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 نقل هوشمند و حمل های سیستم ارزیابی چارچوب مزایای

 

  چکیده

 نقل و حمل های سیستم پروژه قابل ارزیابی اجتماعی سودآوری ارزیابی برای عملی چارچوب یک مطالعه این 

از  هدف. می شود اجرا چین یشهرستانها از بسیاری در ای گسترده طور به که ،داده است پیشنهاد (ITS)هوشمند 

 مهندسین و دولتی مقامات سوی ازرا  زیادی های مراقبت است که نتیجه شکل به سودکل  اقتصادی برآورد کار، این

واقعیت  در ها داده به دسترسی لحاظ ازبودن  عملی حفظ برای ثابت ابتکار چارچوب .دریافت نموده است نقل و حمل

 ارزیابی مدیریت ی ازمورد مطالعهاین  .است آکادمیک ارزش و دردسترس بودن شرایط در پذیری مقیاس و اجتماعی

 برای گذاری سرمایه .است پیشنهادی روش دادن نشان منظور به پکن در کنترل های سیستم و هوشمند نقل و حمل

ITS ایجاد و ،است آن گذاری سرمایه توجه قابل اهرمی اثر " دهنده نشان که بار بزرگتر شود 20 از بیش دتوان می 

 محدود منابع و خودرو مبلغ افزایش شدت بین درگیری فصل و حل برای موثر راه هوشمند نقل و حمل سیستم

  .است شهر یزمین

 ITS پروژه اقتصادی، سود ارزیابی، چارچوب هوشمند، نقل و حمل:  کلیدی های واژه

 

 مقدمه 1

. متمرکز شده است (ITS) هوشمند نقل و حمل سیستم توسعه و تولید نقل در و حمل در اطالعات فناوری از استفاده

 با یک نقل و حمل سیستم بررسی به باید مردم ، کنترل سیستم و هوشمند نقل و حمل شهری توسعه مدیریت با

 ، بلکهرا است محدود اشیای یا و افراد انتقال هدفدارای تنها  نه نقل و حمل سیستم. بپردازند تر وسیع انداز چشم

با  اجتماعی اقتصادی مزایای بالقوهبه طور  تواند می ITS از استفاده. نیز است و اطالعات انتقال خدمات تحقق برای

 آلودگی و ترافیک ، تصادفات تعداد کاهش ، انسانی نیروی در جویی صرفه جاده ،ظرفیت  بهبود طریق ازارزش را 

 های پروژه از متفاوت ITS بیشتر ظهور، های آوری فن حال برای فقط حال، این با. را تولید نماید زیست محیط



 بینی پیش قابل غیر ITS محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، اثرات ،کافی  تجربیات نداشتن با. است سنتی زیربنایی

ITS عنوان به ها آن پروژه ارزیابی برای هنوز اختیاری روش هیچ. است دشوار آن های هزینه و خطرات تعیین و 

 برای فوری کار یک به تبدیل این مورد خالصه طور به .است نگرفته شکل سنتی ارزیابی نقل و حمل های روش

 ، 2000 سال از. شده است شهری ITS های پروژه سازی پیاده توسط شده تولید تاثیر تحلیل و و تجزیه تحقیق

 ساالنه رشد نرخ متوسط طور به اما ، ٪ 10.91ساالنه  متوسط رشد نرخ با ،است رشد سرعت خودرو به موجودی

 بین درگیری ،2005 سال در ITS سازی پروژه پیاده از پس. است درصد 3.64 تنها پکن در شهری های طول جاده

 این. یافته است کاهش حدودی تا است شهری شده های جاده آهسته رشد و نقلیه وسیله سریع موجودی رشد

. است کرده ایفا تصادفات تعداد کاهش و یانسان منابع در جویی صرفه ها، جاده ظرفیت بهبود در مهمی سیستم نقش

 سرمایه اهرم تولید سیستم این و است شده توجه مورد بسیار ITS اجرای پروژه از حاصل اقتصادی اجتماعی سود

 .شده است مطالعات بیشتر در گذاری

 وانگ پروفسور توسط شهری ترافیک کنترلسود  ارزیابی روش ،پژوهش نزدیکترین مربوط، متون بازیابی طریق از

 ، مثال عنوان عنوان به به سوژو ترافیک فرماندهی مرکز گرفتن نظر در با[. 1] اجرا شد شرقی جنوب دانشگاه از وی،

 این وانگ در پروفسور. صورت داد سیستم سازی پیاده توسط شده تولید فواید مورد دررا  کمی تحلیل و تجزیه او

 [.3] موفق بوده است بسیار نیز خودرو گسیل عامل و[ 2] شهری ترافیک پایدار سیستم توسعه برای پژوهش

 



 

 ITS: چارچوب ارزیابی 1شکل 

 زیر شرح به که هستند ITS وری بهره در مورد تحلیل و تجزیه در یدیگر های ایده دارای داخلی محققان از برخی 

 اتمام از و پس قبل تغییرات طریق از و انتشار ماژول و سوخت، هزینه تاخیر، هزینه جنبه سه به توجه با : است

 سازی دیدگاه شبیه ازرا  ITS های پروژه توسط اجرای شده تولید متعدد های دخالت خارجی محققان[. 4،5] سیستم

 زیرساخت در گذاری سرمایه وری تحلیل بهره و تجزیهبه  محققان، از برخی زمان، همان در[. 6] اند کرده مطالعه

 و تجزیهاشکال  دیگر پژوهشگران [.7] پرداخته اند واقعی های نمونه طریق از ITS پروژه سنتی و نقل و حمل های

 ایجاد نمودند. مربوطه ارزیابی های مدل برای جمع آوری منفعت هزینه تحلیل

 ITS پروژه چارچوب ارزیابی 2

را ارائه  مختلف شرایط درو  ITSهای  پروژه ارزیابی متفاوت در های حل راه و اندازها چشم از برخی فوق مطالعات

 پایین به باال از ساختار کلی در آنها که است این مشکل حال، این با .شود می استفاده ها محدودیت با نموده اند اما

 که وقتی ، بنابراین. اجرا می شوند کل به جز و باال به پایین با روش از بیشتر آنها ، عوض در سازماندهی می شوند و

 برنامه پایین سطح های ویژگییا  ' سیستمکاربردهای  در مختلف ساختارهای دارای کهآید  می واقعی دیگر موارد



 یک در .نیستند کار به قادر آنها ،نماید فراهم را خاص دقیق اطالعات دتوان مین سادگی یا به و ،است ارزیابی برای

 از یک هر نویسندگان این دلیل است که این مورد به .ی می شودتخصص فرد به منحصر موارد در مطالعات این ، کالم

 سعی ما ، آن جای به که حالی در ،به کار نمی برند پکن نقل و حمل هوشمند مدیریتسیستم ارزیابی  ها را برایاین

 .داریم اول وهله در کلی چارچوب ایجاد در

 مزایای برای ارزیابی ITS برای را خود ارزیابی چارچوب باید ما ،ITS ساز و ساخت و طراحی در تجربه با با ترکیب

 استفاده مزایای ارزیابی برای پکن ترافیک مدیریت اداره توسط ارزیابی روش این و اقتصادی ارائه نماییم، و اجتماعی

 شکل در ITS ارزشیابی چارچوب. می گیرد قرار استفاده مورد هوشمند نقل و دستور حمل و مدیریت سیستم از

 . است شده داده نشان.1

می شود  سازی پیاده ITS اینکه پروژه از بعد و قبل ترافیک سیستم مقایسه اجرای برای های شاخص ترین مهم ، اول

 به راحتی به رسمی از منابع توان می را شاخص این شده ، ذکر باال در ارزیابی های روش با مختلف. انتخاب می شود

 اقتصاد ، ترافیک ارتقاء ظرفیت ، ما تحقیق در. باشند آن مفاد مزایای اجرای نشاندهنده تواند می نیز آنها وآورد  دست

 .هستند ITSهای  شاخص تصادفات و کاهش انسانی منابع

 ها شاخص این واحداینرو که  از ،باشد نمی الذکر فوق شاخص نوع سه برای ساده یک اضافه ،ITS سود ارزیابی ، دوم

 افزایشتبدیل شود.  واحد همان با اقتصادی مزایای به باید ها شاخص مشکل، این این حل برای. هست متفاوت

 استفادهآلودگی قرار می گیرد؛  و کنترل ترافیک تراکم ، جاده ساز و ساخت هزینه در جویی صرفه در ترافیک ظرفیت

را  انسانی منابع برای جویی هزینه صرفه تواند می که ،شود قانون مجری مقامات از به کاهش منجر تواند می آن از

 اعمال هوشمند نقل و حمل دستور و سیستم مدیریتکه  یافت چرا خواهد کاهش نیز رانندگی حوادث ،ایجاد نماید

 را کاهش دهد. جادهنماید و تلفات  جلوگیری اقتصادی مستقیم افت از تواند ترافیک می حوادث کاهش و شود، می

 انبار نمودن هر مزیت شاخص محاسبه شود.نهایتاً، مزایای اقتصادی و اجتماعی می تواند از طریق 

 ITS. فرمول هایی برای محاسبه سود 1جدول 



 

 هزینه ساخت حاده در پکن 2جدول 

 

 عوامل انتشار وسیله نقلیه و سرعت متوسط در پکن 3جدول 

 

  ITS اقتصادیمزیتهای  ارزیابی ی:مورد مطالعه یک 3

 های برای سیستم اجتماعی اقتصادی سود تحلیل و تجزیه ارزیابیقابل  یک روش ، ITS ارزیابی چارچوب به توجه با

به  خاصی سیستم این استفاده، از پس. نمود توان استفاده می پکن را شهری هوشمند نقل و حمل مدیریت و کنترل



در  بهبود. است رسیده تصادفات کاهش و ، انسانی جویی نیروی صرفه ، ها بزرگراه ظرفیت بهبود در یدستاوردهای

 کنترل آلودگی و ترافیک تراکم شهری ، های جاده ساز و ساخت هزینه کاهش به کمک تواند می ها بزرگراه ظرفیت

را  جاده ظرفیت بهبود در از ناشی اجتماعی توانیم سودآوری می ما ، جنبه سه این طریق از. نماید زیست محیط

 سطح کاهش بدون ،هستند افزایش حال در سرعت به در پکن موتوری نقلیه وسایل تعداد اگرچه. برآورد نماییم

 می کاهش انسانی منابع هزینه نتیجه در وذخیره می شود  ITS پروژه سازی پیاده به توجه با انسانی نیروی ، خدمات

 ویافته  کاهش توجهی قابل میزان به ترافیک شده حوادث تلفات از ناشی تلفات تعداد ، زمان همان در. یابد

 را با ITS پروژه اجرای از پس شده تولید اقتصادی اجتماعی سود توانیم می ما. شودمی  اجتناباساسی  ازضررهای

 مزایای برای محاسبه هایی فرمول ، باال شده ذکر مورد طبق سه بر. ارزیابی نماییم شد ذکر قبال که جنبه سه

 .است شده داده نشان 1 جدول در اقتصادی

 

 جاده ظرفیت بهبود از حاصل اقتصادی اجتماعی سود 3.1

 های سیستم و پکن نقل و حمل هوشمند مدیریت توسط شده مطرح جاده ظرفیت بهبود ، کل بخش از بخش این در

 جاده ظرفیت بهبود اثر .قرار گرفته اند محاسبه و مطالعه موردکامال  اقتصادی اجتماعی منافع متناظر با آن و کنترل

  .ندارند اقتصادی منافع نظر از در همپوشانی بخشی هیچ کهشود  جدا هم از جنبه سه با تواند می واقع در

شده است. متوسط  محاسبه ٪ 10.91 موتوری نقلیه وسایل متوسط ساالنه افزایش نرخ ، 2008 تا 2000 سال از

 وسایل سرعت افزایش ، ترتیب این . بهاست ٪ 3.64 صرفا ، پکن در شهری های جاده طول افزایش میزان ساالنه

برآورده  شهری جغرافیایی شرایط به توجه با .٪ 7.27 تفاوت با است شهری ی ها جاده از بزرگتر بسیار موتوری نقلیه

 پکنشهری  های جاده. است ممکن غیر ها جاده ساز و ساخت با تنها خودرو موجودی سریع افزایش به نیاز سازی

 نشان 2 جدول. می شوند ها جاده و فرعی های شهرستان و ، جاده شهرستان مرکز ، شهرستان مرکز بزرگراه شامل

 59 پکن در ها جاده شهری متوسط ساز و ساخت هزینه. است ها جاده این متوسط ساز و ساخت های هزینه دهنده

 .محاسبه شده است کیلومتر هر در یوان میلیون



 موتوری نقلیه وسایلیکسان با  باید درصد نظر از شده ساخته تازگی به ای جاده طول که ، ترافیک شرایط حفظ برای

 ITS پروژه اجتماعی اقتصادی مزایای که است معنی بدان که باشد سنتی نقل و حمل های زیرساختهای  حل راه در

 باارزش اجتماعی منافع حداکثر ، جاده ساز و ساخت جنبه از ، خالصه طور به. است کیلومتر 267 قسمت این در

 .است مجموع در یوان میلیارد 15،57 که ، نمود محاسبه توان می را سیستم از برداری بهره زمان از اقتصادی

 

 2007تا  1998. درصد مسافران و وسایل حمل و نقل در پکن از 2جدول 

 

 شاخص هایی برای انتشار وسیله نقلیه موتوری در پکن 4جدول 

 

 میلیون یوان( 100)واحد:  2008تا  2006سرمایه گذاری ها در حفاظت محیطی در پکن از -5جدول 

 

 )واحد:یوان( 2008تا  2003کرایه های نفری در پکن از  .6جدول 

 

 ترافیک تراکم از هزینه 3.2



تجمع غیرعادی توسط  ساالنه اقتصادی افت ، نمود برآورد (UITP) عمومی نقل و حمل المللی بین اتحادیه زمانی که

 در دالر میلیارد 6 و ، لندن در دالر میلیارد 3.5 جمله از ،متوسط طور به دالر میلیارد 500 به در جهان ترافیک

 & Point Research توسط که چین ، ساکنان از زندگی تحرک فهرست گزارش به توجه با [.9] پاریس است

Consultancy Group در خودرو شرکت و Forland 375 ،خودروی موتوری صاحبان انجام شد 2005 سال 

 پرداخت می کنند. متوسط طور به ترافیکتجمع غیرعادی  برای ماه هر در یوان

 جاده ظرفیت بهبود طریق از درصد 13.38 متوسط طور به سفر ، زمان2005 سال در را ITS پروژه اجرای از پس

 ماه هر در خودرو هر در یوان 50=  ٪ 13.38×  است 375 ترافیک های هزینه در کاهش بنابراین،. است یافته کاهش

 سود ،(است شده داده نشان 2 شکل در که همانطور) موتوری خودروی موجودی اساس بر. است متوسط طور به

به  نمود که محاسبه ،(1) فرمول صورت به توان می را 2008 تا 2006 از ترافیک های هزینه در کاهش از اقتصادی

 رسد. می یوان میلیارد 5،7

 شهری محیط آلودگی کنترل 3.3

 [.11] است شده داده نشان 3 جدول در پکن در متوسط طور به سرعت و خودروی موتوری انتشار عوامل بین رابطه

پس  ساعت/  کیلومتر 21.46 به ساعت/  کیلومتر 17.92 از در پکن موتوری نقلیه وسایل  متوسط سرعت ، آمار به بنا

 ،(2 شکل)باری  نقلیه وسایل و خودروها نسبت نتیجه با سازی یکپارچه با افزایش یافته است. ITS پروژه اجرای از

 می ایجاد جاده ظرفیت بهبود توسط که است متوسط سرعت در بهبود دلیل به بهها  آالینده انتشار سهم در کاهش

 آالینده سهم مواد میزان همچنین. است شده داده نشان 4 جدول در آمده دست به و نتایجمی شود  محاسبهشود 

 آالینده انتشار کاهش در موتورط خودرویهای متوس سرعت ارتقاء و اثرات ،[ 12] پکن در موتوری نقلیه وسایل توسط

 ،ITS پروژه از اجرای پس ،4 جدول در شده داده اطالعات با در نظر گرفتن .نشان داده شده است شهری عمده های

 طبق بولتن بر. منتج شده است پکن در شهری های آالینده کاهش ٪ 7.9  متوسط سهم به متوسط در سرعت بهبود

 کل ، پکنزیست  محیط از حفاظت آژانس شده توسط شده منتشر گزارش و یک پکن محیط زیست خارجه امور

 داخلی ناخالص تولید از درصد سهم و ،2008 به 2006 از پکن در زیست محیط از حفاظت در گذاری مبلغ سرمایه



 کنترل برای استفاده گذاری مورد سرمایه از سوم دو که دهد می نشان ها داده.است شده داده نشان5 جدول در

 بوده است. هوا آلودگی

 از که ،(1 جدول شده داده نشان) است گرفته شکل( 2)محاسبه  فرمول یک الذکر، فوق تحلیل و تجزیه اساس بر

 زیست های آلودگی کنترل در ها کاهش هزینه طریق از اقتصادی اجتماعی منافع توانیم به محاسبه می ما آن طریق

 .می رسد یوان میلیارد 3،985 به بپردازیم که ،ITS سازی پروژه پیاده از بعد محیطی

 منافع اقتصادی اجتماعی تولید شده توسط ذخیره منابه انسانی 3.4

 از کل در 1600 ،2008 به 2003 از هوشمند نقل و حمل مدیریت و کنترل تدریجی سیستم پذیرش آمار، به توجه با

 تا 2003 از سرانه دستمزد مورد در 6 جدول.  سال هر در 267 از متوسط با است ، شده حفظ پلیس نیروهای نظر

 .است پکن در 2008

زمانی که سیستم دارای عملیات  مبتنی بر داده های جدول، منافع اقتصادی تولید شده توسط ذخیره منابع انسانی

 میلیون یوان می رسد. 56ه شود که به میزان محاسب 3تدریجی است می تواند با فرمول 

 منافع اقتصادی اجتماعی تولید شده توسط کاهش فراوانی تصادفات ترافیک 3.5

 ( اجتناب از ضررهای اقتصادی مستقیم1)

است که از  2007تا  1998نشان دهنده داده ها از ضررهای اقتصادی مستقیم از تصادفات ترافیک در پکن از  3شکل 

، متوسط ضررهای ساالنه ناشی از 2004 تا 1998ساالنه آماری پکن است. قبل از پیاده سازی سیستم کتاب 

کاهش  2007تا  2055میلیون یوان بعد از تکمیل سیستم از  25.55میلیون یوان بود که به  92.24تصادفات ترافیک 

 یافت.



 

 2007تا  1998ضررهای اقتصادی مستقیم از تضادفات ترافیک در پکن از  3شکل 

 

 2008تا  2003وسیله نقلیه موتوری در پکن از  10000عوارض مرگ در هر  7جدول 

 

 20085تا  2005وسیله نقلیه از  10000تحلیل های مقایسه ای در عوارض مرگ در هر  4شکل 

 

براین منافع یوان در هر سال در متوسط کاهش یافته و بنا میلیون 67با این سیستم، ضررهای اقتصادی مستقیم، به 

میلیون یوان باشد. به صورت تعریف شده در  201اقتصادی اجتماعی باارزش از کاهش در تصادفات ترافیکی باید 



، یک یادداشت درباره مدیریت کار آماری ترافیک، ضررهای 1991در  113وزارت امنیت اجتماعی سند شماره 

ی ها تبدیل شده اند و خسارات برای آسیب های اقتصادی مستقیم توسط ضررهای مستقیم وسایل نقلیه و دارای

 شخصی یا مرگ ها گنجانده نشده اند.

 ( کاهش علت ها2)

است که از کتاب ساالنه پکن  2004تا  1998خودور در پکن از  10000( نشاندهنده عوارض مرگ در هر 7جدول )

 10000مین شده مرگ در هر درصد، یک مقایسه تحلیلی بین عوارض تخ 6.6آمده است. با متوسط افت ساالنه 

نشان داده شده است. با  4در شکل  ITSئ داده های واقعی مبتنی بر پیاده سازی پروژه  2008تا  2005خودرو از 

سال با متوسط  4جان افراد را در  2631این سیستم  2008تا  2005ارجاع به داده ها درباره خودروها در پکن از 

 در هر سال نجات داده است. 526

 سرانه ساالنه بار 20 تاتواند  می قربانی:  است زیر شرح به از تصادفات ناشی میر و مرگ جبران برای فعلی تاندارداس

 در دعوی طرح آن در که را بگیردروستایی  منطقه در خالص درآمد جمع یا شهری مناطق در مصرف درآمد یکبار

 ،2008 تا 2005 سال از پکن در شهری ساکنان تصرف قابل درآمد سرانه خالصه (8) جدول .است شده آورده دادگاه

را جمع  پکن در 2008 تا 2005 از در میر و مرگ واقعیترافیک  تصادفات از یکی و شده بینی پیش بین تعداد تفاوت

 مدیریتو  کنترل های سیستم و سازی پیاده به علت. است شده ذخیره کهقابل ارزیابی  جبران نیز وآوری نموده 

 فرمول در که رسد می یوان میلیارد 1،063به  ذخیره شده غرامتقابل ارزیابی  مقدار پکن، در هوشمند نقل و حمل

 شده است. محاسبه (4)

 

 ارزشمند خسارت جبران 8 جدول

 



 گیری نتیجه 4

 شهری نقل و حمل هوشمند پکن از موردی مطالعه یک ،ITSبرای  ارزیابی چارچوب یک دادن قرار برای جز به

 در مفیدهای  گیری نتیجه از برخی. است شده انجام اقتصادی و اجتماعی کنترل سیستم مزایای ارزیابی و مدیریت

می  اقتصادی و اجتماعی مزایای کنترل های سیستم و شهری نقل و حمل هوشمند مدیریت ارزیابی چگونگی مورد

 ترسیم شود باال تحلیل و تجزیه تواند از

 ITSبرای  اهرمی اثر تحلیل و تجزیه اعتبار( 1)

 2008 تا 2005 سال از پکن هوشمند شهری نقل و حمل مدیریت و کنترل سیستم مورد در کل گذاری سرمایه

 ، است میلیارد 8،یوان  26 حدود ها سیستم اقتصادی و اجتماعی مزایای' تکامل و یوان است میلیارد 1،2 حدود

. است توجه قابل نیز آن گذاری سرمایه اهرم اثر و ،می شود  بزرگ بار 22 از بیش ITS برای گذاری سرمایه بنابراین

 افزایش بین های درگیری فصل و حل برای موثر روش یک هوشمند نقل و حمل سیستم این که است شده ثابت

 و منابع زمینی شهری محدود است.. ساالنه موتوری نقلیه وسایل تعداد سریع

 ها منابع داده ارزیابی از سنجی نظر( 2)

 به یا نشریات و رسمی های سایت وب از توان می را ارزیابی هایی برای شاخص سنتی، ارزیابی های روش از متفاوت 

 سالنامه مدیریت ترافیک، و پکن زیست محیط از حفاظت اداره سایت وب مثال، عنوان به ، آورد دست راحتی به

 طریق از دیگر شهرهای در آن مزایای ارزیابی برای ارزیابی چارچوب این توانیم می ما.  کتاب و انتشار مقاله ، آماری

 استفاده نماییم مربوطهشهرستانهای  اطالعات
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