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 چكیده
. لذا اين مقاله، به باشدهاي ممكن براي استفاده بهينه از ظرفيت موجود ميحلاز مهمترين راهنقل وسازي زيرساختهاي حملهوشمند

. بدين منظور استپرداخته  شهر مشهد يهمگاننقل وحمل ستميدر ارتقاء سنقل وحملهوشمند  يهاستميس ييکارا يبررس

نقل وحملاندازي اين سيستم آماده گرديد و يک جامعه آماري شامل کارشناسان ها و نحوه راهاي در خصوص گزينهپرسشنامه

بررسي  ANOVAو  tبا استفاده از آزمون  هاداده طور تصادفي انتخاب و مصاحبه شدند ونفر به  280عمومي شهر مشهد به تعداد 

همگاني مشهد تاثير قابل توجهي داشته و سرمايه گذاري در اين نقل وحملبر ارتقاء عملكرد  ITS شدند. نتايج نشان دادند که اجراي 

 همگاني خواهد داشت. نقل وحملتايج مطلوبي در عملكرد ناوگان نپروژه هاي مشابه  بهبخش نسبت 

 
 قطار سبک شهری، ناوگان تاکسیرانی ،BRT رانیناوگان اتوبوس ،ITS و نقل هوشمند حمل یهاستمیس :کلیدی هایواژه

 

 

 

 مقدمه-1
 یاقتصاد کشاورز یگزینجا یکه اقتصاد صنعت یاز زمان

 یددر شهرها موجب گرد یشترب گذارییهسرما یلبه دل یدگرد

شهرها با  بهو  پراکنده ییو بافت روستا یتها از جمعانسان

نقل مکان  حداثیداالجد های شهرک وباال  یتیتراکم جمع

کنار در ییخودرو یداترشد روز افزون تول ی. از طرفکنند

مناسب باعث شد که و زیرساخت های معابر توسعه محدود 

و حمل  یکاهش بازده یکی،تراکم تراف یجادا ملهاز ج یجینتا

از حد انواع  یشو مصرف ب ی، آلودگسفرزمان  یشنقل، افزا

بروز اختالل در با را به همراه داشته باشد.  یلیفس یسوخت ها

که  یدندرس یجهنت ینتازه به ا ینمسئول ی،شهر یو آمدهارفت 

همان  هک یجوامع شهر یدبه حال معضل جد یفکر یدبا

کاهش  شامل یهدف اصلا. یندآن بود، نما یامدهایو پ یکتراف

 یست،ز یطحفاظت از مح یک،تراف سازیروان یک،و کنترل تراف

و به طور  ایو کاهش حوادث جاده یریتهش زمان سفر، مدکا

 ی،جسم ی،و روان یروح یکاهش دادن اثرات منف یکل

بر جامعه  ه،نشد بینییشاز تراکم پ یناش یو اقتصاد یاجتماع



 

 

 

 

 

 یادن یکشورها یدر تمام وزارت راهو  های. شهردارباشدیم

هستند. هرچند اکثر شهروندان  یکمسئول حل مشکل تراف

اما در  کنندیفراموش م یکتراف یجادخود را در ا یتمسئول

 وبه حال رفت  یفکر یدکه با اندییاجرا یهادستگاه ینا یتنها

است  یهو پرحاش داردامنهمعضل  یک یکآمد مردم بکنند. تراف

 یو کاربرد یعلم هاییکو تاکت هایاستراتژ یازمندکه رفع آن ن

 یاساس هاییرساختبه ز یازاست و برطرف کردن آن کار ن

ناوگان  یشو با افزا یسبا کمک پل توانندیم هایدارد. شهردار

در مواقع  یکاز بار تراف یکم عمومی نقل و حمل رسانخدمت

ها از مدت یدبا یکحل مشکل تراف یاما برا دکم کنن یبحران

 (. 1390و همکاران،  یقبل به فکر بود )جبار

 هایاطالعات در گستره خود روش یفناور امروزه

. است داده قرار خود الشعاعتحت یزرا ن یکتراف یریتمد

 یریبا بکارگ یکتراف یریتمد یهادرحال حاضر روش بطوریکه

مدرن  هاییاز تکنولوژ اییستهاطالعات به گونه شا یفناور

 نکاربرا هایو خواسته یازهابرآوردن نو  یکتوسعه تراف یبرا

 یبرا یمتفاوت هایاطالعات راه یاستفاده از فناور گیردُیبهره م

 . دهدیبه ما م یککاهش تراف کنترل و

از  یاریبس یکشهر الکترون یجادتوان با ایم ینکهاز جمله ا

استفاده همزمان از  ینهمچن یم،را بکاه یشهر یآمدهارفت و

از  هاستفاد ینترنت،ا یو شبکه یجهان یابیتموقع یهاسامانه

 یکو نقل هوشمند، گسترش تجارت الکترون حمل هایسامانه

اند. اطالعات بنا شده یو فناور یوترکامپ یهبر پا یو ... که همگ

 یابزرگ دن یدر همه شهرها یکمشکل تراف هایحلاز راه یکی

مترو و  یژههوشمند به و یو نقل عمومگسترش ناوگان حمل 

برای همین   (.۱۳۹۴ر و همکاران، اتوبوس است )حسن پو

ناشی از ترافیک در  مشکالت ومسائل منظور با توجه به 

های انجام شده بنا به بررسی ایران کالنشهرها، باالخص در

مقابله با  و عمومی و نقل حمل تسهیل برای که دهدمی نشان

شهر  چند در اتومبیل افزایش از ناشیتبعات  و آن مشکالت

سامانه  اجرای و طراحی اصفهان( و تبریز،  مشهد بزرگ )تهران،

و  است )شاهی قرارگرفته مورد توجه هوشمند حمل و نقل

   .(1390همکاران، 

 عموومی بوراینقل  و حمل دسترسی اینکه قابلیت به توجه با  

   هواایون سیسوتم بواالی ییکوارآ نشان دهنده جامعه اقشار تمام

بووالب بوور  جمعیتووی بووا مشووهد شووهرکووه  جووا آن ازو باشوود مووی

 شهری ناحیه ۴۰ و منطقه ۱۳ از برخورداری و نفر 000/000/3

 اقتصادی -اجتماعی یهااز نظر شاخص معناداری دارای تفاوت

بوا  قصد دارد به مقالهاین لذا است.  شهری نواحی و بین مناطق

عملکورد هوشومند در  یهواتحلیل و ارزیابی اجورای سیسوتم»

اثورات و عوایود  «و نقل همگانی شهر مشوهد حمل هایسیستم

 ناشی از این سیستم را در نیل به اهداف عالی مطروح از تکنیک

 آزمونهای پارامتریک بررسی نماید. تحلیل های آماری به روش
 

 

 

 

 روش تحقیق-2
های استنباطی هستند که های پارامتریک، آزمونآزمون

داده های جمع آوری شده توان آماری باال و قدرت پرداختن به 

 گیرند که های پیچیده را دارند. آنها بیشتر فرض میدر طرح

ها واریانس مساوی دارند. داده ها توزیع طبیعی داشته و نمونه

 باشند که های استنباطی غیرپارامتری، روندهایی میآزمون

های کمی در مورد داده ها و به ویژه توزیع آنها داشته و فرض

با روندهای پارامتری از توان کمتری برخوردارند.  در مقایسه

های آماری پارامتریک پرتوان، تحلیل واریانس یکی از آزمون

 ها و ایی از طرحبرای آزمون فرضیه آماری، با مجموعه

باشد. از این تکنیک، های متفاوت و روندهای وابسته میمدل

ی( جهت کشف تاثیر اصلی و نیز تاثیرات تعاملی متغیر)ها

 گردد. )عامل( بر روی متغیر وابسته استفاده می مستقل

های های پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس، روندآزمون

های توانند در پژوهشباشند که میآماری بسیار مفیدی می

ایی مورد مربوط به شهر، با توجه به ماهیت آن، بطور گسترده

 .(1389همکاران،)صفا کیش و  استفاده قرار گیرند

 متغیرهای آماری پژوهش 

 . (ITS) و نقل های هوشمند حملسیستممتغیر مستقل: 

هوای حمول و نقول متغیر وابسته: ارتقاء عملکورد سیسوتم

، قطوار BRT رانویهمگانی شهر مشهد )شامل ناوگوان اتوبووس

 اقتصوادیشهر مشهد( و جنبه  سبک شهری و ناوگان تاکسیرانی

 سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد.

 های آماری پژوهشفرضیه 
 تحقیق  یهابر اساس متغیرهای آماری مذکور، فرضیه

 باشند.به شرح پیوست می

 : اصلی هایفرضیه



 

 

 

 

 

  (ITS) و نقوول هووای هوشوومند حموولسیسووتماجوورای  (1

های حمل و نقل همگوانی شوهر بر ارتقاء عملکرد سیستم

 باشد.مشهد مؤثر می

بر جنبه   (ITS)نقلو  هوشمند حمل یهاستمیس یاجرا (2

شوهر مشوهد  یحمل و نقول همگوان هایستمیاقتصادی س

 .باشدیمؤثر م

در  و نقول های هوشومند حمولسیستمبا توجه به اجرای 

، قطووار سووبک شووهری و ناوگووان  BRT رانوویناوگووان اتوبوووس

های فرعی به صورت زیور بورای شهر مشهد، فرضیه تاکسیرانی

 شوند.بهتر فرضیه اول اصلی تحقیق مطرح میبررسی 

 :های فرعیفرضیه

بور  (ITS) و نقل های هوشمند حملسیستماجرای ( 1

شهر مشهد موؤثر  BRT رانیارتقاء عملکرد ناوگان اتوبوس

 باشد؛می

بور  (ITS) و نقل های هوشمند حملسیستماجرای ( 2

ارتقاء عملکرد سیستم قطار سبک شهری شهر مشهد موؤثر 

 باشد؛می

بور  (ITS) و نقل های هوشمند حملسیستماجرای (3

 باشد.شهر مشهد مؤثر می ارتقاء عملکرد ناوگان تاکسیرانی

 
 ادبیات پژوهش -3
 نقل درون شهری حمل و-3-1

شود(، خوانده می Transportحمل و نقل )که در انگلیسی

در فرهنگ لغات به عنوان فعل انتقال و جابجایی از مکانی به 

توان کاربرد مکان دیگر معنی شده و مهندسی حمل ونقل را می

جایی مسافران و کاالها با استفاده هریاضیات و آمار برای جاب

بهینه از مواد و انرژی های موجود در طبیعت معرفی کرد. حمل 

ای است و موضوعات اقتصاد حمل و نقل بحثی کامال بین رشته

ریزی شهری و ونقل و برنامهسازی حمل و نقل، جغرافیا و بهینه

 آیندای از موضوعات مهم در این علم به حساب میمنطقه

 (.1390و همکاران،  جباری)

های حمل و نقل بوه گونوه هوای متفواوتی بور بندیتقسیم

ها شود که از جمله آن... دیده می حسب مکان، زیرساخت ها و

 ل وتوان حمل و نقل غیر موتوری )پیاده و دوچرخه( و حممی

نقل ریلی، اتوبوس، تاکسی، متورو  شامل حمل و)نقل موتوری 

و ...( اشاره کرد. در خصوص حمل و نقول درون شوهری نیوز 

تقسیم بندی به حمل ونقل عموومی و حمول ونقول خصوصوی 

 هوای گوذاریهوا و سیاسوتگیوریوجود دارد، کوه در تصومیم

ریوزی حمول و نقول بوه آن توجوه ریزی شهری و برنامهبرنامه

 (.1390و همکاران،  جباری) شودخاص می

 

و نقل همگانی نووی  های حمل انواع سیستم-3-2

 شهری
نقل همگانی های متداول حمل و به طور کلی انواع سیستم

در گستره انتخاب  هاآنکه گاهی ترکیبی از بعضی یا همه 

بر سریع شهرها قرار  همگانی انبوه حمل و نقلهای سرویس

 :(1390و همکاران،  شرح زیر است )شاهیگیرند به می

 تراموا 

 قطارسبک شهری 

 )مونوریل )تک ریل 
 ایای و منطقهقطار حومه 

 مترو 

 اتوبوس تندرو 

 

 (ITS)های هوشمند حمل و نقل سیستم-3-3

ای از های هوشمند حمل و نقل مجموعهسیستم

و نقل  دستاوردهای شگفت انگیز فناوری اطالعات در حمل

و نقل را در است که کیفیت زندگی مردم و نیز مدیریت حمل 

این جوامع متحول نموده است. به عبارت دیگر این سیستم 

 مهم زندگی در اقتصاد مدرن است. هایهوشمند یکی از جلوه

رسانی تابلوهای متغیر ، پیامهاهای کنترل هوشمند تقاطعسیستم

(، VSLسرعت ) خبری، سیستم نمایشگر و هشداردهنده

، ثبت خودکار تخلفات ایدریافت خودکار عوارض جاده

ای شبکه حمل و نقل شهری و لحظه رسانیرانندگی، اطالع

مسیریابی درون خودرویی از پارامترهای ترافیکی و مواردی از 

دند. در این گر، متعلق به این مجموعه محسوب میاین قبیل

زمان نیروی انسانی در ، نیازی به حضور مستمر و هم هاسیستم



 

 

 

 

 

های بکارگیری محل انجام عملیات نیست و محدودیت

استفاده  رود.وری پایین از بین میهای ثابت با بهرهسیستم

های های جدید برای دستیابی به چالشمعقول از فناوری

و های هوشمند حمل الذکر بسیار ضروری است. سیستمفوق

تند که از ترکیب ای هسنقل ابزارهای چندوجهی پیچیده

آیند و برای وجود میهای پیشرفته در کنار یکدیگر به فناوری

هایی جهت ارتقاء حلو نقل و ایجاد راهبهبود اوضاع حمل 

 . (۱۳۹۴ ،طاهری) شوندمیکیفیت زندگی به کار برده 

و نقل با استفاده و بکارگیری سیستم هوشمند حمل 

های تباطات و سیستمتکنولوژی نوین )همچون الکترونیک، ار

کنترل( به صورت یکپارچه باعث ارتقاء سطح ایمنی و کارایی و 

حمل و های مختلف شود و به شیوهمی حمل و نقلارزانی در 

 ، هوا و دریا قابل تعمیم است. اینآهن، راهاز طریق جاده نقل

 و ها بین رانندگان، وسایل نقلیه و زیرساختهای حملسیستم

...( ارتباطی پویا ایجاد کرده تا به تبادل و  نقل )جاده، ریل

های مدیریتی اطالعات با هم پرداخته و در نتیجه به استراتژی

بهتر و استفاده کاراتر از منابع در دسترس منجر شود. این 

نقل  و های مختلف حملهماهنگی در برقراری ارتباط بین گونه

یابد که د میستفاده کنندگان عمومی بهتر نمواو مراکز کنترل و 

و  امینی طوسی) آورده شده است 1ای از آن در شکلنمونه

 (.1391همکاران، 

 

 

 (1391و همكاران،  امینی طوسی) نقل و های مختلف حملنقل هوشمند در گونه و های حملکاربردهای سیستم .1شكل 

 

 تحقیقهای داده -4
های ترافیک و مطالعات محدوده مورد مطالعه در آمارگیری

ناحیه درونی و  253و نقل و ترافیک مشهد شامل جامع حمل 

محور ارتباطی است. نواحی اطراف شامل  6ناحیه اطراف و  16

، میامی، کنویست، سرجام، کانناحیه( تباد 253طوس )منهای 

باال بلند، سفید سنگ،  طرقبه، شاندیز، میان والیت، درز آب،

پایین والیت، آبروان  ، گلمکام، بیزکی، فریمان، قلندرآباد،ژنپیوه

رادکان، چناران و بقمچ است. شش محور ارتباطی محورهای 

سرخس، فریمان، تربت حیدریه، نیشابور، قوچان و کالت است 

برآورد تعداد سفرهای سواره  (.1391)انتظاری و همکاران، 

سفر و برآورد  5876313یک شبانه روز  ساکنین مشهد در

تعداد سفرهای سواره ساکنین مشهد در یک ساعت اوج صبح 

 صبح و 8الی  7سفر است، که ساعات اوج صبح  643138

سهم وسایل نقلیه  .باشدمی 18الی  17و شب  13الی  12ظهر 

مشخص شده   2مختلف در سفرهای سواره روزانه در شکل 

 (.1393، خانیاست )دهقان تنها و موسی



 

 

 

 

 

 و نقل عمومی شهر مشهدوضعیت حمل  -4-1

 3بطور کلی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد بر 

 .سیستم استوار است

 

 (BRT)اتوبوس تندرو-4-1-1

مسیر خط یک از بلوار امام رضا و بلوار طبرسی گذر 

 3و  2، 1مسیر به سه قطعه  BRT، برای اجرای خط یک کندمی

از پایانه مسافربری امام رضا  1، قطعه استبندی شده تقسیم

از میدان  2المقدس اجرا شده است و قطعه )ع( تا میدان بیت

طبرسی تا میدان فجر قرار گرفته است. همچنین مسیر از میدان 

فجر تا انتهای بلوار طبرسی در برنامه آتی سازمان است. این 

رارگیری ایستگاه و ق 22کیلومتر بوده و دارای  17خط به طول 

 کمک است مشهد، توانسته شهر در یکی از کریدورهای اصلی

و بهبود  شهر مرکزی ترافیکی هسته مشکالت حل در زیادی

عبور و مرور در مناطق اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( کرده 

است. اجرای این خط باعث کاهش زمان سفر مسافران، افزایش 

های ود گرهمیزان مسافر جابجا شده، کاهش آلودگی و بهب

(. 7-3مذهبی شده است )شکل  هایدر هنگام مناسبت ترافیکی

در  1392در دهم و دوازدهم دی ماه سال  هکای به گونه

روزهای رحلت رسول اکرم و شهادت امام رضا )ع( توانسته هر 

و  دوستا جابجا کند )سیهنفر ر 704569روز به طور متوسط 

 (.1394همکاران، 
 

 
 1395سهم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای سواره یک روز عادی در سال  .2شكل 

 

 های مربوط به مدیریت و کنترل حمل و نقل عمومیتوزیع جامعه آماری تحقیق در ارگان .1جدول 

 تعداد کارشناسان محل خدمت یا پست سازمانی ارگان ردیف

 شهرداری مشهد 1

 5 معاونت شهرسازی و معماری

 4 معاونت فنی و عمران

 14 معاونت حمل و نقل و ترافیک

 5 معاونت محیط زیست

 گانه شهرداری مشهد 13مناطق  2

 50 معاونت شهرسازی و معماری

 35 معاونت فنی و عمران

 65 معاونت حمل و نقل و ترافیک

 20 معاونت فرهنگی و اجتماعی

 25 معاونت برنامه ریزی و درآمد

 سازمان حمل و نقل و ترافیک 3

 8 معاونت اجرایی

 10 ریزیمعاونت مطالعات و برنامه

 12 اداره کنترل و ترافیک

 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 4

 9 کارشناسان ترافیک

 9 کارشناسان عمران

 9 کارشناسان شهرسازی

 نفر 280 جمع کل:



 

 

 

 

 

 

 

 جامعه آماری -4-2

ای از افراد یا یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه

نیا، واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. )حافظ

 ITSحاضر به علت اجرایی و تخصصی بودن(. در تحقیق 1385

زمینه، در حمل و نقل عمومی و دانش و تجربه مورد نیاز در این 

جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حمل و نقل عمومی شهر 

دهند. تعداد کل کارشناسان های ذیربط تشکیل میمشهد در ارگان

های ذیربط )جامعه آماری( برابر اطالعات به دست آمده از ارگان

 نفر است. 280معادل  1مطابق جدول 

 
 

 

 نمونه آماری -4-3

گیری از های نوین نمونهروشگیری از علم آمار و با بهره

جامعه هدف و تمرکز بر روی بخش محدودی از جامعه که در 

باشد و تعمیم نتایج حاصله به کل جامعه هدف، دقت دسترس می

و سرعت انجام پژوهش با در نظر گرفتن خطای جزیی افزایش 

یابد. به بیانی دیگر پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش بر می

 به همین دلیل پژوهش خود را . جامعه را ندارند کل اعضای

  نماینده باید که اینمونه. کنندبه نمونه کوچکی محدود می

های تحقیق خود را که پژوهشگر قصد تعمیم یافته باشد ایجامعه

حجم نمونه از فرمول  تعیین. برای (1375به آن دارد )ساده، 

 استفاده گردید:  کوکران به شرح زیر

(1)                         162
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 که در آن:

n: ؛حجم نمونه N: نفر(؛  280) آماری امعهحجم جt: 

 95مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 

نسبتی از جمعیت  :pدر نظر گرفته شد؛  96/1درصد برابر 

نسبتی  :qه شد؛ نظر گرفت در 5/0 که معادل ،صفت معین دارای

مقدار اشتباه  :d؛ (q=1-p=0.5) از جمعیت فاقد صفت معین

 ه شد.نظر گرفت در 05/0که معادل  )خطای برآوردی(، مجاز

نفر  162 تحقیق، معادل حجم نمونه 1-8با توجه به رابطه 

گیری . برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونهمحاسبه گردید

استفاده  با استفاده از جدول اعداد تصادفیتصادفی ساده 

 نفر( 162) با توجه به حجم نمونه جدول اعداد تصادفی  شد.

 امعهحجم جمعادل  280تا عدد  رقمی سهیک سری عدد  از

مل انتخاب را از . سپس عوسیله کامپیوتر تولید شدبه  آماری

تا جایی که  یمو جلو رفت هبه طور تصادفی آغاز کرد یک عدد

در نهایت  .یمانتخاب کرد( حجم نمونه)به تعداد مورد نیاز 

 آوری شد.پرسشنامه بین تمونه انتخابی توزیع و جمع

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -5
 های آمار توصیفیها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده

در تحلیل اطالعات بدست آمده در . شودمیو استنباطی استفاده 

ها براساس این تحقیق، سعی شده است با تفکیک تحلیل

ها پرداخته شود، که تری به بیان یافتهفرضیات به شکل مطلوب

آوری شده های جمعدر این راستا به منظور تجزیه و تحلیل داده

افزار گیری از نرمبهره های آمار توصیفی و استنباطی بااز روش

شود. برای آمار توصیفی از جداول، استفاده می SPSSآماری 

جهت بررسی های توصیفی آماره نمودارهای توزیع فراوانی و

و همچنین متغیرهای اصلی پژوهش  شناختیمتغیرهای جمعیت

تک نمونه  Tاستفاده شد. همچنین آمار استنباطی شامل آزمون 

و ها تحلیل دادهجهت  (ANOVA)ها گینمقایسه میانآزمون و 

 ها استفاده گردید.آزمون فرضیه

 

 

 های پژوهشیافته -6

 

هوای بوه تجزیوه و تحلیول داده SPSSافوزار از طریق نورم     

هوا پرداختوه گردآوری شده از طریق پرسشنامه و آزمون فرضیه

گیوری از انجوام ای در نتیجوهشود کوه دارای اهمیوت ویوژهمی

آوری شده دو نوع بررسی های جمعروی دادهباشد. پژوهش می

از آمار توصویفی جهوت بررسوی  ابتدادر  .گیردآماری انجام می

 و همچنین متغیرهای اصلی پژوهش شناختیمتغیرهای جمعیت

شامل آمار استنباطی  نهایت با استفاده ازو در  استفاده شده است



 

 

 

 

 

  (ANOVA)هوا مقایسوه میانگینآزموون تک نمونوه و  Tآزمون 

 .پرداخته شده است هاو آزمون فرضیهها تحلیل دادهتجزیه و به 

 
 آمار توصیفی -6-1

 برای آمار توصیفی از نمودارهای توزیع فراوانی و

و  شناختیجهت بررسی متغیرهای جمعیتهای توصیفی آماره

در  همچنین متغیرهای پژوهش استفاده شده است. که به تفکیک

 ارائه خواهند شد. 2و جدول   6الی  3شکل 

 

  
 دهندگان نمودار ستونی توزیع فراوانی نسبی پاسخ .3شكل

 بر حسب جنسیت

 دهندگان نمودار ستونی توزیع فراوانی نسبی پاسخ .4شكل

 بر حسب تحصیالت

  
 دهندگان نمودار ستونی توزیع فراوانی نسبی پاسخ .5شكل 

 حسب تحصیالت بر

 دهندگان نمودار ستونی توزیع فراوانی نسبی پاسخ .6شكل 

 بر حسب رشته تحصیلی

 

 های توصیفی عوامل اصلی پژوهشآماره .2جدول 
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 انحراف معیار مد میانه میانگی  عوامل

ITS  یرانناوگان اتوبوسدر BRT 37825/0 29/3 57/3 6852/3 مشهد 

ITS  39777/0 67/3 83/3 7981/3 مشهدسیستم قطار سبک شهری در 

ITS  61890/0 30/3 30/3 4352/3 ناوگان تاکسیرانیدر 

 ITS 9579/3 00/4 20/4 36116/0 یاقتصاد یابیارز



 

 

 

 

 

 BRT رانیبر ارتقاء عملكرد ناوگان اتوبوس ITSنمونه برای بررسی اثر اجرای  تکT آزمون .3جدول

t df اختالفمیانگی   سطح معناداری 
 اختالفدرصدی برای  95فاصله اعتماد 

 باالتر ترپایی 

056/23 161 
53-10×7 68519/0 6265/0 7439/0 

 

 بر ارتقاء عملكرد سیستم قطار سبک شهری ITSتک نمونه برای بررسی اثر اجرای  Tآزمون  .4جدول

t df اختالفمیانگی   سطح معناداری 
 اختالفدرصدی برای  95فاصله اعتماد 

 باالتر ترپایی 

540/25 161 
58-10×2 79815/0 7364/0 8599/0 

 

 بر ارتقاء عملكرد ناوگان تاکسیرانی ITSتک نمونه برای بررسی اثر اجرای  Tآزمون  .5جدول

t df اختالفمیانگی   سطح معناداری 
 اختالفدرصدی برای  95فاصله اعتماد 

 باالتر ترپایی 

950/8 161 
16-10×8 43519/0 3392/0 5312/0 

 

 آمار استنباطی-6-2

آزمون تک نمونه و  Tجهت انجام آمار استنباطی، آزمون 

 اند.به کار گرفته شده (ANOVA)ها مقایسه میانگین

 

 تک نمونه Tآزمون  -6-2-1

های مطرح شده در تحقیق مورد در این بخش فرضیه

گیرند. به این منظور ابتدا نتایج قرار میبررسی و آزمون 

 توصیفی سؤاالت مطرح شده در تحقیق مورد بررسی قرار 

های سؤاالت مطرح گیرند. الزم به توضیح است که گزینهمی

بسیار "ای طیف لیکرت شامل گزینه 5شده بر اساس مقیاس 

باشند که می "بسیار زیاد"و   "زیاد"، "تا حدی"، "کم"، "کم

اند. در این بخش با گذاری شدهنمره 5تا  1ترتیب از مقدار به 

 پردازیم.میا هفرضیهتک نمونه به آزمون  T آزمون استفاده از

 .(5 الی 3)جداول 

 
در اجرای  (ANOVA) آزمون مقایسه میانگی  -6-2-2

ITS  
های هوشمند سیستمدر این بخش به مقایسه اثر اجرای      

بر ارتقاء عناصر سیستم حمل و نقل همگانی شهر  و نقل حمل

، سیستم قطار سبک شهری و BRT رانیمشهد )ناوگان اتوبوس

)جدول  پردازیم.دهندگان میناوگان تاکسیرانی( از دیدگاه پاسخ

 ارائه گردیده است. 7( و نمودار مقایسه ای آن در شکل 6

 
 بر ارتقاء عناصر سیستم حمل و نقل همگانی ITSاثر اجرای  (ANOVA) آزمون مقایسه میانگی  .6جدول 

  داریاسطح معن F میانگی  مربعات df انحراف معیار میانگی  عناصر
 BRT 6852/3 37825/0 رانیناوگان اتوبوس

2 589/5 502/24 11-10×7 
 39777/0 7981/3 سیستم قطار سبک شهری

 61890/0 4352/3 تاکسیرانیناوگان 

 



 

 

 

 

 

 
 بر ارتقاء عناصر سیستم حمل و نقل همگانی ITS اثرنمودار ستونی مقایسه  .7شكل 

 

 گیری نتیجه -7
تک نمونه مورد آزمون  Tاین فرضیه با استفاده از آزمون 

، ارتباط مثبت و معناداری آزمونقرار گرفت. بر اساس نتایج 

با ارتقاء  (ITS) و نقل های هوشمند حملسیستممیان اجرای 

عملکرد سیستم قطار سبک شهری شهر مشهد وجود دارد 

(P<0.01)های فرعی اول و دوم و سوم تحقیق در . لذا فرضیه

 درصد معنادار شده و با قطعیت کامل نتیجه گرفته  1سطح 

 شود که:می

های حمل و نقل بر ارتقاء عملکرد سیستم ITSاجرای 

 .باشدهمگانی شهر مشهد مؤثر می

میان اثر  (ANOVA) بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین

بر ارتقاء عناصر  (ITS) و نقل های هوشمند حملسیستماجرای 

 رانیسیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد )ناوگان اتوبوس

BRT سیستم قطار سبک شهری و ناوگان تاکسیرانی( تفاوت ،

ی قطار سبک شهر ستمیس. لذا (P<0.01)داری وجود دارد معنا

با  باالترین امتیاز و ناوگان تاکسیرانی 7981/3با میانگین 

ترین امتیاز را بدست آورد و از دیدگاه پایین 4352/3میانگین 

 شود که: میبا قطعیت کامل نتیجه گرفته  دهندگانپاسخ

بر ارتقاء سیستم قطار سبک شهری شهر مشهد  ITSاجرای 

 .بیشترین تأثیر را دارد

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و مطالعات انجام شده، 

و نقل ستم حمل برای بهبود عملکرد سی اجراییپیشنهادات 

گردد. این راهکارها و پیشنهادات به ارائه می همگانی مشهد

صورت  و نقل همگانی مشهد بهدلیل وسعت زیاد سیستم حمل 

و نقل عمومی انتخاب های حمل منتخب از هر یک از سیستم

و در مد  BRTشده است که در سیستم اتوبوسرانی به خط یک 

و ناوگان تاکسیرانی  ریلی به خط یک قطار سبک شهری

 شود.پیشنهاد می

 چراغ راهنمایی به وسیله  دهیحق تقدم و الویت

 BRTنقلیه 

 اتصال دقیق اتوبوس به سکوی ایستگاه 

 اعزام اتوبوس بندیمدیریت زمان 

 رسانی مسافر داخل وسیله نقلیهاطالع 

 رسانی مسافرینسیستم اطالع 

 مسافر رگسیستم شمارش 

 کنترل اتوماتیک قطار 

 مدیریت پرداخت هزینه 

 ایمنی سکوی ایستگاه 
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بررسی تاثیر به کارگیری " ،(1387) .لفا ،پورابوالحسن-

در روانسازی ترافیک  I.T.S نقل هوشمند و سیستمهای حمل

سال سوم، ، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ، "شهر اصفهان

  .121-97 ، ص.8شماره 

تحلیل آماری " ،(1389).، ع و طلوعی، .صفا کیش،م-

کد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، ،"پارامتریک

 .1727672بکتا

 

افزایش کارایی " ،(۱۳۹۳) ،.لفو احدمطلقی، ا .م ،احمدی-

 کاهش مشکالت حمل و نقل هوشمند در های حمل وسیستم

 :PRTهای جابجایی سریع فردیبکارگیری سیستم نقل با
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ABSTRACT    

The aim of this research is to study the efficiency of intelligent transportation systems (ITS) 

in improving public transport systems in Mashhad and economic assessment of the 

implementation of intelligent transport systems. The statistical population includes of 280 

persons of the public transport experts of Mashhad city, which from these people using the 

Cochran formula, 162 persons as sample were selected by simple random sampling. The 

questionnaire with 47 items was prepared in the structure composed of four sections including 

"BRT bus fleet", " light-rail transit", "taxi fleet" and "economic evaluation of  ITS". To verify 

validity of the questionnaire, view point of certified professors and other specialists are used, 

and its validity is confirmed. Cronbach's alpha coefficient is used to verify reliability of the 

questionnaire, and its reliability is confirmed. The collected data are analyzed with SPSS 

software. This research includes two main hypotheses and three subsidiary hypotheses, which 

is evaluated using single-sample T-test. The results while confirm and prove all subsidiary 

assumptions of research, prove the first main research hypothesis (implementation of 

intelligent transport systems (ITS) to improve the performance of the public transport system 

in Mashhad is effective) is. Also based on the test results, the second main research 

hypothesis (implementation of intelligent transport systems (ITS) on the economic aspects of 

the public transport system is effective in Mashhad) is proved. In this research to compare the 

effect of the implementation of intelligent transport systems was used means comparison test 

(ANOVA). The results showed that ITS implementation from both aspects of improving and 

economic has greatest impact on Mashhad city's light-rail transit system. 

 

Keywords: Intelligent Transportation Systems (ITS), BRT Bus Fleet, Light-Rail Transit, Taxi 

Fleet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


