون تی ها از روش همبستگی پیرسون در مرحله تجزیه و تحلیل داده

 چهار نشان داده شد، که استفاده از اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل موثر بوده است. آماري در فصل

 ات پیشینتحقیق و مقایسه با نتیجه گیري از فرضیه اول 5-2-2-1

اینترنت اشیاء تاثیر که توان گفت یم درصد95 نانیاطم باتحقیق،  اول هیسنجش فرض حاصله از جیبا توجه به نتا 

امیرپور  این فرضیه با نتایج تحقیق حاصل از جهینت هش هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد.داري بر کا معنی

 يشهر يدر شبکه ها ءایاش نترنتیا يتکنولوژ يریحمل و نقل هوشمند با به کارگ یبررس( که با عنوان 1396کله)

 يها ستمیبا عنوان س یقی( تحق1396و همکاران) یضمانهمچنین با نتایج تحقیق  انجام داد همخوانی دارد. هوشمند
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معصومی زاده و با نتایج تحقیق  همراستا و همخوانی دارد.  انجام دادندء ایاش نترنتیحمل و نقل هوشمند در ا

ارایه یک سیستم کنترل ترافیک هوشمند حمل و نقل با استفاده ازسرویس اینترنت در ( با عنوان 1395همکاران)

 نیز همراستا و کامال همخوانی دارد. محاسبات ابري

 

 نتیجه گیري از فرضیه دوم و مقایسه با تحقیقات پیشین 5-2-2-2

ء تاثیر  اینترنت اشیاکه توان گفت یم درصد95 نانیاطم بادوم تحقیق،  هیسنجش فرض حاصله از جیبا توجه به نتا 

خوارزمی و این فرضیه با نتایج تحقیق  ازحاصل  جهی. نتداري برکاهش ترافیک شهري در شهر تهران دارد معنی

همراستا  بررسی تاثیرات پیاده سازي شهر الکترونیک بر محیط زیست شهري در مشهد( که با عنوان 1392همکاران)

است زیرا نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شهر الکترونیک ترافیک کاهش یافته است. همچنین با نتایج تحقیق 

 آموزش شهروندي الکترونیک، پیش نیاز پیاده سازي موفق شهر الکترونیک(که با عنوان 1386صنایعی و ترکستانی)

تحقیق حاکی از آن است که در شهر الکترونیک ترافیک کاهش انجام دادند همراستا و همخوانی دارد. زیرا نتایج 

 .یافته است

 نتیجه گیري از فرضیه سوم  و مقایسه با تحقیقات پیشین 5-2-2-3

ء تـاثیر   اینترنت اشیاکه توان گفت یم درصد95 نانیاطم باتحقیق،  سوم هیسنجش فرض حاصله از جیبا توجه به نتا

ایـن فرضـیه بـا نتـایج تحقیـق       حاصـل از  جـه ی. نتوسایل نقلیه در شهر تهران داردداري بر ارتقاء ضریب ایمنی  معنی

ـ الکترون يشهرها در ينوآور یکپارچه سازي وتحت عنوان  (2017)1و همکاران زوهادار  يهـا  سـتم یاز س یناشـ  کی

 يپردازش منابع در شـهرها  تیکه قابل دهد یپژوهش نشان م يها افتهی داد همخوانی دارد زیرا هوشمند انجام اتیعمل

هوشـمند   يبه شـهر هـا   ازیدارد. ن يریذامکان پ تیسهولت حمل و نقل قابل و یزندگ تیفیهوشمند براساس بهبود ک

و کاربرد اینترنـت   است يو منطقه ضرور ياقتصاد شهر جادیا يدانشگاه ها، شهروندان و دانش آموزان در راستا يبرا

و همکـاران     ایگونزالس گارسـ همچنین با نتایج تحقیق  اشیاء بر ضریب ارتقاء ایمنی در شهرهاي هوشمند می افزاید.

ـ یو ا يا انـه یرا يچشم اندازها صی( تحت عنوان تشخ2017) ـ بهبـود امن  يبـرا  ینترنت ـ الکترون يدر شـهرها  تی و  کی

 ياسـتفاده از خـدمات تکنولـوژ    ياثر گـذار  یمطالعه بررس نی. هدف ادارد، همخوانی هوشمند انجام دادند يها خانه

ـ ا هـاي  افتهی است. ایدر اسپان هوشمند يشهرها تیامن ينت بر رو يبر فن آور یمبتن کـه   دهـد  یمطالعـه نشـان مـ    نی

                                                 
1
Zhuhadar 
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ـ . امیینمـا  جادیا يشهر تیو حفظ امن یواقع طیاز مح یشود دقت خوب یسبب م اي انهیرا يها تمیاستفاده از الگور  نی

ـ بـه کـار گ   يشهر تیحفظ امن يبرا میرا بتوان ریتصاو زیآنال يشود که حسگرها یموضوع سبب م همچنـین بـا    .میری

انجـام   ( تحت عنوان روش کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت حمل و نقـل شـهري  2013)1نتایج تحقیق هوانگ و لی یو

سیستم حمل و نقل هوشمند پرداخته و سپس نشـان داده انـد کـه     . در این تحقیق به بیان مشکالتهمخوانی دارد داد

دسـتیابی بـه اطالعـات بیشـتر از     . اینترنت چیزها یك راه جدید را براي توسعه حمل و نقل هوشمند فراهم مـی کنـد  

هـاي   وسیله نقلیه، رانندگی خودکار، پرداخت عوارض الکترونیکی بدون توقف در بزرگراههـا، زمـان بنـدي و فرمـان    

راري از طریق تلفن همراه، سیستم ضد سرقت وسیله نقلیه و غیره به طوري که باعث بهینه سازي مسـافرت هـا،   اضط

گردد و از مهمترین کاربردهاي فناوري اینترنت چیزها به حداکثر رسـاندن   اي می هوشمند سازي زیرساخت هاي جاده

 ایمنی شبکه حمل و نقل خواهد بود.

 و مقایسه با تحقیقات پیشین  چهارم نتیجه گیري از فرضیه 5-2-2-4

ء  اینترنـت اشـیا  کـه  توان گفـت  یم درصد95 نانیاطم باچهارم تحقیق،  هیسنجش فرض حاصله از جیبا توجه به نتا

وانـگ و  این فرضیه بـا نتـایج تحقیـق     حاصل از جهی. نتداري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران دارد تاثیر معنی

 ایپژوهشی بر روي سیستم حمل و نقـل هوشـمند بـر اسـاس چـارچوب اینترنـت اشـ         (، با عنوان2013هوواي کی )

زیـرا   . همخـوانی دارد  صورت گرفت، به طراحی سیستم حمل و نقل هوشمند بر اساس اینترنت چیزها پرداخته انـد 

وسـیله   آزمایش هاي مورد بررسی قرار گرفته شده نشان می دهند که سیستم حمل و نقل هوشمند می تواند اطالعات

توانـد   دهـد، در نتیجـه ایـن سیسـتم مـی      جامنقلیه عمومی را به بسیاري از مصرف کنندگان با انتخاب راهی مناسب ان

همچنـین بـا نتـایج تحقیـق توحیـدي و جبـاري        .را حـل نمایـد   مصرف سوخت مشکل حمل و نقل عمومی شهري

 مقالـه  ایـن  الکترونیک را ارائـه کردنـد. در   شهر یک سازي پیاده براي اصلی (،  تحقیقی تحت عنوان: الزامات2010)2

 ایـن  بـه  دسترسی افزایش باعث که را عواملی از برخی وشهر الکترونیکی  اجراي در اساسی نیازهاي است شده سعی

 کشـورهاي  اروپا اتحادیه که دهیم می ارائه را خدماتی انواع ما سرانجام،. کنیم ذکر شود، می شهروندان براي خدمات

 بـه  مربـوط  اطالعـات  از اي مجموعه همچنین و دهد ارائه خود شهروندان براي را آنها که است کرده متقاعد را خود

نتایج تحقیق نشان داد در شهر الکترونیک مصـرف سـوخت بـه طـور      .کند فراهم را کشور الکترونیکی آمادگی میزان

 چشمگیري کاهش داشته است.

                                                 
1
Yuqi Wang, Hui Qi 

2
Tohidi & Jabbari  
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 مقایسه با تحقیقات پیشیننتیجه گیري از فرضیه پنجم  و  5-2-2-5

ء تاثیر  اینترنت اشیاکه توان گفت یم درصد95 نانیاطم باپنجم تحقیق،   هیسنجش فرض حاصله از جیبا توجه به نتا

 ینلاهوانـگ چـ   نـا یلاین فرضیه با نتایج تحقیق  حاصل از جهی. نتداري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد معنی

صورت گرفت، آمده است:  هـدف   اشیاء نترنتیبر اساس ا يحمل و نقل شهر تیریمدبررسی  ( با عنوان 2013)1ویل

بسـیاري از   حمـل و نقـل هوشـمند    يهـا   ستمیحال، س نیمفهوم حمل و نقل هوشمند است.در هماصلی این تحقیق 

را  را بایـد  کلی م، اصول و ساختاریتوسعه حمل و نقل هوشمند مفاه يبرامشکالت درون شهري را حل کرده است. 

ها بهبود بخشـیده   ارتباط بین مدیریت حمل و نقل شهري را با دیگر سازمان ،حمل و نقل اشیاي نترنتیاکرد.   یمعرف

همچنین با نتایج نتایج تحقیق نشان داد در شهر الکترونیک آلودگی هوا به طور چشمگیري کاهش داشته است.  است.

 اءیاش نترنتیا بر یحمل و نقل هوشمند مبتن ستمیس (،تحقیقی با عنوان بررسی2012) 2یچ یوانگ، هوئ یوکتحقیق ی

بر اساس اینترنت اشیا بحـث شـده    هوشمند حمل و نقل ستمیچارچوب سانجام داد، همخوانی دارد.  در این تحقیق 

از مصـرف   ياریسـ ب يرا بـرا  یحمل و نقل عموم هینقل لهیتواند اطالعات وس یحمل و نقل هوشمند م ستمیس. است

شهر  ي و مساله آلودگی هوايتواند مشکل حمل و نقل شهر یم ستمیس نیا بیترت نیا به تر ارائه دهد کنندگان راحت

 .را حل کند

 نتیجه گیري از فرضیه  ششم  و مقایسه با تحقیقات پیشین 5-2-2-6

ء  اینترنـت اشـیا  کـه  تـوان گفـت   یم درصد95 نانیاطم باششم  تحقیق،  هیسنجش فرض حاصله از جیبا توجه به نتا

گر تمام خودروها به دوربین و سرعت سـنج  ا. داري بر کاهش  تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد تاثیر معنی

ن سـالمت  آاي تخلـف نخواهـد کـرد و نتیجـه      در جاده ها رصد کنند هیچ راننده مجهز باشند و خودروهاي مقابل را

ـ ل ینلاهوانگ چـ  نایلاین فرضیه با نتایج تحقیق  حاصل از جهینتمیرجاده ها و کاهش چشمگیر مرگ و  ( بـا  2013) وی

صورت گرفت، آمـده اسـت:  هـدف اصـلی ایـن       اشیاء نترنتیبر اساس ا يحمل و نقل شهر تیریمدبررسی  عنوان 

بسـیاري از مشـکالت    حمـل و نقـل هوشـمند    يها  ستمیحال، س نیمفهوم حمل و نقل هوشمند است.در همتحقیق 

  یرا معرفـ  کلـی را بایـد   م، اصول و سـاختار یتوسعه حمل و نقل هوشمند مفاه يبرادرون شهري را حل کرده است. 

 ها بهبود بخشـیده اسـت.   ارتباط بین مدیریت حمل و نقل شهري را با دیگر سازمان ،حمل و نقل اشیاي نترنتیاکرد. 

همچنـین بـا نتـایج    آلودگی هوا به طور چشمگیري کـاهش داشـته اسـت.    نتایج تحقیق نشان داد در شهر الکترونیک 

                                                 
1
Linna Huang & Chunli Liu 

2
Yuqi Wang, Hui Qi 
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 اءیاش نترنتیا بر یحمل و نقل هوشمند مبتن ستمیس (،تحقیقی با عنوان بررسی2012) 1یچ یوانگ، هوئ یوکتحقیق ی

بر اساس اینترنت اشیا بحـث شـده    هوشمند حمل و نقل ستمیچارچوب سانجام داد، همخوانی دارد.  در این تحقیق 

از مصـرف   ياریبسـ  يرا بـرا  یحمل و نقل عموم هینقل لهیتواند اطالعات وس یحمل و نقل هوشمند م ستمیس. است

شهر  ي و مساله آلودگی هوايتواند مشکل حمل و نقل شهر یم ستمیس نیا بیترت نیا به تر ارائه دهد کنندگان راحت

 .را حل کند

 کلی تحقیقنتیجه گیري  5-3

بخش حمل و نقل به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد جوامع بشري دارد یکی از شاخص هاي 

توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و پیشرفت و توسعه آن نقش مهمی در ایجاد تحول در سایر بخش هاي 

استفاده از فن آوري توان نتیجه گیري کرد با توجه به مطالعات انجام شده در این تحقیق می. دیگر ایفا می کند

اینترنت اشیاء در صنعت خودرو در عصر اتصال یکپارچه موجب افزایش ایمنی رانندگان و همچنین بهبود جریانات 

حت تر خوردوهاي شبکه اي جریان دائمی از اطالعات را ایجاد می کنند که رانندگی بهتر و را ترافیکی خواهد شد.

ود یا عدم وجود جاي ، وجي می توان مشکالت احتمالی در راهآور ه این فنبه وسیل آورد. فراهم میرا براي رانندگان 

ا با استفاده از ، مسیرهاي جایگزین و حتی روش هاي حمل و نقل جایگزین را یافت.این خودروهپارک در مقصد

نتیجه آن چیزي جز تغییر الگوي رفت کنند و  هسازي بهترین مسیر را پیشنهاد می، آب و هوا و رااطالعات ترافیکی

شناسائی  سیستم حمل و نقل مشکالت را قبل از بروز خرابی در حوزه حمل و نقل ءاشیا اینترنت .و آمد نخواهد بود

هاي خانه و محل کار را  توانند سیستم کار را داشته و قبل از رسیدن می کنند آنها قابلیت اتصال به خانه و محل

کنند.در نتیجه مدت زمانی که در حال رانندگی هستیم بسیار کاراتر خواهد بود.درست است که روشن یا خاموش 

کنند اما از این تکنولوژي می توان در تمامی وسائل  اصلی صنعت حمل و نقل را ایفا می خودروهاي شخصی نقش

 .حمل و نقل از جمله تاکسی نیز استفاده کرد

تفاده و بكارگیري تكنولوژي هاي نوین ) از قبیل الكترونیك، ارتباطات با اس ITS یستم حمل و نقل هوشمند یاس

و سیستمهاي كنترل( باعث ارتقاء سطح ایمنی، كارایی و ارزانی در حمل و نقل می شود كه براي شیوه هاي مختلف 

 .حمل و نقل از قبیل: جاده، راه آهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است

                                                 
1
Yuqi Wang, Hui Qi 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

   123 

 

تر و ایمن تر می سازد و می توان با باال بردن توانایی آن از اثرات حوادث و حمل ونقل را سالم ITS دماتخ

بالیاي طبیعی و انسانی کاست؛ براي مثال، با طر احی صحیح می توان زمان واکنش خدمات اضطراري را با تخلیه 

با هشدار به سریع مسیرهایی که به سمت منطقه حادثه دیده منتهی می شوند، کاهش داد. این خدمات می تواند 

مسافران در مورد شرایط و مناطق خطرناك و در صورت لزوم، مداخله در امر رانندگی از تعداد تصادفات و شدت 

جراحات ناشی از آن بكاهد. این سیستم ها می توانند مقررات ایمنی را به اجرا گذارند، رانندگی هاي خطرناك را 

ده و در مورد وسایل نقلیه و کانتینرهاي مشكوك نظارت به عمل متوقف سازند، بارهاي مخاطره آمیز را کنترل نمو

 .آورند

تواند به بهبود امنیت، خدمات و حفاظت از محصوالت از جعل و تقلب کمک نماید . براي مثال  اینترنت اشیاء می

استفاده از در صنعت خودروسازي  .شود تهدید می  مشکوک نشده تأیید ونقل هوایی، با مشکل قطعات  صنعت حمل

است براي نظارت و گزارش دهی هر قطعه، از فشار باد تایر اتومبیل ” اشیاء هوشمند“هاي کاربردي که شامل   برنامه

، افزایش کنترل کیفیت ،براي تولید آسان خودرو شود. تکنولوژيرا شامل می گرفته تا نزدیکی سایر وسایل نقلیه 

ت مربوطه متصل ها به بخش حاوي اطالعا  شود. این دستگاه استفاده میبهبود تدارکات و بهبود خدمات به مشتریان 

هاي  شماره سریال آن، نوع محصول، کد محصول و در برخی از برنامه  زمان ساخت محصول،  ، و نام سازنده شده 

تولید، هاي زمان واقعی در فرآیند   داده کند. تکنولوژي ساخت آن را در یک لحظه فراهم می کاربردي محل دقیق 

 .دهد کند و یک راهکار جدید براي مدیریت مؤثرتر ارائه می عملیات تعمیر و نگهداري را فراهم می

 تحقیق پیشنهادات  5-4

 دنیبخش تینیباشند، لذا جهت ع قیتحق جینتا يکامال مرتبط و در راستا دیبا ییاجرا يشنهادهایکه پ نیبا توجه به ا

در راستاي نتایج جدول زیر به صورت پیشنهادات حاصل   یعمل يو راهکارها ییاجرا يها شنهادیحاصله پ جیبه نتا

 از تحقیق، پیشنهادات کاربردي و پیشنهادات براي محققین آینده ارائه شده است:

 نتیجه فرضیات ردیف

 تایید داري بر کاهش هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد. اینترنت اشیاء تاثیر معنی 1

 تایید داري بر  کاهش ترافیک شهري در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اشیااینترنت  2

داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران  ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 3

 دارد.

 تایید

 تایید داري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 4

 تایید داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد. تاثیر معنی ء اینترنت اشیا 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

   124 

 

 تایید داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد. ء تاثیر معنی اینترنت اشیا 6

 پیشنهادات حاصل از  تحقیق 1- 5-4

 در جدول زیر پیشنهادات وابسته به فرضیات ارائه شده است: 

 

 پیشنهادات فرضیات

اینترنت اشیاء تاثیر 

داري بر کاهش هزینه  معنی

حمل و نقل در شهر تهران 

 دارد.

 شود مردم در جهت انجام امور روزانه مانند خدمات بانکی خرید  پیشنهاد می

منجر  ء استفاده کنند زیرا این عمل ایاش نترنتیاهاي ایینترنتی لوازم منزل از 

 .شود یحمل و نقل م نهیکاهش هز  جهیبه کاهش رفت و آمد مردم ،در  نت

 

  شرفتهیپ لیوساپیشنهاد می شود مردم جهت  جابجایی در داخل شهر از 

عمل  منجر به کاهش  نیا استفاده کنند زیرا  حمل و نقل مانند مترو و.. 

 .شود یحمل و نقل م نهیکاهش هز  جهیرفت و آمد مردم ،در  نت

ء تاثیر  اینترنت اشیا

کاهش داري بر   معنی

ترافیک شهري در شهر 

 تهران دارد.

  پیشنهاد می شود راهنمایی و رانندگی مردم را به استفاده بیشتر از اینترنت

اشیا در حوزه حمل و نقل  )با استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و 

تلویزیون( هدایت و راهنمایی کند زیرا  اینترنت اشیا منجر به توجه بیشتر به 

 شود. و مقررات حمل و نقل و در نتیجه کاهش  ترافیک شهري  میقوانین 

 

  پیشنهاد می شود سازمان محیط زیست کشور  با استفاده از بنرهاي تبلیغاتی

آگاهی مردم را معضالت مربوط به افزایش ترافیک باال برده و استفاده از 

 و اینترنت اشیاء را یک اصل اساسی جلوه دهد.خدمات اینترنتی 

ء تاثیر  اینترنت اشیا

داري بر ارتقاء ضریب  معنی

ایمنی  وسایل نقلیه در شهر 

 تهران دارد.

  شبکه حمل و نقل درون  یمنیا  شیمنجر به افزا ایاش نترنتیااز آنجا که

پیشنهاد می شود مردم از وسایل حمل و نقل  .)مترو و ..(شود یم يشهر

 عمومی استفاده کنند.

 
  خدمات حمل و نقل  نیب یمنجر به  هماهنگ ءایاش نترنتیااز آنجا که

 لیمردم از وسا شودپیشنهاد می  شود، می یمنیا شیافزا جهیدر نت يشهر

 استفاده کنند. یحمل و نقل عموم
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ء تاثیر  اینترنت اشیا

داري بر کاهش  معنی

مصرف سوخت در شهر 

 تهران دارد.

  جهیدر نت ه،ینقل لیمنجر به کاهش خروج وسا ایاش نترنتیااز آنجا که 

پیشنهاد می شود مردم از وسایل حمل و  شود یکاهش مصرف سوخت م

 نقل عمومی استفاده کنند.

 
  در  ه،ینقل لیو کارآمد از وسا نهیمنجر به استفاده به ایاش نترنتیااز آنجا که

پیشنهاد می شود مردم از وسایل  شود یکاهش مصرف سوخت م  جهینت

 حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

 
  جهیدر نت هینقل لیوسا يمنجر به استاندارد ساز ایاش نترنتیااز آنجا که  

پیشنهاد می شود مردم از وسایل حمل و ، شود یکاهش مصرف سوخت م

  نقل عمومی استفاده کنند.

 

ء تاثیر  اینترنت اشیا

داري بر کاهش  معنی

آلودگی هوا در شهر تهران 

 دارد.

 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بهتر  منجر به ایاش نترنتیاز آنجا که ا

شود  یم شنهادیپ ،شود یم یکاهش آلودگ جهیکاهش مصرف سوخت در نت و

 استفاده کنند. یحمل و نقل عموم لیمردم از وسا

 
  و کاهش رفت  ینترنتیا یابیبازار شیافزامنجر به  ایاش نترنتیااز آنجا که

 لیشود مردم از وسا یم شنهادیپ، شود یم یکاهش آلودگ جهیدرنت ،آمد

 استفاده کنند. یحمل و نقل عموم

 

ء تاثیر  اینترنت اشیا

داري بر کاهش  معنی

تصادفات و مرگ و میر در 

 شهر تهران دارد.

  کاهش  جهیمنجر به کاهش حمل و نقل در نت ایاش نترنتیااز آنجا که

حمل و  لیشود مردم از وسا یم شنهادی. پشود یم ریتصادفات و مرگ و م

 استفاده کنند. ینقل عموم

 
  جهیحمل و نقل  در نت لیوسا شتریب یمنیمنجر به ا ایاش نترنتیااز آنجا که 

 لیشود مردم از وسا یم شنهادی. پشود یم ریکاهش تصادفات و مرگ و م

 استفاده کنند. یحمل و نقل عموم
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 پیشنهادات کاربردي 5-4-2

 در حوزه حمل و نقل تنها از طریق مدیریت صحیح خودروها و رانندگانساماندهی اطالعات شود  پیشنهاد می  

بندي اطالعات خودروها و رانندگان، آگاهی از  هاي جامع و کاملی که امکان بخش همچنین استفاده از سامانه

 مورد توجه مسئوالن در زمینه حمل و نقل قرار گیرد. ،با استفاده از اینترنت اشیاء موقعیت و وضعیت آنها

  پیشنهاد می شود از شرکت هاي دانش بنبان و دانش  محور که در حوزه حمل و نقل هوشمند در حال فعالیت

 هستند حمایت هاي همه جانبه انجام شود.

 هایی با محوریت شهر هوشمند و حمل  شود  کنفرانس غی در کالن شهر تهران پیشنهاد میبه علت ترافیک و شلو

 ترافیک و کنترل آلودگی هوا انجام شود.و نقل هوشمند در راستاي بهبود 

 و نقل الکترونیکی و اطالع رسانی هاي مدیریت حمل به سرویس مجهز کردن مراکز خدمات شهري. 

 .مقید نمودن کلیه ادارات و نهادهاي دولتی در شهر تهران در بکارگیري از خدمات حمل و نقل هوشمند 

 تی و حمل و نقل هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء.سرمایه گذاري دولت در زمینه گسترش خدمات مخابرا 

 .بسترسازي به منظور برقراري ارتباط هرچه آسانتر شهروندان با مراکز حمل و نقل هوشمند 

 هاي ارتباطی مطلوب و مناسب در زمینه  کاربرد اینترنت اشیا در زمینه حمل و نقل. ایجاد زیرساخت 

  کاربرد اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل در مدیریت اطالعات شهري.ایجاد یک مدیریت متمرکز در حوزه 

 استفاده از اینترنت اشیاء در حوزه حمل  رکتهائی که آشنائی کامل با پیاده سازي راه حل هاي نرم افزار مدیریت ش

ا استفاده از دارند زودتر از دیگر سازمان ها می توانند از تکنولوژي خوردوهاي بدون راننده اي که ب و نقل را

 .اینترنت به دیگر اشیاء و مکان ها متصل شده اند، استفاده کنند

 محدودیت هاي تحقیق  5-5

هایی روبرو است که پژوهش حاضر نیز از این اصل مستثنا نبوده و  هر پژوهشی با یکسري محدودیت

 :باشد هاي آن به شرح ذیل می محدودیت

  ه مواجه است، ابزار تحقیق است. بدان معنی که در پژوهش هاي کمی کیکی از محدودیت هایی که پژوهش با آن

ها پرسشنامه است، ممکن است با محدودیت مواجه گردد. این که تا چه میزان  غالبا ابزار رایج گردآوري داده
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بوده رساندن پیام مورد نظر و گرفتن بازخورد از نمونه و جامعه آماري موفق اي که طراحی شده است در  رسشنامهپ

 است.

 هاي این تحقیق میزان درک افراد پاسخگو از سواالت پرسشنامه است، چرا  یکی دیگر از موارد مرتبط با محدودیت

اند، ممکن است بعد و باورهاي فرهنگی و سازمانی آنان بر میزان  که  افرادي که در این تحقیق شرکت کرده

راین این زاویه فکري و ادراکی شان با یکدیگر دارند، پاسخگویی به سواالت پرسشنامه متفاوت بوده باشد. بناب

 ممکن است با محدودیت مواجه شود.

 ( زمانی مقطع یک) مقطعی صورت به ها داده اطالعات، آوري جمع و...(  و زمان)منابع در محدودیت دلیل به

 بیشتري مکانی مقاطع و متنوع زمانی مقاطع در است الزم تر دقیق نتایج حصول براي که. است شده گردآوري

 گیرد. صورت ها بررسی

 

 براي محققین آینده پیشنهادات  5-6

 آتی از تحقیقات در شود می پیشنهاد ،حوزه حمل و نقلدر  تاثیر اینترنت اشیاءبهتر  سنجش منظور به .1

حوزه  اینترنت اشیاء در پیشرفت مرحله به مرحله با ارتباط در را متغیر دو این كه شود استفاده ابزارهایی

 .دهد قرار سنجش مورد حمل و نقل

در سایرکالن  دست این از تحقیقاتی شود می پیشنهاد گرفت، انجام تهران شهر  در حاضر كه تحقیق آنجا از .2

 شهرها مانند مشهد و اصفهان و ... نیز صورت پذیرد.

 در آتی هاي پژوهش كه شود می ، توصیهتاثیر اینترنت اشیاء در حوزه حمل و نقل از آگاهی بیشتر منظور به .3

 پذیرد. صورت رجامعه آماري حاض از بزرگتر اي نمونه

شود از متغیرهاي حفظ محیط زیست، تراکم جمعیت . ....به عنوان متغیر میانجی  در تحقیقات آتی پیشنهاد می .4

 استفاده شود.
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 .15شماره 

-هاي حملس شاخصبررسی اطالعات آماري ترافیک تهران براسا(.1385نژاد، ناصر .) احمدي، مهري و محرم

 .ونقل و ترافیک ایران، تهرانهفتمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل پایدار شهري.

بررسی حمل و نقل هوشمند با به کارگیري تکنولوژي اینترنت اشیا در شبکه  (.1396) .حمید رضا ،امیر پور کلمه

دبی، پژوهشکده  -بین المللی مهندسی و فن آوري اطالعات، اماراتکنفرانس  هاي شهري هوشمند،

 .فرهنگ و فناوري پژوهشگاه فرهنگ و هنر

خه سواري : مطالعه موردي معرفی یک الگوي تعیین مسیرهاي شبکه مسیرهاي دوچر.( 1390) .اسدالهی ، رضا

  .ان، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ، تهرشهر قم

بررسی امکان ایجاد مسیرهاي پیاده و وچرخه جهت کاهش حجم (.1388و اکبري ، سعید .) ، محمد اصغري

شهرداري تهران ، مرکز مطالعات حمل و نقل  .تهران 11ترافیک درون شهري در محدوده شهرداري منطقه 

  .درون شهري

نقش ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار  (.1394.)محمدي ،زري  ،اجاقلو ،مصطفی ،رحیم،اجاقلو

دومین کنفرانس ملی معماري و منظر شهري پایدار، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی  شهري،

 .معماري، شهرسازي مهرازشهر

 .، تهران ، چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران . فرایند طراحی شهري.( 1385) .بحرینی ، حسین

ب توسعه مبتنی هاي شهري در چارچوسازي حوزهراهنماي برنامه(. 1390ذبیحی ، مریم. ) و  بهزادفر ، مصطفی

 .فصلنامه باغ نظر ، شماره هجدهم و نقل عمومی.بر حمل

(، بکارگیري سیستم هاي هوشمند حمل و نقل در ترافیک شهري، دومین کنفرانس بین 1388پورحیدر، مینا،)

 المللی شهرداري الکترونیکی.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ي هاي عمدهبندي سیاستاولویت .( 1390زاده ) محمدسروش و سیدمحمد سیدحسینی و مهدي نبیتفضلی، 

عه پایدار و براساس ترکیب سه بعد. ي توسگانهونقل پایدار براساس اثربخشی در هریک از ابعاد سهحمل

 ونقل و ترافیک، تهرانالمللی مهندسی حملیازدهمین کنفرانس بین

 .27و26( . حمل و نقل کاربري زمین و توسعه پایدار .  جستارهاي شهرسازي ، شماره 1387) .جهانشاهی، کاوه

مترجم : حمید رضا پارسی و آرزو افالطونی .مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ امریکا(.1961جیکوبز ، جین .)

 ( انشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم .1388)

شهرسازي نوین راهی به سوي ایجاد محالت  (.1391پور. ) کتابچی و محمد حسین پور ، خلیل و عمادحاجی

 .86تا 81، صفحات  18پایدار " مجله منظر ، شماره 

 .سمت ،انتشاراتیبر روش پژوهش در علوم انسان يمقدمه ا .(1389).محمدرضا ا،یحافظ ن

الکترونیک راهکاري براي مدل شهر (. 1393.)علیپور ،الناز ،خسروي چنار  ،عذرا ،فهیمه مینائی ،معصومه ،حسینی

 .اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران، موسسه جغرافیا کاهش معضالت پراکنده رویی شهري،

انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور ، نامه نویسی.با رویکردي به پایان روش تحقیق(. 1378خاکی ، غالمرضا .)

 .تهران

بررسی عملکرد گره هاي شهري با رویکرد  (.1396. )جه اخترانسحر رجبی و احمد خوا، علی اکبر، خسروانیان

تعامالت انسانی، سومین کنفرانس ساالنه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مدیریت شهري، شیراز، 

 .موسسه معماري و شهرسازي سفیران راه مهرازي

کاربرد اینترنت اشیا در توسعه شهرهاي هوشمند با  (.1395) .ناصري پور ،علیرضا ،علی عسگر ،خورشیدوند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر  تاکید بر سیستم حمل و نقل هوشمند،

 هوشمند،

بررسی تاثیرات پیاده سازي شهر الکترونیک بر  (.1392.)حمیده نصرآبادي و وحیده منتظریان ،امیدعلی ،خوارزمی

اولین کنفرانس ملی خدمات شهري و محیط  مشهد:چالش ها و فرصت ها، محیط زیست شهري در

 .زیست، مشهد، شهرداري مشهد

مداري و سنجش ذهنی قابلیت پیاده(. 1390ست و الله لطیفی اسکویی. ) رضازاده ، راضیه و اسفندیار زبرد

 28فصلنامه مدیریت شهري ، شماره  .هاي تأثیرگذار بر آن در محالت ؛ مطلعه موردي : محله چیذر مؤلفه

 .313تا  297، صفحات 
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اي ، پایان  هاي هوشمند حمل و نقل با رویکرد حمل و نقل جاده (،بررسی سامانه 1388عبادي مهر، سید حامد. )

 کاربردي. نامه کارشناسی، دانشگاه جامع علمی

بر  ICT گاهینقش و جا یبررس .(1393).ربانی خوراسگانی، رسول، وارثی، حمیدرضا، اخوان مهدوي، محسن

، 48، شماره 18، دوره 8: شهر اصفهان( مقاله ي)مطالعه مورد يشهر تیریمشارکت شهروندان در مد

 .176-149، صفحه 1393تابستان 

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی  ق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی.هاي تحقیروش(.1387ساروخانی، باقر. ) 

  .و مطالعات فرهنگی

انتشارات دانشگاه شیراز،  .مباحثی در حمل و نق شهري با تأکید بر رویکرد پایداري(.1390علی. ) سلطانی،

 .شیراز

 .راه عاملی براي افزایش سرمایه اجتماعی پیاده .(  1389) .آبادي ، محمود و مسعود ، محمد شکوهی دولت

 -علمینشریه 

یابی به توسعه پایدار زمان ظرف و مظروف ترافیک شهرها در راستاي دستمدیریت هم.( 1388.) حمدشهیدي، م

 .مجموعه مقاالت توسعه شهري پایدار، تهران، دانشگاه تهران شهري ایران.

سیستم هاي حمل و نقل هوشمند در اینترنت  (.1396) ،عندلیب ،اعظم ،عبداللهی  ،حبیبه،ضمامی, مهدي

 .اشیا،دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، آستانه اشرفیه، موسسه آموزش عالی مهرآستان گیالن

ي در پایداري فضاهاي مداربازشناخت جنبش پیاده(.  1391یتا رجبی و یاسمن حسینی ) ، محمد جواد و آزفیضی

 .194تا 179صفحات  30اره مجله مدیریت شهري ، شم متراکم شهري،

هاي آن، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوري  اینترنت اشیا و کاربرد.(1394).فرازمند، عاطفه، احمدي، سروش

 اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران.حکمت مرتضوي.

 31شماره  مجله . .شهرگرایی نوین به سوي معماري اجتماعی .(1379).شیوا  ،  کاویانی

ریزي شهر مرکز مطالعات و برنامه .ونقل پاک در شهرها هاي حملبررسی انواع روش(.1391شهر .) مجله دانش 

 126تهران، شماره

مرکز مطالعات و  .ونقل پایدار در تهرانهاي دستیابی به حملبررسی و ارائه سیاست(.1391مجله دانش شهر .) 

 .128ریزي شهر تهران، شمارهبرنامه
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، همایش ملی هزاره آینده كاربرد اینترنت اشیا درمدیریت سیستم حمل و نقل هوشمند .(1394).مشایخی، محمد

 سوم و علوم انسانی،شیراز.

( . دست یابی به شکل پایدار شهري : شکل پایدار شهري و حمل و نقل . 1383) .مرادي مسیحی، واراز، مترجم

 برنامه ریزي شهري. ( . تهران: شرکت پردازش و2000).نوشته: ویلیامز،کتی و همکاران 

بخش دوم مطالعات نیازمندي هاي ترافیکی شهر نیشابور در افق طرح جامع (.1391مشاور سازایستا .) مهندسین

 .شهرسازي

پایان نامه شهري ) نمونه موردي شهر اصفهان(. ونقل پایدارتحلیل توسعه نظام حمل(.1390ی، مهدي .) میرزای

 .اي، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده معماري و شهرسازيمنطقهریزي شهري و کارشناسی ارشد برنامه

ارایه یک سیستم کنترل  (.1395. )سلطانی ،فاطمه ،مسایلی  ،هاجر ،جان نثاري ،اعظم ،فهیمه ،معصومی زاده

سومین کنفرانس بین  ترافیک هوشمند حمل و نقل با استفاده ازسرویس اینترنت در محاسبات ابري،

وین علوم و تکنولوژي، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت المللی یافته هاي ن

 .مرتضوي

طراحی کیفی فضاهاي پیاده محور شهردر راستاي دستیابی به پایدار شهري )مورد  (.1393. )محمد ،مؤیدي

کنفرانس سراسري الکترونیکی محیط  ،(ارزیابی: کیفیت زیست محیطی فضاهاي پیاده محور شهر تهران

 .و انرژي ایران، صفاشهر، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی زیست

ونقل پایدار با هاي حملارزیابی سیستم .( 1390پور و غالمرضا مروجی ) نخعی ، عیسی و هیرش محمدي

گیري چندمعیاره در یک محیط غیرقطعی : مطالعه موردي شهر تهران " ، هاي تصمیماستفاده از روش

 .ونقل و ترافیک ، تهرانالمللی مهندسی حملکنفرانس بینیازدهمین 

 یو طراح يزیاز فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محله در برنامه ر .(1385).محمود  ،ییفرشاد و رضا ان،یورن

 (.35-44. صفحات 28شماره  با،یز يهنرها هینشر .ICT يریبا به کارگ يشهر

و  ایو سالمت هوشمند، مزا ایاش نترنتی(، ا1394)رضا،یدعلیس ،ینینظام الحس سه،ینف ،يزهرا، کالنتر ،ينماز

 يو فن آور وتریکامپ یدر مهندس يکاربرد يپژوهشها یالملل نیکنفرانس ب نیرو، سوم شیپ يچالشها

 .مالک اشتر یاطالعات، تهران، دانشگاه صنعت

 تهران    ،  نشر پردازش، واراز ،مسیحی  مراديترجمه ، دستیابی به شکل پایدار شهري(. 1383.)ویلیامز ، کتی
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، طراحی و استقرار شهر الکترونیک: رویکرد بهینه کاوي، (1388)محمدرضا ، ،فروردین ،نورمحمد  ،یعقوبی

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران، پژوهشکده فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد 

 .دانشگاهی، شهرداري تهران
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 سواالت

ف
ردی

 

اینترنت اشیا منجر به توجه بیشتر به قوانین و مقررات حمل و نقل و در نتیجه      

 شود. کاهش  ترافیک شهري  می

ي
ک شهر

ترافی
 

1 

اینترنت اشیا  منجر به  کاهش تردد و حمل و نقل و کاهش ترافیک شهري      

 شود. می

2 

اینترنت اشیا  منجر به نظم و هماهنگی در حمل و نقل و کاهش ترافیک      

 شود. شهري  می

3 

اینترنت اشیا  منجر به  افزایش آگاهی مردم  در طرح ترافیک و کاهش      

 شود. ترافیک شهري  می

4 

اینترنت اشیا منجر به کاهش تصادفات و در نتیجه کاهش  ترافیک شهري       

 شود. می

5 

اینترنت اشیا منجر به افزایش  ایمنی شبکه حمل و نقل درون شهري      

 شود.)مترو و ..( می

ی
ب ایمن

ضری
ارتقاء  

 

6 

اینترنت اشیا منجر به افزایش ایمنی  وسایل حمل و نقل  درون شهري      

 شود. می

7 

از وسایل نقلیه در  در نحوه استفاده اینترنت اشیا منجر افزایش اطالعات مردم      

 شود. نتیجه افزایش ایمنی آنان می

8 

اینترنت اشیا منجر به  هماهنگی بین خدمات حمل و نقل شهري   در نتیجه      

 افزایش ایمنی شده است.

9 

اینترنت اشیا منجر به توجه بیشتر به نکات ایمنی و قوانین  ومقررات رانندگی       

 شود.در نتیجه افزایش ایمنی  می 

10 

اینترنت اشیا منجر به کاهش خروج وسایل نقلیه، در نتیجه کاهش مصرف      

 سوخت می شود.

ت
ف سوخ

صر
ش م

کاه
 

11 

اینترنت اشیا منجر به استفاده بهینه و کارآمد از وسایل نقلیه، در نتیجه  کاهش      

 مصرف سوخت می شود.

12 

وسایل نقلیه  در نتیجه  کاهش مصرف اینترنت اشیا منجر به استفاده صحیح از      

 سوخت می شود.

13 

اینترنت اشیا منجر به استاندارد سازي وسایل نقلیه در نتیجه  کاهش مصرف      

 شود. سوخت می

14 

اینترنت اشیا منجربه  کاهش استفاده از وسایل پر مصرف با انرژي سوخت باال      

 شود. در نتیجه  کاهش مصرف سوخت می

15 

اینترنت اشیا منجر به کاهش رفت آمد درون شهري و برون شهري در نتیجه      

 شود. کاهش آلودگی می

ش 
کاه

آلودگ

 16 ي
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 امتیازي درجه بندي شده است، به طوري که: 5این پرسشنامه با طیف لیکرت 

 کامال مخالفم مخالفم بی نظر موافقم کامال موافقم طیف

 1 2 3 4 5 نمره
 

اینترنت اشیا منجر به کاهش مصرف سوخت در نتیجه کاهش آلودگی      

 شود. می

17 

اینترنت اشیا منجر به  افزایش بازاریابی اینترنتی و کاهش رفت آمد درنتیجه      

 کاهش آلودگی می شود.

18 

اینترنت اشیا منجر به استفاده از وسایل با امکانات مجهز در نتیجه کاهش      

 شود. آلودگی می

19 

 شود. اینترنت اشیا منجر به کاهش ترافیک در نتیجه کاهش آلودگی می     

 

 

20 

مرگ و  اینترنت اشیا منجر به کاهش حمل و نقل در نتیجه کاهش تصادفات و     

 شود. میر می

گ
ت و مر

صادفا
ش ت

کاه
 

 
و میر

 

21 

اینترنت اشیا منجر به ایمنی بیشتر وسایل حمل و نقل  در نتیجه کاهش      

 شود. تصادفات و مرگ و میر می

22 

اینترنت اشیا منجر به ایمنی بیشتر وسایل حمل و نقل  در نتیجه کاهش      

 شود. تصادفات و مرگ و میر می

23 

اینترنت اشیا منجر به ایمنی بیشتر وسایل حمل و نقل  در نتیجه کاهش      

 شود. تصادفات و مرگ و میر می

24 

اینترنت اشیا منجر به ایمنی بیشتر وسایل حمل و نقل  در نتیجه کاهش      

 شود. تصادفات و مرگ و میر می

25 

نتیجه  کاهش هزینه حمل اینترنت اشیا منجر به کاهش رفت و آمد مردم ،در       

 شود. و نقل می

ش هزینه حمل و نقل
کاه

 

26 

اینترنت اشیا منجر به  افزایش استفاده از خدمات اینترنتی در نتیجه  کاهش      

 شود.  هزینه حمل و نقل می

27 

اینترنت اشیا منجر به  استفاده  بیشتر از  وسایل پیشرفته حمل و نقل مانند      

 شود. نتیجه کاهش هزینه حمل و نقل میمترو و..  در 

28 

اینترنت اشیا منجر به استفاده بهینه از  وسایل حمل و نقل در نتیجه  کاهش      

 شود.   هزینه حمل و نقل می

29 

اینترنت اشیا منجر به استفاده وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر در نتیجه       

 شود.   کاهش هزینه حمل و نقل می

30 
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Abstract 

The present study was conducted with the aim of impacting the Internet of objects on urban 

transport in the city of Tehran in the year 1997-1999. The present research is based on the 

nature of the subject and the main objective of the applied research and the descriptive-

correlational approach is descriptive. The research community includes intelligent car drivers, 

traffic police, and experts in the field of the Internet for transporting objects of the central 

municipality of Tehran, numbering 620 people. Using the Cochran formula, 237 members of 

this community were selected as sample. Sampling method in this research was simple 

random sampling. Data collection tool was a researcher made questionnaire. Cronbach's alpha 

was used to assess the reliability of the questionnaire more than 0.7 and validity was 

confirmed by content validity and structural validity. SPSS18 software was used to analyze 

the data. The results of the research show that the use of the Internet of objects has had a 

significant effect on urban transport in Tehran. So that the Internet of objects has a significant 

effect on reducing the cost of transportation in Tehran (r = 0.624), the Internet of objects has a 

significant effect on the decrease of traffic in Tehran (r = 0.841), the Internet of objects has a 

significant effect on improving the safety factor of vehicles In the city of Tehran (r = 0.774), 

the Internet of objects has a significant effect on reducing fuel consumption in Tehra (r = 

0.618), the Internet of objects has a significant effect on reducing air pollution in Tehran (r = 

0.759), Internet of objects has a significant effect On reducing crash and mortality in Tehran 

city( r = 0.544). 

Keywords : Internet Of Objects, Transportation, Reduction Of Air Pollution, Promotion Of 

Safety Factor. 
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