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  چكيده

هاي  با توجه به تاثير فناوري ي اخير مورد توجه جهاني قرار گرفته است.ها سالجديد است كه  تحقيقاتييك موضوع  چهارصنعت 

صنعت  يها فناوري شناخت هدف اصلي اين پژوهشمربوطه،  افزايش انتشار مقاالتو  حمل و نقل درياييدر  ديجيتال/صنعت چهار

اين حوزه توليدات علمي در اين راستا  .است استفاده از تجزيه و تحليل شبكه هم واژگاني با  حمل و نقل دريايي در آن و كاربرد چهار

با استفاده از نرم افزار ووس و   از بانك اطالعاتي وب آو ساينس استخراج 2021 الي 2000 يها سال در دوره زماني پژوهشي تركيبي

  ، حمل و نقل دريايينتايج تحقيق حاكي از آن است كه دانش صنعت چهار در حوزه  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند ويوير

ي صنعت چهار ها فناوريعالوه بر اين، در خصوص  شكل گرفته است. 2016هاي سالبطور ميانگين در  علمي جديد و نوظهور است كه

كه  تسا. اين درحالي اندكالن و هوش مصنوعي بيشترين توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده يها دادهي ها فناوريزمينه دريايي، 

  .اند اختصاص داده شده  توليد افزوده فناوريي محدودي به ها پژوهش

  

  صنعت چهارحمل و نقل دريايي، ، تحليل هم واژگاني كليدي: هاي هواژ

 

  مقدمه-1

صنعت چهار بيشتر يك برنامه راهبردي است و توسط انقالب 

كه  در حالي (Sung, 2018).استصنعتي چهارم تهييج شده 

ها بصورت ها يا فرايندبر خودكارسازي ماشين 3,0صنعت 

منفرد و مجزا متكي بود، صنعت چهار متمركز بر ديجيتالي 

هاي فيزيكي و ادغام در اكوسيستم ديجيتال كردن تمام دارايي

 & Oesterreich T D( داردبا شركاي زنجيره ارزش تمركز 

Teuteberg, 2016(.  تمركز اصلي صنعت چهار، تركيب

 در مورد .)Prause, 2015( دنياي مجازي و فيزيكي است

طبقه صنعت چهارتوان زير چتر را مي هافناوري اينكه كدام

برخي از  متخصصان اتفاق نظري وجود ندارد.بندي كرد، بين 

صنعت چهار را يك فرايند (به سمت افزايش . 1نويسندگان 

دانند. در اين و ديجيتالي كردن صنعت توليد) ميخودكاري 

تعريف ديدگاه فرايندي وجود دارد كه واژه صنعت چهار، 

برخي از پژوهشگران،  .2متمركز بر تحول ديجيتال است. 

يك مرحله يا پارادايم جديد از توليد صنعتي صنعت چهار را 

 كنند كه متمركز بر خروجي فرايند تحول است.تعريف مي

تعريف دوم مبتني بر ديدگاه خروجي محور است كه يك 

برخي ديگر از  .3كند. پارادايم صنعتي جديد را معرفي مي

هاي  نويسندگان، صنعت چهار را چتري براي پوشش فناوري

بررسي  .)Weking et al. 2020( نندكجديد تعريف مي
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دهد كه عمده اين ادبيات تحقيق صنعت چهار نشان مي

 ها وربات ،1بزرگهاي  داده :تموارد زير اس شامل ها فناوري

2ي خودرانها ماشين
 ،پرينت سه بعدي)( 3توليد افزوده ،

ي ها فناوري ،٤ازيجواقعيت افزوده و واقعيت م سازي، شبيه

امنيت سايبري، كارخانه هوشمند، ، 6چين بالك، ٥ابري، مه و لبه

 ;Bartodziej,2017( و اينترنت خدمات ٧اينترنت اشيا

Rubmann et al, 2015( . چهار دسته توانمندساز وجود

) و ها فناوريها ( ساز، برنامه دارد كه به تناسب هر توانمند

 & ,.Schallmo, Aمرتبط به آن وجود داردخدمات 

2018) ,Daniel, R( .مربوط به هر توانمند  رادار ديجيتال

هاي مرتبط به آن در شكل يك نشان داده شده  ساز و برنامه

اهداف صنعت چهار فراتر از توسعه و استفاده است. 

هاي توليد پويا است. كارايي  هاي سايبر فيزيكي و شبكه ازسامانه

وري، كوتاه كردن زمان چرخه بازار  منابع و انرژي، افزايش بهره

ارزش و ادغام   نوآوري از طريق ادغام افقي و عمودي شبكهو 

بصورت ديجيتال در كل زنجيره ارزش از  سرتاسري مهندسي

  ديگر اهداف صنعت چهار است.

 

 

  )2015 بل،يو شا هيها (بو ها / عملكرد و برنامه ها شامل توانمندساز تاليجيرادار د .1شكل       

 

تسهيالت  ،چهاربا كمك فناوري ماشين به ماشين صنعت 

توان محصوالت مجزا  اي مي توليد اينترنتي و سيستم توليد شبكه

 را در طول دوره عمر خود شناسايي و رديابي كرد

)Kagermann et al, 2013.( هاي صنعت چهار،  فناوري

خدمات بهتر به مشتريان و توسعه يكپارچگي در زنجيره ارزش 

 ,Kiel et al( نمايد هاي كسب و كار نوآور را فراهم مي مدل

آوري بازخورد  ها را در گردهاي داده، شركت فناوري .)2017

پس از فروش محصوالت، دستيابي به درك عميقي از مشتري و 

يك مدل كسب و كار مبتني بر خدمات  در نتيجه رسيدن به

كند. رايانش ابري، تعامالت افقي و عمودي در  پشتيباني مي

كنندگان،  كه تامين طوريه دهد ب زنجيره ارزش را توسعه مي

هاي تحقيقاتي،  گذاران و نهاد مشتريان، موسسات، سرمايه

ها را    توانند با ادغام اطالعات منابع مختلف موثرترين تصميم مي

هاي  يكي از فناوري ).Tirabeni et al. 2019نمايند ( اتخاذ

گردد، اينترنت اشياء  صنعت چهار كه منجر به خلق ارزش مي

است. اينترنت اشياء يك پارادايم جديد در اقتصاد مدرن است 

هاي مختلف روزمره زندگي كاربران  كه با تاثير زياد بر جنبه

ست. اينترنت خصوصي و تجاري به سرعت در حال پيشرفت ا

هاي هوشمند  هاي مختلفي از قبيل كارخانه اشياء در زمينه

هاي هوشمند و  )، حمل و نقل و تداركات، شهر4,0(صنعت 

اينترنت  .)Atzori et al. 2010( مديريت بحران وجود دارد

هاي توليد و  پذيري سيستم پذيري و انطباق اشياء با انعطاف

ها  پذيري شركت قابتهاي ارزش، منجر به افزايش ر زنجيره

هاي گسترده سازماني  شود. اين تغيير فناوري منجر به پيامد مي

كند و در نتيجه  هاي ارزش فعلي تغيير مي شود. زنجيره مي

 Kiel et( شود هاي كسب و كار جديد ايجاد مي مدل

al.2016(.  
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هاي  پارادايمصنعت چهار و اينترنت اشيا، هر دو به عنوان 

 - هاي سايبر شوند. هر دو با واژه سيستم فناوري محسوب مي

فيزيكي مرتبط بوده و اطالعات، اشياء و افراد را در يك دنياي 

 & ,.Manavalan, E( كند فيزيكي مجازي به هم وصل مي

Jayakrishna, 2019( .روي  8تحول ديجيتالي/ صنعت چهار

گذار است. تحول  تاثيرهاي مختلف جامعه و اقتصاد  قسمت

كند  هاي جديدي را ايجاد مي ها و شبكه ديجيتالي فرصت

تواند با هم همكاري داشته باشند  بطوريكه بازيگران مختلف مي

هاي  . عالوه بر محصوالت، مدلو به تبادل اطالعات بپردازند

ها و زنجيره ارزش  كسب و كار جديد نيز به خدمات، فرايند

  . )Schallmo & Williams, 2018( ديجيتال نياز دارند

  
  

   صنعت چهار و بنادر -2- 1

تواند تاثير  هايي است كه مي يكي از محركصنعت چهار     

پذيري، كارايي و چابكي زنجيره حمل و نقل  زيادي بر انعطاف

، براي بنادر اين امكان صنعت چهاردريايي و بنادر داشته باشد. 

سازي،  هاي ناشي از جهاني چالشكند تا بتواند با  را فراهم مي

هاي  نشيني روبرو شود. با كمك فناوريتغييرات جمعيتي و شهر

هاي حمل و  توان بازده عملكرديك بندر و زنجيرهديجيتال، مي

تر  هاي پيچيده را ساده نقل مربوط به آن را افزايش داد، فرايند

كرد و يا مصرف انرژي را كاهش داد. از طريق تبادل اطالعات 

هاي جديد كسب و كار  توانند مدل ي هدفمند، بنادر ميها دادهو 

را توسعه دهند. بنادر در تالش هستند با استفاده از ديجيتالي 

  شدن، سرعت و ظرفيت عملياتي خود را افزايش دهند. 

بخشي هستند كه  بنادر اثربنادر سنگاپور و روتردام از جمله    

از طريق فرايند ديجيتالي شدن، تخليه و بارگيري سريعتري 

بنادر روتردام و  ).Özkanli & Denizhan, 2020( دارند

  عنوان بزرگترين بنادر اروپا، بطور مستمر هامبورگ به

  كنند.  گذاري و تحقيق مي سرمايه ،بر ديجيتالي شدن

ه توسط بندر هوشمند بكارگرفته شد هاي برخي از روش   

 هامبورگ عبارتند از.

: امكان دسترسي به اطالعات به روز 9سيستم ناوبري آني    

ها  مربوط به ترافيك داخل و اطراف بندر، پاركينگ، زير ساختار

  نمايد. و زمان باز و بسته شدن پل را فراهم مي

تعمير و  ي ها آهن هوشمند: با اين سيستم فعاليت سيستم راه

 . شوند نگهداري راه آهن در مراحل اوليه شناسايي مي

: اين حسگرهاي متحرك كه 10حسگر همه منظوره متحرك

متصل هستند،  )(جي پي اس ياب جهاني به سيستم موقعيت

سيم اطالعاتي از قبيل دما، سرعت و جهت باد،  بي بصورت

ري هاي متحرك را به مركز فناو آلودگي هوا و موقعيت جرثقيل

 فرستند.  اطالعات بندر هامبورگ مي

ها و  انبار مجازي: سيستم پردازش ابري، به اپراتور

دهد كه كدام كانتينر بايد  هاي تخليه بارگيري اطالع مي شركت

به انبار تحويل داده شوند. بر اين اساس، تردد غير ضروري 

  يابد. هاي خالي كاهش مي كانتينر

مكان نظارت ذينفعان بر بندر نظارت بر بندر: اين نرم افزار ا

سازد. ذينفعان به كليه اطالعات الزم از قبيل  را فراهم مي

  ها، ارتفاع و عرض پل موقعيت شناور، سطح آب، اسكله

  به راحتي دسترسي دارند.

تعمير و نگهداري هوشمند، پاركينگ هوشمند و استفاده از 

نيز از ديگر خدمات هوشمند بندر  هاي قابل تجديدپذير انرژي

هامبورگ هستند كه در مجموع منجر به كارآمدي عملكرد و 

 Hamburg port( شوند سازي عمليات اين بندر مي روان

Authority,2021.(   
و  صنعت چهار  مقدمه اي از پس از ذكردر اين مقاله 

هاي پژوهش ، اهداف و پرسشبنادرهاي كاربردي آن در نمونه

 يها ، پيشينه پژوهشمقاله 2بخش سپس در  گردد.ميمطرح 

ه ياراحمل و نقل  در سنجي صنعت چهارعلم مرتبط به

شناسي  به توصيف راهبرد  تحقيق و روش 3. بخش گردد مي

ها  دادهبه تجزيه و تحليل  4پردازد. بخش ها مي  جمع آوري داد

بخش و با روش تحليل شبكه هم واژگاني اختصاص دارد 

گيري و بحث و بررسي در مقاله مربوط به نتيجهنهايي 

   در هاي آن خصوص ارتباط صنعت چهار و فناوري

  حمل و نقل دريايي است.
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  اهداف و پرسش هاي پژوهش  -3- 1

كمي مربوط به توليد و  يها دادهسنجي با استفاده از علم   

علمي را توصيف و  يها پژوهشتوزيع توليدات علمي، علم و  

 (هم رخدادي . تحليل هم واژگانيكندارزيابي مي

هاي  مطرح شده در حوزه يكي از متداولترين روش11)واژگان

 در ها واژه همرخدادي واژگاني، هم تحليل در علم سنجي است.

 بررسي مدارك متن يا ها، واژه  كليد چكيده، عنوان، سطح

توان، موضوعات با استفاده از تحليل هم واژگاني مي .گردد مي

عالوه بر اين، اصلي، كم كاركرد و نوظهور را تشخيص داد. 

ترسيم نقشه هم واژگاني بصورت زماني به پژوهشگران كمك  

در سير زماني خاص كند  كه موضوعات فعال و يا غير فعال  مي

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين ساختار شناسايي كنند. را 

  فكري دانش در زمينه صنعت چهار در حمل و نقل دريايي 

شناسايي توزيع فراواني  است. با استفاده از تحليل هم واژگاني

واژگان كليدي و خوشه بندي موضوعات اين حوزه پژوهشي از 

اين  در اهداف فرعي اين مقاله هستند كه دنبال خواهند شد.

 هاي زير است:  پرسشهدف اين مقاله پاسخ به راستا 

) صنعت چهار در حمل و نقل يها فناوري( هاي حوزهزير   

 ها با هم چگونه است؟كدامند و ارتباط اين زير حوزهدريايي 

صنعت چهار  ها فناوريكدام يك از در مقاطع مختلف زماني،   

كمتر به آن پرداخته فعالند و كدام يك  در حمل و نقل دريايي

 شده است؟

 چه ارتباطي بين ديجيتاليزيشن و صنعت چهار وجود دارد؟

 

   تحقيقنه يپيش -2

نقل  ر حمل ودر خصوص حوزه تحقيقاتي صنعت چهار د    

ميزان  ،اما .اگر چه مقاالت  زيادي منتشر شده است دريايي

مشاركت و سهم اين مقاالت پراكنده هستند و به خوبي 

)  طبقه بندي 2017هيليگ و همكاران ( مشخص نگرديده است.

هاي اطالعاتي و فناوري و بررسي جامعي از كاربرد سيستم

اند. شايان ذكر است تعريف  ه كردهيااطالعات در بنادر ار

  دگان پژوهش اشاره شده از ديجيتاليزيشن، همان نويسن

هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات است و به صنعت سيستم

هاي   ي مربوطه اشاره اي نشده است. نمونهها فناوريچهار و 

فناوري اطالعات بررسي شده اين مقاله در بنادر شامل  سامانه 

ها  داده،  تبادل الكترونيكي )GPS(ماهواره ناوبري جهاني 

)EDI سامانه شناسايي امواج راديويي ،()RFID(  .است

، سيستم 13، سيستم جامع بندري١٢سيستم پنجره واحد ملي

نمونه  از  پايانه عملياتيهاي  خدمات ترافيك و سيستم

هاي اطالعاتي بنادر است كه در اين مقاله مورد تجزيه و  سيستم

. گنزالز و (Heilig & Voß, 2017)تحليل قرار گرفته است 

مند به بررسي  ) با روش مرور نظام2019همكاران (

سازي و بنادر  ديجيتاليزيشن در سه بخش طراحي كشتي، كشتي

پردازد. نويسندگان مقاله به ارتباط بسيار قوي بين  مي

ند. با اين حال ديجيتاليزيشن و پارادايم صنعت چهار اشاره دار

ي ديجيتاليزيشن مطرح شده توسط نويسندگان همان ها فناوري

 Sanchez-Gonzalez et)ي صنعت چهار است ها فناوري

al., 2019)) نيز با استفاده از 2017. فروث و تيوت برگ (

مند به بررسي وضعيت فعلي و آينده  روش مرور نظام

 پردازد. نتايج اين مقاله حاكيديجيتاليزيشن در زمينه دريايي مي

از آن است كه ديجيتاليزيشن در حال حاظر در بخش حمل و 

نقل دريايي بصورت عملي مورد توجه و بررسي قرار گرفته 

است هر چند كه در ادبيات علمي كمتر به آن پرداخته شده 

ي ها پژوهشتعداد  . (Fruth & Teuteberg, 2017)است 

ه مطالعه ساختار دانش در حوزه صنعت چهار و ب محدودي

گايدايس و دل  . به عنوان مثالاند پرداخته نقل دريايي حمل و

ي ها فناوري) به بررسي نقش ديجيتالي شدن و 2021همكاران (

هاي كشتيراني و  محيطي فعاليت  جديد در كاهش اثرات زيست

هاي آنها در پژوهش خود با استفاده از روش .اند پرداختهبنادر 

توليد علمي منتشر  132 ،يكتمرور سيستما و كتاب شناختي

 را تجزيه و تحليل كردند  2020الي  1969ي ها سالشده طي 

)Del Giudice et al.,2021(. وم) 2020نيم و همكاران (  

مطالعه در  279 و تحليل محتوي به بررسي كتاب شناختي

ي كالن و هوش مصنوعي در صنعت ها داده خصوص كاربرد

ي مورد نظر تحقيق ها داده. اند پرداختهبنادر و بازرگاني دريايي 

استخراج و در  14اين نويسندگان از پايگاه داده وب آو ساينس

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  R- stateنرم افزار 

)Munim et al, 2020(.  ديگر  پژوهشيدر اين نويسنده 

حمل و هاي كالن در  ، كاربرد دادهشناختيبا استفاده از كتاب 

 ,Munim et al(است   دريايي را مورد بررسي قرار داده نقل

با عنوان پژوهشي ) در 2021جيوان و همكاران ( ).2021

ارزيابي انقالب صنعتي چهار در سيستم بنادر: تفسيري از "

صنعت چهار وضعيت فعلي ،  "تجزيه و تحليل كتاب شناختي

  .(Jeevan et al., 2021)نمايد.را ارزيابي مي در بنادر

و حمل و صنعت چهار علم سنجي هاي پژوهشپيشينه  بررسي

ي در زمينه ارتباط تا كنون  پژوهش كه دهد نشان مي نقل دريايي

ي صنعت چهار در حمل و نقل دريايي با استفاده از ها فناوري

   انجام نگرفته است. تحليل هم واژگاني
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 روش  -3

ساختار ترسيم  هاي ذكر شده وپاسخ به پرسشدر راستاي   

حمل و حوزه پژوهشي صنعت چهار در  )نقشه علميعلمي (

 سنجي  علم گردد. از علم سنجي استفاده مي، نقل دريايي

ي كمي مربوط به توليد و توزيع توليدات ها دادهبا استفاده از 

كند. هاي علمي را توصيف و ارزيابي مي علمي، علم و  پژوهش

هاي مطرح شده تحليل هم واژگاني يكي از متداولترين روش

 همرخدادي واژگاني، هم تحليل درعلم سنجي است. در حوزه 

 مدارك متن يا ها، واژه كليد چكيده، عنوان، سطح در ها واژه

توان،  با استفاده از تحليل هم واژگاني مي .گردد مي بررسي

موضوعات اصلي، كم كاركرد و نوظهور را تشخيص داد. عالوه 

زماني به پژوهشگران  ترسيم نقشه هم واژگاني بصورتبر اين، 

يا غير فعال در سير زماني  وموضوعات فعال در شناسايي 

اين در به منظور تحليل هم واژگاني  .كندكمك ميخاص 

، پايگاه داده وب آو ي موجودها دادهاز بين پايگاه ابتدا پژوهش، 

  جهت بازيابي توليدات علمي انتخاب گرديد.  ساينس

هاي مرتبط به صنعت چهار و كليد واژهدر مرحله دوم،     

بدين منظور با مرور  شوند.مي و نهايي بازرگاني دريايي تعريف

هاي ممكن مربوط به ي گذشته كليد واژهها پژوهشادبيات 

پس از  صنعت چهار و صنعت بازرگاني دريايي استخراج و

با درج كليد سوم در مرحله  ).1 گرديد (جدولپااليش نهايي 

 30در در پايگاه داده وب آو ساينس 1 هاي نهايي جدولواژه

 3350، تعداد 2021 الي  2000در دوره زماني  ، 2021دسامبر 

 در مجموع كهگرديد يا همان توليدات علمي استخراج  داده

هاي الزم (استخراج مقاالتي كه فقط به پس از انجام پااليش

مرتبط با غير هاي موضوعي زبان انگليسي بودند و حذف زمينه

مقاله مورد بررسي قرار  1390حمل و نقل دريايي) تعداد 

   گرفتند. 

   15ووس ويويربا استفاده از نرم افزار  چهارمدر مرحله    

 دوشكل  .شدپرداخته مورد نظر هم واژگاني پژوهش تحليل  به

  گذارد. روش پژوهش اين مقاله را به نمايش مي

  

 ييايمربوط به صنعت چهار و حمل و نقل در يهاواژه دي. كل1جدول 

 هاكليد واژه  زمينه

  

 دريايي

seaport* OR Port Or Ports OR "sea-port*" OR "Ship port interface” or "sea- port" OR "short- sea" or "port industry" OR 
"sea trade" OR Harbor* or Harbour* OR "harbour operation" OR " harbor operation" OR "port operation" OR Maritime* 
OR ship* OR shipping OR "Short Sea shipping" OR "Ship-port" OR "port generation" OR "Container terminal" OR 
“container port” OR “container ports” OR "Sea Transport*" OR "Marine Transport*"  

 
 

  صنعت چهار

  

 

AND 
Industry4.0 OR "industry 4.0" OR I4.0 OR "I 4.0" OR "industr* 4.0" OR "fourth industr*" OR " industr* revolution 4.0" 
OR Digital* OR "Digital Technolog*" OR "Digital* transformation" OR "smart Manufactur*" OR "Smart Factor*" OR 
"Smart port" OR "Internet of thing*" OR IOT Or "Internet of service*" OR "artificial intelligence" OR "Big Data" OR 
"Cloud comput*" OR "blockchain" OR "block chain" OR "Cyber-physical systems" OR "virtual reality" OR 
." Augmented Reality" 

   
 AND NOT  به غير از

 "Port number*"  

  

  

 روش پژوهش .2شكل
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  هاي پژوهشيافته-4

  كليدي واژگانشبكه هم رخدادي  - 1- 4
   

صنعت چهار و ساير بين اصلي به منظور شناسايي تعامالت   

ي دريايي، به تجزيه و تحليل ها پژوهشرايج در كليدي  واژگان

 Vos viewerافراز با استفاده از نرمواژگان هم رخدادي 

هاي كتاب افزار براي ترسيم شبكه پرداخته مي شود. اين نرم

رويكردي مبتني بر فاصله دارد. اين بدان معناست كه  شناختي

اشد، ارتباط هر چه فاصله بين دو واژه در نقشه خروجي كمتر ب

 ,Eck & Waltman )آنها در زمينه پژوهشي بيشتر است. 

بر اساس تعداد مقاالتي كه واژگان از طرفي رابطه بين  .(2014

شود. عالوه بر اين گيرند تعيين ميبا هم قرار ميواژگان در آنها 

، موضوعات مرتبط به هم را كليديواژگان شبكه هم رخدادي 

جامعه دهد. ميخوشه بندي كرده و در قالب يك خوشه نشان 

الي  1955هايي است كه در بازه زماني اين پژوهش كليه مقاله

با موضوع صنعت چهار در حمل و نقل دريايي در   2021

در اين پژوهش نويسندگان . اند شدهپايگاه وب آو ساينس نمايه 

 واژه 112اند كه از اين ميان  كليدي استفاده كرده واژه 2070از 

 واژگانپس از پااليش و حذف . اند شدهحداقل چهار بار تكرار 

كليدي غير مرتبط با صنعت چهار و بخش دريايي، در نهايت 

در قالب  واژه 64حاوي  ) 3(شكل  واژگاننقشه هم رخدادي 

  ، اندازه 3 لكشدر افزار ترسيم گرديد.  خوشه توسط نرم 6

دهد و پيوند بين دو كليدي را نشان مي واژهها تعداد تكرار گره

هر خوشه با كليدي است. واژه گره نشان دهنده رابطه بين دو 

 واژگان نقشهبررسي بيشتر رنگ متفاوتي نشان داده شده است. 

دهد كه اولين خوشه با رنگ قرمز، بزرگترين نشان مي كليدي

را در خود جاي واژگان بيشترين  كه  طوريه بخوشه است 

ي ها پژوهشدر ي كالن ها دادهي). كليد واژه 19داده است (

و هم در كل شبكه  اول بيشترين سهم را هم در خوشهدريايي، 

خوشه دوم كه به رنگ واژگان  به خود اختصاص داده است.

فناوري شبيه سازي در ناوبري و بر متمركز سبز نشان داده شده 

جلوگيري از تصادم دريايي و  جهت  وسايل نقليه دريايي

 است. بيشترين واژگان تكرار شده در اين خوشهافزايش ايمني 

ناوبري، سيستم شناسايي خودكار، شبيه سازي، ايمني و  شامل

رنگ) متمركز خوشه سوم (آبي كم است.وسايل نقليه دريايي 

در حوزه صنعت چهار مديريت، لجستيك، زنجيره تامين و  بر

ارتباط بين صنعت چهار و نوآوري در اين خوشه  است.دريايي 

هاي كه صنعت چهار به عنوان يكي از ابزار است اكي از اينح

از  نوآوري در حوزه درياي مورد توجه نويسندگان بوده است.

طرفي ارتباط نزديك واژگان صنعت چهار و پايداري در خوشه 

تواند بيانگر ايجاد توسعه پايدار در حمل و نقل دريايي دوم مي

 زيتونيوشه چهارم (خ ي صنعت چهار باشد.ها فناورياز طريق 

كاربرد هوش مصنوعي و مرتبط به  يها پژوهشرنگ) اشاره به 

(رنگ بنفش)  5خوشه  .يادگيري ماشين در زمينه دريايي دارد

در  واقعيت افزودهي واقعيت مجازي و ها فناوريمتمركز بر 

و آخرين خوشه به رنگ  بخش دريايي و كشتي سازي است

آبي مايل به سبز مربوط به كاربرد اينترنت اشياء در حمل و نقل 

  دريايي است. 

 

  ي صنعت چهار در حوزه درياييها پژوهشواژگان شبكه هم رخدادي  . 3شكل
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 نمايش 2در جدول كليدي پر استفاده واژگان توزيع فراواني   

حاكي از آن است كه  2ي جدول ها دادهبررسي داده شده است. 

  مديريت و هوش مصنوعي ي كالن، ها داده هايواژهكليد 

در رتبه نخست تا سوم قرار  23و  23، 30به ترتيب با فراواني 

بيانگر اين واژگان  شبكه هم رخدادي تجزيه و تحليل. دارند

 هاي يفناور صنعت چهار، يها فناوريواقعيت است كه از ميان 

، اينترنت اشياء، چين بالكي كالن، هوش مصنوعي، ها داده

ترتيب مورد توجه واقعيت مجازي و رايانش ابري به

  .اند قرار گرفته پژوهشگران حوزه دريايي

  

 بر اساس هم رخدادي واژگانپر تكرارترين  .2جدول 

 فراواني تكرار كلمه كليدي فراواني تكرار كلمه كليدي

 11 وسايل نقليه دريايي 30 ي كالنها داده

 11  ديجيتاليزيشن 23 مديريت

 11  حمل و نقل دريايي         23 هوش مصنوعي

 10 اينترت اشياء 21 لجستيك

 10 يادگيري عميق 17  ناوبري

 9 بندر 15 چين بالك

 7  واقعيت مجازي  15 سيستم شناسايي خودكار

 6 راينش ابري  15 شبيه سازي 

 6 واقعيت افزوده 12  زنجيره تامين 

 4 صنعت چهار  11 يادگيري ماشين

  

  

  صنعت چهار و حوزه دريايي  بر اساس دوره زماني واژگانرخدادي  شبكه هم .4شكل 
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  نقشه توزيع زماني واژگان كليدي -2- 4

ابزاري است كه سير تحول كلمات واژگان توزيع زماني نقشه    

 روند زماني 4دهد. شكل كليدي را در طول زمان نشان مي

دهد. رنگ صنعت چهار در زمينه دريايي را نشان ميواژگان 

ميانگين سال انتشار آن است. ميانگين سال ، بيانگر واژهيك 

هاي ليدي با در نظر گرفتن ميانگين سالار يك كلمه كشانت

اند محاسبه فوق را در خود داشته واژهانتشار همه مقاالتي كه 

دهد كه ن مياشود. طيف رنگي موجود در پايين شكل نشمي

  تر مايل به آبي تيره و واژگان جديدتر مايل واژگان قديمي

كه پربارترين  دهد تجزيه و تحليل نتايج نشان مي به زرد هستند.

شروع شده  2016دوره صنعت چهار در زمينه دريايي از سال 

هار، هوش مصنوعي چي صنعت ها فناورياست. در اين ميان از 

جديدترين و اينترنت اشياء  چين بالكترين مفهوم و  قديمي

   مفاهيم در زمينه دريايي هستند.

  

  گيري  نتيجه-5

هاي هوشمند متعدد  صنعت چهار، پارادايمي است با فناوري   

هاي توليد و خلق ارزش  كه قابليت تغيير بنيادي و شديد فرايند

  هاي نوآوري مدل كسب و كار را دارد. صنعت چهار از محرك

در اين مقاله به منظور  .)Montanus, 2016( شودمحسوب مي

هاي  هاي فعلي و همچنين كشف جريان پژوهشبررسي 

تحقيقاتي آتي  صنعت چهار در حوزه حمل و نقل دريايي از 

تجزيه و تحليل هم واژگاني استفاده گرديد. بررسي شبكه هم 

هاي صنعت  واژگاني حاكي از آن است كه در ميان فناوري

هاي كالن و هوش مصنوعي به ترتيب  چهار، دو فناوري داده

اند. وهش را در زمينه دريايي به خود اختصاص دادهبيشترين پژ

 هاي مربوط به فناوري توليد افزوده  كه پژوهش در حالي

در بخش دريايي انگشت شمارند و تمركز و پژوهش بيشتري 

در اين زمينه مورد نياز است. نقشه توزيع زماني واژگان حاكي 

ن چي و بالك ترين مفهوم از آن است كه هوش مصنوعي، قديمي

هاي صنعت چهار مورد  و اينترنت اشياء جديدترين فناوري

پژوهش در زمينه دريايي هستند. پربارترين دوره صنعت چهار 

در خصوص شروع شده است.  2016در زمينه دريايي از سال 

هاي ديدگاهارتباط دو واژه صنعت چهار و ديجيتاليزيشن 

فروث  مختلف وجود دارد. برخي از نويسندگان همچون

) اين دو واژه را معادل هم بكار برده است. گنزالز و 2017(

) عليرغم اينكه به ارتباط قوي بين صنعت 2019همكاران (

هاي صنعت چهار را  چهار و ديجيتاليزيشن اشاره دارند، فناوري

 كنند. اين درحاليهاي ديجيتاليزيشن معرفي مي همان فناوري

و همكاران  ست كه برخي ديگر از نويسندگان مثل هيليگا

هاي اطالعاتي و فناوري ) ديجيتاليزيشن را سيستم2017(

راستاي پژوهش  اند. اين نتايج دراطالعات معرفي كرده

) است كه معتقد است تعريف 2020ويكينگ و همكاران (

  جامع و مشتركي براي صنعت چهار وجود ندارد. 
  

  هانوشتپي -6

1. Big Data 

2. Autonomous Robots and Vehicles 

3. Additive Manufacturing 

4. Augmented and Virtual Reality 

5. Cloud, Fog, and Edge Technologies 

6. Blockchain 

7. Internet Of Things (Iot) 

8. Digital Transformation 

9. Real Time Navigation 

10. The Mobille All-Purpose Sensor 

11. Co -Word (Keyword Co-Occurrence) Analysis  

12. National Single Window 

13. Port Community Systems 
14. Web Of Science (WOS  )  

15. Vosviewer 
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ABSTRACT 

An industry 4.0 concept has received global concern as a research focus in recent years. 

Following an increasing interest in the area that merges digital /industry 4.0 technologies in 

the maritime field, this paper aims to identify the technologies of industry 4.0 and find out 

how they are connected in the maritime domain. To do this a bibliometric analysis of keyword 

co-occurrence was applied in this paper. VOSviewer software package was adopted as a 

bibliometric analysis tool and the Web of Science Core Collection (WoSCC) database was 

used as the primary source for data collection. The research population consists of scientific 

products indexed in the WebScience database from the period of 2000 to 2021. The findings 

indicate that industry 4.0 is a new concept in the maritime domain. Furthermore, among 

industry 4.0 technologies big data and artificial intelligence had been widely studied 

keywords in the maritime context. While this research didn’t provide strong evidence for the 

emergence of 3D printing in the maritime domain which requires further research.  
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