
 

 

با   – ایین کربنشهر با سطح پ یزیبرنامه رقل برای  برنامه کاربردی مدل حمل ون

 هر شینگ در چینهی به شنگا

 

 چکیده 

بین     ی، و شکافاست  یک روند مهم در شهرسازی چینی  شود،پایین کربنای که منجر به یک شهر با سطحتوسعه 

حمل  زیربنایی  و  منابع  حمل ونقل  مسائل  به  سفر  تقاضای  را  ،  ونقلتحمیل  امنیت  و  انرژی،  ازدحام،  مانند 

وجود دارد،  چرا که     گرا-کربن- کم   ریزی برنامه گرا و  ریزی تقاضابرنامه   رفته در آورد. یک ارتباط از دستبوجودمی 

کند. این مقاله   وآمد در ساعات اوج تمرکز می ی  ازدحام رفت جامع شهری بررو  ریزیبرنامه ها در  پیشرفتاغلب بحث

ونقل در چین، شامل  جستجوی سیاست  ، براساس استراتژی الویت حمل نقلحل حملسودها و مسائل سه راه برروی  

حمل حمل جستجوی  برنامه ونقل،  و  طراحی  جستجوی  نیز  و  هوشمند،  می ونقل  بحث  و  ریزی  مدل  کند.  

قل بدون موتور  ونونقل هوشمند با سطح کربن پایین و  سیستم حمل برای  حمل کتشافی تکمیلی  کاربردی ابرنامه 

اگر حالت توسعه شهر با دهند که  میکند.  نتایج نشانمی خت تصمیم استراتژیک مطرح شده بحث در ایجاد سا

حل و  پوشی کرد. راه متوان چشمی  2CO% مصرف انرژی و انتشار  30، از حدود  سطح کربن پایین را انتخاب کنیم

جامع شهر شینیگ  ریزی فناوری شبکه انرژی هوشمند شهری در برنامه و    واحد   حالت شهر  مطالعه موردی برای 

 . رودبرای پیداکردن شکل توسعه آینده شهرهای چین،  بکارمی

 

حمل و نقل هوشمند؛    ت؛ی ترانز  ت یاولو  یاستراتژ  ;مدل حمل و نقل، سفر کم کربن، شهر واحد   :یدیکلمات کل

 هوشمند شهر ی شبکه انرژ
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گسترده، مصرف انرژی و مسائل  ، درخواست حرکت و مسافرت موجب ازدحام  ای اجتماعی و اقتصادیقاضای شاخه ت 

ونقل و مصرف انرژی در  کردن  ازدحام حملچگونگی مدل   شود.امنیتی در شهرهای کوچک و بزرگ چین می 

ریزی اداری است.  یک مسئله بزرگ  برای دولت شهری، بخصوص برای برنامه   ،برای پشیبانی از توسعه آیندهشهرها  

  کند؛ونقل، ایجاد می فاکتور مرتبط حمل  کربن در مواجهه با  پایینسطح  ، فرآیندها را برای توسعه شهر با تصمیمات

بهبود   و  سفر،  امنیت  افزایش  ترافیک،  ازدحام  کاهش  شامل  فاکتور  توسعه  این  استراتژی  است.   سفر  کیفیت 

راه ل ونقحمل یک  کاگرا   برای  بدیهی  ماشینحل  از  استفاده  شخصی هش  شهرهای  های  در  بخصوص   ،

 است.   ، چگالی باال استفاده از زمین، توسط  انتقال و سفر با استفاده از خودروی، باینچوآمد پررفت

های شخصی با  شود، یکی توسعه بازار ماشین گرا با دو چالش اصلی در چین مواجهه می ونقل استراتژی توسعه حمل 

شدن ها و گسترده ساخت،  که یک شکاف بین زیر2012تا سال    2008سال از سال    %  به ازای هر20سرعت فزاینده  

الگوی طبیعی توسعه   دادن ارتباط متناسب باچالش دیگر  از دست کند،  و های مسافرتی ایجاد می تقاضای ماشین

ونقل مناسب اند و  ممکن است در همه شرایط برای حملشدهها ازقبل احداثشهری است، چرا که بیشتر شهر

تواند از دو طریق در چین انجام شود، زمانی که ما از حالت شهر واحد  های آینده می حل برای توسعه نباشند. لذا راه 

 کنیم.  و فناوری شبکه انرژی هوشمند شهری، از نقطه شروع توسعه شهری استفاده می 

ریزی  سعات آینده حالتی است که برروی تعادل کارها و مقدار حجم کار در سطح برنامه حالت شهر واحد برای تو

) اینترنت    IOTکند.  شبکه انرژی هوشمند شهری سیستمی است که از تکنولوژی  استفاده از زمین تمرکز می 

سیستم     و  ند،کبینی مدیریت گلوگاه برای دولت شهری استفاده می های پویا و پیشوسایل(  برای بررسی داده 

حالت    کهتست چگونگی  این  حاضردهد.  مدل حمل و نقل، درحال میعمده آن را تشکیل ونقل هوشمند بخش حمل

انرژی هوشمند شهری فناوری شبکه  و  واحد  باحمل  را   یشهر   ،شهر  مواجهه  در  قرار    ونقلبخصوص  تاثیر  تحت 

ز تحوالت  تقاضای مسافرت  به عنوان یکی ا  های خصوصی و ماشین  سرعت فزاینده    .  دهد می توسعه    را  دهد می 

خه  های گسترده حول  چری بررس ای، درزمان  منابع جاده   حالت استفاده از زمین، و،  حرکت درون ساختار شهری

یستم  ایین شامل سیستم آب، سیستم استفاده از انرژی، سیستم ضایعات، و س عمر سیستم توسعه کربن در سطح پ

 .  [2]استشدهبررسیاکولوژی و دیگر سیستم ها 



ه در زمان بررسی  کند، و به مسئله عمد ونقل دهه گذشته در چین بحث می حل حملاین مقاله  برروی سه راه 

ناشی از   موتور ونقل هوشمند و سیستم طراحی شده بدونکند.  استراتژی حمل کربن اشاره می توسعه سطح پایین

مدل را برای شرح ازدحام و    که کل   در زمانی   شهری،ژی هوشمند بکه انر د و فناوری ش ی از حالت شهر واحپشتیبان

نه  طالعه موردی برای بررسی اینکه چگوبریم، است. شهر شینگ به عنوان یک مبکارمی انرژی همزمان باهم مصرف 

 این فرآیند را انجام داده مورد مطالعه قرار گرفته است. 
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گزارش در پنج    18.  مهم است که بدانید  [3]% رسیده است50نی چین به  ،  نرخ شهرنشی2011سال    در اواخر

جدید  نوع  به  پصنعتی  سال،  صنعتی  انقالب  به  که  برنامه سازی  بوده،  فناوری ایبند  کاربردی  و های  اطالعات 

گسترش تقاضای    به عنوان بزرگترین پتانسیل بربارها و بارها  سازی  شهری   .  [4]اند کشاورزی اشاره کرده نوسازی

% بوده،  72سازی سراسری  نرخ شهری   2007، در سال  ااتحادیه اروپعنوان مثال در  به .  [5]کند داخلی تاکید می 

 .  [6]آید آن از شهر می  GDPدرصد  85که  درصورتی 

کند، که  از شهرنشینی آینده چینی، برروی شهرها با مقیاس متوسط و کوچک تمرکز می   یبنابراین، دایره جدید 

سازی، فناوری اطالعات  شهری، صنعتییب توسعات بیشتر در چهار مسئله چینی، در زمان تبدیل به زمین روی ترکبر

در این نوع شهرها و تغییرات چشمگیر رفتار سفر    تغییر تواند  می مسئله  این  کند.  و نوسازی کشاورزی فشار وارد می 

، که از  راو حالت برای ساکنان جدید وقدیم را ، که به عنوان یک تجربه از شهرهای بزرگ و توسعه در چین است  

راه مانند  اصلی  غیرآلوده  سفر  تاحالت  کارآمد،  عمومی  ونقل  حمل  سرعت،  به  سواری،  دوچرخه  و  رفتن،  کسی 

 دهد. کند، افزایش های شخصی گذر می ماشین

راه به  یک  واقع عنوان  جلوگیرحل  مسئلهی  و  انرژی  مصرف  ترافیک،  ازدحام  از  فرآیند    ی  بعدی  دور  در   امنیت 

ها ازدحام ترافیک و دیگر  هایی از تجارب توسعه شهرهای بزرگ باید یادبگیریم، که در آن ینی چینی، درس شهرنش

حل  ی تغییر از راه برا   هاین یک اید   است.مسائل به طور گسترده به عنوان یک مسئله معمولی توسعه پذیرفته شده 

ها   ، بخصوص  ساختارهای جدید شهری و طرح ه است. چگونه شهرهای کوچک و بزرگمشخص به پذیرش مسئل



ها  به توسعه کربن سطح پایین منجر شوند، تحلیل مدل و بررسی استراتژیک در اطالعات پایه حول طبیعت آن 

  تواند راهی برای این کار باشد. می 
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. همانطور که ازدحام به یک هنجار  شودتار شهری و توسعه حمل ونقل باید درنظرگرفته در شروع پژوهش، ساخ

می  تقاضاتبدیل  بین  شکاف  یک  ساخت  ی شود،  امکانات  و  اخیرسفر  مسائل  حل  به  قادر  که  بخصوص  وساز    ،

ریزی و طراحی سیاسی  حل  برنامه های هوشمند، راه ی ، چرا که تکنولوژدهد شان می نیست را ن   درشهرهای اصلی، 

های شخصی  در همان زمان،  صاحبان ماشین.  [6]درصد کل ازدحام ترافیک را کاهش دهد    30تا    20تواند  تنها می 

میلیون    114دهند، مالکیت ملی خودروهای خصوصی  ها نشان می. همانطور که داده کردند افزایش چشمگیری پیدا  

 است.   این آمار  است، که در حال افزایش به سه برابر  2008میلیون در سال   3095، و    2012در سال  

، سه فاکتور کلیدی باید بررسی شود،  ونقل با سطح پایین کربن هوشمند ل ریزی حموهش و طرح بنابراین،  برای پژ 

ع استفاده ار وسایل نقلیه  های حمل ونقل است، و سومین مورد  منیکی تعادل کار و ساکنین است، دیگری الویت 

شخصی است. در این سه نکته کلیدی همزمان، حالت شهر واحد و شبکه انرژی هوشمند شهری باید ساخته شود  

. شهر واحد یک حالت جدید [9][] [7]انتقال یابد    ،و یکی یکی برای رسیدن به کشورهای عضو اکو در حال توسعه

موتور و بهبود کیفیت زندگی تمرکز  - وی استفاده از حالت سفر بدونسازی چینی است که؛ برراز راه توسعه شهری 

ها از  ساختمانتواند یک الگوی موثر از ساختار استفاده از زمین باشد،  که به  . حالت شهر واحد می [10]کند  می 

مرکز  ، با توجه به سبک جامع شهری، انرژی، آب و سیستم ضایعات، ایجاد شهر سیتماتیک، متمرکز ترانزیت اصلی

   لیست شده است.  1.استراتژی حمل و نقل در شکل [11]کند و توزیع شده اشاره می 



 
سیستم حمل    گرمداخله به عنوان شبکه  یمن باشد. سیستم انرژی پاک  ادر شهر واحد، باید حمل و نقل کارآمد و  

تواند راه بزرگی برای درنظرگرفتن  و نقل اصلی ساخت یافته است.  شدت باال و قابلیت عمده سیستم حمل ونقل می 

  سفر اصلی  رفتن یک حالت  سواری و راه . در شهر واحد، دوچرخه باشد مسافران از یک واحد شهری به شهر دیگر  

های حمل ونقل و حالت بدون موتور،  سیستم  از همه حالت موتور مناسب است.  واحد بدون که نیازمند امکانات است،

ونقل دقیق در  تواند به حمل سواری برای همه ساکنین بکارخواهد رفت، که می پیشرفته حمل و نقل و دوچرخه 

اتوب برای  انتظار  زمان  مدت  کاهش  واقعی،  تزمان  کند.   اشاره  و  الش وس  سواری  دوچرخه  برروی  بیشتر  های 

کند،  ن را تامین می و یک ارتباط ماشینی رایگا  کند،ها را تامین می ترک از وسیله سواری، که استفاده مشیل باتوم

 گیرد. می صورت
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 شهری بر حالت مدل مبتنی   4.1

حمل باید  مدل  برونقل  را  سیاسی،  ازدحامفاکتورهای  کاهش  توسعه  و  جامع  مطالعه  ارائه  محدودیت ای   های  ، 

منظور کنترل ازدحام، کاهش تولید گازهای  سواری عمومی به پارکینگ،  اولویت اتوبوس، توسعه سیاست دوچرخه 



سازی   سازی و پیاده اسیای مصرف انرژی؛ بهبود امنیت و مدیریت شهری مورد نیاز را محاسبه کند. فرآیند سیگلخانه 

 سیستم است.  اندازی و نگهداریترکیبی از تست درحال اجرا، بازخورد و راه 

های عمیق موقعیت واقعی و  تحلیل نظرسنجی یک نیازمندی  کردن فرآیند ایجادسیاست، در زمانی که  کنترل مدل

رکینگ در شهرهای اصلی، به عنوان  های عمیق است، مهم است. برای مثال، سیاست محدودیت پاپایه برای پژوهش 

است، که ممکن است  ونقل بکاررفته لیک سیاست برای کاهش استفاده از ماشین شخصی و بهبود دسترسی به حم

یابد، اما  خوبی در مرکز کاهش می دو نتیجه متناقض را افزایش دهد. زمانی که افراد کمتر رانندگی کنند، ازدحام به 

  بااین کار،   کارشناسان مخالف.  نند و محلی برای پارک پیدا نکنند افراد رانندگی ک  شود کهمشکل زمانی بدتر می 

دیگر    ،   Wandaتواند مانع از توسعه اقتصادی شود. مشابه با  باور داشتند که محدودیت کورکورانه پارکینگ می 

که  زمانی گرا در  وکار پارکینگ  دل کسب های تجاری بزرگ با امکانات پارکینگ بزرگ یک مورد واقعی  ممجتمع 

 زرگ مورد توجه عموم قرار گرفتند، است. وکارهای مقیاس بجذب سطح باال و کسب

برای کاهش عوامل جانبی سیاست جدید تست کند.   مدل حمل  را  فاکتورها  از  باید جاذبه حجم عظیمی  ونقل  

ریزی  های برنامه سیاست محدودیت پارکینگ شهر مرکزی را به عنوان مثال در نظربگیرید، هراس از دولت در بخش 

تواند اندازی کند، اما نمی پارکینگ امن راهتواند تعدادی فضای  شده،  می ونقل در مناطق مختلف مجزا ساخته و حمل 

سرانجام، ناحیه اصلی سیاست محدودیت پارکینگ،  یک ساختمان را برای ایجاد فضای پارکینگ بیشتر محدود کند.  

دهد سازی سیاست را کاهش می شود، که تاثیرات پیاده تواند از نقطه نظر کاهش پارکینگ عمومی پردازش و اغلب می 

 دهد.  ها درمورد پیکربندی بودجه عمومی را افزایش می ث اما برخی از بح

 

 های پویا بر داده مدل مبتنی   4.2

ونقل هوشمند راهی  ، سیستم حملرات شهر واحد و شبکه انرژی هوشمند شهری را بتوان محاسبه کردیاگر تاث

ونقل  هوشمند، سیستم حملونقل  . بررسی سیستم حمل ونقل استهای مدل حمل آوری و تحلیل دادهبرای جمع 

اندازی و بهبود کارایی  ها، برای لمس و احساس موقعیت، کمک به راه پویا را از انواع مختلف کسب اطالعات دستگاه

های مدیریت شهری، عملیات تقسیم  توانایی دیدگاه  د. دریافت اطالعات از  کنستم ترافیک بررسی و مانیتور می سی

مصرف کاهش  بار، همچنین  و  سیستم    مسافر  از   ترافیک  اطالعات  از طریق  است.  مهم  سروصدا  انتشار  انرژی، 



تواند یک مدل  همراه، سیستم هوشنمد می تلفن   کننده مانند های حرکت ستگاه ونقل تاکسی و ترانزیت،  و دحمل

می  که  کند،  ایجاد  بخش پویا  تصتواند  و  ازدحام  موقعیت  تعیین  برای  را  رانندگی  شرایط  از  متفاوتی   ادف  های 

با ترکیب  های متفاوت را مطالعه می زمان های سفر ساکنین در  حالت سفر و خصیصه و    سازی کنند،شبیه کند. 

بعدی بیشتری، را به عنوان یک  توانید شهرهای دیجیتالی سه ای جغرافیای و استفاده از زمین،  می اطالعات داده 

 افزار هوشمند شهری بسازید. نرم 

اند، که در آن  طور عمده  در شهرهای بزرگ متمرکز شده ونقل هوشمند به های کاربردی سیستم حملبیشتر برنامه 

ونقل هوشمند را پوشش دهد.  گذاری بزرگی از امکانات حمل تواند سرمایه انه حمل و نقل و مدیریت می شهرها یار

تواند سفرچهارراه تکی و کنترل زمان توقف را  سیستم کنترل سیگنال چهارراه را در نظربگیرید، می عنوان مثال  به 

ترافیک   با موقعیت  راه منطبق  ترافیک  نام سیستم کنترل    کند. یکاندازیکنونی و جریان  به  سیستم پیشرفته  

در کل شهر مورد نظر؛  ه به اشتراک بگذارد.های همسایها را با چهارراهاکتیک تواند اطالعات و تای می ترافیک منطقه 

ها را ایجاد  های کنترلی چهارراه ای از سیستم تواند شبکه ای می شده توسط امکانات جاده آوری اطالعات گسترده جمع 

ا و  انتخاب کند، و کارایی سفر را بهبود بخشد، و میزکند،    تاخیر و ازدحام را کاهش دهد.    انستراتژی بهینه را 

می  هوشمند  پارکینگ  سیستم  سیستم  به  می تواند  که  شود،  منتقل  هوشمند  راهبری  برای  با  رانندگان  به  تواند 

تحول    شده و شرایط یربنای طراحیونقل هوشمند براساس زسیستم حمل کند.  ب از مسیرهای پرازدحام کمک اجتنا

سیستم حملوسیله  است.  نقلیه شخصی  برایهای  هوشمند  سی  ونقل  بیشتر  که  شرایطی  در  های  م تسبکاربردن 

ش حمل در  می هونقل   اداره  شرکت  یک  توسط  متوسط  و  کوچک  سادهرهای  براساس  هستند. حملشوند،  ونقل 

بندی  ونقل و  دقت زمان تواند ازدحام را کاهش دهد و عملیات حملدر زمان می و سیستم تعاملی    GPSسیستم  

 بخشد، چرا که این مسائل برای مسافران مهم است. را بهبود می 

 

 شده مدل ترکیب   4.3

مبتنی  داده بر  مدل  براساس  استفاده حالت شهری  داده های  بر  مبتنی  مدل  با  و  است،  پویا  زمین  که  از  پویا  های 

افزار  توسط نرم   شود. ازدحام سیستم حمل ونقل ونقل در آینده است ترکیب می سازی سیستم حملبراساس شبیه 



TRANSCAD    2محاسبه شده است،و انتشارCO    بیشتر و مصرف انرژی توسطEXCEL    شود.  محاسبه می

 شده است.  شرح داده  2نتیجه مدل در شکل 

 

 ونقل :  شهر واحد و  ساختار شهری گسترده موثر بر تاثیرات حمل 2شکل
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توانیم  ایین، می ریزی و فناوری هوشمند و کربن در سطح پبر سیاست توسعه، برنامه ونقل مبتنیحمل با کمک مدل  

چگونه شهر واحد و ساختار شهری گسترده موثر برطول سفر، مدت سفر و سطح خدمات سیستم    2ببینیم که شکل  

 دهد.  حمل و نقل جاده را نشان می

یابد، کاهش می   6.03kmبه    8.57kmو شهر واحد، طول سفر از  CIENدهد که با استراتژی  مینشان   2شکل  

تواند  کند،  و تعادل بین شغل و ساکنین می ونقل را ایجاد می چرا که حالت شهرواحد یک محیط پشتیبان حمل

ونقل زمان  ن و حالت حمل کربتار شهری پیشرفته و سطح پایین دهد. در زمان مشابه،  ساختقاضای سفر را کاهش 

% داشته باشند، کاهش  20تا    10کاهش    LOVها  شتر جاده دقیقه، در زمانی که بی  26دقیقه به    35سفر را از  

 .  یابد می 



طرح  که  طرح زمانی  بیشتر  شود،  استفاده  قدیمی  و  جدید  شهرهای  هردو  در  جدید  ریزی های  شهرهای  در  ها 

شود.  برای شهرهای قدیمی دسترسی به  تعادل اجباری کار و ساکنین از طریق نوسازی و تخریب  می بکارگرفته 

جدید CBDاست، چرا که بیشتر شهرهای مرکزی  دارای ساکنین قدیمی متمرکز هستند، تغییر به  کمی مشکل

، و تقاضای  کاف بین کار و زندگیتواند ش وکار ساده نیست. این مسئله می ساکنین و کسب   آسان است، اما ترکیب

اگر انتظار دارید که ازدحام  ونقل سریع است و  سیستم حمل های بیشتر شامل  دهد. تکنولوژی واآمد را افزایش رفت

، تغییرات  2ونقل هوشمند باید مورد مطالعه قرارگیرد و بکاررود. از شکل  و ترافیک کاهش بیشتری پیدا کند، حمل

کار و سکونت در مناطق واقعی متعادل شوند، تقاضای  بینیم.  اگر  نقل پیشرفته را می وبا سیستم هوشمند و حمل

کند و  شده است که فرآیند سفر مشارکتی را بهینه می دیگر زیربنای خوب طراحی  راه  کمتر سفر مورد نیاز است.

برود، تاثیرات طراحی  ها از دست تواند در تقاطع برد، چرا که نیمی از ظرفیت جاده می کارایی و امنیت را باال می 

 .  [19][18][17][16][6]% قابلیت ترافیک را افزایش دهد 30تواند  تقاطعات می 

 

 


