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 )8-2(بند  سفرها در ITS نقل هوشمند وتحلیل وضعیت حمل

 ونقل هوشمندهاي حملمعرفی سیستم 

قرار داده است،  ریأثت هاي مدیریت ترافیک را نیز تحتشاطالعات در گستره خود رو يفناور مروزها

کاربران استفاده ي ي توسعه ترافیک و برآوردن نیازهامدرن برا يفناوراین اي از به نحو شایسته کهطوريبه

د هاي هوشمنکارگیري سیستم، ایده بهؤثرترین راهکارهاي مدیریت ترافیکجدیدترین و میکی از  .شودمی

امروزي اي براي دستیابی به تحرك پویا و روان در جامعه انداز تازهتواند چشماست که می ITS(1(ونقل حمل

ونقل هوشمند به کمک علوم نوین مانند الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر کمک هاي حملسیستم. ایجاد نماید

ونقل هاي حملسیستم. اندو ترافیک نموده) بار و کاال /مسافر(نقل وعملکرد سیستم حمل به ارتقايشایانی 

 .هستند تأثیرگذارنقل و ترافیک وحملعملکرد وري، ایمنی و بهبود کیفیت افزایش بهرهبر هوشمند 

 :داردنقل دو هدف اصلی وهاي حملسیستم يهوشمندساز

 هاي ثابت و سنتی؛پارامترهاي مطلوب) نسبت به سیستم کردننهیبهوري سیستم (بهره باالبردن  .1

هاي ذهنی و پردازشی در مقایسه با در نیروي انسانی و حذف خطاهاي انسانی و ضعف ییجوصرفه  .2

 رایانه.

ها چاپ میالدي توسط مجمع جهانی راه 2000که در سال  ITS Handbook PIARCطبق تعریف کتاب 

 عبارت است از: ITSشده است، 

اي ههاي اطالعات، ارتباطات و کنترل را براي بهبود عملکرد شبکهونقلی که تکنولوژيهاي حملسیستم

ازي سناي سه مشخصه اطالعات، ارتباطات و یکپارچهونقل بر مبگیرند. ابزارهاي حملمی کاره بونقلی حمل

تري کند تا تصمیمات بهتر و مناسبونقل و مسافران کمک میهاي حملاستوار هستند که به مدیران شبکه

جویی در ها موجب صرفهاز طریق بهبود عملکرد سیستم ITSشرایط موجود بگیرند. ابزارهاي  به باتوجهرا 

ي هاي اقتصادفعالیت ییکاراو افزایش  ستیزطیمح، بهبود کیفیت زندگی، حفظ هاوقت، حفظ جان انسان

 . ]1[شوندمی

نظیر مهندسی ترافیک، هاي گوناگونی از دانش ا زمینهب ITSهوشمند  نقلوحملهاي سیستم دیگرعبارتبه

و ایمنی  ییکاراافزایش  منظوربه، هچصورت یکپاربه بتوانندکه  یمخابرات يهايفناورافزار و افزار، سختنرم

                                                   
1 . Intelligent Transportation System 
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هوشمند حمایت الزم را  نقلوحملهاي سیستم. مرتبط است ،ونقل مورد استفاده قرار گیرندهاي حملسیستم

مل ناوگان حمدیریت ترافیک، عملیات  نظیر ونقلهاي حملدر عملیات سیستمافزایش سطح خدمات  منظوربه

ها و راهکارهاي سازد و در حقیقت گزینهرسانی به مسافران فراهم میو اطالع ونقل عمومی، مدیریت حملکاال

 . دهدمی ارائهونقل هاي سنتی حملجدیدي را براي حل مشکالت سیستم

اطقی در من بیشترهاي ظرفیت ایجادهاي سنتی نظیر روش از طریقسفر  رو به افزایش چالش تقاضايحل 

محیطی با زیست رانهیگسختمقررات  سبببه و یا  اندتکمیل شده سازوکه قبالً از نظر ظرفیت ساخت

حل عنوان یک راهتواند بهمی ITSدر چنین مواردي . نیست کارسازروبرو هستند،  سازوهاي ساختمحدودیت

 عنوان یکونقل هوشمند بههاي حملسیستم. کار رودونقل بهگویی به نیازهاي آینده حملمناسب براي پاسخ

ونقل و ترافیک حل مشکالت حمل منظوربههاي سنتی و رایج حل تکمیلی در کنار روشیگزین و یا یک راهجا

اعات اوج مثالً در س(تواند جایگزین مناسبی براي کنترل تقاضاي سفر این سیستم می. شودکار گرفته میبه

اي هها و شبکهایجاد و توسعه راه هاي موجود و یا تقاضاي سفر ناشی ازدر شبکه) ترافیک، تعطیالت و غیره

ر کاهد، بلکه دونقل هوشمند از میزان تقاضاي سفر نمیهاي حملنکته مهم آن است که سیستم. جدید باشد

سازي و کنترل اطالعات، تقاضا را مدیریت نموده و روان يفناورجا و مناسب، با استفاده از صورت کاربرد به

تنهایی یا در ونقل هوشمند بههاي حملسیستم ، بسیاري از راهکارهايصورتبدین. نمایدترافیک را میسر می

 . تواند در زمینه کنترل ترافیک مؤثر باشدترکیب با راهکارهاي دیگر می

این امکان را به  ITSدر خصوص وضعیت حال حاضر ترافیک شبکه، ابزارهاي  1اياطالعات لحظه ارائهبا 

خوردار شده و تصمیمات تر برهماهنگی مناسب بهتر و تا از اطالعات دهندیها و مسافرین م، سازماننیمسئول

فر، س ییکارابا افزایش ایمنی و  نیهمچن اتخاذ نمایند. و تخصیص منابع ریزي سفرتري جهت برنامهصحیح

، سفرقابلیت الزم براي کاهش زمان از  ITS  طورکلیبه شوند.را سبب مینقل وهاي حملبهبود وضعیت سیستم

،  ITSيهايفناور نیهمچنها و افزایش رضایت کاربران برخوردار است. بهبود جریان ترافیک، کاهش هزینه

به مسافران، پیشنهاد مسیرهاي جایگزین در هنگام وقوع تصادف  بهنگام اطالعات ارائهاز جمله مزایاي زیادي 

فراهم  ونقل عمومیحمل رانندگانبراي کاربران و  راها در تقاطع ونقل عمومیبه حمل دهیاولویت راهکار ارائهو 

هاي خاص) سهولت امدادرسانی در دهی به اتومبیلاولویت لهیوسبهها در بسیاري موارد (این سیستم. کندمی

 .کنندنیز فراهم میمواقع اضطراري را 

                                                   
1 On – Line 
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ل را افزایش نقونقل در صورت عملکرد صحیح، اعتماد مردم به شبکه حملوهاي هوشمند حملسیستم

 یجویصرفه توجهیقابل مقدار ساالنه ،)روزانه سفرهاي عظیم حجم بهباتوجه( مجموعه سازيبهینه با و دهدمی

 .]1[اقتصادي براي مردم و دولت در بردارد

 ونقل هوشمندهاي حملمزایاي استفاده از سیستم 

یر زترین این مزایا در هوشمند در ترافیک مزایاي فراوانی دارد که مهم نقلوحملهاي استفاده از سیستم

 شود.تشریح می

 نقل وافزایش ظرفیت مؤثر سیستم حمل •

 هاي زیر به افزایش کارایی و ظرفیت مؤثر سیستم بخش به کمکنقل هوشمند وسیستم حمل

 کند:نقل کمک میوحمل

 سیستم کنترل چراغ راهنماییها به کمک افزایش حجم عبوري از تقاطع -

اطالعات مربوط به مسیرهاي جایگزین و انتقال ترافیک به  ارائهجلوگیري از تشدید تراکم ترافیک با  -

 مسیرهاي دیگر

 آگاهی از مسیرهاي مختلف باهدفعمومی به مسافران  نقلوحملاطالعات مربوط به سیستم  ارائه -

 ونقل و سهولت کاربران حمل ییجاجابهنقل و تقویت کیفیت ووري سیستم حملافزایش بهره •

وسیستم مدیریت حمل به کمک نقلوحملهاي مختلف تقویت و توسعه ارتباط و انتقال میان روش -

 رسانی به مسافراننقل عمومی و سیستم اطالع

وبندي و مسیر حرکت ناوگان حملاول زمانرسانی درباره خدمات موجود، وضعیت ترافیک، جداطالع -

 ریزي سفر و راهنمایی مسافراننقل براي کمک به برنامه

  ستیزطیمحکاهش مصرف سوخت و کمک به حفظ  •

 و تراکم در شبکه معابر ریتأخکاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهاي آالینده ناشی از کاهش  -

نقل عمومی و کمک وشخصی و افزایش سهم حملکاهش تعداد سفرهاي انجام شده توسط سواري  -

 جویی در مصرف سوخت و نیز کاهش تولید گازهاي آالیندهبه صرفه

 عمومی نقلوحملنقل پایدار از طریق تقویت عملکرد سیستم وتوسعه سیستم حمل -

 نقل وکاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات و بهبود ایمنی سیستم حمل •
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کاهش تلفات، تعداد و شدت  منظوربهوادث، تصادفات و سوانح ترافیکی گویی سریع به حپاسخ -

 تصادفات، جراحات و خسارات مالی

وجلوگیري از تصادفات ثانویه در سیستم حمل منظوربهاطالعات مربوط به تصادفات به رانندگان  ارائه -

 نقل

جوي معابر مختلف  به رانندگان و مسافران در خصوص وضعیت بهنگاماي و اطالعات لحظه ارائه -

 منظور افزایش ایمنی خودروهاي مسافري و باريبه

هاي ثبت تخلف و جلوگیري از تصادفات ناشی از سیستم به کمککنترل سرعت رانندگان در شبکه  -

 عبور از چراغ قرمز

  ریزي، مدیریت و ارزیابیبراي برنامه ITSآوري شده توسط هاي جمعاستفاده از داده •

هاي متنوعی از انواع داده هوشمند، فراهم نمودن مجموعه نقلوحملمزایاي سیستم  ترینیکی از مهم

هاي ها براي عملکرد زیرسیستمنقل و ترافیک است، این اطالعات که برداشت آنومربوط به سیستم حمل

نقل وي حملریزي براتوانند براي اهداف مرتبط با تحلیل و برنامهمی، هوشمند ضروري است نقلوحملمختلف 

 گرفته شوند.  کاره ب

تحلیل عملکرد سیستم  منظوربهآوري شده توسط تجهیزات کنترل ترافیک استفاده از اطالعات جمع -

 ریزي براي عملکرد بهتر سیستم کنترل ترافیکنقل و برنامهوحمل

ریزي در برنامهنقل عمومی براي وآوري شده توسط سیستم مدیریت حملهاي جمعاستفاده از داده -

نقل وبندي و تعیین ناوگان مورد نیاز هر یک از مسیرهاي حملزمینه طراحی خطوط، طراحی زمان

 عمومی

بی ارزیا منظوربههوشمند  نقلوحملهاي مختلف سیستم آوري شده توسط بخشاستفاده از اطالعات جمع

 هاي اجرا شده در سیستمههر یک از گزین ریتأثنقل و وتغییرات اعمال شده در سیستم حمل

 ونقل هوشمندهاي حملمعماري سیستم 

ترین اصل استفاده از این وري، مهممنظور افزایش بهرههوشمند به نقلوحملهاي یکپارچگی بین سیستم

هاي هاي مختلف الزم است پیش از انتخاب نوع سیستممنظور ایجاد هماهنگی بین سیستمها است. بهسیستم

 ها مدنظر قرار گیرد. هوشمند معماري این سیستم نقلوحمل
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طراحی ساختاري براي کل سیستم است که به اجزاي مختلف سیستم  يبه معنامعماري سیستم 

شود. در واقع معماري سیستم مانند تصویري می گفتهها هاي خاص) و روابط بین آنها و سیستم(تکنولوژي

ها را در چارچوب یک سیستم جامع نشان داده و یک تصویر ناست که چندین عضو سیستم و نحوه ارتباط آ

 نماید. ایجاد می آنکلی از 

. در بین اجزا است در به حل مشکالت ناشی از ارتباطایجاد سیستم یکپارچه قابا معماري روشی است که 

 کهينحوبه ،واقع معماري سیستم قادر به تبدیل مفاهیم پیچیده در قالبی آسان جهت درك عمومی است

قادر  نیهمچنهاي بحرانی سیستم مشخص شوند. معماري سیستم و بخش شدههاي فنی مناسب تعیین حلراه

 فهم قابلامکان شناسایی  نیزریزي در خصوص اجرا و گسترش سیستم و هاي تجاري، برنامهبه ایجاد فرصت

 .استسیستم  دکنندهیتهدخطراتی 

 :است هیالسهشمند شامل ونقل هوهاي حملماري ملی سیستممع

نقل هوشمند در وهاي حملهاي درگیر در حوزه سیستمالیه اول: الیه سازمانی که در آن سازمان  .1

ترین سطح از سطوح معماري این الیه در پایین .پردازندقالب یک همکاري مشترك به فعالیت می

 مؤثرهاي گیريسازمانی و تصمیم يهابخشنانیاطم که حمایت استوار و قابل چرا ،شودمی نشان داده

 .شودمی محسوب ITS  هاي کارآمدبرنامه ازینشیپها، آن

ها با سیاست ونقل،هاي مرتبط با حملگذاري سازمانسرمایه توجه الیه دوم: الیه ارتباطی است که با  .2

صورت دهد بهارائه میهاي مختلفی که وزارت ارتباطات براي ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی و برنامه

 هاي ارتباطیبه ایجاد سرویس (الیه سوم معماري) الیه در معماري فیزیکی د. اینآییکپارچه در می

  نماید.یکدیگر متصل می نقل را بهوالیه حمل يپردازد که اجزامی

. است نقلوط میان عناصر وابسته به مدیریت حملبدهنده رواکه نشاننقلی است والیه سوم: الیه حمل  .3

نقل و تجهیزات میدانی وهاي مربوط به مسافران، خودروها، مراکز مدیریت حملزیرسیستم از عناصراین 

خوانده  ترمیناتورخارجی که در مرزها قرار دارند و  يهاستمیساي میان واسطه آن موازاتبهو نیز 

شود، مفاهیم مشاهده می 1-2شکل که در  گونههماننقل ودر الیه حملتشکیل شده است.  شوندمی

 :شودزیر ارائه می بنديدستهساختاري در 

  هاي آنخدمات کاربران و نیازمندي. 1

 داده) هايانیو جر ندهایفرا(شامل  ی. معماري منطق2

 معماري) هايانیو جر زاتیتجه يهابسته ،یکیزی(شامل نهادهاي ف یکیزی. معماري ف3
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 هاي خدمات . بسته4

 شوند:توانند سبب کاراتر شدن معماري سه مورد جانبی زیر می ،ینا بر عالوه

 ها و انجام اصالحاتمنظور استخراج ضعفماري در محیط اجرا بهالف: مع

 نهادهاي اشاره شده در معماري فیزیکی  بهباتوجهنقل ومسافر و کلیه کاربران حملب: امنیت براي 

هاي تجهیزات و اي در گسترش بستههاي ایجابی و توصیهمنظور رعایت چارچوب: استانداردها بهج

 هاي معماري موجود در معماري فیزیکیجریان

 

 
 ونقلونقل هوشمند در الیه حملهاي حملماري سیستممع -1-2شکل 

 

بندي نیازهاي کاربر ونقل هوشمند، پس از جمعهاي حملسازي معماري سیستمتاي اجراییدر راس

 گویی به نیازها تعریف شود.براي پاسخ هاي اطالعات) و جریانندهایفراها (اي از عملکردمجموعهبایستی 

اي از گویی به نیازهاي دستهمنظور پاسخفعالیت است که در سیستم به یک از یدر واقع بیان ندیفراهر  

داراي ورودي خاص، خروجی مشخص و تعریف دقیقی از فعل و انفعاالتی است که بر  و شودکاربران تعریف می
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ادهتعامالت د دیگر يندهایافرتواند با می ندیفراهر شود. گذارد و منجر به تولید خروجی میروي ورودي اثر می

کارشناسان و عوامل اجرایی  وجودنیبااد. شونهاي داده مطرح میدر قالب جریان ته باشد. این انتقال دادهشاي دا

 .شوندمواجه نمی ندهایفرانقل هوشمند هرگز با ودر حوزه حمل

گیرد، سه ونقل و ترافیک مورد توجه قرار میتوسط متصدیان امور حمل عمالًي فیزیکی که در معمار

 ت:قابل طرح اس مسئلهصورت

انسان، سیستم،  ، شاملونقل هوشمند اثرگذارندهاي حملهاي فیزیکی که در سیستمنهاد یا موجودیتالف:  

 .خودرو، جاده یا مرکز کنترل

ونقل و ترافیک مسئولیت و نقش خاصی را بر عهده هبود حملتوانند در راستاي بهاي تجهیزات که میب: بسته 

شوند که هدف مشخصی را دنبال آوري میهاي تجهیزات در تعدادي زیرسیستم جمعبسته .گیرند

هاي ها ممکن است در کنار هم قرار گرفته و یک بسته خدمات ایجاد کنند. بستهکنند. زیرسیستممی

هاي تجهیزات توجه به در زمینه بسته. ران ترافیک خواهند بودخدمات پاسخگوي نیازهاي مختلف کارب

اشد. هاي گوناگونی نقش داشته باین نکته ضروري است که یک بسته تجهیزات ممکن است در زیرسیستم

گروه مرکزي، میدانی (وابسته به معبر)، مسافر  چهارگستردگی در  رغمیعلها خود همچنین زیرسیستم

ستمسیستم یادشده و زیرسی چهارتجهیزات در قالب  هايابتدا بسته ؛ لذابندي هستندو خودرو قابل تقسیم

 .شودارائه میبسته خدماتی  97هاي کاربر، نیازمندي بهباتوجهو سپس  شوندمیبندي هاي مربوطه، تقسیم

 .نمایندتجهیزاتی را مدل می يهابسته انیمهاي معماري که تعامالت ج: جریان 

 نقل هوشمند پرداخته شده است.وهاي حملتري از اجزاي معماري ملی سیستمه توضیح مفصلدر ادامه ب

 خدمات کاربر 

هایی حلتعیین خدمات کاربر است. خدمات کاربر سیستم در حقیقت راه ،ITSاولین گام تدوین معماري 

نیازهاي کشور  بهباتوجهصورت استاندارد و ها را بهد که مؤلفین و طراحان معماري سیستم آندهرا تشکیل می

شرایط  بهباتوجهها دستیابی به آنروش  یاست؛ ولتقریباً در تمام کشورها یکسان  ITSنمایند. اهداف تعیین می

 کشورهاي مختلف متفاوت است. 

، قلیونکه در راستاي برآورده ساختن نیازهاي ایمنی، حمل هستندخدمات کاربر، خدماتی  یطورکلبه

اي ، خدمات کاربر به خدمات ویژهگرید عبارتبهشوند. تعیین می نقلوحملبه  راحتی و سایر نیازهاي مربوط

خدمات داراي این شوند. می ارائهنقل وبرطرف نمودن نیازهاي کاربران سیستم حمل براي شود کهمی گفته
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 هستند:  زیرها و فواید ویژگی

هاي برنامه بر اساسبوده و معموالً  گسترشرفت پروژه قابل خدمات کاربر در مراحل مختلف پیش -

 مختلفی قابل اجرا هستند. 

 . هستندشهري شهري، حومه و درونبسیاري از خدمات کاربر قابل اجرا در کلیه مناطق برون -

 گیرند.ها را در بر میاز تکنولوژي ینبوده؛ بلکه گروهخدمات کاربر وابسته به تکنولوژي خاص  -

 هزینه و فواید خدمات کاربر بسته به سناریوهاي مختلف اجرایی است.  -

 ز خصوصیات با یکدیگر مشترك هستند:در برخی ا ITSخدمات کاربران 

ونقل هر منطقه ساخته ها سیستم هوشمند حملآن به کمکاوّل: این خدمات آجرهایی هستند که  -

هاي هر منطقه با یکدیگر ترکیب شده و اشکال تتوانند بسته به نیازها و اولویشود. این خدمات میمی

 مختلفی از سیستم را به وجود آورند.

توانند با سایر خدمات تشکیل شده که این عناصر می يفناور، از عناصر چندگانه ITSدوّم: هر خدمت  -

 ITSکاربران مشترك باشند. بارزترین مثال عنصر مشترك، مخابرات پیشرفته است که همه خدمات 

 ها و اطالعات به آن نیاز دارند.براي انتقال داده

ها با یکدیگر مشترك هستند، هزینه يفناوردر تعدادي از عناصر  ITSخدمات مختلف  کهییازآنجاسوّم:  -

و منافع خدمات کاربران به سناریوي استقرار بستگی خواهد داشت. براي مثال اگر یک عنصر اصلی 

عات) از قبل وجود داشته باشد، ایجاد یک خدمت جدید تنها اندکی آوري اطال(مثالً مخابرات و جمع

 هزینه اضافی در بر خواهد داشت.

 ITS روند تعیین خدمات کاربر در معماري طورکلیبهدر راستاي تعیین خدمات کاربر باید عنوان نمود که 

استاي تدوین معماري سیستمنماید. بدین ترتیب که در رکشورهاي مختلف تقریباً رویه مشابهی را دنبال می

ی کشور نقلوحملها و مشکالت در این کشورها، پس از بررسی و تعیین محدودیت نقلوحملهاي هوشمند 

نیازهاي تعیین  بر اساسخدمات کاربر  ارائهانجامد، نسبت به خود که در نهایت به تعیین نیازهاي کاربران می

هاي هوشمند گذاري بر توسعه و گسترش سیستمکاربر با سرمایه. پس از تعیین خدمات شودشده اقدام می

هاي مذکور، نسبت به اصالح خدمات کاربر بازخورد از نتایج پروژه دریافتدر مناطق مختلف و  نقلوحمل

هاي معماري ملی سیستمسند نمایند. منطقه موردنظر خود اقدام می ITSپیشنهادي در قالب معماري 

تدوین و خدمات کاربر مورد نیاز کشور در آن سند مشخص  1395ور ایران در سال ونقل هوشمند کشحمل
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 2-2 شکلدر  شدهدادهنشان زیر سند 9که در قالب  ده استشکاربر تعریف خدمات  37تعداد  شد. در این سند

ها توسط هرکدام از آن تأمینکه  هایی استاز نیازمندي اي، مجموعهخدماتاساس تعریف این  اند.ارائه شده

 :از این نیازها عبارتند د.شوهاي کاربر پوشش داده مییکی از سرویس

 نیاز کنترل ترافیک .1

 نیاز مدیریت حوادث .2

 نیاز مدیریت تقاضاي سفر .3

 ايگلخانهنیاز ارزیابی و کاهش خطرات گازهاي  .4

 زرگراهیب - ینیاز هماهنگی در تقاطع ریل .5

 نیاز اطالعات پیش از سفر .6

 نیاز اطالعات در طول مسیر براي راننده .7

 نیاز راهنماي مسیر .8

 پیمایینیاز رزرواسیون و هم .9

 نیاز اطالعات خدمات سفر .10

 ونقل عمومینیاز مدیریت خدمات حمل .11

 ونقل عمومی در طول مسیرنیاز اطالعات حمل .12

 ونقل عمومی و سفارشیملنیاز ح .13

 نیاز امنیت سفرهاي عمومی .14

 نیاز خدمات پرداخت الکترونیکی .15

 نیاز مدیریت اطالعات و بایگانی داده .16

 نیاز ترخیص الکترونیکی خودروي تجاري .17

 اينیاز بازرسی خودکار ایمنی جاده .18

 خودرویینیاز پایش ایمنی و امنیت درون .19

 نیاز پردازش مدیریت خودروهاي تجاري .20

 امنیت مواد خطرناك و پاسخ حادثهنیاز  .21

 ناوگان حمل بار ییجاجابهنیاز  .22

 نیاز مدیریت ساخت، تعمیر و نگهداري .23

 رسانی در شرایط اضطراري و امنیت شخصینیاز اطالع .24
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 نیاز مدیریت خودروي اضطراري .25

 نیاز واکنش به بالیاي طبیعی .26

 نیاز اجتناب از برخورد طولی .27

 نیاز اجتناب از برخورد جانبی .28

 اجتناب از برخورد در تقاطعنیاز  .29

 نیاز بهبود دید راننده براي اجتناب از برخورد .30

 نیاز اقدامات پیشگیرانه قبل از تصادف .31

 نیاز عملکرد اتوماتیک خودرو .32

 نیاز ایمنی انسان .33

 نیاز امنیت انسان .34

 نیاز راحتی سفر براي انسان .35

 نیاز اعمال قانون و جرایم انسانی .36

   .]2[انسان هاي مربوط بهآوري دادهنیاز جمع .37

 

 
 ]2[ونقل هوشمند کشورحمل يهاستمیس يمعمار یمل هاي سندسندزیر -2-2 شکل
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 معماري منطقی 

تا  .تنیاز اس کاربر، مورد خدماتپردازد که براي انجام می هاییتوابع و فعالیت معماري منطقی به تعریف

معنا که نیازهاي سیستم تعیین و  نیبه ااند، کاربر تعیین شده خدماتمعماري منطقی،  فیتألپیش از انجام 

کامل  طوربهاند. در این مرحله، بایستی هدف دقیق هریک از این موضوعات بندي شدهصورت موضوعی دستهبه

یف شده است. تعر "مدیریت ترافیک"هاي کاربر تحت عنوان عنوان مثال یکی از سرویسمشخص شود. به

. در گرفته باشند در نظرمنزله یک عنوان کلی براي چند موضوع مرتبط ممکن است این سرویس کاربر را به

صورت کاربردي چیست. شود که هدف سیستم از ارائه هریک از این موضوعات بهفاز تحلیل، مشخص می

باید  کاربرخدمات  این اهداف بی بهدستیاهایی است که براي خروجی چنین تحلیلی عبارت از مجموعه فعالیت

  .دانجام شو

 اجزاي معماري منطقی -2-2-1

تشکیل شده است.  هاي دادهبانک و هاهاي داده، پایانه، جریان)ندهایفراها (پردازشمعماري منطقی از 

ا تاي متفاوت بسیاري بایستی با یکدیگر همکاري کنند و اطالعاتی را با یکدیگر به اشتراك بگذارند هپردازش

 ذاشتهگ اشتراك به اهپردازش توسطبیانگر اطالعاتی است که ها دادهکاربر به انجام برسد. جریان  یک سرویس

ها و اپراتورهاي ونقل هوشمند، حسگرها، رایانههاي حملسیستم نقاط آغازین و انتهایی براي معماري. دشومی

احسن در معماري فیزیکی ظهور پیدا می به نحوها این پایانههستند. نقل هوشمند وهاي حملانسانی سیستم

 .هستند هاسازي اطالعات ذخیره شده توسط پردازشهاي داده مخازنی براي ذخیرهکنند. بانک

گذرد. شناخته شده می ياز اجزا هاآنهایی هستند که اطالعات با عبور از کشیهاي داده، لولهجریان

گذرند یا بین یک پایانه و یک پردازش ها میپردازند که از میان پردازشمیهایی هاي داده به نمایش دادهجریان

از تجمیع . شودشوند. یک جریان داده با نماد فلش در یک دیاگرام جریان داده نشان داده میمی جاجابه

 د.گیرهاي معماري سطح باال در یک معماري فیزیکی شکل میهاي داده، جریانجریان

به  2انتقال داده از پردازش شماره  دهندهنشانشود، فلشی که می مشاهده 4-2شکل  درگونه که همان

گفته دهد و به کل مجموعه فوق یک دیاگرام جریان داده است، یک جریان داده را نمایش می 1پردازش شماره 

هوشمند و  ونقلهاي حملنیاز براي سیستم هایی در معماري منطقی که توابع مورددیاگرامدر واقع  .شودمی

دهند، دیاگرام جریان داده نام دارند. در این نمودارها کنند را نشان میاطالعاتی که میان این توابع حرکت می

کارهایی را انجام "هایی هستند که توابع یا پردازش هندهدنشانها عالمت استفاده شده است. دایره چهارتنها از 
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چگونه داده در درون سیستم جابجا "دهند جریان داده هستند که نشان می دهندهنمایشها . فلش"دهندمی

داده "این است که در سیستم  دهندهنشانپردازند که هاي داده میخطوط موازي به نمایش بایگانی ."شودمی

. "کنندمرز معماري را معین می"دهند که هایی را نشان میها پایانهمستطیل . همچنین"شودمی در کجا ذخیره

ها کارایی و الزامات جریان ه است، یک سلسله مراتب از این دیاگرامنشان داده شد 5-2شکل  گونه که درانهم

کشد؛ تا جایی ها به تصویر میطریق نمایش توالی آنرا با جزئیات بیشتر، از هوشمند  ونقلحملسیستم  داده

 شوند. یمهاي اولیه و اصلی معرفی که پردازش
 

 
 نماي کلی اجزاي معماري منطقی -3-2شکل 

 

پردازش داده هاي 
2ترافیکی 

پردازش داده هاي 
داده ي پردازش شده1ترافیکی 

جریان داده

داده  ایستا براي پردازش سنسور

بایگانی داده
 

  داده ترافیکیاي از دیاگرام جریان داده براي ذخیره و پردازش مونهن -4-2شکل 
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ایجاد سرویس هاي 
پرداخت الکترونیکی

مدیریت خودروهاي 
ناوگان تجاري

ایجاد کنترل و نظارت بر 
خودروها

ایجاد سرویس هاي 
راننده و مسافر

مدیریت حمل و نقل 
عمومی

مدیریت ترافیک

مدیریت سرویس هاي 
امدادي

مدیریت بایگانی داده ها

مدیریت ساخت، تعمیر و 
نگهداري

خودروي تجاري 
پایه

خودروي پایه

نهاد اقتصادي

ترافیک

سیستم بایگانی 
داده هاي کاربر

تجهیزات بایگانی

سیستم ارتباطات 
از راه دور امدادي

وضعیت خودرو

پرداخت

اطالعات مسیر

درخواست حمل و نقل عمومی

درخواست اولویت

اطالعات مسیر

درخواست پرداخت

درخواست مسیریابی

درخواست عمومی

اطالعات تماس

بایگانی-داده

 
 ونقل هوشمند در قالب دیاگرام جریان دادههاي اصلی یک سیستم حملنمایش پردازش -5-2شکل 

 معماري فیزیکی 

در معماري منطقی ایجاد  هاي دادهها و جریانفرایندگرداگرد  را عماري فیزیکی یک ساختار سطح باالم

هاي گذارد. یک معماري فیزیکی بخشو ساختار فیزیکی (در مقابل عملکردي) سیستم را به نمایش می کندمی

 دنیفراها را جهت دستیابی به دهد و چگونگی چیدمان آنهاي) مختلف را در ارتباط با هم نمایش می(سازمان

هاي ایندهاي تعریف شده در معماري منطقی به موجودیتدر معماري فیزیکی فرکند. عملکردي بیان می

شوند. داده می. به این معنا که گروهی از فرایندها در قالب یک زیرسیستم قرار شودداده میفیزیکی اختصاص 

 مستیرسیز کیشروع و به  ستمیرسیز کیمشخص شده و از  یمنطق يکه در معمار ياداده انیجر ن،یهمچن

تواند یک معماري فیزیکی جریان می .شودیجمع م یکیزیف يمعمار يهاانیدر قالب جر شود،یختم م گرید

ریت هاي مختلف مدیشامل یک یا چند جریان باشد. توسعه معماري فیزیکی ارتباط و تعامل مطلوب بین سازمان

 نماید.ونقل را مشخص میحمل

 ها در چهار بخش: مراکز، حاشیه جاده/دهنده آناجزاي فیزیکی تشکیل بهباتوجه هاستمیرسیزتمامی 

از  نظرصرف ها بیش از آنکهطور کلی، زیرسیستمبه. شوندمیبندي ن تقسیمشبکه معابر، وسیله نقلیه و مسافرا



   

 

 

 

 14صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -2-8

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  15 01

 

هاي تجهیزاتی، پردازند. بستهها میقابلیت سازي توجه کنند به ارائه یک مجموعه اززمان و مکان، به پیاده

 کند.می تفکیک اجرایی اندازه درهایی بخشها را به زیرسیستم

 اجزاي معماري فیزیکی -2-3-1

کیموجودیت •  هاي فیزی

 ها وهاي فیزیکی عبارت از اشخاص، مکانها تشکیل شده است. موجودیتمعماري فیزیکی از موجودیت

 ونقل هستند. در معماري فیزیکی، یک موجودیت، معرفچیزهایی است که سازنده یک سیستم هوشمند حمل

 . استو یا یک پایانه به شرح زیر  رسیستمییک ز

ف ستم -ال ستم و هاسی  هازیرسی
کالس  4در  ها. سیستمها عناصر اصلی ساختار دید فیزیکی از معماري کلی هستندزیرسیستمها و سیستم

 .دروهاي خوهاي مسافر و سیستمهاي میدانی، سیستمهاي مرکزي، سیستمشوند، سیستمبندي میکلی دسته

  .دنشومیبیان هاي مربوطه هاي تجهیزاتی مربوط به هر سیستم در قالب زیرسیستمستهب

 يمرکز يهاستمیس 

 نیراه دارند. ا هیو حاش هینقل لیمسافران، وسا نیآوري و انتشار اطالعات بدر جمع ديینقش کل مراکز

دوم مراکز، پردازش  فهیوظ .شوندیآوري و منتشر مجمع یارتباط زاتیاطالعات توسط انواع مختلف تجه

 خرد و کالن براي تیریمد از یبانیسوم، پشت فهیاست. وظ کنترلی هايدستورالعمل استخراج منظوراطالعات به

 است: ستمیرسیز 10 يدارا يمرکز ستمی. ساست یابیاجرا و ارز ،یگوناگون طراح هايتیفعال

 مرزي بازرسی هاي)، سیستمBIAمرزي ()، مدیریت بازرسی ADMSمدیریت بایگانی داده ( زیرسیستم

)BIS) مدیریت خودروهاي تجاري ،(CVAS( ي)، مدیریت اضطرارEM) مدیریت آلودگی ،(EMMS مدیریت ،(

)، مدیریت MCMS)، مدیریت ساخت و تعمیر و نگهداري (ISP)، ارائه سرویس اطالعات (FMSناوگان حمل بار (

 ).TRMونقل عمومی (حمل )، مدیریتTMS)، مدیریت ترافیک (TASپرداخت (

 یدانیم يهاستمیس 

راه  یعموم میدر امتداد حر ادهیو چه پ هینقل لهیوسچه با  گریمکان به مکان د کیبراي رفتن از  مسافران

که  ها هستندو سازه روهاادهیآهن، پخطوط راه ،یهاي عمومراه شامل راه یعموم میحر نی. اکنندیحرکت م

راه  هیکه در حاش کیتراف شیو پا ترلکن زاتی. تجههستند کیتراف شیکنترل و پا زاتیمجهز به تجه معموالً 
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 يدارا یدانیم ستمی. سشوندمی بنديدسته یدانیم هايستمیدر س رند،گییبرداري قرار مو مورد بهره شدهنصب

 است: ستمیرسیز 5

هاي )، زیرسیستمPMS)، مدیریت پارکینگ (ITSS)، پایانه بین مدي (CVCSخودروي تجاري ( بازرسی

 )TCS( عوارض آوري¬)، جمعSMS)، زیرسیستم نظارت بر امنیت (RSمعابر (

 مسافر يهاستمیس 

ار که خواست اندگردشگرانتجاري و  هینقل لیاپراتورهاي وسا ،یشامل مسافران رفت و برگشت مسافران

به  ویتلفن همراه، تلفن ثابت و راد نترنت،یا قیدسته از مسافران از طر نیراحت و کارا هستند. ا من،یسفرهاي ا

 است:  ستمیرسیز 2 يمسافر دارا ستمی. سشوندمی متصل هوشمند ونقلحمل هايستمیس

 ).RTS) و پشتیبانی از راه دور مسافر (PIASشخصی ( صورتبهبه اطالعات  دسترسی

 خودرو يهاستمیس 

 یاز محل هینقل لیاز انواع وسا یکیافراد با استفاده از  ریسا کنند،یسفر م ادهپی صورتکه به یکسان جزبه

ها، اتوبوس ها،ونیکام ها،لیاتومب ها،کلتیها، موتورسشامل دوچرخه هینقل لیوسا. ندینمایسفر م گریبه محل د

 هیلنق لیوسا ،یعموم هینقل لیوسا ،یشخص هینقل لیوسا عنوانبه هینقل لیوسا. انواع شوندیم هایقطارها و کشت

خودرو  ستمی. سرندیگیامداد و نجات مورد استفاده قرار م هینقل لیوساو نگهداري و  ریتعم هینقل لیوساتجاري، 

 است:  ستمیرسیز 5 يدارا

)، IFE)، تجهیزات میان مدي بار (EVS)، زیرسیستم خودروي امدادي (CVSخودروي تجاري ( زیرسیستم

)، خودرو TRVSونقل عمومی (زیرسیستم خودروي حمل )،MCVSخودروي ساخت و تعمیر و نگهداري (

)VS( 

 پایانه -ب

 يهاستمیهاي کلی را که با سها و محیطبه تعریف مرز یک معماري پرداخته و افراد، سیستم هاپایانه

ها ها و پردازشها و زیرسیستمهاي میان پایانه. واسطکندیهستند مشخص م دادوستدونقل هوشمند در حمل

 هانهایبه پا ینیازمندي عمل گونه¬شده است. اما هیچ فیتعر رانیونقل هوشمند احمل يهاستمیاري سدر معم

ونقل حمل يهاستمیتخصیص داده نشده است. دیدگاه معماري منطقی و معماري فیزیکی براي معماري س

 هستند. یمشابه يهاانهیپا يهر دو دارا ران،یهوشمند ا
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شده بنديتقسیم خودرو و مسافر میدان، مراکز، کلی دسته چهار به هاکه گفته شد، زیرسیستم گونههمان

 .اندشده بنديقالب همین چهار دسته کلی تقسیم در نیز هاپایانه و اند

سته •  هاي تجهیزاتب

یک هاي تجهیزاتی متعددي، مانند قطعات بسته در معماري فیزیکی هابراي ایجاد هریک از زیرسیستم

اند توهاي خدمات باشد. هر بسته تجهیزات نیز میتا پاسخگوي هر کدام از بسته .گیرندپازل در کنار هم قرار می

شامل  ونقلهاي هوشمند حململی معماري سیستمطرح  مجموعاًپاسخگوي یک یا چند بسته خدماتی باشد. 

 .استبسته تجهیزاتی  233

سته •  هاي خدماتب

دهند، خاصی تعلق دارند نمایش می خدماتهایی از معماري فیزیکی را که به بخش خدماتهاي بسته

هاي متعدد، بستهاي شامل زیرسیستم، مجموعهخدماتعنوان مثال بخش کنترل سطح خیابان. یک بسته به

 خدماتدر هر بسته  کنند.است که خدمات مطلوب را ایجاد می اي معماريهها و جریانپایانههاي تجهیزات، 

. هر بسته خدمات زیرمجموعه یک توان عناصر معماري منطقی و فیزیکی مربوط به آن را مشاهده کردیم

هاي هاي خدمات مجموعهبسته در واقعتواند یک یا چند بسته تجهیزات را در بر بگیرد. زیرسیستم است و می

نماید. دآوري میونقل را جهت اجراي یک خدمت گرهاي هوشمند حملمختلف طرح ملی معماري سیستم

 د. انهاي حل آن مشکل طراحی شدهونقلی و رفع نیازمنديهاي خدماتی جهت تشخیص یک مشکل حملبسته

طور که ایران ارائه شده است. همان ITSهاي خدماتی پیشنهادي سند ملی معماري بسته 1-2جدول در 

، اطالعات کیتراف تیریمدمحور، ونقل انسانحوزه حمل 9بسته خدماتی در  97شود، در این جدول مشاهده می

ساخت،  تیریمدونقل عمومی، مدیریت حمل کاالي تجاري، ، ایمنی خودرو، حملسفر، مدیریت اضطرار

 بندي شده است.و مدیریت بایگانی داده دسته ریتعم و ينگهدار
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 ]2[هاي خدماتی ارائه شده در سند ملی معماري ایرانبسته -1-2جدول 

 عنوان بسته خدماتی در معماري ایران عنوان حوزه خدمات
کد بسته 
 خدماتی

 محورانساننقل وحمل

 IR-AHTS01 هشدار به کاربر حین عبور از خیابان
 IR-AHTS02 سوارافزایش دید عقب دوچرخه

 IR-AHTS03 هشدار ایمنی افراد نابینا
 IR-AHTS04 یاب و راهنماسامانه موقعیت

 IR-AHTS05 پذیربه کاربر آسیبدهی چراغ سامانه اولویت

 مدیریت ترافیک

 IR-ATMS01 نظارت بر شبکه
 IR-ATMS02 هاي خودرویینظارت بر ترافیک به کمک داده

 IR-ATMS03 هاي راهنماییکنترل چراغ
 IR-ATMS04 سنجش ترافیک

 IR-ATMS05 مدیریت خطوط پر سرنشین
 IR-ATMS06 انتشار اطالعات ترافیکی

 IR-ATMS07 مدیریت ترافیک یکپارچه در منطقه
 IR-ATMS08 مدیریت حوادث ترافیکی
 IR-ATMS09 اخذ الکترونیکی عوارض

 IR-ATMS10 ايکاهش تولید گازهاي گلخانه
 IR-ATMS11 کنترل روشنایی معابر

 IR-ATMS12 هماهنگی در تقاطع ریل با جاده  
 IR-ATMS13 مدیریت پارکینگ هوشمند

 IR-ATMS14 هاي منطقهمدیریت یکپارچه پارکینگ
 IR-ATMS15 پذیرمدیریت خطوط برگشت

 IR-ATMS16 و اعمال قانون یهشدارده
 IR-ATMS17 مدیریت انسداد مسیر

 IR-ATMS18 محدودیت متغیر سرعت
 IR-ATMS19 مدیریت پویاي خطوط
 IR-ATMS20 عالئم هشدار متغیر

 IR-ATMS21 مسافت پیمایشعوارض مبتنی بر 
 IR-ATMS22 ودروخ -ن هشدار در محدوده مشترك انسا

 اطالعات سفر

 IR-ATIS01 انتشار اطالعات مسافران
 IR-ATIS02 ارائه اطالعات تعاملی به مسافران

 IR-ATIS03 راهنماي مسیر خودگردان
 IR-ATIS04 هدایت مسیر پویا

 IR-ATIS05 خدمات اطالعاتی دهندهارائهریزي سفر و هدایت مسیر بر پایه برنامه
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 عنوان بسته خدماتی در معماري ایران عنوان حوزه خدمات
کد بسته 
 خدماتی

 IR-ATIS06 ونقلهاي حملداده يگذاراشتراكبه
 IR-ATIS07 اطالعات و رزرو خدمات مسافرتی

 IR-ATIS08 پیمایی پویاهم
 IR-ATIS09 دهی درون خودروییعالمت

 IR-ATIS10 بردکوتاهاطالعات مسافر در ارتباطات 

 مدیریت اضطرار

 IR-EM01 هاي اضطراري و اعزام نیرودریافت تماس
 IR-EM02 مسیریابی اضطراري

 IR-EM03 بیسیم صورتبهپاسخ به درخواست کمک 
 IR-EM04 ايخدمات گشت جاده

 IR-EM05 ونقلهاي حملحفاظت از زیرساخت
 IR-EM06 هشدار در محدوده وسیع

 IR-EM07 زودهنگامسیستم هشدار 
 IR-EM08 پاسخ گوئی به بالیاي طبیعی و بازسازي

 IR-EM09 مدیریت تخلیه و ورود مجدد
 IR-EM10 اطالعات مسافر در زمان بالیاي طبیعی

 ایمنی خودرو

 IR-AVSS01 نظارت بر ایمنی خودرو
 IR-AVSS02 نظارت بر ایمنی راننده
 IR-AVSS03 هشدار ایمنی طولی
 IR-AVSS04 هشدار ایمنی جانبی

 IR-AVSS05 هشدار ایمنی در تقاطع
 IR-AVSS06 قبل از برخورد رانۀیشگیپاقدامات 

 IR-AVSS07 بهبود دید راننده
 IR-AVSS08 کنترل طولی پیشرفته خودرو
 IR-AVSS09 کنترل جانبی پیشرفته خودرو
 IR-AVSS10 هاجلوگیري از برخورد در تقاطع

 IR-AVSS11 هدایت خودکار خودرو
 IR-AVSS12 هاي همکار ایمنی خودروسیستم

 نقل عمومیوحمل

 IR-APTS01 ردیابی وسایل نقلیه عمومی
 IR-APTS02 ونقل عمومی در مسیرهاي ثابتحمل
 IR-APTS03 ونقل عمومی بر مبناي درخواستحمل

 IR-APTS04 عمومیونقل آوري کرایه حملمدیریت جمع
 IR-APTS05 ونقل عمومیامنیت حمل 

 IR-APTS06 ونقل عمومیمدیریت ناوگان حمل
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 عنوان بسته خدماتی در معماري ایران عنوان حوزه خدمات
کد بسته 
 خدماتی

 IR-APTS07 ونقل ترکیبیسازي حملیکپارچه
 IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل

 IR-APTS09 دارچراغونقل عمومی در تقاطعات اولویت حمل 
 IR-APTS10 کاويعمومی و دادهونقل شمارش مسافران حمل

 مدیریت حمل کاالي تجاري

 IR-CVO01 مدیریت ناوگان و عملیات متصدیان خودروهاي تجاري
 IR-CVO02 مدیریت حمل بار

 IR-CVO03 ترخیص الکترونیکی
 IR-CVO04 مدیریتی خودروهاي تجاري يندهایفرا

 IR-CVO05 المللترخیص الکترونیک در مرزهاي بین
 IR-CVO06 توزین در حال حرکت

 IR-CVO07 اي خودروهاي تجاريایمنی کنار جاده
 IR-CVO08 ایمنی درون خودرویی خودروهاي تجاري

 IR-CVO09 داري ناوگان خودروهاي تجارينگه
 IR-CVO10 مدیریت مواد خطرناك

 IR-CVO11 تشخیص امنیت و کاهش خطر مواد خطرناك
 IR-CVO12 خودروي تجاريتشخیص امنیت راننده 

 IR-CVO13 پایش تخصیص در حمل بار

مدیریت ساخت، نگهداري و 
 تعمیر

 IR-MC01 ردیابی خودروها و تجهیزات ساخت، نگهداري و تعمیر
 IR-MC02 نگهداري و تعمیر خودروهاي ساخت، نگهداري و تعمیر

 IR-MC03 هاي جويآوري دادهجمع
 IR-MC04 جويتوزیع و پردازش اطالعات 

 IR-MC05 عملیات نگهداري و تعمیر خودکار معابر
 IR-MC06 نگهداري زمستانی

 IR-MC07 ساخت، نگهداري و تعمیر معابر
 IR-MC08 مدیریت ناحیه کار
 IR-MC09 ایمنی ناحیه کار

 IR-MC10 هاي ساخت، نگهداري و تعمیرهماهنگی فعالیت
 IR-MC11 نظارت بر کاوشگر محیطی

 IR-MC12 هانظارت بر زیرساخت

 مدیریت بایگانی داده
 IR-MD01 ونقل هوشمندهاي حملگاه سیستمداده

 IR-MD02 ونقل هوشمندهاي حملسیستم يهاانبار داده
 IR-MD03 ونقل هوشمندهاي حملمجازي سیستم انبار دادة
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 حوزه ارائه خواهد شد. هاي خدماتی هردر ادامه توضیح مختصري در مورد بسته

 محورانسانونقل خدمات حوزه حمل -2-3-1-1

 تقاطع در  ای ابانیاز عرض خ ریپذبیبسته خدمت هنگام عبور کاربر آس نیا: هشدار ایمنی عابران

بسته خدمت با استفاده از بسته  نیدهد. ایالزم را به کاربر م هشدار صورت وجود خطر تصادف

مجاور را هنگام عبور  يعابر، فاصله و سرعت خودروها ابیمکان خودروها و يبر رو شدهنصب زاتیتجه

 رد،یتصادف عابر و خودرو در محدوده خطرناك قرار گ تا زمان کهیدرصورت. کندیم یبررس ابانیاز خ

در  یمختلف مانند هشدار صوت يهاتواند به شکلیم هشدار نیکند. ایهشدار الزم را به کاربر ارسال م

 .ردیبلند صورت پذ يصداها ای مشخصیی لرزش با الگو ،يصورت استفاده کاربر از هندزفر

 کنار دوچرخه  ایدر فاصله خطر از پشت  ییکه خودرویدرصورت :سواردوچرخهعقب  دید شیافزا

دوچرخه  ریمس رییتغ نی. همچندینمایمرسانی به کاربر اطالع خودرو دنیقرار داشته باشد قبل از رس

تا در صورت وجود خطر هشدار الزم  ردیگیمقرار  یبررس مورد در بسته خدمت زیگرفتن ترمز آن ن ای

هشدار  لهیوسبه ای شوددوچرخه اعالم  ينصب شده بر جلو شگریتواند در نمایم هشدار داده شود.

 تیوضع نید. همچنشودوچرخه اعالم  يهارهیلرزش در دستگ ایسوار دوچرخه يهندزفر در یصوت

 نشان داده شود. وي يدائم برا صورتبهتواند یم سوارپشت دوچرخه

 را فراهم ابانیاز عرض خ نایبسته خدمت امکان عبور امن افراد ناب نیا: نایافراد ناب یمنیهشدار ا 

کاله  ایتلفن همراه  ،مانند عصا نایابزار همراه ناب يرو تواندیم خدمت بسته نیا زاتی. تجهکندیم

و  یمنیفاصله ا یجهت بررس ابانیعرض خ ریپردازش تصاو زاتیتجه بسته فهی. وظردیهوشمند قرار گ

و هشدار الزم توسط سامانه به کاربر  ییاست. راهنما نایعابر ناب يبرا ادهیخط عابر پ صیتشخ نیهمچن

 .شود منتقل تواندیم یصوت امیپ ایلرزش  قیاز طر

 مانند  يریپذبیکاربران آس يبرا یبسته خدمات نیا: افراد ناتوان و کودکان يو راهنما ابیتیموقع

ه دارند در نظر گرفت یفراموش ای مریکه آلزا یکسان مانند یناتوان ذهن افراد سالمند، کودکان و افراد

ها را جهت آن ایکرد  ییافراد را شناسا نیا تیتوان موقعیم ستمیس نیاز ا استفاده شده است. با

تواند یم ،همراه افراد یتالیجید يهابا استفاده از فرستنده ستمیس .نمودیی به مقصد راهنما دنیرس

 ایاطالعات مرکز فرد را به مقصد  قیاز طر ایمخابره کند و  يمرکز ستمیس کیرا به  هاآن تیموقع

 .دینما ییامن راهنما هیناح

 يگرهاتوسط شمارش آمدهدستبهاطالعات  بهباتوجه: ریپذبیآسچراغ به کاربر  یدهتیاولو 
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 سواردوچرخه ایعبور عابر  يچراغ برا یدهتیاولو درخواست، نیعابر میدرخواست مستق ای ادهیپ نیعابر

 تیریچراغ راهنما که در حوزه مد تیریخدمت مد بستهشود. میارسال  ییبه مرکز کنترل چراغ راهنما
 .دینمایم يریگمیتصم تیاولو صیعدم تخص ای صیقرار دارد نسبت به تخص کیتراف

 خدمات حوزه مدیریت ترافیک -2-3-1-2

 از: اندعبارتبسته ارائه شده است که  22در این حوزه 

 زاتیتجه ریسا ،یکیتراف يها با استفاده از شناساگرهاداده يآورجمعشامل : بسته نظارت بر شبکه •

 .معابر تیو وضع کیو نظارت بر تراف یدانیم زاتیو تجه ینظارت

نظارت  يبرا نیگزیراهکار جا کیعنوان به :ییخودرو يهاداده به کمک کینظارت بر تراف بسته •

 انیبرد مکوتاه ارتباطات خودرو و مرکز و انیم میسیب عیارتباطات وس وهیبر شبکه معابر با دو ش

 .راه هیو حاش يعبور يخودروها

 و زمان ثابت زمان صورتبهدار چراغ يهادر تقاطع کی: کنترل ترافییراهنما يهاکنترل چراغ بسته •

 .یارتباطي رهایمس بهباتوجهو  يکنترل و نظارت مرکز زاتیبا استفاده از تجه ریمتغ

 ،هاراههشیب همچون ییهارساختیدر ز کیتراف شمارش و سنجش يها: روشکیسنجش تراف بسته •

 کیتراف تیوضع منظور بهبودکنترل به يهابه مدل جیسطح و ارسال نتاهمریغ يهاها و تقاطعپل

 ها. ترساخیز تیوضع بهباتوجه

 ،ییراهنماي هاچراغ یبا هماهنگ نیخطوط پر سرنش تیری: مدنیخطوط پر سرنش تیریمد بسته •

 یمنظور بررسبه خودرو تیظرف صیتشخ يبزرگراه، نصب آشکارسازها کیسنجش تراف زاتیتجه

 .قانون اعمال جهت سیتخلفات به پل یرسانو اطالع نیپر سرنش يانطباق خودروها

انسداد  اتاطالع معبر، کیو تراف تی: انتشار اطالعات مشتمل بر وضعیکیانتشار اطالعات تراف بسته •

 رانندگان يبرا يکاربردي هاهیو توص ياضطرار ياطالعات حوادث، هشدارها ر،یو انحراف از مس

 ییراهنماغ کنترل چرا يهاستمیاز س یبانیپشت :در منطقه کپارچهی کیتراف تیریمد بسته •

 هاها و بزرگراهآزادراه اتیعمل نیب یو با هماهنگ زمانهمصورت هماهنگ به

 کاهشجهت  شدهي زیربرنامه يدادهایرو زیو ن عیوقا تیری: مدیکیحوادث تراف تیریمد بسته •

 ییگوو پاسخ حوادث صیتشخ تیقابل نیکاربران و همچن یمنیا يو ارتقا یونقلبر شبکه حمل ریتأث

 .حادثه نیبه حوادث قبل، بعد و ح

 تیریمد با یبا هماهنگ یکیصورت الکترونعوارض به يآور: جمعیکیاخذ عوارض الکترون بسته •
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 .جهت اعمال قانون سیو پل یمال

 یشخص يخودروهاي اگلخانه يگازها دیتول زانی: نظارت بر مياگلخانه يگازها دیبسته کاهش تول •

 زانیاعمال قانون جهت کاهش م وی تیریمد يندهایفراو اعمال  ییخودرودرون يبا استفاده از حسگرها

 .هاندهیآال

 تیوضعصورت هوشمند بر اساس به ییروشنا يهاستمی: کنترل سمعابر ییکنترل روشنا بسته •

 .روز و وقوع حوادثساعت شبانه ک،یتراف

 لیر هاتقاطعدر  ياکنار جاده زاتیتوسط تجه یهشدارده: با جاده لیدر تقاطع ر یهماهنگ بسته •

قطار،  يبندزمان برنامه بهباتوجه کیتراف تیریآهن و مراکز مدراه اتیعمل نیب یو جاده و هماهنگ

 منجر دهبا جا لیتقاطع ر شدنبستهکه به  گرید شده ینیبشیپ دادیو هر رو ،يو نگهدار ریبرنامه تعم

 .شود

 ارائه و نگیپارک التیبر تسه یکیو نظارت الکترون تیری: مدهوشمند گینپارک تیریمد بسته •

 .یمراکز اطالعات گریدر سطح گسترده به د نگیاطالعات پارک

نگیپارک نیب یاز ارتباطات و هماهنگ یبانی: پشتمنطقه يهاگنیپارک کپارچهی تیریمد بسته •

ونقل حمل تیریمد و کیتراف تیریمد يهاستمیو س هانگیپارک نیب یهماهنگ جادیمنطقه و ا کی ياه

 یعموم

ساعت ایکه در روزها ی به صورت ریپذخطوط برگشت تیریمد :ریپذخطوط برگشت تیریمد بسته •

 یرسدست کنترل یدانیم زاتیکار گرفته شوند با استفاده از تجهصورت جهت عکس بهبه یخاص يها

 .از قبل یرساناطالع و با ریدر مس شدههیتعب یکیالکترون زاتیتجه گریبه خطوط و د یکیزیف

 نامهنییآو اعمال قانون مطابق با تخلفات گوناگون  ی: هشداردهو اعمال قانون یهشدارده بسته •

عبور از  ک،یتراف طرح به منطقه رمجازیاز سرعت مجاز، ورود غ یکشور مانند تخط یورانندگییراهنما

 .داشته باشند ییشناسا تیمختلف قابل يکه به کمک حسگرها یتخلفات ریچراغ قرمز و سا

اشد ب منیا ریغ یکه رانندگ یطیمعبر در شرا يمسدودساز تیری: مدریانسداد مس تیریمد بسته •

، ممنوع شود یستیبا جاده به یکه در آن دسترس يگریهر حالت د ایبوده و  ریمعبر در دست تعم ای

 .کنترل از راه دور ایموانع خودکار و  ایبند و به کمک راه

هت ج معبر کیسرعت در امتداد  ریمتغ تیمحدود می: کنترل و تنظسرعت ریمتغ تیمحدود بسته •

 یکاهش آلودگ ایو  )مه مانند(نامطلوب  طیدر شرا ترمنیا یرانندگ جیترو تر،کنواختیسرعت  جادیا
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 .هوا

به، خاص و کنترل خطوط تیریمعبر، مد کیخطوط  تیریمد تی: قابلخطوط يایپو تیریبسته مد •

 ،یدانیم زاتیتجه از با استفاده هاشانه راه ایو  هاخط اضطرار در تونل ایاتوبوس  ژهیعنوان نمونه خط و

 .ثبت پالك خودرو يهانیدورب مانند یکنترل یکیالکترون زاتیخطوط سربار و تجه یکیزیعالئم ف

به  ایپوت صورکوتاه به يهاامیپ ایدارد عالئم استان به کمک ی: هشداردهریعالئم هشدار متغ بسته •

 طیشرا، سطح جاده طیمعبر، شرا ییوهواآب طیشرا نهیدر زم يرو شیرانندگان درباره خطرات پ

 قابل زودگذرِ در معابر و هرگونه حادثه واناتیمحل عبور ح ایمانند وجود صف، وجود موانع  یکیتراف

 .مشاهده

 صاحباني برا اجباري يهانهیشارژ هز ندیفرا تیریمد: شیمایبر مسافت پ یعوارض مبتن بسته •

مشخص و  زمان تونل در ایمانند پل  التینوع تسه کی ایمعبر  کیاستفاده از  لیبه دلخودروها 

 بهباتوجهنوع خودرو  يمبنا بر تواندیم نهیمدل هز انیم نیشده که در ا مودهیپ يهاتمساف بهباتوجه

 .باشد ریمتغ ،یمحل يریگمیتصم استیس

 ریو سا سوارانهدوچرخ، ادهیعابران پ یی: شناساودروخ -ن هشدار در محدوده مشترك انسا بسته •

 .الزم يو ارائه هشدارها شودیم استفاده زیخودروها ن ر مشتركدر معاب اي کههینقل لیوسا

 خدمات حوزه اطالعات سفر  -2-3-1-3

 ،يآورجمع تیبا قابل کپارچهی ستمیارائه سوظیفه اصلی حوزه خدمات اطالعات سفر عبارت است از 

بسته خدماتی براي این حوزه پیشنهاد  10 اساسنیبرا؛ اطالعات سفر یرسانو اطالع لیوتحلهیتجزپردازش، 

 از: اندعبارتشده است که 

 ،ینقل عموموحمل ک،یتراف تیبسته خدمات اطالعات مربوط به وضع نیا: انتشار اطالعات مسافران •

هوا را  تیفیو ک یجاده، هواشناس يو نگهدار ریساخت، تعم اتیعوارض، حوادث، عمل نگ،یپارک

 زاتیموجود و تجه يهارساختیز قیاطالعات را در سطح گسترده از طر نیکرده و ا يآورجمع

 .کندیم) منتشر نترنتیو ا لیو شبکه موبا ویدارد (مانند راد قرارکاربران  اریکه در اخت نهیهزکم

درخواست مسافر را بر عهده  ارائه اطالعات متناسب با فهیوظ: به مسافران یاطالعات تعاملارائه  •

ر د زیبسته ن نیدهد. ایقرار م يو اریو درخواست مسافر، اطالعات مناسب در اخت ازیدارد و بر اساس ن

 کاربرد دارد. يشهرهر دو حوزه درون و برون

 دهد.یانجام م یکیتراف یآن طیشرا درنظرداشتنرا بدون  ریمس تیهدا: خودگردان ریمس يراهنما •
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 زاتیداده نقشه و تجه گاهیپا محاسبات، ت،یموقع نییتع ،ییخودرودرون يبر حسگرها یبسته متک نیا

 ها ندارد.رساختیبا ز یارتباط چیراننده است و ه یتعامل

 شنهادیه پشبک یفعل طیشرا بهباتوجهرا  شرفتهیپ ریمس تیو هدا يزیربرنامه ک: یایپو ریمس تیهدا •

 . دهدیم

ران کارب يسفر برا يزیربرنامه سفر و نیح ریمس تیخدمات هدا: ریمس تیسفر و هدا يزیربرنامه •

بط با مرت یو اطالعات خدمات یبیترک ریمس کیبرنامه سفر شامل  کیبسته  نیدهد. ایم شنهادیرا پ

 نیکند. ایم دیمسافر را تول يهایتمحدود و هاتیبر اساس اولو )نگیعنوان مثال اطالعات پارکبه(آن 

ائه شبکه ار طیوابسته به شرا یزمان واقع بر اساس ایو  ستایممکن است بر اساس اطالعات ا رهایمس

 .شوند

 ارینقل را در اختوحمل در یاتیبالدرنگ عمل يهاداده: نقلوحمل يهاداده يگذاراشتراكبه •

اطالعات  ریسفر و سا طیشرا ،یکی. اطالعات ترافدهدیمنقل قرار وحمل ستمیس ییمسئوالن اجرا

پردازش  ،يآورجمع یخدمات اطالعات دهندهارائهنقل توسط وشبکه حمل یکنون تیوضع موجود درباره

 نیبد و ردیگینقل قرار موحمل ستمیس ییاجرا مسئوالن اریبسته در اخت نیا قیشده و از طر رهیو ذخ

 .شودیها مسازمان نیبالدرنگ مناسب ب موجب سهولت تبادل اطالعات بیترت

رزرو  نگ،یرزرو پارک در خصوص يشهربسته در حوزه درون نیا: یاطالعات و رزرو خدمات مسافرت •

 .ردیگیهتل و ... مورد استفاده قرار م

 تزایهمان تجه قیطر بسته از نیبه مسافران است. ا ییمایپخدمات هم دهندهارائه: ایپو ییمایپهم •

تواند امکان رزرو خدمت همیم مسافری از اطالعات تعامل يمندبهره يساده مورد استفاده برا يکاربر

 کند. جادیصورت بالدرنگ ارا به ییمایپ

و عالئم  يهشدار مشخص، عالئم يهاعالئم و نشانه: ییدرون خودرو یدهبسته خدمات عالمت •

 یبانیپشت ییخودرودروني هادستگاه لهیوساطالعات به راننده به میارائه مستق قیرا از طر یاطالعات

 است: ریشامل موارد ز بسته نیاطالعات ارائه شونده توسط ا. کندیم

o يهاعالمت ،ییراهنماي هاعالمت چ،یهشدار پ ست،یعنوان نمونه، ابه: ستایا يهاعالمت اطالعات 

 ی.تیهدا يهاو عالمت یاماکن خدمات

o ها، بزرگراه يو ورود یبزرگراه و خروج انیجر یکنون تیعنوان نمونه، عالمت وضعبه: ایپو اطالعات

 .ییوهواآب طیشراي و هشدارها آهنراه-و تقاطع بزرگراه یکنون تیعالمت وضع
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از که  ردبکوتاه یاختصاص ارتباطات رساختیبا استفاده از ز: برداطالعات مسافر در ارتباطات کوتاه •

کند، اطالعات مربوط به یمی بانیبه هم متصل پشت يمربوط به خودروها اریس يکاربرد يهابرنامه

 یارتباطات اختصاص به کمک خدمت نی. در ادهدیمخودروها قرار  نانیسرنش اریرا در اخت يمکان عبور

جاده به مسافر و اطالعات  طیحادثه، شرا اطالعات سفر، يهازمان لیاطالعات بالدرنگ از قب ،بردکوتاه

شود و هر جا الزم یدر مجاورت مسافر انتقال داده م يعبوري به خودروها ياضطرار طیمسافر در شرا

از  ایبرد منتقل و کوتاه یمربوط به ارتباطات اختصاص ياجاده کنار زاتیباشد، اطالعات مزبور به تجه
 شود.می افتیدر زاتیتجه نیا

 اضطرار تیریحوزه مد یخدمات يهابسته -2-3-1-4

 طیشرا تیریمد ،یعموم یمنیمرتبط با ا يهاسازمان دهندهنشان ياضطرار تیریحوزه خدمات مد

 ردنک هیحادثه، پاسخ به بحران، تخل تیریمد لیاز قب ییاست که کارها یمرتبط يهاستمیس ریو سا ياضطرار

 و یعموم یمنیا يونقل براهوشمند حمل يهاستمیس يکاربردها ریو سا تینظارت بر امن )بحران طیدر شرا(

، و هشدار در زمان اضطرار یشخص تیامنحوزه شامل  نیا یسه هدف اصل طورکلیبه .دهندیمرا انجام  تیامن

 .است اماکن هیبه حادثه و تخل ییپاسخگوو  اضطرار يخودروها تیریمد

 اضطرار در ادامه آمده است. تیریاز عملکرد هر بسته خدمات در حوزه مد ياخالصه

 شود:: این بسته شامل موارد زیر میرویو اعزام ن ياضطرار يهاتماس افتیدر •

o عموم مردم يبرا يخدمات مربوط به اعزام و تماس اضطرار يسازفراهم 

o ریدر طول مس ياضطرار يهاتماس افتیدر يمورد استفاده برا زاتیپوشش تجه 

o اضطرار تیریمد يهامستیرسیز ریسا نیب یهماهنگ جادیا 

o یاعزام ياضطرار و خودرو تیریمد ستمیرسیز نیب م،یسیاز ارتباطات ب یبانیپشت 

 ي:اضطرار یابیریمس •

o خودرو تیخودکار موقع صیتشخ 

o ياضطرار يخودروها يایپو یابیریمس 

o يشنهادیپ ریها و اطالعات مسجاده تیوضع ،یکیاطالعات تراف 

o ياضطرار يعبور و مرور خودروها يبرا یخاص کنترل يهاياستراتژ 

o ياضطرار ياضطرار و خودروها تیریمد ستمیرسیبا ز یمراکز مراقبت نیتبادل اطالعات ب 

o ییراهنما يهاگرفتن در عبور از چراغ تیاولو يبرا یبرد اختصاصارتباطات کوتاه يبرقرار 
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o  مجاور يبه خودروها هشداردهندهارسال عالئم 

درخواست کمک از طرف راننده، خودرو، مسافر  بانیپشت: میسیب صورتبه کمکپاسخ به درخواست  •

شود یم يازسادهیاز راه دور مسافر پ بانیپشت ستمیرسیو ز یاطالعات شخص ستمیرسیز لهیوسبهاست که 

 نماید:می نیرا تأم ریو موارد ز

o اطالعات مناسب حادثه يآورجمع 

o  ياضطرار يهامناسب به درخواست دهندگانپاسخمشخص نمودن 

o ییخودرودرون يهاستمیس قیاز طر دهندگانپاسخبه  رسانیاطالع 

 :ياخدمات گشت جاده •

o گشت ينظارت بر خودروها 

o گشت به محل حادثه ياعزام خودروها 

o گشت ياطالعات حادثه توسط خودرو يآورجمع 

o و ... ریو تعم ينگهدار ک،یتراف تیریمد ستمیاطالعات حادثه با س يگذاراشتراك 

 :ونقلحمل يهارساختیحفاظت از ز •

o ینظارت زاتیو ... با استفاده از حسگرها و تجه یتیرینظارت بر پل، تونل، مراکز مد 

o یو کنترل یحفاظت يهاستمیاستفاده از س 

o هاسازمان گریاز د یافتیدر يهاهیتوص ایشده و  افتیدر يدهایتهد یبررس 

o ازیمورد ن یو کنترل یحفاظت ،يبندراه يهاستمیفعال نمودن س 

 : عیهشدار در محدوده وس •

o هشدار به عموم يمسافر برا یخدمات اطالعات يهاستمیاستفاده از س 

o ینقلوحملمراکز  ریارسال اطالعات هشدار به سا 

 :زودهنگامهشدار  ستمیس •

o ياز تکنولوژ یحوادث ناش ،یعیمانند حوادث طب یاحتمال یعیطب ياینظارت بر بال 

o ياطالعات حسگرها بهباتوجهگر هیهشدار و توص يهاستمینظارت بر س ITS  يهاستمیسو 

 يتماس در مواقع اضطرار يهاستمیس ،ینظارت

o شده ییشناسا ياضطرار طیگو درباره شراپاسخ يهابه تمام سازمان یرساناطالع 

 :يو بازساز یعیطب يایبه بال یگوئپاسخ •



   

 

 

 

 27صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -2-8

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  15 01

 

o شوندیم جادیحادثه ا کیکه قبل از  يواکنش اضطرار يهابرنامه یهماهنگ. 

o ثهوقوع حاد نیها در حستمیرسیز نیب ،يو بازساز یعیطب يایبه بال یگوئپاسخ یکپارچگی 

o يایواکنش به بال يبرا یالمللنیبو  یاستان ،يافعال منطقه يمشخص نمودن مراکز اضطرار 

 طبیعی

o شبکه معابر التیخسارت بر تسه یابیارز تیریمد 

 :و ورود مجدد هیتخل تیریمد •

o ورود  تیریو مد یعیطب يایبال لهیوسبه دهیدحادثه هیناح کیعموم مردم از  هیاز تخل یبانیپشت

 هیمجدد به آن ناح

o المللنیبو  يامنطقه ،یاستان نقلوحمل انیدر م هیتخل يهابرنامه یهماهنگ 

o رساندن  به حداکثر يبرا ژهیو يهاياستراتژ ریو سا ییکنترل چراغ راهنما يهايانجام استراتژ

 ریدر طول مس تیظرف

 :یعیطب يایاطالعات مسافر در زمان بال •

o هوشمند نقلوحمل يهاستمیو ورود مجدد به عموم مردم با استفاده از س هیارائه اطالعات تخل 

o يرهایمس سفر در طول ینیبشیپو  یفعل طیموجود، مقصد، شرا هیتخل يرهایارائه اطالعات از مس 

 ارائه شده

o  موجود یعموم نقلوحملارائه اطالعات خدمات 

o يرهایمس بسته و يرهایمس ،ینقلوحمل يهاستمیس بیاز جمله آس یعیطب يایارائه اطالعات بال 

اطالعات زمان  ژه،یوی نقل عموموحمل يهاخاص، برنامه یکیتراف يهاتی، محدودمؤثر یانحراف

 هیو اطراف ناح در داخل ینقل عموموحمل يهاستمیسو عملکرد  یکیتراف طیاز شرا یواقع

 دهیدحادثه

 هاي خدماتی حوزه ایمنی خودروبسته  -2-3-1-5

شده است.  فیتصادفات تعر کاهش يو در راستا یمنیا يارتقا هدف باخودرو  یمنیحوزه خدمات ا

 خطرناك در هنگام يهاتیخودرو و وقوع موقع یراننده، اشکاالت فن يها و خطاهاتیاز محدود یناش تصادفات

 کاهش از بروز سانحه و يریجلوگ ،یمنیحفظ ا ياقدامات الزم برا هیحوزه شامل کل نی. ادهدیرخ م یرانندگ

توان در یرا م یحوزه خدمات نیطور خالصه ا. بهاستخسارات و تلفات واردشده در صورت بروز تصادف  زانیم

 زیرخودرو و جاده کامالً هوشمند به شرح  تیو و در نهادر خودرو، تعامل جاده و خودر یمنیا نیتأم حوزةسه 
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 :نمودي بندگروه

و  خودروی منینظارت بر ا رینظ ییخودرودرون يهاتیتوسعه قابل واسطهبه :در خودرو یمنیا نیتأم •

ا صورت هتقاطعخودرو، ارائه هشدار و کنترل خودرو در یو جانب یراننده، ارائه هشدار و کنترل طول

 .ردیگیم

 ،ياجادهي هاستمیو س ییخودروو امکانات درون زاتیواسطه توسعه تجهبه :تعامل جاده و خودرو •

خودرو  خودکار خودرو در تقاطع، کنترل یمنیچون هشدار ا ییهاتیالزم جهت تحقق قابل يهانهیزم

را  راننده دید بهبود قبل از تصادف و رانهیشگیخودرو، اقدامات پ یمنیا يهمکار ستمیدر تقاطع، س

 ایها و شبکه راه يهادر تقاطعچون کاهش تصادفات  یجیتعامل نتا نیا جهیسازد. در نتیفراهم م

تیمشاهده شده و از بروز موقع قرمز از گذشتن از چراغ یآهن، کاهش تصادفات ناشتقاطع با خطوط راه

 خواهد آمد. به عمل يریخطرناك جلوگ يها

 جهت کیتراف تیریخودرو، جاده و مرکز مد انیو ارتباط مناسب م یهماهنگبا فراهم نمودن  •

 کیتراف تیریمد به توانیشود، میشناخته م زین V2I خودرو و جاده کامالً هوشمند که به مؤثرکارکرد 

کاهش  ،ياقتصاد يوربهره شیافزا رینظ یامر در تحقق اهداف نیخودکار خودرو پرداخت که ا تیدر هدا

 ستمیس ییکارا شیافزا ،یطیمحستیزي هانهیاز تراکم، کاهش مصرف سوخت و هز یناش يهانهیهز
 خواهد داشت. ییبسزا نقش و بهبود زمان سفر ریتأخ زمانمدتنقل، کاهش وحمل

 ونقل عمومیهاي خدماتی حملبسته -2-3-1-6

شرکتز اعم ا یونقل عموممرتبط با خدمات حمل يهاسازمان دربردارنده یونقل عمومحوزه خدمات حمل

 عموم يبرا و راحت عیسر من،یا یونقلمنظور فراهم ساختن حملبه ...و  یرانیمترو، تاکس ،یراناتوبوس يها

ها، ها، ونیتاکسو ثابت  يرهایها و مترو در مسبا استفاده از اتوبوس یعموم یبیسفر ترک کیمسافران در طول 

 یحوزه خدمات نیا بر تقاضا است. یمبتن ینقل عمومودر خدمات حمل يمسافربر يهاآژانس ایها و بوسینیم

 6-2 شکلها در رسانی آنکه عناوین آن به همراه محورهاي موضوعی خدمت مشتمل بر ده بسته خدمات است

 نمایش داده شده است.



   

 

 

 

 29صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -2-8

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  15 01

 

 
 یموضوع يبر اساس محورها ینقل عموموخدمات حوزه حمل يهابسته يبندگروه -6-2 شکل

 

 دهند:ونقل عمومی انجام میحوزه حمل هاي زیر را درها فعالیتطور خالصه این بستهبه

 ها دراستفاده از چراغ ایخودرو و  ابیتیموقع ستمیبا استفاده از س یعموم هینقل لیوسا یابیرد •

 دهندگانارائه به یو ارائه برنامه زمان یونقل عمومبرنامه حمل یروزرسانبه منظورثابت به يرهایمس

 .یرسانخدمات اطالع

شامل اعالم  یعموم هینقل لیدرون وسا ایها و ستگاهیدر ا ینقل عمومواطالعات حملارائه خدمات  •

 .ینقل عموموهنگام برنامه حملبه شیبه مقصد و نما رسیدنعالئم  ،هاایستگاه
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 يآورجمع يهادر مکان کیبا استفاده از پرداخت الکترون ینقل عموموحمل هیکرا يآورجمع تیریمد •

 ای مسافر کارت کیاز  دهدیکه به کاربران اجازه م )هاستگاهیدر ا ایو  یعموم هینقل لیدر وسا( هیکرا

 .ندیاستفاده نما کیپرداخت الکترون گرید يهاوهیش

 هینقل لهیدرون وس زاتیتجه قیاز طر ینقل عمومومسافران و راهبران حمل یکیزیف تیامن نیتأم •

ي هاستمیس ایو  یصوت يهاستمی، س)مداربسته نیمثل دورب( دئویشامل و یمراقبت لیوسا همچون

 ،ینعتصی مواد سم ،ییایمیمواد ش ییشناسا يحسگرها(خطر  يحسگرها لیحسگرها از قب ع،یوقا ثبت

مانند  یعموم يهادر مکان ایو  ایحساس به اش ي، حسگرهاي)پرتو ایو  يانفجار ،یکیولوژیب ،ییایمیش

 ها.ستگاهیسوار و اپاركي هامکان ،ینقل عموموحمل يهاتوقفگاه

 :ردیپذیمصورت  وهیکه به دو ش یبینقل ترکوحمل یخدمات هماهنگ •

o مسافر  یراحت و شیآسا شیافزا منظوربه ینقل عموموحمل يهاآژانس انیچندگانه م یهماهنگ

 در نقاط تبادل سفر

o خدمات  دهندگانارائه  انیو ... م هیکرا ،يبنداعم از زمان ینقل عمومواطالعات حمل عیتوز

 ینقل عموموحمل يهاو آژانس یبینقل ترکوحمل

 باشد: ریز يهادار که ممکن است به صورتدر تقاطعات چراغ ینقل عموموبه حمل یدهتیاولو •

o تقاطع مشخص کیو  ینقل عموموحمل لیوسا انیبرد مکوتاه یهماهنگ 

o ستمیسي کارآمد شیمنظور افزابه کیتراف تیریو مد ینقل عمومومراکز حمل نیب یهماهنگ 

 کیبار تراف شیبدون افزا ینقل عموموحمل
 

ي و زیربرنامه منظوربه ینقل عموموناوگان حمل تیریبه مد یحوزه خدمات نیعالوه بر موارد مذکور ا

 ها،خودرو تیوضع یبررس يحسگرها قیاز طر ینقل عموموحمل لیوسا ریو تعم يخودکار برنامه نگهدار شیپا

 نیمع یعموم ونقلحمل لیوسا صیاز جمله تخص یناوگان عموم يروزانه موجود تیریامر در مد نیپردازد. ایم

 .دینمایشده، کمک م نییتع يرهایبه مس

ي با استفاده از حسگرها ینقل عموموحمل لهیوس کیبه  یو خروج يشمارش مسافران ورود نیهمچن

 جهت محاسبه تیریشده در مورد مسافران به مرکز مد يآورجمع يهاداده و مخابره لهیشده در وس نصب

 زا یمناسب ناوگان عموم صیمنظور تخصها بهستگاهیو اطالعات مربوط به بار مسافر در ا يسوار يهاشاخص

 .شودیمحسوب م یحوزه خدمات نیاقدامات ا گرید
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 يتجار يحمل کاال تیریمدهاي خدماتی حوزه بسته  -2-3-1-7

 خودرو، بار و جاده، اقدام به یبر سه مؤلفه اصل دیبا تأک يتجار يحمل کاال تیریمد یحوزه خدمات

 حمل تیریمد توانی. عالوه بر سه مؤلفه اشاره شده، مدینمایم يتجار يحمل کاال ينظارت و نگهدار ت،یریمد

 محل ،ینقلوحمل يهاشرکت ،يتجار يراننده خودرو رینظ گریرا در سطح دوم به شش مؤلفه د يتجار يکاال

بسته خدماتی براي  13 اساسنیبرا وابسته دانست. یرسانو امور اطالع یحمل، امور مال ریمس ،يریو بارگ هیتخل

 اند.ارائه شده 2-2جدول این حوزه در نظرگرفته شده است که در 
 

 کاالي تجاري هاي خدماتی حوزه مدیریت حملعناوین بسته -2-2جدول 
 عنوان بسته کد بسته

CVO 01 مدیریت ناوگان و عملیات متصدیان خودروهاي تجاري 
CVO 02 مدیریت حمل بار 
CVO 03 ترخیص الکترونیکی 
CVO 04 مدیریتی خودروهاي تجاري يندهایفرا 
CVO 05 المللترخیص الکترونیک در مرزهاي بین 
CVO 06 توزین در حال حرکت 
CVO 07 اي خودروهاي تجاريایمنی کنار جاده 
CVO 08 ایمنی درون خودرویی خودروهاي تجاري 
CVO 09 نگهداري ناوگان خودروهاي تجاري 
CVO 10 مدیریت مواد خطرناك 
CVO 11 امنیت و کاهش خطر مواد خطرناك تشخیص 
CVO 12 تشخیص امنیت راننده خودروي تجاري 
CVO 13 پایش تخصیص در حمل بار 

 

 يهوشمند، از ابتدا نقلوحملي هاستمیس يدر چارچوب معمار يتجار يحمل کاال تیریروند مد

 .است 7-2 شکلبار، مطابق  هیتا تخل يریبارگ
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 بار هیتا تخل يریاز زمان بارگ يبار يخودرو یاتیعمل ندیفرآ -7-2 شکل

 

 حوزه موجود در یخدمات يهابسته یتوسط برخ باال، ریذکر شده در تصو يندهایفرااز  کریه اساسنیبرا

 شوند.میاجرا  ،يتجار يحمل کاال تیریمد

سامانه  کاال در نقلوحملشرکت  کی یبا سرپرست يتجار يحمل کاال ياست که هر خودرو يضرور -

. ابدی لیتسه نفعانيذحمل بار توسط  ندیفرا يریگیتا پ دیثبت نام نما يتجار يحمل کاال تیریمد

 است. ندیفرا نیا یاصل يمجر  CVO01 یخدماتبسته 

 و شهرها يرا برا یمنیو ا یتیامن ،یکیمشکالت تراف ر،یمس صیبدون تخص يبار يحرکت خودروها -

حتمًا  حمل بار يخودروها ياست تا برا ازین نیخواهد داشت، بنابرا به همراه يشهرمناطق برون

حمل  يخودروهابراي  CVO02 یتوسط بسته خدمات ریمس نیارائه ا .شود نییتع یاختصاص يرهایمس

 .شودیحمل مواد خطرناك، اجرا م يخودروها يبرا CVO10و  یبار معمول

توسط دو  افتهیصیتخص ریمس یو بررس افتهیصیتخص ریاز مس يبار ينظارت بر عدم انحراف خودرو -

 لیو تحو يریبارگ يبندعالوه زمانبه. قابل انجام است CVO13و  CVO10و  CVO02 یبسته خدمات

 شود.یم يریگیپ CVO13 یتوسط بسته خدمات زین يتجار يخودروهابار 
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صدور  که مجوز دارد افتیبه در ازیو خروج از مبدأ ن يریبارگ ندیفرااز شروع  شیپ يبار يهر خودرو -

 مواد خطرناكحامل  يخودروها يو برا CVO02 توسط یمعمول يبار يخودروها يمجوز برا نیا

اطالعات سازي هکپارچی ،یمال يهاپرداخت زانیم نییتع نیهمچن رد،یگیانجام م CVO10 توسط

شیپ دییمنظور تأبه یونقلحمل يهااطالعات راننده، خودرو و شرکت یصادره و بررس يمجوزها

 است. قابل انجام CVO04 الزم جهت حمل بار و صدور مجوز توسط يازهاین

 يبار يخودروها یبازرس ،يتجار يدر حمل کاال تیامن شیمنظور افزابه ندهایفرا نیتریاز اساس یکی -

از  یکی. ردیگیم صورت یاندک يهابا تفاوت يشهرو درون يشهردر دو حوزه برون ندیفرا نی. ااست

 نیمربوط به تضم ت،یو امن یمنیا نیمنظور تضمبه یبازرس ندیفرابا  یخدمات يهابسته نیترمهم

هر  يکه برا ردیگیانجام م CVO11 که توسط است حمل مواد خطرناك يخودروها تیو امن یمنیا

 ياجرا يمرز يشهرها يبرا يشهردرون . در حوزهاست يضرور يشهرو برون يشهردو حوزه درون

 یطوالن يهابه توقف ازیبار در مرزها بدون ن ییجاجابه منظور نظارت بربه CVO05 یبسته خدمات

 .استمدنظر  يبار يخودروها

 ریو تعم يساخت، نگهدار تیریمد -2-3-1-8

 ونقلحملي هارساختیمعابر و ز ریو تعم ينگهدار شامل ریو تعم يساخت، نگهدار تیریمد یحوزه خدمات

 ،نبنداخیو  برف چون یعیدر صورت بروز وقا یکیتراف يعاد تیبه وضع هاآنها و بازگرداندن تونل و هاپل رینظ

 شدن در مسدود ایمرده، تنه درختان شکسته و  واناتیح رینظ یخارج يایاشوجود  لیمسدود شدن راه به دل

و  حسگرها منظور نیاست. بد ریو تعم ينگهدار زاتیخودرو و تجه یدو مؤلفه اصل قیراه، از طر ریاثر تعم

 و بر پرداختهیی به نظارت و شناسا ،یطیمح شگریپا ییخودرودرون يحسگرها ایو  ياکنار جاده زاتیتجه

 ریتعم وي ساخت، نگهدار يهاتیفعال عیمنظور تسربه ییاجرا يو سازوکارها ندهایفرا، هاآن یاساس خروج

 ور امو يریگیحوزه را به انجام و پ نیخدمات ا توانیمعابر م ریو تعم ي. عالوه بر نگهدارشودیم یفراخوان

 زاتیتجه خودروها و ریو تعم يکار، نگهدار هیو کارکنان ناح يکار مناطق یمنیا نیتأم رینظ يگرید يهاتیفعال

. دانست و سطح جاده، وابسته يجو طیاعم از شرا یطیمح طیشرا يهاهو انتشار داد يآورجمع ر،یساخت و تعم

 نشان داده شده است. 3-2جدول ی در بسته خدمات 12در قالب  ،یحوزه خدمات نیا
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 هاي خدماتی حوزه ساخت، نگهداري و تعمیربسته -3-2جدول 
 عنوان بسته خدماتی  کد بسته
MC01  ،نگهداري و تعمیرردیابی خودروها و تجهیزات ساخت  
MC02 نگهداري و تعمیر خودروهاي ساخت، نگهداري و تعمیر 
MC03 هاي جويآوري دادهجمع  
MC04 توزیع و پردازش اطالعات جوي 
MC05 عملیات نگهداري و تعمیر خودکار معابر 
MC06 نگهداري زمستانی 
MC07 ساخت، نگهداري و تعمیر معابر 
MC08 مدیریت ناحیه کار 
MC09 ایمنی ناحیه کار 
MC10 هاي ساخت، نگهداري و تعمیرهماهنگی فعالیت  
MC11 نظارت بر کاوشگر محیطی 
MC12 هانظارت بر زیرساخت  

 

 بهبود تردد، کاهش مصرف ،یمنیا يارتقا ،ياقتصاد يوربهره شیدر تحقق اهداف افزا یحوزه خدمات نیا

حملي هارساختیونقل و بهبود حفاظت از زحمل ستمیس ییکارا شیافزا ،یطیمحستیز يهانهیو هز سوخت

 :اندشده فیتعر ریچهارگانه ز يهااهداف گروه نیبه ا یابیمنظور دستاست. به رگذاریتأث یعموم ونقل

 ریو تعم يساخت، نگهدار يهاتیفعال یهماهنگ تیریمد -

 یزمستان ينگهدار اتیعمل تیریمد -

 يمناطق کار تیریمد -

 ریو تعم يساخت، نگهدار ،يجو يهاداده عیو توز يآورجمع تیریمد -
 

 شده است. داده شینما 8-2 شکلگروه در  4 نیگانه به ا 12 یخدمات يهانگاشت بسته
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 یموضوع يبر اساس محورها ریو تعم يساخت، نگهدار تیریخدمات حوزه مد يهابسته يبندگروه -8-2 شکل
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 داده یگانیبا تیریمدهاي خدماتی حوزه بسته -2-3-1-9

 يبرا هاداده یگانیبا ازمندین گریبزرگ د ستمینقل هوشمند هر کشور مشابه با هر سوحمل يهاستمیس

را  نقلوحملی کپارچگی ران،یا ینقلوحمل يهاداده یگانی. بااست يزیرو انجام برنامه ندهایفرااصالح  ،یابیارز

ستمیبا س مرتبطي هامنظور داده نیبه ا. سازدیممنطقه به منطقه را هماهنگ  يریگمیو تصم دهیبهبود بخش

و محافظت  يآورجمع نقلومرتبط با حمل يهاو شرکت رانیا يها و شهرهانقل هوشمند در جادهوحمل يها

 قیو تحق اتیعمل ل،یتحل هیتجز ،يزیربرنامهمصارف  يبرا یخصوص ای یشوند تا توسط کاربران مختلف دولتیم

 .و توسعه استفاده شوند

 از: اندعبارتهاي خدمات این حوزه بسته

 هوشمند نقلوحمل يهاستمیس گاهداده -

 هوشمند نقلوحمل يهاستمیس يهاانبار داده -

 هوشمند نقلوحمل يهاستمیس يمجاز انبار داده -

 هتوج در کشور مورد ستیبامیها و نحوه تحقق آن گریکدیسه بسته خدمات به  نیاتصال ا يراهکارها

 خدمات يهابسته از کینقل هوشمند، هروداده در حمل یگانیبا تیریمد یدر سند مل طورکلیبه. ردیقرار گ

اطالعات از منابع  يآورجمع فهیوظ )تحت پوشش ییایمنطقه جغرافی (صورت جداگانه در ابعاد متفاوتبه

 يکاومحصوالت داده دیو تول گزارش هیها، تهآن لیوتحلهیتجزت، اطالعا یگانیبا ،ینقلوحمل ریغ ای ینقلوحمل

و  یدولت يهامحصوالت به ارگان عیتوز و يادوره يهاها، آمار، نمودار و گزارشنقل شامل کاتالوگوحمل

 را بر عهده دارند. یقیو اشخاص حق یردولتیغ

 يهاسازماني را در ابعاد خردتر و برا باال فینقل هوشمند وظاوحمل يهاستمیگاه س: داده1سطح  •

 آورد.یکوچک فراهم م

 عمل کرده )استان کی يبرا(تر هوشمند در ابعاد کالن نقلوحمل يهاستمیس يهاانبار داده :2سطح  •

 کند. یگانیکرده و با يآورکند اطالعات مربوط به هر استان را جمعیو تالش م

 يمجاز صورتبهنداشته و  یکیزیف تیهوشمند ماه نقلوحمل يهاستمیس يمجاز انبار داده :3سطح  •

 ماتیتصم يالزم را برا يهاها را فراهم کرده و گزارشپراکنده در استان ITS يهاانبار داده نیارتباط ب

 کند.یم نیتأم يکالن کشور
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 شناخت وضعیت شهر شیراز 
هاي مورد بررسی و تحلیل نحوه سیستمترین گام در هر مطالعه، شناخت وضعیت فعلی اولین و مهم

 نیهم بهاست.  مؤثرگیري درست بینی در آینده نیز به تصمیمها است. بررسی عوامل قابل پیشعملکرد آن

 .شودونقل هوشمند شهر تهران پرداخته میهاي حملمنظور در این بخش به بررسی وضعیت موجود سیستم

 شیرازونقل هوشمند شهر شناخت وضعیت موجود حمل 

و اطالعات مربوط به  گیردمورد بررسی قرار می شیرازشهر ونقل هوشمند حملهاي در این بخش سیستم

 شود. ها ارائه میهریک از این سیستم

 نظارت تصویري سامانۀ -3-1-1

 دهیعدد رس 208به عدد  رازیش يرینظارت تصو يهانیتعداد دورب 1398 رماهیشده تا تارائه يآمارها بنا بر

نیبا دورب يپوشش معابر شهر یتجمع شیافزا يدر راستا راز،یش يساله سوم شهردارپنج برنامۀاست. بر اساس 

قلمداد شده است و طبق برنامه موجود تا سال  نیدورب 460از  يبرخوردار ،وضع مطلوب ،يرینظارت تصو يها

از  ریسطح شهر، تصاو يرینظارت تصودر سامانه  محقق خواهد شد. يرینظارت تصو نیتعداد دورب نیا 1402

 نیا يهاتیمز نیتر. از مهمشودیمنتقل م کیو به مرکز کنترل تراف افتیدر يرینظارت تصو يهانیدورب

 ک،یو حجم تراف زانیم نییتع همچون یکیتراف يهايبردارجهت بهره يریثبت اطالعات تصوتوان به میسامانه، 

 .]3[اشاره کردتقاطعات و ...  يبندزمان يسازنهیبه
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 ]3[رازیشهر ش ینظارت نیدورب 120 یپراکندگ -1-3شکل 

 
، ADSL ارتباطات رینظ يگرید يهاوهیش م،یسیب یاز بستر ارتباط يرگی عالوه بر بهره ریاخ ياسالهدر 

 ارتباطات با هر هی، کلالمقدوریحت یستیاست که با یهیاستفاده قرار گرفته است. بد و ... مورد فیبر نوري

 کیو مرکز کنترل تراف يرینظارت تصو زاتیتجه ،هااي مابین دوربینصورت برخط و بدون هیچ وقفهاي بهشیوه

برق  نیجهت تأم يدیخورش يهاسامانه، استفاده از سلول نیدر ا گرید تیبرقرار باشد. از نکات حائز اهم رازیش

در  یسزائهکمک ب دینور خورش قیخود از طر ازیمورد ن يانرژ نیکه عالوه بر تأم است زاتیتجه ازیمورد ن

 نام برد. پاك ينرژا عنوانبهاز آن  توانیمداشته و  طیمح يهوا یو عدم آلودگ یزگیپاک

 گرید جیا نتاب يرینظارت تصو جینتا بیترک ر،یپردازش تصو ع،یوقا تیریمد ندیفرابهبود ذکر است  الزم به

فاوا،  يبه کاربران با همکار یکیاطالعات تراف یرساناطالع کپارچهیو نظام  ، بهبود نظام اعمال قانوناگرهحس

 توجه بیشتري دارد.به  ازیبخش ن نیدر ا

 ترافیکی وقایع ثبت سامانه -3-1-2

 يرینظارت تصو يهانیدورب مشهود توسط عیوقا ۀیکل و گزارش يریگیثبت، پ، يزیربرنامه ،سامانه نیدر ا

مازاد در معابر،  يایاشمعابر،  ياختالف سطح و ناهموار ،یگرفتگمثل آب یعیوقا .ردیپذیسطح شهر صورت م

تصادفات، ازدحام  ،یورانندگییراهنماو تخلفات  يدر حوزه خدمات شهر ییامداد، نجات و موارد اجرا ق،یحر
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در  یکیافمنجر به انسداد تر ينقص خودروها ،یکیتراف زاتیتجه يو نگهدار ریبه تعم ازیمسافر، مشکالت و ن

ها به ارگان مربوطه پس از ثبت وقایع، گزارش آن. است يریگیسامانه قابل ثبت و پ نیدر ا ونقلحملحوزه 

 .]3[دشوارائه می

استخراج و اقدامات  يشهر زیخمشکالت شهر و نقاط حادثه ،سامانه نیاز ا يریگبر اساس گزارش نیهمچن

اطالعات  سامانۀ ۀیپاسامانه، استقرار آن بر  نیا يهایژگیو نیتر. از مهمپذیردآن صورت میجهت رفع  الزمم

. ندشویثبت م یاطالعات مکان يهاسامانه يهاو عارضه هاهیال يبر روشده وقایع ثبت ۀیکل) است. GIS( یمکان

وب  همچونبه شهروندان  کیتراف تیوضع یرسانخدمات اطالع ارائهجهت  رسامانهیز نیچند يسامانه دارا نیا

 )،VMS( يرخب ریمتغ يتابلوها ریتصاو دیولتبه متخلفین)،  يارشاد امیجهت ارسال پ( لیموبا افزارنرم ک،یتراف

 وجود دارد. زین انامهیو را امکیپ قیحوادث از طر یرساناطالعامکان  نیاست. همچن زمان سفر و ... نیتخم

توسط  رمجازیغکردن خودرو در محل تخلف مانند پارك ریتصاو ،سامانه نیبخش از ا کیدر عالوه بر این، 

 .]3[شودیم مهیو اعمال جر دییتأ یورانندگییراهنماتوسط افسر  تیدر نهاو  ییاپراتور شناسا

 سامانه مکانیزه ثبت تخلف سرعت -3-1-3

کنترل هوشمند  اتیرا در عمل یونقل هوشمند نقش اصلحمل يهاسامانه شرفته،یپ يامروزه در کشورها

را به  نیقوان يها و اجراسامانه نیتنها نقش نظارت بر عملکرد ا سیو پل ندینمایم فایا کیو نامحسوس تراف

دو بخش تخلف از سرعت مجاز و تخلف  هاي کنترل هوشمند درسامانه ثبت تخلفات در معموالًعهده دارد. 

از  نقطهسهدر  1384سال  درسنج سرعت يهانیدورب نیاولدر شهر شیراز . ردیگیقرمز صورت م عبور از چراغ

نیتعداد دوربشهر شیراز  ITSهاي هوشمند گزارش مطالعات سامانه بنا برشدند.  ياندازچمران راه دیبلوار شه

 نیدورب 94 یپراکندگ 2-3شکل  .رسیده است 200 به عدد 1399سال  انیتا پا رازیثبت تخلف سرعت ش يها

و  کنندیرادار عمل م صورتبه یسنج فعلسرعت يهامستی. سدهدیرا نشان م شهر شیرازکنترل سرعت در 

 زیزمان و سرعت را ن کیو متخلف به تفک يعبور يخودروها آماراز سرعت، نمودار  یثبت تخلفات ناش عالوه بر

 .ندینمایثبت م
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 ]3[رازیشهر ش سنجسرعت نیدورب 94 یپراکندگ -2-3شکل 

 معابر ترافیکی وضعیت رسانیاطالع -3-1-4

سطح شهر و  يرینظارت تصو يهانیاز دورب یافتیبا استفاده از اطالعات در رازیش کیمرکز کنترل تراف

 3-3شکل . پردازدیم )VSMپیام متغیر خبري ( يتابلوها يرو یکیبه ارائه اطالعات تراف عیثبت وقا سامانۀ

امکان وجود دارد که  نیا نیهمچن .دهدیرا نشان م رازیشهر ش يخبر ریمتغ امیپ بلويتا 10 موقعیت مکانی

 موقعیت مکانی 4-3شکل به کاربران نشان داده شود.  کیتراف تیاعالم وضع يتابلوها ياطالعات مزبور بر رو

 دهد. یرا نشان م کیتراف تیاعالم وضع يتابلو 27
 

 
 ]3[رازیشهر ش ينماامیپ يتابلو 10 یپراکندگ -3-3شکل 
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 ]3[رازیشهر ش یکیتراف تیاعالم وضع يتابلو 27 یپراکندگ -4-3شکل 

 کنترل تقاطعات  يسامانه هوشمند مرکز -3-1-5

 SCATS اطالعات  يآورجمعاست که با  ییراهنما يهاچراغ يکنترل هوشمند مرکز يهااز سامانه یکی

 شیدر ب 2010سامانه تا سال  نیدهد. ایرا انجام م ییراهنما يهاچراغ يبندسطح معابر، زمان يگرهاااز شناس

سامانه از  نیدر ا شده است. يسازادهیپ رانیاز جمله ا ایکشور دن 240شهر در  1440تقاطع از  33200از 

که در اطراف خود  شودیخودرو استفاده م کی طیمح یبیتقر اندازةبه  ،شکل مربع ییالقا يهامیرشته س

و عبور  افتهی رییتغ دانیم نیا آن شدت يبا عبور خودرو از رو دهند،یم لیتشک یسیالکترومغناط يهادانیم

 ای يریشناسگر خودرو اعم از تصو لهیوسبههر تقاطع  یو بازده کیتراف زانی. مشودمی دهدا صیخودرو تشخ

تقاطع انتخاب و  يبندزمان يسازنهیجهت به يبندزمان نتری شده و مناسب يرگی اندازه ،ییالقا يهاحلقه

 تیوضع یرساناطالع تیقابل ي، دارامرکز کنترلسامانه عالوه بر ارسال اطالعات تقاطع به  نی. اشودیاعمال م

 کاهش ستم،یس نیاستفاده از ا يای. مزااستلحظه به مرکز کنترل  در هر ییراهنما يهاگرها و چراغحس یخراب

هاي عات سامانهمطابق با گزارش مطالهوا است.  یدر تقاطعات، زمان سفر، مصرف سوخت و آلودگ ریتأخ

و مورد استفاده بوده  رازیتقاطع از شهر ش 5سامانه در  نیا 1400ونقل هوشمند شهر شیراز تا سال حمل

 يسالهپنج يبر اساس برنامهالزم به ذکر است  .در دست اقدام بوده است گریتقاطع د 27 در آن سازيادهیپ

تقاطع  45به  SCATSبه  مجهز يهاتعداد تقاطع 1402است که تا سال  مقرر شده رازیش يسوم شهردار
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 .]3[برسد

 پارکینگ مکانیزه مدیریت سامانه -3-1-6

 ی. در نگاهاست رازیش یعموم يهانگیتردد خودروها در پارک زهیمکان تیریطرح، مد نیا يهدف از اجرا

و استفاده از  نگیکارت مهمان پارک ایقابل شارژ  يخودروها در هنگام ورود با استفاده از کارت شهروند یکل

منظور هب زیو عکس خودرو ن الكپ ریهنگام تصو نیشوند که در ا نگیوارد پارک توانندیم يخوان ورودکارت

 زمانمدتبا بازگرداندن کارت  زنی خروج هنگام در. شود یم رهیپردازش پالك به همراه اطالعات کارت ذخ

 نی. اشودینشان داده م متیق شگرینماتابلو  يمبلغ قابل پرداخت بر روصورت خودکار محاسبه و هاستفاده ب

 نگیپارک یفعل تیظرف نیهمچن. شودیپرداخت م ينقد ایو  یکیصورت الکترونهب ایاز شارژ کارت کسر  ایمبلغ 

 اطالع شهروندان منظوربه شدهنصب نگیبه پارک یمنته ابانیو خ يکه در ورود شگرینما ياتابلوه يبر رو

 .شودیداده م شینما

تحت  رازیدر ش نگیپارک 22 ،1399ونقل هوشمند شهر شیراز تا سال مطابق با گزارش مطالعات حمل

 هانگیهمه پارک يبرا زهیمکان زاتیاست، تجه یبخش خصوص اریدر اخت نگیپارک 84و  يتملک شهردار

  است. صورت گرفته يزیرکار برنامه نیا يبرا ای شدهنصب

 نی. اه استصورت گرفت زهیمکان صورتبه رازیش يشهردار نگیپارک 3 زی، تجه1399 بهشتیتا ارد

طبقه  6در  یطالقان نگیپارک نگ،یواحد پارک 280 تیطبقه با ظرف 5در  تیهدا نگیشامل، پارک هانگیپارک

 يهانگیکه از پارک یهروندانپارك، بودند. ش يفضا 500طبقه با  7نشاط در  نگیخودرو و پارک 550 تیظرفبا 

و  افتیخودکار از دستگاه در صورتبهرا  نگیدر واقع بدون حضور اپراتور، کارت پارک کنندیاستفاده م زهیانکم

 يافزاربانک نرم جادی. اکنندیپرداخت م کیالکترون صورتبهرا  نهیمتوقف و هز نگیخودرو را در پارک یراحتبه

مبلغ  زانیم شینما ،شگرینما يتابلو قیاز طر هانگیپارک تیظرف مشاهدهوها، آمار ورود و خروج خودر يبرا

 .]3[است زهیمکان ستمیس نیا يهاتیقابل گریشدن خودروها، از دو اسکن انیپرداخت مشتر

 سامانه مکانیزه دوچرخه -3-1-7

شمار ونقل به حمل حوزةکارشناسان  توجه موردئل شهر از جمله مسا یدر مرکز اصل کیحل معضل تراف

 تیحائز اهم يکارهااز جمله راه یشخص يخودروها نیگزیعنوان جاهراستا استفاده از دوچرخه ب نی. در ادیآیم

 رازیش يسوارسامانه دوچرخه ردارد. د هاندهیآالدر کاهش  يادیز ریتأث ،یجسم تیاست که عالوه بر جنبه فعال

  شود.استفاده می» دودیب«تلفن همراه  اپلیکیشناز 



   

 

 

 

 43صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -2-8

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  15 01

 

آژانس دوچرخه نموده  زهیسامانه مکان ياندازاقدام به راه رازیش يشهردار کیمرکز کنترل تراف ن،یهمچن

طرح عمدتًا  نیخواهد شد. ا يسازادهیاهللا پ دانیو م نیامام حس دانیم ،ينماز ستگاهیسامانه در سه ا نیاست. ا

و ثبت اطالعات ها عودت دوچرخه یل ووحت زهیاست و کنترل مکان یسامانه اشتراك دوچرخه برق با در رابطه

اشاره  ریبه موارد ز توانیطرح م نیا يایمزا گری. از ددیآیسامانه به شمار م نیا یاصل فیاز جمله وظا يمشتر

 :]3[کرد

  يونقل شهرروش حمل کی عنوانبهاستفاده از دوچرخه  يسازفرهنگ -

 زند)  خانمیکرشهر (بولوار  یدر مرکز اصل یکیکاهش بار تراف -

  شتریشهروندان با داشتن تحرك ب یسالمت شیافزا -

  يمصرف انرژ يسازنهیو بهها ندهیکاهش آال -

   یبرق يهاامکان استفاده از دوچرخه -

 يافزارصورت نرمهها ببت دادهامکان ث بهباتوجهبر عملکرد سامانه  شترینظارت ب -

 سامانه مدیریت هوشمند مترو -3-1-8

فارس  یتوسط شرکت صنعت رازیمترو ش) BMS( هاهوشمند ساختمان تیریاسکادا و مد يهاستمیس

 هوشمند مترو است. يهابخش گریاز د الکترونیک پرداخت. تاساسکات توسعه داده شده 

 سیستم اسکادا •

 ستمیداده س يآورو جمع پایشکنترل،  راز،یش يقطار شهر کیخط  ياسکادا ستمیس ياندازهدف از راه

 .است رازیاحسان در غرب ش دانیتا م رازیاهللا در شرق ش دانیاز م لومتریک 5/24طول این خط با  یرسانبرق

 )BMS( هاهوشمند ساختمان تیریمدسیستم  •

 يکنترل از راه دور، اجرا نیو همچن ونیاتوماس رازیش يقطار شهر کیخط  BMS ستمیس نیتأمهدف از 

 تیریداعمال م تاًیو نهابه شرح زیر  یکیو الکترومکان یبرق زاتیتجه تیمختلف و مشاهده وضع يوهایسنار

 :است بانیو مرکز فرمان پشت یفرمان اصلدر مرکز  خصوصبه يمصرف انرژ

 ستمیو س يو ادار یفن يهاکشش، اتاق يهاپست نگ،یپارک ها،ستگاهیتونل، ا هیتهو يهاستمیس -

 ساختمان  هیتهو

  یبرقپلهآسانسور،  يهاستمیمرکز فرمان س -

  هاي سطحیآوري آبجمع يهاستمیس -
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  ینشانآتش هايپمپمربوطه و  يو دمپرها قیحر ياطفااعالم و  يهاستمیس -

  ییروشنا يهاستمیس -

 خودکار  ۀیکرا يآورجمع يهاستمیس -

 PA یاعالم عموم يهاستمیس -

 مرکز فرمان و دپو موتورخانه يهاستمیس -

 رانیاتوبوس مدیریت سامانه -3-1-9

بخش ؛ شوندیم میبه دو بخش اجرا شده و در دست اقدام تقس یراناتوبوس تیریمربوط به مد يهاسامانه

 یکنترل دست زیو ن هیپرداخت کرا يها است که تاکنون فقط برااتوبوس يشده رونصب يهااول شامل کنسول

از  یافتیناوگان بر اساس اطالعات در تیریمد يهاستمیقرار گرفته است. بخش دوم شامل س مورداستفادهخط 

در دست برنامه رازیدر ش )BRT( عیسر یراناتوبوسسامانه  عالوهبه .استست که در دست اقدام هااتوبوس

 .]3[نشده است هیته يهنوز برنامه هوشمندساز زیسامانه ن نیاست که درباره ا يزیر

 سامانه پرداخت الکترونیک -3-1-10

 یانکب نیخدمات نو هئارا يو منعطف در راستا نانیقابل اطم ع،یامن، سر يبستر عنوانبه يکارت شهروند

 یشهر در کشور است که گام نیاول عنوانبه رازیشهر ش. شده است یشهروندان طراح یرفاه عموم منظوربهو 

انک ب تیبلو کارت  يروندکارت شه رشیپذ يبرداشته و فضا يخدمات شهر نمودن یکیالکترونبزرگ در راه 

 یکیپول الکترون فیخرد خود فراهم نموده است. عالوه بر ک يهاپرداخت شهروندان در یراحت يرا براشهر 

 زیبانک شهر ن تیبلاستفاده دارد، کارت  تیقابل یرندگیپذ يفضاها هیاست و در کل یبانک یکارتکه  بانک شهر

 يسهولت پرداخت خرد را برا يونقل شهرحمل يبوده و در فضا يکاغذ تیبل نیگزینام جایب یکارت عنوانبه

ها و مترو بانک شهر در فاز اول در سطح اتوبوس یکیالکترون تیبلپول و کارت  فیک. آوردیشهروندان فراهم م

به  زین ...و  ياهیپارك حاش ،یتاکس لیپرداخت خرد مرتبط از قب يفضاها هیکل جیتدربهو  شده یاتیعمل رازیش

توانند در کل کشور یبانک شهر م یکیپول الکترون فیشهروندان با استفاده از ک. ندشویسامانه مذکور مجهز م

انجام دهند.  یسادگبهخرد خود را  يهاشده است، پرداخت جادیپول ا فیک رشیپذ تیقابل که ییو در فضاها

 یکیپول الکترون فیو کارت ک يشتاب نقد يهادوگانه کارت يبا کاربر يکارت شهروند افتیجهت در نیهمچن

 رازیدر شهر ش تیبلکارت  عیو توز ارائهمخصوص  يهاباجه هی. کلندیمراجعه نما رتوانند به شعب بانک شهیم

که به  ییهافروشگاهبانک شهر را ارائه نموده و در  کیالکترون تیبلاتوبوس و مترو، کارت  يهاباجهمشتمل بر 
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شهر  بانک کیکترونال تیبلپول و کارت  فیژ کامکان شار زین هستندبانک شهر مجهز  یفروشگاه يهاانهیپا

 .]3[استفراهم 

 سامانه اطالعات سفر -3-1-11

 را آن و است نموده مسیریاب افزارنرم توسعه به اقدام GoogleMap فاوا با استفاده از اطالعات ،رازیدر ش

هنگاممعابر به شبکۀو  ادهیعابر پ يهاپل بهباتوجهکند. نقشه مزبور یارائه م https://map.shiraz.ir آدرس در

 يبرا است؛ ذکرقابل. مطلوب نیست GIS نیسنگ یفراخوان لیافزار به دلرمن سرعت این شده است. البته يساز

نقشه  دیافزار جدنرم نیتوسعه داده شده است که ا دیافزار جدنرم کیمترو  يبرداردر سازمان بهره یابیریمس

  نشده است. يسازپارچهکی یرانبا اتوبوس زین

اند. ارائه انجام نداده ونیزیتلو و،یراد يرو کیو تراف ریمس یرساناطالع يبرا یفاوا و مرکز کنترل اقدام

 .]3[انجام نشده است یهنوز اقدام کنیدر دستور کار فاوا است. ل زین چندزبانهاطالعات 

 حمل بار تیریسامانه هوشمند مد -3-1-12

 رازینقل بار در سطح شهر شوهزار خودرو در حوزه حمل 80از  شیشده بانجام يبرآوردها بر اساس

اند. شده یدههزار خودرو سامان 8به  بیهستند اما تا به امروز قر تیدر حال فعال یررسمیغو  یرسم صورتبه

 نیا ریمسي موجود در هاشلاز چا یکیها سپرده شده و ينقل بار به شهرداروحمل تیریبه موجب قانون، مد

 يبرا یاز رانندگان رغبت ياریشد بسیبود که باعث م ییهانهیو هز ریپاگودست يندهایبحث فرآ هب یدهسامان

 يبرا يرحضورینقل بار امکان پرداخت غوجامع حمل تیری. سامانه مده باشندنداشت ينام و همکارثبت

 يبرداربهرهاشتغال و  ت،یفعال يهاصدور پروانه رینظ یدر آن خدمات وحمل بار فراهم آورده است  انیمتقاض

 توانندیم انهیهوشمند و را يهایگوشبا  یراحتبهاز کاربران  کی. هر شودینقل ارائه موحمل يهاشرکت يبرا

 را انجام دهند.  نامثبت ندیفرا

را  ندیفرا نیبرگ دارد و اربا قیسوخت به رانندگان از طر هیدر اختصاص سهم ینقش مهم ستمیس نیا

 يهاتیاز قابل نی. همچنردیپذیصورت م نهیهز نیترو عادالنه کرده و مراحل انجام آن با کم قیو دق لیتسه

 و صدور باربرگ تردد اشاره کرد.  يسازو فرهنگ یآموزش رفاهی، يهادر حوزه یتوان به خدماتیسامانه م نیا

شدن پنجره واحد رانندگان ییپنجره واحد است. با اجرا جادیا شمندسامانه هو نیا يهاتیمزاز  گرید یکی

و  نهیهز نیآنان با کمتر يهااخذ پروانه ندارند و درخواست يمختلف برا يهابه مراجعه به سازمان يازین گرید

 . ردیپذیزمان ممکن صورت م نیترصرف کم
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 پل و تونل هوشمند هايسامانه -3-1-13

شده است.  ياندازراه يرینظارت تصو ستمیو س )جت فن( هیتخل ستمیس راز،یش يهااز تونل يدر تعداد

چرا  .شودیتهران احساس م شیاین -ر هوشمند مشابه تونل و پل صد يهابا تونل يتفاوت معنادار، حالنیباا

 تیریو مد يخبر ریمتغ يهاامیپ ر،یسرعت متغ ع،یخودکار وقا ییخودکار، شناسا ییکنترل سرعت، روشنا که

 .]3[مورد توجه نبوده است رازیش هاينلتوتونل در 

 هاي درخواست خودروسامانه -3-1-14

هاي سنتی از سالیان دور آژانس هستند کهو سفارشی  ونقلی خودروهاي دربستییکی از مدهاي حمل

ین همچناند. ها را بر عهده داشتهبه تقاضاي مربوط به آن تحت نظارت سازمان تاکسیرانی وظیفه جوابگویی

صورت مستقیم تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی فعالیت هاي تاکسی تلفنی که بهسامانهبخشی از سفرها با 

هاي مربوط به آن و فراگیر . در چند سال اخیر با گسترش اینترنت و زیرساخته استشدکردند انجام میمی

اندازي شده هاي جدیدي براي درخواست خودرو سفارشی راههاي همراه هوشمند، سامانهشدن استفاده از تلفن

سامانه درخواست خودرو است که در چندین  نیتربزرگو  نیترمعروفاست. در سطح جهانی اپلیکیشن اوبر 

 از این نوع سفرها را به خود اختصاص داده است. یتوجهقابلکشور جهان فعالیت دارد و سهم 

مقبولیت  مروربهاند و اندازي شدهراه کشورهاي مرتبط با این حوزه در چند سال گذشته در استارتاپ

جز هب اشاره کرد. توان به اسنپ و تپسیمی شیرازدر شهر  هااند که از جمله آنپیدا کرده باالیی در بین مردم

منظور درخواست به .دفعال هستن نیز کشور شهرهاي سایر درو  هستند خصوصی بخش به مربوط افزارهانرم این

و مقصد سفر مشخص شده و درخواست ثبت  از نصب اپلیکیشن، مبدأ افی است پسها کخودرو در این سامانه

 أمبدترین خودروهاي موجود یک خودرو درخواست را قبول کرده و به سمت از بین نزدیک بیترتنیابهشود. 

ها این است که بعد از سفارش، نوع خودرو، شماره پالك آن و کند. از نکات مثبت این سامانهسفر حرکت می

دهد. می اطمینان خاطرشود که همین امر به مسافران راننده و همچنین هزینه سفر نمایش داده میمشخصات 

ها این سامانه لهیوسبههمچنین در طول سفر امکان مشاهده مسیر حرکتی بر روي تلفن همراه وجود دارد. 

 .دهدکاهش میز پول نقد را که استفاده ا دهامکان پرداخت آنالین هزینه سفر، عالوه بر پرداخت نقدي فراهم ش

 )مفایخودروها (س یفن نهیمعا کپارچهی یسامانه مل -3-1-15

تتوسط تس یندگیآال زانیو م هاخودرو وبیسنجش عسامانه ملی یکپارچه معاینه فنی خودروها با هدف 

اندازي شده است. اطالعات قابل ارائه این سیستم راه (در صورت تأیید) یفن نهیمعاو صدور مجوز  زهیمکان يها
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 از: اندعبارت

 .مجوز تردد هستند يداده و دارا انجام ها راکه تست ییها و نوع خودروهاشماره پالك -

 خودروها وبینوع ع -

 مجوز و فاقد مجوز يدارا يتعداد خودروها -

اطالعات پالك هایی نصب شده و در راستاي توسعه این سامانه در هر یک از مراکز معاینه فنی دوربین

یابد. سپس از طریق اینترنت براي هاي گیرنده مستقر در هر مرکز انتقال میشود و به سیستمبرداشت می

اگر اطالعات خودرو  بیترتنیابهشود. سامانه مرکزي سیمفا ارسال شده و با مرکز داده پلیس ناجا کنترل می

هاي الزم نیز بار دیگر اطالعات براي شود. بعد از انجام کنترلمنطبق باشد در مراکز معاینه فنی پذیرش می

 شود.مرکز ارسال شده و در پایگاه داده ذخیره می

 مشخصات کلی سامانه سیمفا عنوان شده است. 1-3جدول در 
 

 سیمفاسامانه مشخصات کلی  -1-3جدول 
 مدیریت ترافیک بنديدسته

 تمامی مراکز معاینه فنی کشور سطح پوشش
 نامشخص اطالعات شیافزارخ ن

 مفایس افزارنرمنام 
 نیآنال هاداده گاهیپا نحوه انتقال به

 Sql server یبانک اطالعات
 اینترنت یشبکه ارتباط

 نیدورب استفاده مورد زاتیتجه
 وزارت کشور مرکز کنترل

 ناجا سیتابید گرید يهاسامانهارتباط با 

 شیرازر شه دراقدام ریزي یا برنامه دست در هوشمند ونقلحمل هايسامانه گرید -3-1-16

در دست  هايمانهاسفهرستی از  2-3جدول  ITSونقل هوشمند هاي حملبر گزارش مطالعات سامانه بنا

 .]3[دهدمی نشان 1400 سال تا را شهر هوشمند ونقلحمل ریزي یا اقدامبرنامه
  



   

 

 

 

 48صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -2-8

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  15 01

 

هاي ریزي شهر شیراز بر اساس مطالعات سامانهدست برنامهونقل هوشمند در هاي حملسامانه -2-3جدول 
 ونقل هوشمند شهر شیرازحمل

 توضیحات سامانهنام  ردیف

هاي هاي احجام گردشمحاسبه میزان تردد خودروها در تقاطع، ثبت تخلفات، شمارش تقاطع شیسامانه هوشمند پا 1
 مختلف

پارك مکانیزه مدیریت سامانه 2
 NFCهاي هوشمند استفاده از تگ ايحاشیه هاي

به کاربران،  یرساناطالعمنظور هاي تلفن همراه بهکارگیري برنامهها و بهاستفاده از داده رانیاتوبوس رسانیاطالعسامانه  3
 مدیریت هوشمند ناوگان

4 
سامانه مدیریت مکانیزه 

 رانیتاکسی

ارسال داده به مرکز بر اساس مسافت و زمان با  میتنظ تیبا قابل يالحظه یابیرد
منطبق با  یکیپرداخت الکترون، WiFi بانیو پشت GPRS یمخابرات رساختیزاستفاده از 

مجهز به  متریتاکس ،جلو و عقب) خوانکارت( رازیشهروند شهر ش يکارت اعتبار
 یتیریمد يهاارشگزو ارائه  تیرینظارت، مد ل،یجهت کنترل، تحل افزارنرم ارائۀ، چاپگر

5 
 رسانیاطالع و مدیریت سامانه

 ترافیکی وضعیت هوشمند
 خشک رودخانه کنارگذرهاي

 ارسال اطالعات کامل وقایع ترافیکی و وضعیت عملکردي کنارگذرها در دو سمت رودخانه
دوربین، ارائه اطالعات مسیر پیش رو به شهروندان  19به مرکز کنترل ترافیک توسط 

احت سیم و فیبر نوري به مسگیري از شبکه ارتباطی بیتابلوي دیجیتال، بهره 21توسط 
لحظه شده از کنارگذر و نمایش وضعیت بهآوري، پردازش تصاویر جمعلومترمربعیک 90

 یکیوضعیت تراف

نترل محدوده طرح سامانه ک 6
 ترافیک

هاي کنترلی، استخراج پالك اصلی محدوده طرح ترافیک به دوربین دروازة 8تجهیز 
 خودروهاي متخلف و صدور برگ جریمه

توسط ، پارك دوبل و ... غیرمجازاز جمله توقف در محل  ابانیخ هیتخلفات حاشثبت  اریسامانه ثبت تخلفات س 7
 خودروهاي متخلف و جریمهدر سطح شهر  یزندر حال گشت سیپل يخودرو

 شیرازشده در شهر اجرا یخدمات هايبسته 

مطالب ارائه شده در  بهباتوجهو  -2ونقل هوشمند در بندهاي حملپس از شناخت معماري ملی سیستم

شده در هاي خدماتی اجراستهبتوان وضعیت ونقل هوشمند شهر شیراز، میهاي حملدرباره سیستم -1-3بند

هاي بسته 3-3جدول  منظور ابتدا در نیبه همهاي مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داد. این شهر و سامانه

هر سامانه ممکن است  مشخص شده است. شیرازهاي اجرا شده در شهر خدماتی مرتبط با هر یک از سامانه

 هاي مورد نظر بستهیک یا چند بسته خدماتی را پوشش دهد. البته این بدان معنا نیست که تمام ویژگی

خدماتی توسط سامانه پوشش داده شده باشد و ممکن است ایرادات موجود در سامانه سبب اجراي ناقص 

 هاي خدماتی مشخص شده باشد. اهداف بسته

واضح مشخص  طوربه هاي اجراشده از هر سامانهبسته منظور درك بهتر کمبودهاي موجود، الزم استبه

 یخدمات بسته کاستفاده از ی که تأکید شود الزم گرید بار نمایش داده شده است. 3-3جدول شود که در 

 در این ارتباط وجود داشته باشد. ییهاضعف است ممکن و ستین آن کاملي اجراي معنابه
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 شیرازونقل اجرا شده در شهر هاي هوشمند حملهاي خدماتی مرتبط با هر یک از سامانهستهب -3-3جدول 
 توضیح بسته شماره بسته خدماتی نام سامانه ردیف

 يریسامانه نظارت تصو 1
IR-ATMS01 نظارت بر شبکه 

IR-MC12 هانظارت بر زیرساخت 
IR-EM05  ونقلهاي حملزیرساختحفاظت از 

 یکیتراف عیسامانه ثبت وقا 2

IR-ATMS01 نظارت بر شبکه 
IR-ATMS06 یکیانتشار اطالعات تراف 

IR-MC12 هانظارت بر زیرساخت 
IR-ATMS16 و اعمال قانون هشداردهی بسته 
IR-ATMS08 مدیریت حوادث ترافیکی 
IR-ATMS17 مدیریت انسداد مسیر 

IR-MC10 هاي ساخت، نگهداري و تعمیرهماهنگی فعالیت 
 و اعمال قانون یهشدارده IR-ATMS16 مکانیزه ثبت تخلف سرعت سامانه 3

 یکیتراف تیوضع یرساناطالع 4
 معابر

IR-ATMS01 نظارت بر شبکه 
IR-ATMS20 عالئم هشدار متغیر 
IR-ATMS06 یکیانتشار اطالعات تراف 

 پرداخت الکترونیک سامانه 5

IR-APTS04 ونقل عمومیآوري کرایه حملمدیریت جمع 
IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل 
IR-ATMS09 اخذ الکترونیکی عوارض 
IR-ATIS07 اطالعات و رزرو خدمات مسافرتی 

 مدیریت پارکینگ هوشمند IR-ATMS13 گنیپارک زهیمکان تیریسامانه مد 6

 هوشمند مدیریت  سامانه 7
 یراناتوبوس

IR-APTS01 ردیابی وسایل نقلیه عمومی 
IR-APTS02 ثابت يرهایدر مس یونقل عمومحمل 
IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل 
IR-APTS04 یونقل عمومحمل هیکرا يآورجمع تیریمد 

کنترل  يسامانه هوشمند مرکز 8
 ییراهنما يهاکنترل چراغ IR-ATMS03 تقاطعات

 انتشار اطالعات ترافیکی R-ATMS06 رسانی سفرسامانه اطالع 9
IR-ATIS04 هدایت مسیر پویا 

 ونقل عمومی بر مبناي درخواستحمل IR-APTS03 سامانه درخواست خودرو 10
IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل 

سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی  11
 خودروها

IR-ATMS10 ايکاهش تولید گازهاي گلخانه 
IR-AVSS01 نظارت بر ایمنی خودرو 

 ايکاهش تولید گازهاي گلخانه IR-ATMS10 دوچرخه زهیمکان تیریسامانه مد 12

 مترو تیریمدهوشمند سامانه  13

IR-MC12 هارساختینظارت بر ز 
IR-APTS02 ثابت يرهایدر مس یونقل عمومحمل 
IR-APTS04 یونقل عمومحمل هیکرا يآورجمع تیریمد 
IR-EM05 لونقحمل هايترساخیحفاظت از ز 

 مدیریت حمل بار IR-CVO02 حمل بار تیریسامانه هوشمند مد 14
 هانظارت بر زیرساخت IR-MC12 هوشمند تونل و پل يهاسامانه 15
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 اي خدماتی اجراشده در شیرازهبسته -4-3جدول 
 کد بسته خدماتی عنوان بسته خدماتی در معماري ایران عنوان حوزه خدمات

 مدیریت ترافیک

 IR-ATMS01 نظارت بر شبکه
 IR-ATMS03 هاي راهنماییکنترل چراغ

 IR-ATMS06 انتشار اطالعات ترافیکی
 IR-ATMS08 مدیریت حوادث ترافیکی

 IR-ATMS09 الکترونیکی عوارضاخذ 
 IR-ATMS10 ياگلخانه يگازها دیکاهش تول

 IR-ATMS13 مدیریت پارکینگ هوشمند
 IR-ATMS16 و اعمال قانون یهشدارده

 IR-ATMS17 مدیریت انسداد مسیر
 IR-ATMS20 عالئم هشدار متغیر

 اطالعات سفر
 IR-ATIS04 هدایت مسیر پویا

 IR-ATIS07 خدمات مسافرتیاطالعات و رزرو 

 IR-EM05 ونقلهاي حملحفاظت از زیرساخت مدیریت اضطرار

 IR-AVSS01 نظارت بر ایمنی خودرو ایمنی خودرو

 نقل عمومیوحمل

 IR-APTS01 ردیابی وسایل نقلیه عمومی
 IR-APTS02 ونقل عمومی در مسیرهاي ثابتحمل
 IR-APTS03 ونقل عمومی بر مبناي درخواستحمل

 IR-APTS04 ونقل عمومیآوري کرایه حملمدیریت جمع
 IR-APTS08 یونقل عمومحمل نیاطالعات مسافر

 IR-CVO02 حمل بار تیریمد مدیریت حمل کاالي تجاري

 مدیریت ساخت، نگهداري و تعمیر
 IR-MC01 هاي ساخت، نگهداري و تعمیرهماهنگی فعالیت

 IR-MC10 هانظارت بر زیرساخت
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ونقل هاي خدمات کاربر معماري ملی حملبا حوزه شیراز ونقل هوشمند شهرهاي حملارتباط سامانه -5-3شکل 

 هوشمند

 ونقل هوشمند شهر شیرازهاي حملشده در سیستممشکالت شناسایی -3-2-1

 هاسیستم ورودي در مشکالت -3-2-1-1

 :]3[هستند نییقابل تب رینقل هوشمند، به شرح زوحمل يهاستمیس يهايورودمشکالت در 

 و شناساگرها شمارشگرهاضعف در حسگرها،  •

 مشاهده نشد.  یاز تقاطعات اطالعات يتعداد عبور در خصوص -

 صورت نگرفته است.  یمناسب تیفعال ینظارت يهانیدورب ریتصاو يرو ریدر خصوص پردازش تصو -

 . ستیدر دست ن یاطالعات کاف رازیاز معابر ش يعبور يخودرودر خصوص تعداد  -

 ثبت نشده است.  یاطالعات ادهیپ نیدر خصوص عابر -

 . ستیدر دست ن یاطالعات کاف یرانیدر خصوص تعداد مسافر تاکس -

 ناقص است.  اریاطالعات بس رازیدر شهر ش یندگیآال زانیدر خصوص م -

 . ستیدر دست ن یعات کافاطال رازیدر ش یبار انتقال زانیدر خصوص م -

 . ستیدر دست ن یاطالعات ياهیحاش يهانگیدر خصوص آمار پارک -
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 .ستیاطالعات در دست ن يسازکپارچهیمجتمع،  يهانگیدر خصوص آمار پارک -

نشده  بهنگام GISاطالعات  راز،یها در شبکه شهر شهوشمند و مکان آن يهاستمیدر خصوص س •

 است

و رفتار  آمدوشداز  یمناسب اریبر تلفن همراه که اطالعات بس یمبتن يهادر خصوص سامانه •

 وجود ندارد.  يابرنامه چیه کنند،یکاربران ارائه م

و وزارت ارتباطات و ...  ياادهونقل جو حمل يها، مانند سازمان راهدارسازمان ریاز اطالعات سا •

 نقل نشده است. ودر حمل يااستفاده چیه

 Goole مانند یرانیا ریغ يااز حد به مراجع داده شیاعتماد ب ،ییجادر خصوص اطالعات جابه •

Map شود.مشاهده می 

 هاسیستم خروجی در مشکالت -3-2-1-2

 :]3[است نییقابل تب رینقل هوشمند، به شرح زوحمل يهاستمیس يهایمشکالت در خروج

 )يرینظارت تصومانند (موجود  يهاستمیاز س ياریبس یمناسب شهروندان از خروج يمندعدم بهره -

 سفر  يزیردر برنامه

 و اطالعات به شهروندان  هاامیاز پ ياریارسال بس يهمراه برا یمانند گوش ییعدم توجه به ابزارها -

 کیبر اساس  گریکدیبه ) یرانمترو و اتوبوس يهایخروج مثالً( هاستمیس يهایعدم اتصال خروج -

  يطرح معمار

 يهابخش غاتیدر حوزه تبل مثالً( هاستمیاز س ياریبس يهایارزش افزوده از خروج جادیعدم ا -

 )یخصوص

 هاسیستم پردازش در مشکالت -3-2-1-3

 : ]3[استنقل هوشمند، به شرح وحمل يهاستمیس مشکالت در پردازش

 یرسانواحد خدمت کی جادیا يونقل برامرتبط با حمل يهابخش نیداده مشترك ب انبار جادیعدم ا -

 ها بخش ریبه سا ياداده

  هاستمیدر س يکاوداده يندهایفرابه انجام  یعدم توجه کاف -

  ینظارت يهانیدورب يرو دیتأک رغمیعل ریپردازش تصو يندهایفرابه  یتوجهیب -

  ونقلحمل یآت يهاتیوضع ینیبشیپ يبرا یعدم استفاده از هوش مصنوع -
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  یکنترل يهامیدر اتخاذ تصم يسازنهیعدم توجه به به -

 یونقلحمل يااز منابع داده )داده يسازيتجار(وجه به استخراج اطالعات ارزشمند عدم ت -

 سازمانی روابط در مشکالت -3-2-1-4

 طۀیحونقل هوشمند شیراز مشکالت زیر در حوزه روابط سازمانی در هاي حملمطالعات سامانه بر اساس

 د.شومی ت اشارهشد. در ادامه به تعدادي از این مشکال ییشناساونقل هوشمند حمل

توسعه شهر هوشمند به  حوزةونقل و فاوا در معاونت حمل نیارتباط مناسب ب رازیش يدر شهردار -

 . شود ترقیدق یارتباط سازمان نی. الزم است اخوردیچشم نم

حمل  تیریو سازمان مد ياجاده ونقلو حمل يسازمان راهدار نیب یدر خصوص حمل بار، هماهنگ -

  است.  ازیمورد ن رازیش يبار شهردار

 نشده است.  يسازادهیپ یدرستبه یرانیو تاکس یراناتوبوسمترو و  نیارتباط ب -

 است. یاساس يبازنگر کی ازمندین کیکنترل تراف رتیو مد ینشانآتشارتباط اورژانس و  -

 هامشکالت عمومی سیستم -3-2-1-5

 بلندمدت  يراهکارها يتمرکز رو يجا به یمقطع يرائه راهکارهاا -

 يمسئوالن شهر ادیز لیتما رغمیعل رازیدر شهر ش ازین مورددر سطح  یمنیگسترش خدمات اعدم  -

  یارتیو ز یفرهنگ ،یستیدر محدوده تور رازیشهر ش يدر بخش مرکز يروادهیبه گسترش پ

  رازیشهر ش یاتوبوس ونقلحمل يبرا ژهیو يهاجلوه جادیعدم ا -

طرح  ياندازراهآسان و مطمئن قبل از  ع،یسر یونقل عمومحمل يهارساختیز یعدم آمادگ -

  یکیتراف يهاتیمحدود

 نییهوشمند که سبب پا ونقلحملاز خدمات  ياگسترده فیط با استفاده از ینظمیعدم مقابله با ب -

 شده است.  رازیشهر ش یاصل يهاابانیخ تیآمدن ظرف

 سفر  يزیرو برنامه یابیریمس يبرا ازین موردبرخط  يافزارهامناسب نرم ياندازعدم راه -

 . داشته استوجود  يسازادهیکه امکان پ مواردياز  ياریهوشمند در بس تیریعدم استفاده از مد -

  برداري ندارند.هاي بهرهاولیه هستند و نیازي به هزینه نۀیهزی که تنها داراي یهاستمیعدم توجه به س -

 يمناسب برا يبندزمان تیعدم رعاو  رازیدر شهر ش یو فرهنگ یمراکز آموزش ناسبم عیعدم توز -

 ها آن فعالیت انیشروع و پا
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 بنديجمع 
نقل هوشمند در سفرها پرداخته شد. ابتدا مفاهیم و تعاریف ودر این گزارش به بررسی نقش خدمات حمل

ونقل هوشمند هاي حملونقل هوشمند و نقش و مزایاي استفاده از آن بیان شد، مفاهیم معماري سیستمحمل

ونقل هاي حملنهمعرفی شد. پس از آن وضعیت استفاده از ساما ITSمورد بررسی قرار گرفت و معماري ملی 

ها با معماري هاي موجود امکان تطبیق آنمورد بررسی قرار گرفت. با شناخت سامانه هوشمند در شهر شیراز

ترتیب مشخص شد که در شهر شیراز اقدامات  هاي هوشمند و شناسایی کمبودها فراهم آمد. بدینملی سیستم

 مدیریتمحور، ونقل انسانخدمات حمل تاکنون نیهمچنمدیریت و کنترل ترافیک در رأس توجه بوده است. 

 اند. اجرا نشده و مدیریت بایگانی داده
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، مطالعه و طراحی سیستم1395شمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هاي هوونقل و سیستمپژوهشکده حمل .2
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 شهر شیراز. ITSونقل هوشمند حمل
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