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 :  چکیده
 روی پیش های چالش ترین مهم از یکی امروزه

. است شهری درون نقل و حمل مسئله ایران کالنشهرهای

 نقل و حمل های سامانه راهبردی برای ریزی برنامه فقدان

 های گذاری سرمایه تکرار موجب که بر این عالوه شهری

باعث  شود، می جامعه های زیرساخت در مشترک

 و شده نیز یکدیگر با ها سامانه این ناسازگاری و ناهماهنگی

 ها زیرسامانه اتصال در را یی شماری مشکالت است ممکن

دهه چهارم انقالب بنام  ینام گذار .کند ایجاد یگدیگر به

است که عدالت و  تیواقع نیا انگریو عدالت ب شرفتیپ

که  یفاقد ارزش است. توسعه ا گریکدیبدون  شرفتیپ

را در بر نخواهد داشت ؛ لذا  یشرفتینباشد پ عدالت درآن

ونقل  توسعه فقر. شبکه حمل یعنیبدون عدالت  شرفتیپ

 خدمات یها ستمیس نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یعموم

 یدر تحقق عدالت اجتماع یشهرها، نقش مهم یرسان

 یشاخص ها نیمهمترزین یطرف کند،ازیم فایا اشهره

زمان و  ،یعموم ونقل حمل در بستر شبکه یعدالت اجتماع

 مهم از.با هم قرار دارند میکه در ارتباط مستق باشدیم نهیهز

 مشهد شهر کالنشهری در مدیریت های دغدغه ترین

 به هدف لحاظ از این پژوهش. است نقل و حمل مدیریت

 - توصیفی روش به مطالعه شیوه حیث از و کاربردی روش

 کتابخانه به صورت داده ها آوری جمع شیوه است. تحلیلی

 و )مصاحبه پیمایشی نوع از میدانی در بخش مطالعات و ای

 موضوع، نظری ادبیات بررسی از پس. می باشد پرسشنامه(

فرضیات تحقیق پرسشنامه ای تنظیم شده و با  با متناسب

پرسشنامه در میان شهروندان 100 استفاده از روش کوکران

 و تحلیل آمار توصیفی نتایجتوزیع گردیده است. پس از 

، Spssدر نرم افزار   شده تکمیل های پرسشنامه از حاصل

 کلموگروف آزمون از روابط بررسی برای استنباطی سطح در

. است شده استفاده ای نمونه تک T-Testو  اسمیرنوف

در جهت تحقق عدالت  که است آن از حاکی پژوهش نتایج

ذکر  منطقه یونقل عموم در بستر شبکه حمل یاجتماع

با  یعموم ونقل حمله ک شودیسوال مطرح م نیشده ، ا

تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل شهری بر مترو و ، دیتاک

و به  دهدیمنطقه را تحت پوشش قرار م ایناز یچه سطح

حمل موثر بوده است؟  اجتماعیدر تحقق عدالت  زانیچه م

ونقل عمومی با دارا بودن ظرفیت جابه جایی در سفرهای 

درون شهری  فقط از لحاظ ایمنی در اولویت هماهنگ سازی 

 توزیع و گسترش عدم با سیستم های هوشمند قرار ندارد و



 

 منطقه مورد مطالعه سطح در شبکه این جمعیت با متناسب

 با را اجتماعی عدالت تحقق آن دنبال به که است شده

 های ساخت زیر سازی پیاده .است کرده مواجه چالشهایی

در  را تاثیر بیشترین شهری درون نقل و حمل در هوشمند

 هوشمند نقل و حمل عدالت اجتماعی در جهت تحقق

حمل و  یسامانه ها یریبا به کار گو  دارد منطقه سطحدر

 یفیتک ، و ...بزرگراه کنترل سیستم همچون نقل هوشمند

ید. در نهایت نیز به ارتقا بخش ی توانشهروندان را م یزندگ

 سامانهارائه راهکارها و راهبردهایی در جهت ارتقا وضعیت 

و از این  شهر مشهد 9در منطقه  هوشمند ونقل حمل های

 رو افزایش کیفیت زندگی شهروندان پرداخته شده است.

 
، توسعه پایدار ، حمل و نقل  عدالت اجتماعیواژگان کلیدی: 

، کالن  9کیفیت زندگی، منطقه حمل و نقل هوشمند , ، شهری

 شهر مشهد
 

  :و طرح مسالهمقدمه 
در  یا ژهیو گاهیهمواره از جا ،یپر فراز و فرود بشر خیشهرها در طول تار

مورد  یگوناگون یایاز زوا و علوم مختلف برخوردار بوده شمندانینزد اند

 زمین کره جمعیت درصد 50 از بیش زندگی. امروزه قرار گرفته اند یبررس

 بهتر را شهرها به توجه اهمیت شهرنشینی افزایش به رو روند و شهرها در

 منشا توسعه حال در کشورهای در خصوصاً امروز شهرهای. دهد می نشان

 از ریزی برنامه یا و برنامگی بی به دلیل غالبا که هستند زیادی مشکالت

 ریزی برنامه بدون و تصادفی صورت به شهرها و بودند شده اندیشیده پیش

 ظهور با صنعتی انقالب از پس اما و اند یافته توسعه و اند گرفته شکل

 فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست فراوان مشکالت و مسائل

: زیاری) یافت ضرورت شهرها توسعه روند و ریزی برنامه به توجه شهرها، در

به طور کلی گسترش روز افزون شهرها، کاهش منابع (. 101 ،1388

طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک تنها برخی از اثرات مخربی است که رشد 

بی رویه جمعیت و پراکندگی نامعقول آن بر روی محیط های طبیعی و 

فرهنگی جوامع بر جای می گذارد. جنگل ها و زمین های مرطوب در هر 

ز بین می روند و گیاهان، جانوران، زمین های زراعی جای خود را به حال ا

لیکن راه حل های اندکی برای  .خانه ها، فروشگاهها و بزرگراهها می دهند

پیشنهاد شده  "افزایش جمعیت"مقابله با اثرات منفی این پدیده یعنی 

مدیریت "،  "رشد هوشمند"است. در این راستا، راهبردهایی مانند 

به عنوان راه حل هایی برای حل  "برنامه ریزی کاربری اراضی"، "دهوشمن

 مشکل پراکندگی مورد توجه قرار گرفته اند )همان(.

رشد هوشمنتد با استفاده ی مناسب از منابع موجود، افزایش خدمات 

شهری، توسعه ی محالت با کاربری مختلط، ایجاد امکانات حمل و نقل 



 

مقیاس انسانی روش پایداری را برای توسعه عمومی و طراحی یکپارچه در 

در ادامه  1990ی شهری پیشنهاد می نماید. مفهوم رشد هوشمند در دهه 

در نظام برنامه ریزی   1980و 1970مباحث مدیریت رشد که در دهه های 

به کار گرفته شده بود پایدار شد. رشد هوشمند به عنوان پاسخی برای 

و نتایج منفی آن به وجود آمده است و  تداوم مشکالت توسعه ی پراکنده

مراجع تاریخی متفاوت و زیادی داردکه به دهه های پیش بر میگردد . از 

جمله می توان به تالش های برنامه ریزی کاربری زمین ملی ،قانون های 

مدیریت رشد ایالتی وتغییر در برنامه ریزی مسکن و مواردی از این قبیل 

 (17:1391ان،)زیاری و همکار.اشاره نمود

 برای الزم هایساخت زیر تریناساسی از ایمن و روان نقل و حمل وجود

 مسایل وزهرـماست، ا کشور هر اجتماعی رفاه سطح افزایش و صنایع توسعه

 منابع کاهش ،محیطی یستز یهاگیدلوآ قبیل از نقلو حمل تمشکال و

 ت،فادتصا و نحاوـس از ناشی یمعنو و دیما یهارتاـخس یشافزا ژی،نرا

 یمانهاز یشازـفا ی،هرـشن وبر نقل و حمل در مدیریت و رتنظا تمشکال

 اوج تساعا در هیژو به نقل و حمل یتقاضا سریع شدر ندرو و هشد تلف

 سیستم .ستا هشد تبدیل یجد کلـمش کـی هـب یاـند یهرهاـش نالـکدر

 به Intelligent Transportation Systems یا هوشمند ونقلحمل

 مهندسی مفاهیم قبیل از هاتخصص و امکانات ابزارها، از ایمجموعه

 شودمی اطالق مخابراتی و افزاریسخت افزاری،نرم هایتکنولوژی ترافیک،

 در ایمنی و کارآیی بهبود منظور به یکپارچه و هماهنگ صورت به که

 هوشمند نقل و حمل سیستمهای .شودمی گرفته کار به ونقلحمل سیستم

ITS، کامپیوتر، الکترونیک، نوین های فناوری از متشکل هاییسیستم IT، 

 نقل و حمل های سیستم ریزی برنامه در که هستند...  و مکانیک الکترو

 .نمایندمی ایفا مهمی بسیار نقش امروزه زمینی،

در قالب طرحهای کاربری  شتریخدمات شهری ب عیمتاسفانه تا به حال توز

از  نیساکن یدسترس تیکاربری مطالعه شده و به قابل ارسرانهیو مع یاراض

 از عمده یکی که یداده شده است، در حال تیخدمات شهری کمتر اهم

 یشهری، توسعه شاخصهای دسترس طیمح تیفیعناصر ارتقا دهنده ک نیتر

 طیمح دارییپا قیعامل ضروری برای توف کیمطلوب، یاست و دسترس

 (.  137، ص  1385)رهنما،  شودیم یشهری تلق

 نیهمچن و از محققان یاریکه امروزه مورد توجه بس یاز موضوعات یکی

نظر گرفتن مفهوم  در حوزه حمل و نقل قرار گرفته است، استگذارانیس

سو تحقق عدالت در جامعه  کیاز رایها است، ز یریگ میدر تصم عدالت

و  است ینیدر جوامع د ژهیبه و یجوامع بشر در اهداف نیتری از اصل یکی

حوزه حمل ونقل، اثرات مختلف و قابل  یها یریگ میتصم گرید یاز سو

 ریتفسپژوهشگران حوزه حمل و نقل، نیعدالت دارد. در ب یرو بری توجه

به عدالت در  رو نیاز مفهوم عدالت وجود ندارد و از هم یو مشترک کسانی

 .است شده ستهینگر یمختلف یهها دگایونقل از د حمل



 

باشند از  اشتهد لیاست که در آن افراد ثروتمند  تما یشهر شرفتهیشهر پ

و  یبلوغ رفتار یرفتار نوع نیا قتیاستفاده کنند، در حق یحمل ونقل عموم

 یعدالت اجتماع یتجل یشود برا یمحسوب م یاجتماع یریپذ تیمسئول

 تیریو مد کالبدشــهرتوجه توأم به سه وجه شهروندان، ،یشهر در ساختار

 تواندیم ،یشهر اســام یاست. محله به عنوان ساختار اصل یضرور یشــهر

 میمفاه تیســاکنان محله و رعا نیب یاجتماعو یعدالت فرد تیبا رعا

حقوق  تیرعا زیمحله و ن یو توازن در اجزاء و فضاها یتعادل، هماهنگ

 تیریتوسط نظام مد یمحل یعموم تالیمحله از خدمات و تسه افرادی قانون

در اسالم .سازد ایرا در خود مه یتحقق عدالت اجتماع یها نهیمحله، زم

و  متناســببا دو اصل بزرگ: وحدت همه جانبه، یتحقق عدالت اجتماع

 دنیرســ یبرا و رودیم شیافراد و اجتماعات پ نیبی متعادل و تکافل عموم

یاز شــهروندانی ن و در جامعه، به مدیران شهری یبه توسعه عدالت اجتماع

در ساحتهای  تعادل می باشد که مقید به احقاق حقوق شهروندان و حفظ

  .(1،1)دکتر نقی زاده و همکاران :زندگیشان هستند. 

منافع و  اثرات عیعدالت اشاره به توز (، Litman, 2011)تمنیل دگاهیاز د

گرفته شده است، دارد.  نظرعادالنه و مناسب در عیکه توز یو درجه ا انهایز

و عدالت  یدو گروه عدالت افق درانواع عدالت در حمل ونقل را تمنیل

 دگاهیرا از دو د یعدالت عمود نیهمچنکند. او یم یدسته بند  یعمود

با  یو عدالت عمود یاجتماع یدرآمد و گروه ها به با توجه یعدالت عمود

 یتیکل دراجتماعی عدالت  نیبنابراکند.  یم یبررس ییتوانا ازویتوجه به ن

آنها،  یحفظ و پاسداری از کرامت انسان,حقوق برابر انسانها  تیبه رعا ریفراگ

دارد.  یآنها توجه واف یو عزت نفس اجتماع یزندگ هیاول ازهایین نیتأم

شهری از جمله  خدمات عیدر توز اجتماعی به عدالت یابیدست نیبنابرا

منطقه برخورداری از خدمات حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات در سطح 

 تهاییجهت بهره برداری عادالنه و برابری استفاده از ظرفمورد مطالعه 

نحوه  تالشی حاضر پژوهشاست.  زانیاز اهداف مهم برنامه ر یکی ،یطیمح

 از شهری )حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات ( یخدمات عمومتوزیع  

نقل در حمل و نقل شهری )با تاکید بر حمل و  اجتماعیعدالت  دگاهید

 ریزی برنامه با که طوری به باشد، می مشهد شهر 9 منطقه هوشمند ( در

 کاربری بهینه و هوشمندانه توزیع و شهری ونقل حمل سیستم یکپارچه

 برنامه بهبود ، شبکه ترافیک سازی روان موجبات  شهر سطح در زمین

 .  گردد فراهم...   و زندگی کیفیت ارتقاء و ونقل حمل مدیریت و ریزی

 

 تحقیق:اصلی سواالت 
جایگاه عدالت اجتماعی در حمل و نقل شهری )با تاکید بر حمل و نقل -1

 ؟هوشمند ( چگونه است

 های فرعی  : سؤال



 

چه رابطه ای بین موضوع حمل و نقل شهری هوشمند و عدالت اجتماعی  -2

وجود دارد و چگونه می توان این عنصر را برای رسیدن به چنین شهرهایی 

 کنترل و برنامه ریزی کرد ؟

به عنوان نمونه موردی در این مطالعه از لحاظ معیارهای شهر  9منطقه  -3

تبدیل این محدوده به یک  هوشمند در چه وضعیتی قرار گرفته و برای

شهر)محدوده( هوشمند , از نظر مسائل مربوط به حمل و نقل شهری هوشمند 

 مدل هایی را می توان به کار گرفت؟چه راهکارها و 

 اهداف اصلی :
ارائه راهکارهای دستیابی به حمل و نقل شهری عدالت محور با استفاده از  -

 مشهد 9سیستم ترافیک هوشمند شهری در منطقه 

 اهداف فرعی : 
مدیریت تطبیق عملکرد سیستم های حمل ونقل عمومی  با سیستم های  -

 مشهد 9هوشمند در منطقه 

بررسی ارتباط بین مسائل ترافیک وحمل و نقل  شهری با مسائل کاربردی  -

 عدالت اجتماعی

 

 فرضیات تحقیق:
 نقل و حمل در هوشمند های ساخت زیر سازی پیادهکه به نظر می رسد -1

 و حمل عدالت اجتماعی در در جهت تحقق را تاثیر بیشترین شهری درون

 دارد. منطقه درسطح هوشمند نقل

 روش تحقیق
و پژوهش های کاربردی  کاربردی است نوع از پژوهش این در تحقیق روش

به دنبال با تکیه به دانش تولید شده در بخش های پژوهش های بنیادی 

نه های واقعی و روزمره می این دانش ها در زمیپیاده سازی و به کارگیری 

 و میدانی و اسنادی مطالعات طریق از اطالعات پژوهش، این درباشد .

طریق توزیع  از دیگر بخشی و می شود جمع آوری همچنین کتابخانه ای

بین مدیران و کارشناسان و نیز شهروندان گردآوری  100پرسشنامه به تعداد

گردآوری اطالعات و تحلیل داده با استفاده از نرم  .  در نهایت پس ازشود می

و بهره گیری از آزمون های آماری در راستای ارائه سازمان دهی  SPssافزار 

جدید از آگاهی از  پیش موجود به ارائه معیارها و دستورالعمل های کلی در 

 شده است. قالبی نوین پرداخته
 :حقیقت مبانی نظری

 در امدادرسانی و ایجاده تردد ایمنی نابسامان وضعیت به توجه با

سیستم   مزایای از گیریبهره  ایجاده تصادفات بودن باال و کشورها

 تلفات تعداد. دارد چندان دو اهمیتی ما کشور حمل و نقل هوشمند در

 سایر تلفات تعداد با مقایسه در ما، برای سال در اییجاده تصادفات

 نقل و حمل در ایران موقعیت .است باالیی العادهفوق عدد کشورها



 

 ایجاب را کشور نقل و حمل ایمنی اساسی بهبود جهانی، و اییمنطقه

 سایر در سیستم حمل و نقل هوشمند مزایای آمار به توجه با. نمایدمی

 خواهد بدنبال را زیر مزایای کشور در سیستم این سازیپیاده کشورها،

 ضریب افزایش و تصادفات و رانندگی حوادث شدید کاهش .داشت

 افزایش و امدادرسانی زمان کاهش نقلیه، وسایل تردد بهبود و ایمنی

 برای عوارض الکترونیکی اخذ سیستم مثال بعنوان جامعه رضایتمندی

 مصرف طوالنی، توقفهای همچون مشکالتی رفع کشور پرتردد هایجاده

 مقاله.) شودمی موجب را روسازی سریع استهالك سوخت، بیهوده

 (ای جاده تصادفات ملی کنفرانس اولین)هوشمند نقل و حمل سیستم

 (نژاد قاسمی حسین

منتشر  "سازد یرا برقرار م وندهایپ ایتانیبر"که گزارش  2003از سال 

در حال  ،یاتیح یاجتماع خدمت کیشد، درك حمل ونقل به عنوان 

 خیدر بخش اعظم تار .حمل ونقل است زییبه مقوله برنامه ر یابیراه 

خدمات، مشاغل و آموزش از  ،یمحل بازارهای ما، اتصال آن جوامع به

مشکل با جاده  نیبرخوردار بوده است. در حال حاضر، ا ینییپا تیاولو

و چه  یمحدود به حمل ونقل، چه شخص یو دسترس فیضع های

چهارم مردم  کیاز شیب یشده است. در سطح مل انینما شتریب ،یعموم

جاری  کردهاییروندارند. یدسترس هینقل لهی، به وس ازیدر زمان ن ،یبوم

 یکسان شتریگذاری در حمل و نقل، ب هیو سرما زییبرنامه ر نهیدر زم

مشارکت دارند.  اقتصادی های تیسازد که در فعال یرا منتفع م

دهد که دهک باالی درآمدی جامعه،  ینشان م ایتانیدر بر قاتیتحق

گذاری دولت در بخش حمل و نقل  هیسرمااز نییچهار برابر دهک پا

)به لحاظ درآمدی و  ریپذ بیکم درآمد و آس اقشار شود. یبهره مند م

 حمل ونقل کارآمد شامل ستمیس کی جی( نه تنها از مواهب و نتایکیزیف

 شتریو صرف وقت ب یسالمت روان ،یکیزیسالمت ف ن،ییهای پا نهیهز

های  نهیاز هز یناش با خانواده محرومند، بلکه در معرض تحمل بار

اقشار  ریسا یکیحاصل از سفرها و تردد تراف یطیمح ستیو ز یاجتماع

های  تیها شامل مرگ ها و مصدوم نهیهز نیا باشند. یجامعه م

شمار مطابق گزارش ها،  هواست.. یو آلودگ یصوت یآلودگ ،یکیتراف

 است شیسالمندان در حال افزا ژهیبه و ادهیافراد پ انیمتلفات در 

 کی، آن ها را یچنانچه در مواجهه با چالش های بزرگ حمل ونقل

 .مینکن یتلق یمالحظه اساس

برای سازگاری  ییراه ها دیما با ت،یجمع شیاز همه، به موازات افزا اول

 ونقل گسترش شهری حمل از جمله در ارتباط با م؛یبا آن به عمل آور

باشد(، به طور اجتناب  تیجمع شیافزا جهی)که ممکن است نت هیرو یب

نخواهد  یما کاف یداشت که بودجه حمل ونقل خواهدمعنا را نیا ر،یناپذ



 

 نیما در تأم ییگران تر خواهد شد و توانا یبود، حمل ونقل عموم

است کاهش خواهد  ریجامعه عادالنه و فراگ کی ازیکه مورد ن یخدمات

 .افتی

در مسئله  شترییشود، مردمان ب یم ریما پ تیکه جمع یزمان دوم،

خواهند  وابستهی حمل ونقل به خانواده ، دوستان و حمل ونقل عموم

باشند کاهش  یوابستگ نیشد، متقابالً افرادی که بتوانند پاسخگوی ا

 یحمل ونقل ازهایین برآوردن نهیکه در زم ی. تا زمانافتیخواهد 

 یگذاری اساس هیهستند سرما یسالمندان و افرادی که دارای فقر حرکت

 عیوس یدر سطح یخطر گسترش انزوای اجتماع با ما م،یاوریبه عمل ن

 بود. میرو خواهبرو

تر خواهد کرد.  دهیچیسوخت مشکالت را پ متیق شیسوم، افزا و

 .دیرا خواهند د بیآس نیشتریافراد، ب نیرتریفق

 ریپذ بیآس یگروه های اجتماع یشود، برخ یمالحظه مهمان گونه که 

از جمله رندیتوجه خاص قرار گ مورد دیبا یکه در برنامه های حمل ونقل

مادران، کودکان، سالمندان، افراد کم درآمد و ساکنان مناطق 

صرفاً مختص افراد مرفه، سالم و  دیحمل ونقل نبا مواهبدوردست.

 ندیتواند در فرآ یقل مساکنان شهرهای بزرگ باشد. حمل ون

 نیو از ا دیمشارکت نما ریپذ بیآس یگروه های اجتماع توانمندسازی

 اریی« و  عادالنه یبه کاهش شکاف های اقتصادی و اجتماع قیطر

 جادیدر ا دییکل یمنظر است که حمل ونقل نقش نیرساند. از هم

در روند رشد و توسعه اقتصادی  است و عادالنه و پایدار   جامعه ای

 مفهوم »دارد؛ اما نگاه توسعه محور چنانچه فارغ از  لیبد یب یگاهیجا

زا خواهد بود. توسعه اقتصادی بدون عدالت  بیعدالت باشد، قطعاً آس

 کیونقل در نزد حملو بد فرجام است و نهیپرهز رییمس ،یاجتماع

از اصول  یکی کند. فاءیتواند نقش سازنده ای ا یدو به هم م نیساختن ا

برنامه  یاسالم مبنا نیها از جمله د یدئولوژیکه در اغلب ا نیادیبن

است که تفکر نهادها و  یتماعشود اصل عدالت اج یمحسوب م یزیر

 یاست که به دلگرم یو از اصول ردیگ یآن شکل م یبر مبنا زانیبرنامه ر

 نیب دیدستاوردها و عوا( یعادالنه )و نه مساو عیانسجام روابط و توز

 ییها یزیدر برنامه ر اصوالً شهر و روستا و شهروندان منجر خواهد شد.

 تیدر اولو یهستند عدالت اجتماع یرالهیغ یها یبر تئور یکه مبتن

 انیشود. در اسالم و اد یقلمداد م یموضوع فرع کیدوم و به عنوان 

 یاصل نم نیاصل است. با توجه به ا کی یمسئله عدالت اجتماع یاله

سود حاصل  باکرد و منتظر ماند تا  یگذار هیبخش سرما کیتوان در 

داشت که  دیشود و ام یگذار هیبخش ها سرما گریبخش در د نیدر ا

 یاله یدئولوژیبا ا یاستیس نی. چنابندیآن بخش ها به توسعه دست 



 

 -یبخش ژهیبه و نیچن یزیتوان گفت: برنامه ر یرو م نیاست. از ا ریمغا

به  شتریب یاسالم یدئولوژیدارد و ا رتیمغا یاسالم یدئولوژیبا ا یقطب

 (.19: 1381 ،یزدی یدارد )پاپل شیگرا یمنطقه ا یزیبرنامه ر

عدالت بعد از  یقاعده برا نیی، جان رالز در تع«عدالت هینظر»کتاب  در

 یاسیس یها یافراد از آزاد کسانی یبرخوردار هیبر اصل اول دیتأک

است  ریپذ هیتوج یتنها در صورت یاجتماع یها یمعتقد است: نابرابر

جامعه حاصل  یقشرها نیرا به نفع محروم تر تیمز نیشتریکه اول ب

 یبرا یقابل دسترس یها تیبه مناصب وموقع وستنیپ کهکند، دوم آن

 بیترت نیبه ا ی. ودیمنصفانه فراهم آ یبرابر طیهمه افراد تحت شرا

عدالت  اریقشر مردم را مع نیتر نییپا یرفاه برا یحداکثرساز اریمع

 داریو توسعه پا یتحقق عدالت اجتماع یها نهیکند. از زم یم یمعرف

( لزوم صدقات و 1موارد اشاره کرد:  نیتوان به ا یبر آن م یمبتن

علم و  قی( تشو3( و عدم اسراف، یرو انهیاقتصاد )م تی( رعا2اتفاقات، 

کار و  قی( تشو4 ،یانسان هیدادن به نقش سرما تیعالم و اهم لتیفض

( مخالفت با 5از کار،  یناش تیو قبول مالک یو تن پرور ینکوهش تنبل

 گر،یکدیافراد نسبت به  تیو مسؤول ی( تکامل اجتماع6فقرو مذمت آن، 

امکانات  هیالمال نسبت به محرومان و ضعفا و ته تیدولت و ب فهی( وظ7

 تیعا( ر9دادن به نظم و انضباط و  تی( اهم8آنان،  یت براکار و خدما

  .یتقوا و وجدان کار

راه حل اساسی مسائل پیش گفته, آلودگی هوا, حذف خودروهای 

فرسوده, ) که اکنون به علت ضعف سامانه حمل ونقل همگانی, ارزشمند 

می باشند(, پدیده استفاده بیش از اندازه و غیر متعارف از موتورسیکلت 

جابجایی خطرناك مسافر با آن و مهمتر اینکه ناتوانی در اعمال  "و اخیرا

ترافیک و مدیریت بر عرضه و تقاضای حمل و نقل توسط مدیریت 

مسئوالن شهر، برقراری نظم و انضباط در ترافیک و بسیاری مشکالت 

دیگر در گرو داشتن سامانه حمل ونقل همگانی یکپارچه, کارآ و قابل 

اعتماد است.در اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری و 

ها سالها است که مردم و دولتها ازمنافع آن بهره ایجاد این نوع سامانه 

میبرند.اولین سیاست مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 

کشور از سیاستهای پنج گانه ای که تصویب نموده است توسعه و بهبود 

خدمات حمل و نقل همگانی در کنار سیاستهای مدیریت ترافیک 

مقررات، وسیله نقلیه و کیفیت ،آموزش عمومی، اصالح و اعمال قوانین و 

است وضعیت فعلی در شهرهای بزرگ بیانگر وجود حمل و نقل  آن

همگانی ناکارآمد است که نتیجه آن, عدم استقبال شهروندانی است که 

دارای توان انتخاب دیگری می باشند. حتی آنهایی که فقط توان خرید 

ید آالینده, دارند با وسیله نقلیه ای را , با کمترین ایمنی و بیشترین تول



 

فکر اینکه مشکل رفت وآمد شان حل می شود اقدام به خرید می کنند. 

اما افزایش تعداد خودرو, نیازمند فضاهای بیشتر برای حرکت و ایجاد 

خیابانها, بزرگراهها, پارکینگ و دیگر تسهیالت حمل ونقلی با هزینه 

, اتالف وقت, های سرسام آور است و کمبود آنها نتیجه اش راهبندان

ناراحتی های روحی و روانی, مصرف بیهوده انرژی, ایجاد آلودگی هوا و 

و بسیاری , عدم برخورداری از عدالت اجتماعی صدا, تصادفات بیشتر 

معضالت وابسته به آن است, که این روزها می توان با عنوان بحران از 

ر آن یاد کرد بگونه ای که در ساعات اوج تردد وقت تلف شده د

راهبندانها در برخی مناطق شهر به حدود یک ساعت رسیده است. کم 

توجهی به افزایش ناوگان و ضعف در مدیریت و بهره برداری وهمچنین 

رشد کند توسعه سامانه های حمل ونقل همگانی نیاز به حرکت با 

وسائل نقلیه شخصی را به صورت اجباری بیشتر کرده است و مصرف 

پرداخت یارانه بیشتر را طلب می نماید. به همین سوخت را باال برده و 

علت نیازمند ساخت پاالیشگاه ها با هزینه هنگفت و یا واردات بیشتر, 

ساخت اسکله و مخازن, خطوط لوله, تلمبه خانه و نظایر آن خواهد بود 

که نتیجه اش از دست دادن منابع بیشتر و ایجاد آلودگی های زیست 

مات مثبت مانند خرید و حذف خودروهای با انجام اقدا محیطی است.

فرسوده و یا جایگزینی از طریق پرداخت تسهیالت بانکی و بازپرداخت 

کارمزد آن به نسبت مساوی با همکاری و مشارکت خودرو سازان, دولت 

از ابتدای برنامه پنجم توسعه ویا درطول آن  "وصاحبان خودرو, نهایتا

هش, یارانه بنزین را حذف و بستر برنامه, می توان واردات بنزین را کا

عدالت اجتماعی الزم برای دریافت نرخ واقعی فراهم گردد و باالخره به 

 منطقه در واقع ساکنین تحقیق، این آماری جامعهنزدیک خواهیم شد. 
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زی توسعه است که به گانه شهرداری مستعد ترین به لحاظ برنامه ری

لحاظ جغرافیایی از سمـت شمـال به بولـوار وکیـل آباد و بـاغ ملک 

آباد و از جنوب همجوار با کوه بینالود و ار شـرق به میدان جهاد و 

کوهسنگــی و از غرب به سه راهی طرقبه و شاندیز منتهی می گردد. 

مینه شهری موقعیت منحصر به فرد این منطقه به دلیل پیوند خاص با ز

مشهد به دو جهت حائز اهمیت است اول به جهت تراکم مناسب 

جمعیتی و توان جذب جمعیت دوم به دلیل همجواری با قطب های 

گردشگری استان )محور گردشگری وکیل آباد ، طرقبه شاندیز( این 

منطقه به دلیل شبکه گذر بندی شطرنجی گزینه های مختلفی برای 

عملکردی شهر فراهم می آورد. این شبکه  دسترسی به سایر حوزه های

گذر بندی با تکیه بر بلوار های نماز ،شهید فکوری وپیروزی می باشد 

که به صورت همزمان با محور امام علی بار ترافیکی گردشگری و 



 

توریست را مدیریت می کند.با توجه به سند چشم انداز جهت توسعه 

ی محالت در این شهر به سمت غرب و جنوب غربی باعث شکـل گیر

منطقـه در دو دهه اخیر است که اکثر جمعیت ساکـن را قشـرجوان و 

اساتید حـوزه و دانشگاه ودارای تحصیـالت عالیه را تشکیل می دهد 

)مهندسان همچنین باعث به وجود آمدن قطب آموزشی شده است 

 (.1؛ جلد 1388مشاور نقش پیراوش، 

 تحلیل یافته ها 
داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل  برخی از  در این قسمت

قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه گیری آماری شده 

 است

 وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی در محله شما چگونه است؟

 ادیازد ،ینیمهاجرت به کالن شهرها، گسترش شهرنش شیا توجه به افزاب

مشهد  رینظ یدر کالن شهر یکیتراف التو به تبع آن بروز معض تیجمع

 مشهد مقدس موجب شده است تا روزانه ساعت ها از وقت ساکنان فعال

و  یاقتصاد ،یطیمح ستیتلف شود و سبب معضالت ز کیدر تراف

حمل و نقل  یسامانه ها یاجرا طیشرا نیشود. با توجه به ا یاجتماع

 مانند معضالت یحل مشکالت شهرمی تواتد به در شهرها،  یلیر

 تأثیر به سزایی داشته باشد.،آن بر اجتماع انسانهاست ریو تاث یکیتراف

ه طور کلی سیستم حمل و نقل عمومی و اتوبوس می تواند تا حد ب

ست محیطی و زیادی به کاهش ترافیک شهری و حل معضالت زی

 آلودگی هوا کمک نماید.

 
 پرسشنامه به دهندگان پاسخ منظر از عمومی نقل و حمل به یدسترس تیوضع جدول

 شرح
 میزان درصد موافقت پاسخگویان با هر گویه

 میانگین
انحراف 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم معیار

 1 3.2 0 22.4 55.2 7.6 14.8 ایستگاه قطارشهری 

 0.8 3.2 2.6 32 50.3 12.5 2.6 اتوبوس 

 0.7 3.3 7 27.6 55.2 10.2 0 آموزش

  N=100      

 

با توجه به جدول ذیل و میانگین های حاصل شده در یک جمع بندی 

کلی می توان گفت وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی شامل 

تا  9ایستگاه قطار شهری، اتوبوس و تاکسی و تاکسی تلفنی در منطقه 

حدودی مناسب می باشد ولی نیاز به ارتقاء وضعیت دسترسی به حمل 

 به وضعیت ایده آل احساس می گردد.و نقل عمومی تا حصول 



 

فرهنگ وترافیک را )مجموعه رفتارها وعادتهای مردم درامورترافیک( 

 بطورکلی درمحل زندگی خود چگونه ارزیابی می کنید؟

تر از  یو هجوم عتریسر اری، بس افتهیتوسعه  یو تمدن کشورها لیساو

عه توس یو تمدن به کشورها لیدرست از آن وسا یفرهنگ استفاده 

و عدم  یو خصوص یحمل و نقل عموم لیکنند . وسا یم دایراه پ افتهین

 یاز علتها یکیاز آنها ،  نهیبه یاستفاده  یمناسب برا یفرهنگ ساز

و ... هدر دادن  ی، بهداشت یصوت یها ی، آلودگ کیافتر جادیبزرگ ا

 فرهنگ وترافیکی است. از این رو ارتقا وضعیت مل یها هیوقت و سرما

و بحث برخورداری از عدالت  می تواند تأثیر به سزایی در کاهش ترافیک

 داشته باشد. اجتماعی 

 

 مترین معضالت سیستم غیر هوشمند چگونه است؟مه

 
 پرسشنامه به انیپاسخگو منظر از هوشمند ریغ ستمیس معضالت مهمترین جدول

 درصد فراوانی شرح

 7.0 27 نامشخص بودن حجم مسیر 

 4.9 19 غیر ممکن بودن اعمال شرایط مناسب 

 2.6 10 ناعادالنه بودن کرایه سفر  

 85.5 44 همه موارد 

 100.0 100 مجموع

N=100 

 

از افراد گزینه همه موارد شامل  درصد 85,5 که گفت توان یم

 ، مناسب طیشرا اعمال بودن ممکن ریغ، ریمس حجم بودن نامشخص

 را مشخص نموده اند. سفر هیکرا بودن ناعادالنه

نقش حمل و نقل هوشمند در زندگی شهری در هر کدام  شما نظر به

 از مولفه های زیر چگونه است؟

به  انیپاسخگو منظر ازنقش حمل و نقل هوشمند در زندگی شهری 

به  یزندگ تیفیک بهبود وقت، در ییجو صرفه ت،یامن شیافزالحاظ 

 .شرح ذیل بررسی شده است

 

 



 

 

 
 

 به پرسشنامه انیپاسخگو منظر از یشهر یزندگ در هوشمند نقل و حمل نقشجدول                        

 شرح
 میزان درصد موافقت پاسخگویان با هر گویه

 میانگین
انحراف 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم معیار

 0.8 4.1 32.8 49.5 12.5 5.2 0 افزایش امنیت            

 0.9 4.5 66.9 18 9.9 5.2 0 صرفه جویی در وقت         

 0.8 4.5 64.3 20.3 12.8 2.6 0 بهبود کیفیت زندگی           

 1 4.2 52.3 27.3 12.5 7.8 0 بهبود عملکرد عملیاتی          

        

N=100 
 

 در هوشمند نقل و حمل نقش با رابطه یک جمع بندی کلی در در

با توجه به میانگین  که گفت توان یم انیپاسخگو منظر از یشهر یزندگ

حصول و دستیابی   می باشد از این رو 3های محاسبه شده که بیشتر از 

 بهبود، وقت در ییجو صرفه، تیامن شیافزابه حمل و نقل هوشمند در 

 .ی در سطح منطقه تأثیر به سزایی خواهد داشتزندگ تیفیک

 
 

 منطقه در شهری نقل و حمل هوشمندسازی و زندگی کیفیت ارتقاءبر  تأثیر عوامل ذکر شده جدول                        

 پرسشنامه به انیپاسخگو منظر از  مشهد شهر 9 

 شرح
 میزان درصد موافقت پاسخگویان با هر گویه

 میانگین
انحراف 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم معیار

 1 4 35.4 39.8 16.9 5.2 2.6 تطبیق هوشمند سرعت

 0.9 4.3 56.5 22.9 15.4 5.2 0 سیستم کنترل بزرگراه

 0.9 4.3 57.3 14.8 25.3 2.6 0 سیستم نظارت وسیله نقیله

 0.9 4.4 59.6 22.1 13 5.2 0 مدیریت سوانح

 0.7 4.4 57 30.2 12.8 0 0 اعمال سرعت قانونی

نصب تابلوهای متغیر 

 ترافیکی
0 0 12.5 27.6 59.9 4.5 0.7 

  N=100      

 

 کنترل ستمیسمی توان این گونه بررسی کرد که همه عوامل شامل 

 نصبی و قانون سرعت اعمال،لهینق لهیوس نظارت ستمیس، بزرگراه

 حمل هوشمندسازی و زندگی کیفیت ارتقاءی در کیتراف ریمتغ یتابلوها

تاثیر گذار هستند. که از این  مشهد شهر 9 منطقه در شهری نقل و

بیشترین تأثیر را  4,5میان نصب تابلوهای متغیر ترافیکی با میانگین 



 

 و و برخورداری از عدالت اجتماعی  زندگی کیفیت ارتقاءدر افزایش 

 .دارد شهری نقل و حمل هوشمندسازی

 

 نتیجه گیری
بر چایگاه عدالت اجتماعی در حمل ونقل  یلیتحلدر این بخش با هدف 

در یک جمع بندی کلی می شهری با تاکید بر حمل و نقل هوشمند 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  باید توجه داشت که بیشتر مصاحبه شوندگان مسئله ترافیک

سنگین و اتالف زمان زیاد در سفرهای درون شهری و عدم برخورداری 

عنوان مشکلی می دانند که برای آن دنبال راه  از عدالت اجتماعی را به

چاره برآمدند و پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکل ارائه دادند حاکی 

از وخامت شرایط و ضرورت توجه مدیریت شهری به این مهم می باشد. 

مدیریت شهری می تواند از طریق اتخاذ تدابیری جهت تشویق استفاده 

به دسترسی ها و پهنه بندی صحیح  از حمل و نقل عمومی ، نظم بخشی

کاربری ها و اقداماتی از این دست، بخصوص در بخش های مرکزی 

شهر از بار روانی ترافیک بر شهروندان بکاهد این امر به نوبه خود تاثیر 

زیادی بر ذهنیات و پرورش ایده های خالقانه در جهت دستیابی به 

 الگوهای  حمل ونقل هوشمند خواهد داشت.

ارد پیشنهادی دیگر مصاحبه شوندگان می توان به ایجاد پارکینگ از مو

برای وسایل نقلیه اشاره کرد. با توجه به عرض کم معابر و عبور و مرور 

زیاد و مراجعه زائرین و ساکنین و توقف در حاشیه معابر، شلوغی و 

ازدحام معابر در مدخل بازارها ، مراکز خرید و پارکها و سینما ها و... 

اب ناپذیر بوده و افراد مراجعه کننده نمی توانند اتومبیل های خود اجتن

را در محلی مناسب پارك کنند و یا حتی گاهی اوقات این خیابانها بار 

ترافیکی را به مناطق  دیگر خصوصا پیرامون حرم مطهر سرریز می 

 (1393کنند. . )سمرقندی ، 

کمبود پارکینگ  استفاده از راهبردهای خلّاق و نو در جهت حل معضل

و بهینه سازی نظام حرکت و دسترسی در منطقه مرکزی شهر مشهد 

و  TNDو  TODضروری به نظر می رسد. بهره گیری از رویکردهای 

استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل و پارکینگ و تأکید بر 

حمل و نقل عمومی و پیاده مداری در منطقه مرکزی شهر مشهد می 

نو و خلّاق در راستای حل مشکالت باشد. )سمرقندی ،  تواند رویکردی

1393) 

با توجه به مطالبی که توسط مصاحبه شوندگان  بیان شد و نیز 

مشاهدات انجام شده می توان دریافت که  در برخی از محالت و خیابان 



 

های اصلی شهر مشهد مسیرهای رفت و آمد مشخص و ایمنی برای 

و پیشنهاد سامان یافتن عقب نشینی ها  افراد پیاده سواره وجود ندارد

و تسهیل رفت و آمد را برای ارتقاء محیط بیان کرده اند. تداخل حرکتی 

سواره و پیاده موجب عدم امنیت و اغتشاش عملکردی شده و باعث 

عدم رعایت حقوق سواره و پیاده توسط یکدیگر خواهد شد حل آن 

ترافیک شهری است ، به  نیازمند استفاده از راهبردهای نو و خلّاق در

همین دلیل نظم بخشی به عقب نشینی ها و پیاده رو های مناسب و 

جداسازی ترافیک سواره و پیاده رو پیشنهاد دادند.. . )سمرقندی ، 

1393) 

 

 نابع:م
موثر بر  تحلیل عوامل 1388» (ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبداهلل ( -

» از مدل راهبردی  چابهار با استفادهگسترش گردشگری در ناحیه ساحلی 

SWOT 1و منطقه ای، شماره  شهریی ها ، فصلنامه مطالعات و پژوهش. 

ارزیابی حمل  ") 1390حامدرضا (  ،یآباد یم یدریح ،یمهد ،یجعفر یاستاد -

 یالملل نیکنفرانس ب نیازدهمی،"و نقل پایدار ملی با استفاده از مدل شاخص مبنا

 .رانیتهران، ا ک،یحمل و نقل و تراف معاونت ک،یتراف حمل و نقل و یمهندس

و  یزیر برنامه بر یمقدمه ا 1386» (قدرت (  ،یافتخار ن،یدرامینژاد، س ینیام-

 .نور امی، تهران، دانشگاه پ« یحمل و نقل شهر یمهندس

(. تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی 1387پریور، احمد رضا، پرستو، و یاوری )-

. مجله محیط 45فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین, شماره 

 شناسی. 

(. بررسی مفهوم مشارکت شهروندان 1389پور احمد، احمد و محمدپور، بوچانی )-

پژوهشی جغرافیای -ان :فصلنامه علمیدر امور شهر الکتریکی. شماره چهارم. تهر

 انسانی.

( بررسی تأثیر به کارگیری سیستم های حمل و نقل 1387) پورامیر،  ابوالحسن-

 .در روانسازی ترافیک شهر اصفهان I.T.S هوشمند

( بکارگیری سیستم های هوشمندحمل ونقل درمدیریت 1393پور حیدر ، مینا ) -

 ترافیک شهری.

( بررسی اثرات بکارگیری سیستم های حمل و 1391ن )دهناد ، سید محمد حسی

 نقل هوشمند در کاهش مصرف انرژی.

(، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ 1389حافظ نیا، محمد رضا )-

 پنجم.تهران: انتشارات سمت. 

(.مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1385خدائی ،علی )-

 تهران

در کالن شهر تهران،  ITS (، ارائه الگوی معماری منطقی1333سلیمانی کرمانی )-

 17فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال پنجم شماره

(.سامانه های حمل ونقل هوشمند،معاونت پژوهش 1389جبارزاده ،مسعود )-

 دانشگاه علوم انتظامی



 

ی،علی ،وزارت راه و ( ،ترجمه اقبال1386راهنمای سیستم حمل ونقل هوشمند ،)-

 ترابری

(. تحلیل آماری/ فضایی نماگرهای 1388زنگی آبادی، علی و رخشانی نسب ) -

  . مجله محیط شناسی.49توسعه فضای سبزشهری. شماره 

( ، سیستم های ارتباطی بزرگراه ها، سیستم های 1389سیادت موسوی،محمود  )-

ترافیک کنترل الکترونیکی، موج حمل ونقل هوشمند ، الکترونیک در حمل ونقل ، 

 سبز، تهران .

 سامانه راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور-

(. شهر پایدار چیست. شماره چهارم. فصلنامه مدیریت 1379صرافی، مظفر ) -

 شهری.

 راهبردی ریزی برنامه مقاله( 1386طبسی، مسعود ، فتحیان وموسوی اشکوری )-

پژوهشی ،  علمی مجله کشور، جادهای هوشمند نقل و حمل سیستمهای توسعه

 نقل . و حمل پژوهشنامه

( الگوسازی بافت های شهری در راستای توسعه  1385عباس زاده، غالمرضا ) -

پایدارشهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر محمد رحیم رهنما، 

 مشهد. دانشگاه فردوسی

ونقل هوشمند. تهران: شرکت  (. سامانه های حمل1384عیسایی، محمدتقی. ) -

 1384مهندسین مشاور مترا:

 مجله کسب وکار-

(. مقدمه ای بر سیستم حمل ونقل هوشمند ،شورای 1381فریبرزی عراقی ،فرشید )-

 اصالحات وزرات راه و ترابری ،کمیته فناوری اطالعات

مقاله سامانه حمل ونقل هوشمند ،اولین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای ،حسین -

 قاسم نژاد

 یزیر برنامهی هــایژگیاز و یلــی،(تحل 1373ناصــر( ،یدهاقانــ زادهیمشــهد-

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران. ران،یدر ا یشهر

(، ارائه فرایند ایجاد معماری منطقه ای سیستم های هوشمند 1390میر افشار ) -

قی ، پایان نامه ارشد حمل ونقل درون شهری تهران با استفاده از مطالعات تطبی

 مدیریت شهری،دانشگاه تهران.

مقاله بهبود کیفیت حمل  (1393میر کتولی، جعفر، موسی زاده ، عطا ، کیایی ) -

 .ونقل شهری با استفاده از زیر ساخت های ارتباطی در شهر الکترونیک

 هینشر ،»یاســام یو بافت شــهرها مای،(ســ» 1375( درضایحم ،یمحمد ریم-

 .53مشکوه، شماره 

 هوشمند،  معاونت نقل حمل و سیستمهای راهنمای (،1381ترابری ) و راه وزارت -

 ایمنی. و فناوری مطالعات دفتر فناوری، و تحقیقات آموزش،

(.آشنایی با سیستمهای حمل ونقل هوشمند ،پژوهشکده 1389نادران ، علی ،)-

 دهیاریهای کشورمدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و 

 و سمیبا مدرن رانیا یســنت معمار تی،(رابطههو» 1378زاده، محمد ( ینق-

 .7شماره  با،یز یفصلنامه هنرها ،»یینوگرا

 تیفیک یدر ارتقا یسنت یارزش باغها ی،(بررســ» 1382محمد( زاده،ی نق-

 .2شماره  شرق، نهی، فصلنامه ســبز»حفاظت از آنها یو راهکارها یشــهر ــطیمح



 

 یماسال یشهرهای هایژگیاز و یا ســهیمقا لی،(تحل 1375محمــود ( ــت،یهدا-

 - یعلم هینشر ران،یا یسنت یشهرها و سابق یشورو ریاتحاد جماه یجنوب شرق

 .8دانشگاه اصفهان، شماره  یانسان علومو اتیدانشکده ادب یپژوهش

 


