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 یک

 مقدمه

ين کنترل ارو هستند، بنابرمحيطي روبههای زيستشهرها همواره با مشكالتي نظير حجم باالی ترافيك و آلودگي

ونقل در های بخش حملترين مقولهيژه وسايل نقليه باری و ساماندهي جابجايي بار و کاال از مهموبهتردد وسايل نقليه 

شهری و از های درونهای مهم خدماتي است که عملكرد آن در حوزهونقل بار يكي از شاخصحمل .شهرها هستندکالن

 زيست، تجارت، اقتصاد و امنيت شهری اهميت فراوان دارد.محيط شبكه ترافيك، جهات مختلف از جمله در

قوۀ شهر دارد، های بالجابجايي کاال و بار در شهر عالوه بر اينكه نقش مهمي بر توسعۀ اقتصادی و شكوفايي ظرفيت

متقابل ساختار طور ونقل، کيفيت ترافيكي شبكه معابر و ايمني آن دارد. همچنين بهتأثيرات مستقيمي نيز بر شبكۀ حمل

ريزی سيستم گذارد. داشتن نگرشي جامع بر برنامهونقل شهر، تأثيری مستقيم بر قيمت تمام شدۀ کاالها و خدمات ميحمل

ونقل بار در شهر اصفهان قبل از هر چيز نيازمند مطالعۀ دقيق و عميق وضعيت موجود جابجايي کاال در شبكۀ معابر حمل

ونقل بار و تبيين مسائل و مشكالت موجود در اين های اطالعاتي مربوط به حملمع دادهشهر اصفهان، تشكيل پايگاه جا

هان انداز جابجايي کاال و بار در شهر اصفها و چشمای مدون در زمينۀ سياستتوان به ارايۀ برنامهباشد. پس از آن ميزمينه مي

دی، باعث های توليدی و اقتصار تأثيرات مثبت بر بخشساماندهي و مديريت جابجايي کاال و بار عالوه ب چراکهپرداخت. 

 گردد.ونقل شهر ميی شرايط عمومي سيستم حملوربهرهافزايش کارايي و 

ونقل ونقل و ترافيك، سازمان حملهای ارزشمند همكاران محترم در حوزه معاونت حملی تالشاين پروژه ثمره

و فناوری نوين( شهرداری اصفهان، گروه  خالقيت پژوهش، انساني )مديريتريزی و توسعه سرمايه بار، معاونت برنامه

دانشگاه صنعتي اصفهان( و مجری محترم پروژه )گروه مشارکت مهندسين  ونقلحملمحترم نظارت علمي پروژه )دانشكده 

ه از تمامي اين عزيزان ک وسيله مراتب قدرداني خود راباشد و بدينآوند طرح و انديشه( مي -مشاور آيريانا طرح و برنامه

 داريم.در انجام اين پروژه تالش نمودند اعالم مي

رار ق مورداستفادهشهری ونقل بار درونريزی در حوزه حملاميد است نتايج اين پروژه در فرايند طراحي و برنامه

 .رساني بهتر به شهروندان فهيم اصفهاني باشدگرفته و گامي در راستای خدمت

 

 سعید ابراهیمی

 و فناوری نوین خالقیت مدیر پژوهش،

 3149آذرماه 

 علیرضا صادقیان

 ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاون برنامه

 3149آذرماه 
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 دو

 بردارمقدمه بهره

سنتي عمده توجه کارشناسان و مديران بر حوزه جابجايي افراد در  طوربهشهری،  ونقلحملريزی در موضوع برنامه

قابل تعداد شهری در ممسافر درون ونقلحملها و مقاالت مرتبط با مسائل شهر متمرکز بوده است. مقايسه تعداد انبوه کتاب

ن دو مقوله شهری بيانگر تفاوت ميزان توجه به ايدرونها و مقاالت مرتبط با موضوع جابجايي بار و کاالی بسيار کمتر کتاب

 است.

 ونقلحملهای معموالً با افزايش رونق اقتصادی، سرانه مصرف کاال نيز افزايش يافته و نياز به جابجايي بار در شبكه

شهری معموالً در شرايط ازدحام قرار ندارد و بنابراين افزايش برون ونقلحملهای يابد. شبكهشهری افزايش ميدرون و برون

شهری در ساعات زيادی درون ونقلحملهای اما شبكه؛ کندايجاد نمي یامالحظهقابلجابجايي خودروهای باری، مشكل 

 ف شهراز روز در شرايطي نزديك به ظرفيت خود عمل نموده و در برخي ساعات شاهد ازدحام ترافيك در نقاط مختل

ر نمايد، تواند شرايط را بسيار بدتهستيم. در چنين شرايطي افزايش حتي تعداد کمي خودروهای باری در نقاط پرازدحام، مي

توانايي مانور محدودی دارند. هرچند تردد خودروهای باری در  تربزرگدليل اندازه ه خودروهای باری عموماً ب چراکه

ها کافي نبوده و الزم است اني همراه است، واقعيت اين است که اين محدوديتهای مكاني و زمسطح شهر با محدوديت

ای انديشيده شود تا ضمن به حداقل رساندن حضور خودروهای سنگين در سطح شهر، نياز مردم و آحاد اقتصادی به چاره

های افيكي به بستر راهنيز برآورده گردد. خودروهای سنگين به غير از عارضه تر موردنيازجابجايي بار و کاالهای 

 نمايند.های مختلفي را توليد ميدليل نوع سوخت مصرفي، آاليندهه شهری آسيب رسانده و عالوه بر آن بدرون

بيني نيازهای شهر اصفهان برای يك افق شهری و پيشمطالعه حاضر با هدف ساماندهي جابجايي بار و کاالی درون 

ار مرتبط انجام شده است. انتظ هاینامهيوهشساخت الزم و همچنين تدوين مقررات و زماني بيست ساله در زمينه ايجاد زير

و  یافزارسختهای رود که با اجرای راهكارهای تعيين شده ضمن برآورد نيازهای شهروندان، ايجاد زيرساختمي

ار را در شهر ب ونقلحملي از به نحوی پيش رود تا عالوه بر حفظ اقتصادی پويا، کمترين پيامدهای منفي ناش یافزارنرم

 اصفهان شاهد باشيم.

ونت و ترافيك، معا ونقلحملپيشرفت اين پروژه با همكاری مستمر کارشناسان و مديران حوزه مطالعات معاونت  

بار و کاالی اصفهان، کنسرسيوم آيريانا طرح و  ونقلحملريزی و توسعه منابع انساني شهرداری اصفهان، سازمان برنامه

دانشگاه صنعتي اصفهان به انجام رسيده که  ونقلحملبرنامه و آوند طرح و انديشه و نظارت هيأت علمي دانشكده 

 گردد.وسيله از زحمات همه اين عزيزان تشكر ميبدين
 

 علیرضا صلواتی

 ترافیک و ونقلحملاسبق  معاون

 3149آذرماه 

 داریوش امانی

 ترافیک و ونقلحمل معاون

 3149آذرماه 
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 سه

 بردارمقدمه بهره

 با رشد روزافزون جمعيت شهری و افزايش عرضه و تقاضا، تأثير جابجايي بار و مديريت اين حوزه بر کيفيت زندگي،

بر  ونقلملحگردد. عالوه بر تأثير مستقيم های بالقوه شهرها، بيش از پيش احساس ميتوسعه اقتصادی و شكوفايي ظرفيت

قيمت تمام شده کاال، اثرات مستقيم جابجايي ناوگان باری بر ايمني ترافيك، اثرات وارده بر کيفيت ترافيكي شبكه معابر و 

يه در سيستم جابجايي بار در حوزه شهری هستند. اثرات دوسو توجهقابلجمله آثار  ، ازمحيطييستزاثرات مستقيم بر موارد 

ايمني از يك  و زيستمحيطهای مختلف آن: اقتصاد، بندی کاربریبار و کاال بر الگوی توسعه شهری و پيكره ونقلحمل

تغيير نگرش  طالعه، بررسي، تحليل وسو و روند شتابان تغييرات تكنولوژيكي و ساختارهای مديريتي از سوی ديگر، لزوم م

 بار و کاال را امری حياتي و مهم گردانيده است. ونقلحملدر مديريت 

و  يحگذاری صحبار و کاال، سياست ونقلحملاميد است انجام اين طرح مطالعاتي، منجر به شناخت کامل وضعيت 

 د.بار شهری گرد ونقلحملمديريت سيستم  راهبردی در اين زمينه و اتخاذ تصميمات مناسب برای افزايش کارايي

وسيله مراتب سپاس و قدرداني از تمام همكاران محترم شهرداری اصفهان در معاونت داند بدينبر خود الزم مي

هری و شبار درون ونقلحملريزی و توسعه سرمايه انساني، سازمان مديريت و ترافيك، معاونت محترم برنامه ونقلحمل

 ران گروه محترم نظارت و همچنين مجری محترم پروژه را اعالم دارم.همچنين بزرگوا

 
 

 

 مجید طهماسبی

 ونقل باریرعامل سازمان حملمد

 3149آذرماه 
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 چهار

 مقدمه مشاور

های شهری با هدف بهبود وضعيت جابجايي بار در حوزه شهری، شناسايي چالشدرونونقل بار مطالعات جامع حمل

ن وضع موجود تار زنجيره تأمياصلي مرتبط با اين بخش از ترافيك شهری و همچنين ارتقای سطح خدمات لجستيكي و ساخ

ريزی های موجود در بحث برنامهها و چالش، تبيين مزيتاين مطالعهگردد. ازجمله دستاوردهای در محدوده شهر تعريف مي

لگوی توزيع . ضمن آنكه ااستيابي تسهيالت مرتبط با انبارداری و توزيع کاال و مسيريابي ناوگان باری و همچنين مكان

واهد بود. خ بار در سطح معابر شناسايي و در راستای مديريت گروه کاالهای عمده امكان توسعه راهبردهای مختلفي فراهم

افيكي شده کاالهای مصرفي، اثرات مستقيم افزاينده بر تراکم تربا در نظر داشتن سهم قابل تأمل جابجايي کاال در قيمت تمام

های هوا، محيطي شهرها )آاليندهونقل بار بر افت وضعيت زيستشبكه معابر شهری و همچنين اثرات اثبات شده حمل

سال اخير مورد توجه قرار گرفته  79لعات بار در حوزه شهری در سطح جهان طي صوتي و بصری( ضرورت انجام مطا

 .است

ونقل و ترافيك شهرداری اصفهان و نظارت اين پروژه توسط شهرداری اصفهان و با نظارت عاليه معاونت حمل

 ديد.يشه ابالغ گرآوند طرح و اند -به گروه مشارکت مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامهدانشگاه صنعتي اصفهان 

ونقل و ترافيك شهرداری اصفهان، دستگاه نظارت و سازمان در اينجا الزم است از همكاری و همياری معاونت حمل

بار و تمامي کارشناسان و مسئوليني که در طي انجام پروژه با اين گروه مشارکت همكاری و همفكری کردند، تشكر و 

 ونقلها و نهادهای شهری است که به همت معاونت حملجامع، همكاری تمامي بخشقدرداني نماييم. الزمه انجام مطالعات 

و ترافيك شهرداری اصفهان اين مهم تا جای ممكن صورت گرفت. اميد است نتايج اين مطالعه برای بهبود وضعيت شهر 

 و زندگي اجتماعي مردم اصفهان قابل استفاده و مفيد باشد.
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 130 .................................................................. 1606تهران،  ،یآماربردار یهاداده یجداساز یپارامترها-37-7جدول 

 130 ..................................... 1606تهران،  كيونقل و ترافجابجا شده، مطالعات جامع حمل یانواع کاالها -36-7جدول 

 101 ......................................... 1606تهران،  كيونقل و ترافکاالها، مطالعات جامع حمل یبندنحوه گروه -30-7جدول 

195 .............................................. نيبارها در شهر قزواستخراج شده از وضع موجود وانت ياطالعات کل -35-7جدول 
 



 فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 ده

 109 ................................................ در مطالعات طرح جامع شهر مشهد وتريمراحل ورود اطالعات به کامپ -33-7جدول 

 101 ...................................................... ليمصاحبه شده از کل شمارش حجم آن وسا هينقل ليدرصد وسا -30-7جدول 

 103 ............................................................................... شهر زنجان ياستانبرون يكيتراف ينواح یکدبند -39-7جدول 

 109 ................................................................... مقصد کاال در شهر بجنورد –مبدأ  یريآمارگ یهاگاهيپا -30-7جدول 

 797 ....................................................................... يخراسان شمال يدرون استان يكيتراف ينواح یکدبند -09-7جدول 

 790 ........................................................................ مقصد بار شهر گرگان –مبدأ  یريآمارگ یهاستگاهيا -01-7جدول 

 799 ................................................ بار شهر تهران تيمدت و بلندمدت جهت بهبود وضعکوتاه یراهبردها-07-7جدول 

 790 ..................................................... يموردبررس یاطالعات در شهرها یگردآور یهاروش یبندجمع-06-7جدول 

 710 .......................................................................... نژادرانيمورد استفاده در مطالعات ا یاطالعات آمار -00-7جدول 

 710 .............................................. نژادرانيهر گروه کاال در مطالعات ا یو جذب سفر برا ديتول یهامدل – 05-7جدول 

 715 .............................. نژادرانيدر مطالعه ا یبار ليوسا یدر نظر گرفته شده برا یهمسنگ سوار بياضر -03-7جدول 

 713 ............................................................................. يبار از نوع مواد خوراک ديپرداخت مدل تول جينتا -00-7جدول 

 710 ........................................................................... يپرداخت مدل جذب بار از نوع مواد خوراک جينتا -09-7جدول 

 719 ........................................................................ يبار از نوع مصالح ساختمان ديپرداخت مدل تول جينتا -00-7جدول 

 710 ...................................................................... يپرداخت مدل جذب بار از نوع مصالح ساختمان جينتا -99-7جدول 

 710 ........................................................................................... ريبار از نوع سا ديپرداخت مدل تول جينتا -91-7جدول 

 779 ......................................................................................... ريپرداخت مدل جذب بار از نوع سا جينتا -97-7جدول 

تفكيك  سفرها با مدل جاذبه به عيتوز یمقاومت سفر انتخاب شده برا سينهايي، نوع تابع و نوع ماتر بيضرا -96-7جدول 
 771 .................................................................................................................................................................. نوع بار

 777 ............................................................................. يبار از نوع مواد خوراک ديپرداخت مدل تول جينتا -90-7جدول 

 776 ........................................................................................................... پرداخت مدل جذب بار جينتا -95-7جدول 

 770 ....... سفرها با مدل جاذبه عيتوز یمقاومت سفر انتخاب شده برا سينهايي، نوع تابع و نوع ماتر بيضرا -93-7جدول 

 775 ............................................................................................. يقيمطالعات تطب یمنتخب برا یشهرها -90-7جدول 

 760 ................... (FHWA) كايمتحده آمر التيونقل ابر اساس گزارش وزارت حمل هاونيکام یبنددسته -99-7جدول 

 760 ....................................................کننده در کشور هلندحمل لهيحمل شده و نوع وس یکاال نيرابطه ب -90-7جدول 

 706 .............................................. سيو پار خيدرسدن، آمستردام، زور یدر شهرها يليحمل بار ر سهيمقا -09-7جدول 

 700 ................................................................................................................. ونقلحمل یمدها سهيمقا -01-7جدول 

 750 ................................. يزمان دسترس تيمحدود یهااستيشده با هدف س يبررس یشهرها یبندجمع -07-7جدول 

 700 .............................................. ونقل بار در شهر اصفهانحمل ليمسا يبررس یبرا يمقدمات یهاشاخص -1-6جدول 

 705 ................................................................. در مطالعات جامع حمل بار اصفهان یعملكرد یهاشاخص -7-6جدول 

 703 ........................... در مطالعات جامع حمل بار اصفهان یسازمدل جيبر اساس نتا یعملكرد یهاشاخص -6-6جدول 

 706 ............................................................................. سوخت در سطح شهر اصفهان یهاگاهيجا تيموقع -0-6جدول 

 705 .............................................................................. در سطح شهر اصفهان یريبارگ یهاپاتوق تيموقع -5-6جدول 

 703 ....................................................... ونقل در حوزه بارزی حمليربرای برنامه ازيمرسوم موردن یهاداده -3-6جدول 

700 ................................................................................ هاآن یآورو روش جمع ازيانواع اطالعات موردن -0-6جدول 
 



 فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 یازده

 709 .......................................... با اهداف مختلف یبار ینرخ سفر خودرو نييتع یبرا ازياندازه نمونه موردن -9-6جدول 

 709 .................................................................. یشهردرون یبار یسفرها یرياندازه نمونه الزم در آمارگ -0-6جدول 

 695 ............................................................................... ونقل بار اصفهانمطالعات جامع حمل یراهبردها -19-6جدول 

 693 ............................................................. ونقل بار اصفهانمطالعات جامع حمل یراهبردها و راهكارها -11-6جدول 

690 .................................................................. ونقل بار در شهر اصفهانحمل ليمسا يمقدمات یبنددسته -17-6جدول 
 

 

  



 فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 دوازده

 هافهرست شکل
 

 0 ..........................................................................................................................................اهداف مطالعه -1-1شكل 

 10 ..................................................................... اصفهان یدر مطالعات طرح جامع بار شيمايپ هياول یمرزها-7-1شكل 

 71 .................................................................... های سال )بر حسب هزار تن(زان کاالی حمل شده در ماهيم -1-7شكل 

 71 .............................. های سال )بر حسب هزار سفر(ون بر حسب استان مبدأ )اصفهان( و ماهيتعداد سفر کام -7-7شكل 

 77 .............................................................................. شهر اصفهان يكيتراف یمحدوده مرکز يانتخاب نهيگز -6-7شكل 

 76 ...................................................................................اول و دوم شهر اصفهان يكيمحدوده تراف تيموقع -0-7شكل 

 70 ................................................ رنگ( يمقصد اصفهان )مرز آب – اطالعات مبدأ یآورمرز محدوده جمع -5-7شكل 

 70 ............................................................................................. شهر اصفهانمحدوده کالن يكيتراف ينواح -3-7شكل 

 75 .................................................................................................................. شهر اصفهان يكيتراف ينواح -0-7شكل 

 75 ........................................................................................................... شهر اصفهانکالن يكيمناطق تراف -9-7شكل 

 70 ........................................................................ 1601، اصفهان، پاييز Bبا نام  یادروازه یهامحل ايستگاه -0-7شكل 

 70 ....... ، جهت حرکت به سمت مرکز شهریادروازه یهاوسايل نقليه در کل ايستگاه يتغييرات حجم ساعت -19-7شكل 

 70 ...... ، جهت حرکت به سمت خارج شهریادروازه یهاوسايل نقليه در کل ايستگاه يتغييرات حجم ساعت -11-7شكل 

 69 ............................... ، مجموع دو جهتیادروازه یهاوسايل نقليه در کل ايستگاه يتغييرات حجم ساعت -17-7شكل 

 60 .......................................................................1090اوج صبح سال  یحجم تردد در شبكه تحت تقاضا -16-7شكل 

 60 .......................... 1090اوج صبح سال  یساعت در شبكه تحت تقاضا-خودرو 6999از  شيحجم تردد ب -10-7شكل 

 65 ........................................ 1090اوج صبح سال  ینسبت زمان سفر متراکم به آزاد در شبكه تحت تقاضا -15-7شكل 

 65 ...................................................... 1090اوج صبح سال  یدر شبكه تحت تقاضا تينسبت حجم به ظرف -13-7شكل 

 65 ....................................... 1090بح سال اوج ص یدر شبكه تحت تقاضا 1از  شيب تينسبت حجم به ظرف -10-7شكل 

 59 ........................................................................... شده در سطح شهر اصفهان ديبازد یهاپاتوق تيموقع -19-7شكل 

 35 ............................................................................................................ بار یادروازه یهاستگاهيمكان ا -10-7شكل 

 09 ........................................................................................ کاال یامرحله-چهار یسازروند متداول مدل -79-7شكل 

 07 ........................................... يالتيرا در سطح ا یاقتصاد تيبر فعال يمبتن یهامدل یريبكارگ يکل نديفرا -71-7شكل 

 00 ............................................................................. یشهر رانياز کارشناسان و مد ینمونه فرم پرسشگر -77-7شكل 

 91 ................................... (كيالكترون دي)خر كيشماره  یانهيپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گز -76-7شكل 

 91 .......... شهر( يژگينوع ناوگان با و يشماره دو )همخوان یانهيپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گز -70-7شكل 

 97 .............................. (نيشماره سه )کنترل و نظارت قوان یانهيپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گز -75-7شكل 

 97 .................. (یباربر یهاشماره چهار )عملكرد شرکت یانهيپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گز -73-7شكل 

 96 .................... (هاگاهيجا يشماره پنج )تعداد و پراکندگ یاهنيپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گز -70-7شكل 

 90 ................................................................................................. یاز رانندگان بار ینمونه فرم پرسشگر -79-7شكل 

 95 ............................................................................................. یبار یهااز شرکت ینمونه فرم پرسشگر -70-7شكل 

 93 .................................................................................. )ادامه( یبار یهااز شرکت ینمونه فرم پرسشگر -69-7شكل 

90 .................................................. صورت درصدرانندگان به يکننده در نظرسنجافراد شرکت التيتحص -61-7شكل 
 



 فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 سیزده

 99 ............................................................................................. شونده ازنظر سنرانندگان پرسش يفراوان -67-7شكل 

 99 ....................................................................................... یپرسشگر یهادر فرم هينقل لهيدرصد نوع وس -66-7شكل 

 90 ......................................................................................ونقل باررانندگان در بخش حمل تيسابقه فعال -60-7شكل 

 90 .................................................................... رانندگان بر حسب نوع خودرو یخودروها تيدرصد مالك -65-7شكل 

 09 ..................................................................................................... نوع سوخت بر حسب نوع خودروها -63-7شكل 

 09 ................................................................................................................ شده يبررس یهاونيسن کام -60-7شكل 

 01 .............................................................................................................. شده يبررس یهاونتيسن کام -69-7شكل 

 01 ................................................................................................................... شده يبررس یهاسن وانت -60-7شكل 

 07 ..................................................................................بارهاساعت کار روزانه طبق پاسخ رانندگان وانت -09-7شكل 

 07 ........................................................................... دارانونتيساعت کار روزانه طبق پاسخ رانندگان کام -01-7شكل 

 06 ............................................................................. دارانونيساعت کار روزانه طبق پاسخ رانندگان کام -07-7شكل 

 06 .................................................................................. دارانكلتيموتورسساعت کار روزانه طبق پاسخ  -06-7شكل 

 05 ................................................. مراجعه شود( 63-7بارها )به جدول توسط اکثر وانت شدهانيمشكالت ب -00-7شكل 

 03 ............. مراجعه شود( 63-7)به جدول  نيسنگ یبار یتوسط اکثر رانندگان خودروها شدهانيمشكالت ب -05-7شكل 

 03 .................................................. مراجعه شود( 63-7توسط اکثر رانندگان )به جدول  شدهانيمشكالت ب -03-7شكل 

 09 .......................................... استفاده از معابر( تي)محدود كيشماره  یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -00-7شكل 

 09 ........................................... (یباربر یهاشماره دو )عملكرد شرکت یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -09-7شكل 

 00 ...................................... (یبار یتعداد خودروها تيشماره سه )کفا یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -00-7شكل 

 00 ........................................................... حمل بار( هيشماره چهار )کرا یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -59-7شكل 

 199 .............................................. ها(تعداد توقفگاه تيشماره پنج )کفا یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -51-7شكل 

 199 ................ لهيها( بر حسب نوع وستعداد توقفگاه تيشماره پنج )کفا یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -57-7شكل 

 191 ....................................... (يصنف یهاهيشماره شش )عملكرد اتحاد یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -56-7شكل 

 191 .................................... (يخالمهيو ن يتردد خال زانيشماره هفت )م یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -50-7شكل 

 197 ................................... سفارش بار( یانتظار برا زانيشماره هشت )م یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -55-7شكل 

 197 ................................................. درآمد رانندگان( سهيشماره نه )مقا یانهيپاسخ رانندگان به پرسش گز -53-7شكل 

 190 ...................................................................................................... از شهروندان ینمونه فرم پرسشگر -50-7شكل 

 195 .............................................................. صورت درصدبه يکننده در نظرسنجافراد شرکت التيتحص -59-7شكل 

 195 .................................................................................................. شونده ازنظر سنافراد پرسش يفراوان -50-7شكل 

 190 .......................................مراجعه شود( 60-7شهروندان )به جدول  یشده از سومشكالت مطرح عيتوز -39-7شكل 

 199 ............................................ (یبار لهيبه وس ي)دسترس كيشماره  یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -31-7شكل 

 190 ............................................. (یبار یشماره دو )اعتماد به خودرو یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -37-7شكل 

 190 ............................. (یشهردار یبار یشماره سه )اعتماد به خودرو یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -36-7شكل 

 119 ........................................................................ شهروندان به پرسش دو و سه يدهدرصد پاسخ سهيمقا -30-7شكل 

 119 ...................................... (یبار یهاشماره چهار )اعتماد به شرکت یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -35-7شكل 

111 ........................................... (يياز نرخ جابجا تيشماره پنج )رضا یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -33-7شكل 
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 چهارده

 111 .............................................. پرسش شش( جهي)نت التيو سطح تحص ينترنتيا ديدرصد استفاده از خر -30-7شكل 

 117 ......................................................... (ينترنتيا ديشماره شش )خر یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -39-7شكل 

 117 ......................................................... از بازار( ديشماره هفت )خر یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -30-7شكل 

 116 ..................................... (یبار یشماره هشت )مزاحمت خودروها یانهيپاسخ شهروندان به پرسش گز -09-7شكل 

 110 ................................................................................ اطراف شهر اصفهان يصنعت یهاشهرک تيموقع -01-7شكل 

 179 ........................................................................................... خاص در سطح شهر تيفعال ياصل ينواح -07-7شكل 

 177 ......................................... مراجعه شود( 05-7در مرکز شهر اصفهان )به جدول  ديو خر یمراکز تجار -06-7شكل 

 170 .............................................................................................................. شده يبررس یهاونيسن کام -00-7شكل 

 170 ............................................................................................................ شده يبررس یهاونتيسن کام -05-7شكل 

 175 ................................................................................................................. شده يبررس یهاسن وانت -03-7شكل 

 170 ................................................................................. شهر اصفهان يو خروج یورود ياصل یرهايمس -00-7شكل 

 170 .......................................................................................................... بار یادروازه یهاستگاهيمكان ا -09-7شكل 

 166 ............................... مراجعه شود( 09-7)به جدول  ونيازنظر رانندگان کام یو نقاط پرتردد بار رهايمس -00-7شكل 

 160 ............................. مراجعه شود( 00-7)به جدول  ونتيازنظر رانندگان کام یو نقاط پرتردد بار رهايمس -99-7شكل 

 165 .................................. مراجعه شود( 59-7ازنظر رانندگان وانت )به جدول  یو نقاط پرتردد بار رهايمس -91-7شكل 

 165 ...................... مراجعه شود( 51-7)به جدول  كلتيازنظر رانندگان موتورس یو نقاط پرتردد بار رهايمس -97-7شكل 

 163 ................................................................... رانندگان يازنظر تمام یپرتردد بار هيو نقاط و ناح رهايمس -96-7شكل 

 160 ........... مراجعه شود( 57-7ازنظر کارمندان و کارشناسان )به جدول  یپرتردد بار هيو نقاط و ناح رهايمس -90-7شكل 

 169 ................................................................................................ پوشاک در شهر اصفهان عيچرخه توز -95-7شكل 

 160 ........................................................................................ بار در شهر اصفهانو تره وهيم عيچرخه توز - 93-7شكل 

 109 .................................................................................... شهر اصفهان یهاييآرد در نانوا عيچرخه توز - 90-7شكل 

 109 .................................................................................................... آهن در شهر اصفهان عيچرخه توز - 99-7شكل 

 101 .................................................................................................. در شهر اصفهان مانيس عيچرخه توز - 90-7شكل 

 107 ........................................................................................ در شهر اصفهان يلوازم خانگ عيچرخه توز - 09-7شكل 

 106 ........................................................................................ گوشت قرمز در شهر اصفهان عيچرخه توز - 01-7شكل 

 100 ........................................................................................... در شهر اصفهان يلوازم برق عيچرخه توز - 07-7شكل 

 100 ........................................................... ها در شهر اصفهانسوپرمارکت يمصرف یکاالها عيچرخه توز - 06-7شكل 

 151 ............................................... مراجعه شود( 63-7بارها )به جدول توسط اکثر وانت شدهانيمشكالت ب -00-7شكل 

 151 ......................................................................... شده در سطح شهر اصفهان ديبازد یهاپاتوق تيموقع -05-7شكل 

 156 ................................................................................... و رباط رحمزهيام ابانيخ یهااز پاتوق یريتصو -03-7شكل 

 150 ................................... مراجعه شود( 50-7شهر اصفهان )به جدول  يكيتراف يتصادفات در نواح عيتوز -00-7شكل 

 139 ....................................................................... 1600ماهه اول سال  0ها و مجروحان در تعداد تصادف -09-7شكل 

 131 .......................................................................... ها و مجروحان بر حسب علت تصادفتعداد تصادف -00-7شكل 
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 خالصه مدیریتی

يك ونقل و ترافنظارت عاليه معاونت حمل ،شهرداری اصفهان به کارفرمايي مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری اصفهان
به گروه مشارکت  70/17/1600/س مورخ 100096/00شهرداری اصفهان و نظارت دانشگاه صنعتي اصفهان، بر اساس قرارداد شماره 

مطالعات در چهار مرحله کلي تدوين شده که  گزارش .ه استدشآوند طرح و انديشه ابالغ  -مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامه
 گزارش حاضر مربوط به گزارش مرحله اول با عنوان اقدامات اوليه و بررسي سوابق است.

 پرداخته طالعهم انجام هایضرورت بيان و مطالعهمقدماتي  اهداف تبيين، اوليه مفاهيم تشريح بهبا عنوان اقدامات اوليه،  فصل اولدر 
ا و ههای حمل بار، اصناف، اتحاديهمديريت بار، شرکت نفعان حقوقي و حقيقي شامل سازمانشناسايي ذی سپس با .شده است

 های مختلف فراهم شده است. رانندگان، مقدمات الزم برای کسب نظرات گروه
اصفهان  بار دورن شهریهای اطالعاتي موجود در زمينه حمل و نقل فصل دوم با عنوان بررسي سوابق مطالعاتي، به بررسي پايگاه

ها و مصوبات شورا هماهنگي ترافيك استان در زمينه حمل ها، پاتوقهای حمل بار، پايانهپرداخته و مواردی همچون اطالعات شرکت
های جامع و تفصيلي شهر اصفهان و سند آمايش سرزمين و نقل بار را بررسي کرده و در ادامه مطالعات پيشين و مرتبط مانند طرح

های ان اصفهان، طرح جامع حمل و نقل مسافری شهر اصفهان مرور شده است. در بخش ديگری از گزارش به مرور انواع مدلاست
مرسوم برای برآورد تقاضای بار پرداخته شده و رويكردهای مطرح در ساير کشورها در زمينه مطالعه حمل و نقل بار ارايه شده است. 

د باری، های موجود، شناسايي معابر پرتردها و زيرساختص عملكرد سيستم حمل بار، کاربرینفعان در خصونتايج پرسشگری از ذی
های اصلي حمل بار، شناخت زنجيره حمل بار و موضوعات مرتبط با تصادفات خودروهای باری در اين گزارش ارايه و نتايج دروازه

     آن تحليل شده است.
و اهداف مطالعات و تدقيق چهارچوب انجام آن، ابتدا به تعيين اهداف، معيارها و  در فصل سوم با عنوان تعيين اوليه نيازها

ساله يعني  5های متصور برای اين مطالعات به صورت افقهای ارزيابي وضعيت حمل بار در شهر اصفهان پرداخته و سپس شاخص
ناحيه بندی ترافيكي محدوده مورد مطالعه متناظر با  است.تعريف شده  (بلندمدت) 1019 ( ومدتميان) 1095)کوتاه مدت(،  1099

ها، م آنها و روش انجاناحيه بندی مورد استفاده در مطالعات جامع حمل و نقل مسافر در نظر گرفته شده است. سپس انواع آمارگيری
هان ونقل بار در شهر اصفانداز حملچشم در پايان نيز در اين گزارش ارايه شده است.ها تعداد نمونه الزم و بازه زماني انجام آمارگيری

 .«کنديصل مشهر به هم مت رونيکه افراد کاالها را درون و ب شرويپ یبا اقتصاد اياست پو یشهر اصفهان،» عنوان شده است:شرح اين به 
ت جامع حمل و نقل مجموعه راهكارها و اقدامات کلي مورد نياز برای حرکت در جهت اين چشم انداز، متناسب با اقدامات مطالعا

 مسافری تدوين شده و در انتهای اين گزارش آمده است.
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 اقدامات اولیه -3

اصفهان، تشريح ابعاد پروژه و بحث در خصوص شهری درون بار ونقلحملمرحله ابتدايي انجام مطالعات جامع  در
در دو سطح  مطالعه دافاه تبيين مسئله، کلياتي از بيان اوليه، مفاهيم تشريح به بخش اين در منظور بدين کليات مدنظر است.

 کليه گزارش، از قسمت اين در همچنين. شودمي پرداخته مطالعه انجام هایضرورتتشريح  وراهبردی و عملياتي 
 اینهاده و محترم کارفرمای با مختلف جلسات تشكيل مانند پژوهش اين انجام جهت الزم اوليه اقدامات و هاهماهنگي

رح مدنظر قرار گرفته و ش دوطرفه، ارتباطات ايجاد زمينه کردن فراهم و نيازها و مشكالت اوليه شناسايي جهت ربطذی
 گردد. به منظور تبيين نيازهای اوليه پروژه در مقدمه اين بخش به تشريح مفاهيم پايه در ارتباطاقدامات مرتبط با آن تبيين مي

 شهری پرداخته خواهد شد.طور خاص در حوزه با مفهوم جابجايي کاال و به

 بیان کلی مسئله -3-3

های مرتبط با حمل کاال شامل به مجموع فعاليت درواقعشهری ی درونونقل کاال در حوزهلجستيك شهری و حمل
موضوع  ها درآوری، انباشت بازيافت و مديريت منابع و داراييريزی، اجرا و نظارت در انبارداری، حمل و توزيع، جمعبرنامه
های موجود ونقل شهری به علت پيچيدگيعنوان بخشي از سيستم حملدر جغرافيای شهری اشاره دارد. اين مفهوم بهبار و 

در آن نيازمند تحليل مناسب، طراحي دقيق سيستمي و توسعه زيربنايي و روبنايي خواهد بود. بر اساس اين نياز مسئله 
 شهر اصفهان قابل تعريف است. ا و ازجمله در کالنونقل کاال در حوزه شهری در شهرهريزی در حملبرنامه

ونقل کاال در حوزه شهری و ارايه برآوردی از مسئله اصلي در چنين مطالعاتي عموماً معطوف به شناسايي بازار حمل
اجرايي مبتني بر راهبردهای  -های اصالحي و ارايه راهكارهای فنيهای ارزيابي و در نهايت تدوين بستهمقدار شاخص

ازی ساختارها سواقع چنين مطالعاتي در زمان تعريف، تالشي برای بهينه مديريت عرضه و تقاضای سفرهای باری بوده و در
 های توزيع و لجستيك در شهرها است.و سيستم

 ونقلحمل وضعيت ساماندهيدر مطالعات حاضر نيز عالوه بر مطالعه در خصوص فراهم کردن بستری برای شناخت و 

 و زمان بارگيری و محل کنترل جابجايي کاالهای خاص و خطرناک، مديريت ،در وضع موجود شهر اصفهان کاال
از  بهينه استفاده با کاال حمل هينقل ليوسا انواع کنترل و مديريت همچنيندر حوزه شهری و  کاال و بار انواع باراندازی

شود. ضمن آنكه برای توسعه ريزی ميفراهم و طرح هریای توزيع شهوری در سيستمهای موجود و افزايش بهرهدارايي
های مختلف زماني فراهم گردد. بر وری در اين سامانه نيز بسترهای الزم در افقتجهيزات و امكانات با هدف ارتقای بهره

اثرات  رزيابيا عمده در حوزه شهری، یهای موجود در جابجايي هر گروه کاالشناسايي چرخه اين اساس ابعاد مسئله بر پايه
های زماني مختلف و ارايه راهبردهای و راهكارهای ها و برآورد تقاضای سفر باری در بازهآنو عوارض ناشي از حمل 

  گردد.مي تعريف ازيموردن
ای در شهر اصفهان توجه اختصاصي به اثرات تردد بارهای فراشهری در سطح های خاص چنين مطالعهويژگي ازجمله

توسعه تسهيالت  يابيمكانسنجي و امكان ،اصفهان خواهد بود. لذا ارزيابي شهری ملي بر عملكرد شبكه ترابریاستان و حتي 
د مدنظر شهری نيز بايشهری بر جريان تردد درونويژه حمل کاال در محدوده شهری اصفهان و اثرسنجي ترافيك باری برون

 باشد.

 یاتیتبیین کلی اهداف مطالعه در سطوح راهبردی و عمل -3-7

ر ونقل کاال دحمل ريزی برایبرنامه ، ارايه يك طرح کلي مطلوب از وضعيت آتي ومطالعهاين  از انجامهدف اصلي 
اطالعات گردآوری شده از تقاضای باری وضع موجود و برآوردهای آتي آن در بر اساس است که حوزه شهری اصفهان 

هان های کلي شهر اصفين مطالعه سعي دارد تا در قالب سياستافق بلندمدت حاصل خواهد شد. درواقع در سطح راهبردی ا
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ارا در ونقل پايدار و کشهر خواهد بود، توسعه حملانداز توسعه شهری اين کالندر افق بلندمدت که مبتني بر سند چشم
تكا به ی با اافرا منطقهعنوان پشتيبان اقتصاد شهری فراهم شود. در اين راستا ايجاد يك هاب حوزه جابجايي کاال به

 ای مدنظر خواهد بود. ی موجود شهر اصفهان جهت دستيابي به اين اهداف بلندمدت توسعههاتيظرف
ريزی در خصوص دستيابي به اين اهداف راهبردی پروژه، در سطح تاکتيكي ضرورت خواهد داشت تا برای برنامه

 :شونداهداف عملياتي زير تعريف 
برآورد تقاضای سفر باری روزانه )وسيله و کاال( های زماني و حوزه شهری در افق ونقل کاال درريزی حملبرنامه -1

 در سطح شهر اصفهان

بندی شده برای ارتقای ظرفيت و کارايي تسهيالت جابجايي کاال در حوزه شهری ای و زمانايجاد يك برنامه توسعه -7
 اصفهان

 ونقل بار شهریسامانه يكپارچه حملافزاری برای ايجاد افزاری و سختنيازسنجي آتي توسعه نرم -6

 ي کاالبرداری( و پشتيباني برای استفاده از سامانه يكپارچه جابجايايجاد ساختارهای مديريتي، نظارتي، عملياتي )بهره -0

الزم به يادآوری است برای دستيابي به اين اهداف در سطح عملياتي شناسايي دقيق وضع موجود و در دست داشتن 
سازی شده الزامي است. در اين راستا پروژه در سطوح تكنيكي و اجرايي خود مستلزم آنچه در شهر پياده تصويری دقيق از

 طورکلي اين اهداف شامل موارد زير است:تدوين اهدافي در سطح خرد و اجرايي است. به

 در سطح شهر  شدهتوزيعبندی و تعيين الگوی کاالهای عمده شناسايي، گروه -1

 کاال و مسيرهای پرتردد باری در محدوده شهر اصفهان کنندهجذبلي عمده توليدکننده و شناسايي مراکز اص -7

 های توزيع کاال در سطح شهر اصفهاندپوها و پايانه يابيمكان -6

 بندی توزيع و مسيريابي حمل انواع گروه کاالهای عمده در حوزه شهری در سطح شهر اصفهان و حومهزمان -0

زاری و فاشهری، تعريف بسترهای نرمکاالی درونونقل شناسايي بازار حملبيان شد،  ترشيپطور که همچنين همان
منفي  ونقل کاال و کاهش اثراتوری در سيستم حملارتقای بهره، های خدمات لجستيكيتوسعه شرکتبرای افزاری سخت

عي نيز مطالعه به دو دسته اصلي و فرالبته شايان ذکر است که اهداف اين  در اين مطالعات مدنظر است. آن بر پيكره شهری
به نمايش  1-1 شكلبندی در نمودار ارايه شده در بندی است که در اين خصوص جزييات مربوط به اين طبقهقابل تقسيم

 درآمده است.
بندی کلي اهداف در اين نمودار مشخص است. درواقع بر اساس اين نمودار، بيانيه اوليه توجه به سطحدر اين ارتباط 

ی موجود در هاتيظرفسازی بهينه افزاری برایافزاری و نرمانداز اين مطالعه فراهم کردن بسترهای الزم سختچشم
ونقل شهری است و مبتني بر اين ديدگاه هدف آرماني در اين پروژه تعريف شده است. در اين خصوص تسهيالت حمل

تر اسناد و اطالعات پايه، پيمايش ميداني و پرسشگری از ذينفعان، يك برنامه الزم به يادآوری است که با بررسي دقيق
به  رتقيدقطور ر اصفهان در بخش سوم شرح خدمات اين مطالعات ارايه و بهراهبردی و جامع برای جابجايي بار شهری د
 ريزی پرداخته خواهد شد.تبيين و تدقيق اهداف در سطح مختلف برنامه
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 اهداف مطالعه -3-3 شکل

 تشریح اهمیت موضوع -3-1

محيطي، ايمني، ن و ازجمله در کشور گويای اثرات ترافيكي، زيستدر شهرهای مختلف جها شدهانجاممطالعات 
در  سوكونقل کاال و تردد ناوگان تجاری باری است. از ياقتصادی، زيربنايي و کالبدی در توسعه شهری ناشي از حمل

. يزی استرنامهرشد تردد ناوگان تجاری در حوزه شهری يك واقعيت ميداني در عرصه بر %09بيني تا بعضي از شهرها پيش
ضمن  .مطرح استای ملي و منطقه يك شاخص مهم در برآورد رشد اقتصادی عنوانبهميزان جابجايي کاال از سوی ديگر 

اني وابستگي فراواني به کارايي و پشتيب شهرهاطور خاص در کالندر شهرها و به توسعه و حفظ پايداری نظام بازار آنكه
های مختلف اعم مديريت و ساماندهي حمل کاال در حوزه رونيازاکاال و خدمات دارد. ثر لجستيكي در عرضه و ارايه ؤم

 است.ضروری ونقلي های مختلف حملشهری و در گونهاز شهری و برون
مطالعات  بر اساسي و ايمني بر شبكه معابر شهری دارد. اگرچه طيمحستيزترافيك باری در شهرها، اثرات تراکمي، 

وز ر در سطح شهرهای مختلف کشور در طول شبكه معابر شهریدر  تردد ناوگان باری در کشور سهم شدهانجاممختلف 
 واسطههباثرات ترافيكي ناشي از اين تردد بر ظرفيت شبكه معابر شهری اما ، است درصد از کل جريان عبوری 79تا  5بين 

گيری اندازه هاآنبرابر سهم تردد  7ابر تا بيش از های تخليه و بارگيری در حاشيه معو شيوه تربزرگکندی حرکت، ابعاد 
محيطي و ايجاد های زيستهای ميداني در مطالعات خارجي و داخلي سهم انتشار آاليندهشده است. همچنين بررسي

اهداف مطالعه

هدف آرماني

(Vision Statement)

سهيالت برنامه ريزی برای استفاده بهينه از ت
حمل ونقل

هدف کلي

(Goal)

ر توسعه معماری هوشمند ويژه حمل ونقل با
برای مديريت شهر اصفهان

كرد توسعه کالبد شهری منطبق با يك روي
متوازن و ساختارمند

شهری تدوين و تبيين ساختار جديد مديريت
حمل ونقل بار

ه آماده سازی شبكه ترابری و  اطالعات پاي
برای مطالعات طرح جامع حمل ونقل بار

هدف ويژه

(Objective)

ساماندهي حمل                                  و                                    نقل کاال در حوزه شهری در 
اصفهان

مديريت ناوگان

مكانيابي پايانه ها

فشناسايي کاالهای مختل

شناسايي مراکز اصلي 
عمده توليد و جذب کاال

د باریشناسايي معابر پرترد

شناسايي دروازه های 
ورودی و خروجي

اری برآورد تقاضای سفر ب
روزانه

وزيع و تعيين برنامه زماني ت
مسيريابي حمل انواع 

کاالها



  فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 5

 

 

در شبكه معابر شهری برآورد  هاآنبرابر سهم تردد  5/1ناشي از تردد ناوگان تجاری سبك و سنگين تا  آلودگي صوتي
 .[1]است  شده

بايد توجه داشت در بخش ايمني ترافيك نيز مطالعات مختلف انجام شده گويای آن بوده است که اثرات ايمني ترافيك 
تردد ناوگان تجاری باری اعم از ناوگان سبك و سنگين در شبكه معابر شهری قابل مالحظه است. منطق با مستندات موجود 

اساس اظهارات رسمي پليس راهور در پرتال اين نهاد نظارتي و پليسي  در مطالعات مدل جامع رفتاری رانندگان باری که بر
غ بر های شهری بالشده، سهم ناوگان تجاری سبك و سنگين را از کل تصادفات منجر به فوت و جرح در محدودهگزارش

 .[2] شده استاعالم  65%
تيكي کاال نيز بسيار بر اهميت بررسي دقيق فرآيندهای لجس شدهتمامکاال بر قيمت  ثير حملأ، تشدهبياندر کنار اثرات 

کاال را تا رسيدن به  شدهتمامهای از هزينه توجهيقابلدر شهرها افزوده است. مطالعات مختلف انجام شده سهم 
ر ايران بر اساس آمار موجود د دانند. اين سهم درهای فرآيند توزيع و لجستيك ميکننده نهايي مربوط به هزينهمصرف
شود که اوالً با توجه به اطالعات ارايه شده توسط وزارت بازرگاني اين هزينه را شامل مي شدهتماماز کل هزينه  %69حدود 

 زيعباز توسوم آن مربوط به فرآيند و همچنين بيش از يك استدرصد بيش از متوسط جهاني آن  19تا 0ميانگين  طوربه
ضروری است تا نگرشي تازه به مسئله حمل و توزيع کاال در محدوده  روازاينبكه ترابری و معابر شهری است. کاال در ش

 .[3]جود داشته باشد شهری و
و  همسئله جابجايي کاال در حوزه شهری تنها محدود به جابجايي گروه کاالی خاصي نبودالزم به يادآوری است که 

ريزی مناسب برای توزيع و که اهميت جابجايي زباله و نخاله از سطح شهر اهميت خواهد داشت، برنامه قدرهمان روازاين
باز توزيع کاالهای خطرناک، مواد غذايي، مصالح ساختماني و ساير گروه کاالهای عمده بايد مدنظر قرار گيرد؛ بر اين يا 

که بر کندی جريان، کاهش سطح سرويس و افزايش تأخير و افزايش انتشار واسطه تأثيری اساس ترافيك باری به
محيطي و آلودگي صوتي دارد و با در نظر گرفتن سهم قابل مالحظه در ايمني ترافيك، بايد مورد توجه های زيستآالينده

 ويژه قرار گيرد.
همسايگي کشور  استان 0با  و ستدرصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده ا 75/3حدود استان اصفهان 

ی اصلي، بزرگراه و آزادراه هاجاده، آهنراهونقل بار موردتوجه خاص قرار دارد. وجود و از اين نظر در حوزه حمل دارد
 ، جابجايي بار در آن بسيار زياد است.شهرکالنو فرودگاه بزرگ در اين 

تي، های گسترده و مهم صنعوجود زيرساخت واسطهبهماعي عالوه بر اهميت تاريخي، فرهنگي و اجت اصفهان شهرکالن
تجاری و اقتصادی فعال در سطح استان و در اطراف خود که حوزه اثری عموماً ملي و فراملي دارند، خواستگاه و مرکز 

 مهم تبادالت کااليي در کشور است.
 هایآلودگي و باالی ترافيكعالوه بر مواجه با چالش حجم شهرهای کشور همچون ساير کالن شهرکالناين 

عه در بخش توس برایانداز تعريف شده ريزی دقيق، جامع و مبتني بر يك چشمجدی نيازمند برنامه طوربهمحيطي، زيست
تا ضمن ارايه يك برآورد مناسب از ميزان تقاضای سفر، بستری مناسب برای  استونقل و مديريت شبكه ترابری حمل

 افيك کاال و مسافر برای ارايه خدمات بهتر به شهروندان در اختيار مديريت شهری قرار دهد.مديريت و کنترل جريان تر
ها، ی شهری و عدم اختالل در آنهاتيفعالحال تداوم مديريت ترافيك باری و مسافری، کنترل هوای شهر و درعين

 د است.و تجهيزات هوشمن هنگامبهی دقيق با استفاده از اطالعات زيربرنامهنيازمند 

 شهری اصفهان با توجه به نظرات کارفرماونقل بار درونشناسایی ذینفعان حمل -3-0

برای تبيين متدولوژی انجام مطالعه، تشريح نيازهای اطالعاتي مشاور و تدقيق رويكردهای اجرايي تا اين مرحله از 
شهرداری  یشهردرونونقل بار و کاالی ونقل و ترافيك، سازمان مديريت حملمطالعات، پنج جلسه مختلف با معاونت حمل
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ز ذينفعان پروژه انجام شد. در اين خصوص آنچه در ادامه آمده، نتيجه اصفهان و همچنين با ناظر محترم پروژه و تعدادی ا
 ها در خصوص اطالعات موردنياز و شناسايي ذينفعان اصلي پروژه است.جلسات برگزار شده و پيگيری

 شناسایی ذینفعان حقوقی -3-0-3

وذان متعدد در مديريت نفشهری در کشور، وجود ذينفعان و ذیهای موجود در حوزه مطالعات بار درونازجمله ويژگي
ريزی برای اخذ اطالعات و شناسايي الگوهای توزيع و همچنين مشخص کردن رو برنامهو جابجايي بار شهری است. ازاين

ونقل کاال در محدوده شهری نيازمند هماهنگي و برداران( رسمي و غيررسمي مرتبط با حملاپراتورها )مجريان و بهره
اجرايي در حوزه حمل کاال است. در بر روند  مؤثرها و نهادهای شهری مرتبط با موضوع مطالعه و کليه سازمانهمكاری 

 :ونقل بار، از اطالعات زير استفاده شده استها و نهادهای مرتبط با حملناشناسايي سازمهمين ارتباط به منظور 
 اصفهان شهرکالنونقل اطالعات کارفرما و مسئولين حمل -
 و استفاده از تجربيات پيشين در: مشاور انهای صورت گرفته توسط کارشناسقيقات و بررسيتح -

 های مختلفها از طريق انواع کاالهای جابجا شده در سطح شهرناشناسايي نهادها و سازم 

 رای و کشوری نظيدر سطوح منطقهونقل کاال در ارتباط با حمل گيرندهيمتصم یهاناشناسايي سازم 
 ادارات مرتبط با خدمات شهری نمايي و رانندگي، شهرداری وراهپليس، هاریاستاندا

  اتحاديه اتوبار شهری، انجمن صنفي دارندگان  ازجملهونقل کاال در زمينه حمل های صنفيگروهشناسايي
 ریشه یبارهاوانتها و اتحاديه و رانندگان کاميون

 شهری کاالونقل دروني مرتبط با حملگذار و مجری در مقياس ملي و استاننهادهای قانون -1-0-1-1

ه طور ويژونقل بهگذاری در سطح استاني در فعاليت مرتبط با حملدر حوزه نظارت، گردآوری اطالعات و قانون
 زير فعال هستند: ربطذینهادهای 
 ريزیمعاونت برنامه -استانداری استان اصفهان -

 های استان اصفهانونقل و پايانهکل حمل اداره -

 اصفهانان صنعت، معدن و تجارت استان سازم -
 و مرکز مديريت بحران غيرعاملسازمان پدافند  -

 اصفهانهای صنعتي استان سازمان صنايع کوچك و شرکت شهرک -
 راه راهنمايي و رانندگي و پليسپليس -فرماندهي انتظامي استان اصفهان -

حال در سطح ملي و استاني بسياری از ادارات کل در سطح استان خود، متولي جابجايي بار و پشتيباني فني از درعين
 ترينهممهای انجام شده عمراني مرتبط با بخش توسعه و نگهداری در حوزه فعاليت خود هستند. بر اساس بررسي اتيعمل

 از: اندتعبارنهادهای خارج از سازمان شهرداری در اين بخش 
 المللي شهيد بهشتي اصفهانمات فرودگاهي فرودگاه بينمعاونت خد -های کشورشرکت فرودگاه -
 اصفهاناستان  آهنراهاداره کل  -
 اصفهانمنطقه  -شرکت ملي پخش و پااليش -
 اداره کل پست استان اصفهان -

 شرکت مخابرات استان اصفهان -

 شرکت توزيع نيروی برق استان و شهرستان اصفهان -
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 اداره کل آب و فاضالب استان اصفهان -
 شعبه اصفهان شرکت انبارهای عمومي و خدمات گمرک ايران -
 اصفهاناداره کل جهاد کشاورزی استان  -

 ثر بر روند انجام مطالعاتؤو م موردمطالعهنهادهای مديريت شهری اصفهان مرتبط با موضوع  -1-0-1-7

ادهای زيرمجموعه شهرداری اصفهان نيز در ارتباط با ها و نهدر کنار نهادهای خارج از سازمان شهرداری، سازمان
 :اند ازی اجرايي و نظارتي هستند. اين نهادها عبارتهاتيمسئولجابجايي کاال و بار فعال و دارای 

 و ترافيك  ونقلحمل معاونت -

 معاونت معماری و شهرسازی  -
 شهری سازمان مديريت بار و کاالی درون -

  شهر يرانيتاکس بر نظارت و تيريمد سازمان -

 بار و ساماندهي مشاغل شهری سازمان ميادين ميوه و تره -
 سازمان بازيافت و تبديل مواد  -
 معاونت عمران و توسعه شهری  -
 معاونت خدمات شهری  -
  يمنيو خدمات ا نشانيآتش سازمان -

 هاآرامستان سازمان -

 در محدوده شهر اصفهانمرتبط با جابجايي بار  صنفي هایاتحاديه -1-0-1-6

ی لجستيكي شهری دارند. با بررسي اطالعات مربوط به هاتيفعالهای صنفي نقش بسيار مهمي در ساماندهي ديهاتحا
ها و نظامات صنفي مرتبط با بحث بار شامل اتحاديه موجود در پرتال رسمي اين اتاق، اتحاديه 90اتاق اصناف از مجموعه 

 چهار اتحاديه به شرح زير است:
 های شهریو بارکش داراناتحاديه کاميون -
 اصفهان شهریبرون ونقلحملخدمات عمومي کاال و اتحاديه  -

 دفاتر خدمات وانت تلفني و پيك موتوریاتحاديه  -

  بار وترهميوه فروشاناتحاديه عمده -

کنندگان عتوزيضروری خواهد بود تا از نمايندگان فعاالن و توليدکنندگان بار و کاال در حوزه شهری نظير  حالدرعين
 شهری و از نمايندگانی درونهاتيفعالبری در سطح و صنف سنگ انيشويقالی نساجي، صنف هاشرکت، بتن خام
شيمي آهن اصفهان، پتروهای بزرگ توليدکننده بار در سطح ملي و فراشهری مانند گروه صنعتي انتخاب، ذوبشرکت

 در خصوص شيوه فعاليت و توزيع بار اخذ شود.اصفهان، فوالد مبارکه و پااليشگاه اصفهان نيز اطالعات تكميلي 
مدنظر  اجراييمشكالت  ارزيابي های هريك و همچنيننظرات، پيشنهادها و برنامه ذينفعان، بررسيشناسايي  هدف از

ی اداری صورت هایريگيپکه مطابق با  است 1-1 جدولاطالعات موردنياز از نهادهای مختلف شامل جزييات . است هاآن
 گرفته در حال انجام و گردآوری است.
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نفوذان در حوزه ترابری شهری با توجه به نفعان و ذیهای صورت گرفته، مجموعه ذیبديهي است در کنار شناسايي
های صنفي، نهادهای دولتي، خصوصي و بخش عمومي ديگری نيز باشد ی حضوری ممكن است شامل مجموعههایريگيپ

 مدنظر خواهد بود. هایريگيپاز ايشان نيز در فرآيند  نظرتنقطهکه در اين صورت پيگيری اطالعات و اخذ 
 

 شهریونقل بار درونحملاز نهادهای مرتبط با  درخواستیاطالعات -3-3 جدول

 درخواستي اطالعات سازمان نام

 صنفي هایاتحاديه
 ناوگان تعداد و تلفن و نشاني همراه به شهریدرون هایشرکت اطالعات فهرست

 هاآن یهاپراکنش و فعال

 اصفهان استان یشهرساز و راه کل اداره
 هایسايت يابيمكان هایطرح/هوايي و آهنراه راه، بخش در آتي توسعه هایطرح

 (جذب و توليد) باری سفرهای ايجاد در مؤثر مختلف

 بحران مديريت و رعامليغ پدافند سازمان
 /اضطراری شرايط مديريت به مربوط اطالعات/ اصلي انبارهای موقعيت سايت
 (اقدام دست در و شده اقدام) اجرايي هایطرح

 ناصفها شهر تاکسيراني بر نظارت و مديريت سازمان
 و وختس نوع کاربری، نوع تفكيك به بارهاوانت شده دهيسازمان اطالعات پايگاه
 راننده نشاني

 GPS از هاستفاد با تاکسي حرکت مسير شناسايي منظور به استفاده مورد افزارنرم

 اصفهان استان هایپايانه وونقل حمل اداره کل
 اطالعات/ خودرو سالمت کنترل شرايط/ صادره مجوزهای و هابارنامه اطالعات

 الس طي در بارنامه اساس بر شده جابجا بار تقاضای ميزان/ شهریبرون هایشرکت
 مقصد-مبدا و بار نوع تفكيك به 00

 راهو پليس رانندگيو  يينماراهپليس

 فاتتخل ثبت آمار و تصادفات آمار/ راهپليس هایپاسگاه و هاايستگاه موقعيت
 ناوگان دترد قوانين/ اصفهان شهرباني پالک با فعال باری ناوگان آمار/ بارونقل حمل
 اصفهان شهریدرون حوزه در باری

 حمل ایحرفه رانندگان تعداد/ اضطراری شرايط در لجستيك و کاال حمل مسيرهای
 ويژه صادره مجوزهای نوع و شكل/ بار حمل حوزه در تخلفات تريناصلي/ بار

 ادهاستف مورد سنگين ناوگان تردد مجوزهای و هافرم نمونه/ خطرناک کاالهای حمل
 پليس راهور

 کاال خروج و ورود آمار و گمرک انبارهای موقعيت ايران گمرک خدمات و عمومي انبارهای شرکت
 دشهي الملليبين فرودگاه فرودگاهي خدمات معاونت

 بهشتي
 بالعكس و یشهردرون مقاصد به فرودگاه از بار توزيع روش بررسي

 اصفهان منطقه - پااليش و پخش ملي شرکت
 موقعيت/ توزيع مقاصد تا انبارها از سوختي هایفرآورده خروج و ورود نحوه

  نفتي انبارهای موقعيت /بنزين و ديزل ،CNG هایايستگاه

 اصفهان استان آهنراه کل اداره
 االکونقل حمل یزيربرنامه /استان آهنراه در شده بارگيری و شده تخليه بار ميزان

 هایتگاهايس موقعيت /بار توزيع باز و دپو محل انبارهای موقعيت/ ريلي سيم توسط
 باری فعال

 اصفهان شهرستان و استان پست کل اداره
 مرزبندی و آدرس کد، شامل پستي نگهداری انبارهای و مراکز ادارات، موقعيت

 /يپست محصوالت کردن انبار و توزيع انساني نيروهای و ناوگان /پستي نواحي
 دنکر انبار و توزيع برای استفاده مورد تجهيزات/ مرسوالتونقل حمل مسيرهای

 صنعتي هایشهرک شرکت و کوچك صنايع سازمان
 اصفهان استان

 يابيمكان و سنجيامكان مطالعات انبارداری ظرفيت /صنعتي هایشهرک موقعيت
 شهریدرون بار ونقلحمل با مرتبط قانوني ضوابط /اقدام دست در يا و شده انجام

 صنعتي هایکارگاه و اصناف و کسبي واحدهای به مربوط اطالعات اصفهان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان
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 شهریونقل بار درونحملاز نهادهای مرتبط با  درخواستیاطالعات -3-3 جدولادامه 

 درخواستي اطالعات سازمان نام
 اصفهان استان کشاورزی جهاد کل اداره
 يدولت بازرگاني تخصصي مادر شرکت نمايندگي

 ايران
 اصفهان ایمنطقه بازرگاني خدمات و غله شرکت

 و انبارها موقعيت /آرد نظير عمده کاالهای جابجايي زماني ريزیبرنامه و حجم
 نظير عمده کاالهای حمل ريزیبرنامه/ آرد هایکارخانه و گندم سيلوهای موقعيت

 ظرفيت و فعال هاینانوايي آدرس و تعداد/ آرد نظير عمده کاالهای حمل ميزان/ آرد
 هانانوايي

 فعال و برنامه اعزام ناوگان ناوگان تعداد انبارها، ظرفيت صيخصو بخش بزرگ صنعتي هایشرکت نمايندگان

 اصفهان شهرداری سازمانيدرون واحدهای

 هایهالي همراه به( پيشنهادی و موجود وضع) اصفهان شهر معابر شبكه نهايي GIS فايل
 آن

 (پيشنهادی و موجود وضع) تفصيلي طرح با مطابق زمين کاربری هایاليه
 شهرداری خدماتي و باری ناوگان دپوهای محل

 معابر شبكه سطح از شدهآوریجمع نخاله و زباله حجم و بندیزمان مسير،
 اصفهان شهر زباله دفن و بازيافت انباشت، هایمحل ظرفيت و موقعيت
 مطالعات ساير و ونقلحمل جامع مطالعات طرح تفصيلي، طرح مطالعات هایگزارش

 09و 95 هایسال آماری هایبلوک و معابر شبكه و کاربری هایاليه همراه به مرتبط
 اخير سال 5 طي شهرستان و استان ترافيك شورای مصوبات شرح

 زياد بار جابجايي تقاضای دارای اصناف خاص طوربه و مشاغل و اصناف اطالعات
 كيكتف به و سنگين و سبك ناوگان تفكيك به باری ناوگان گذاریشماره آمار

 خصوصي-عمومي مالكيت
 (تصادف تامه علل و نوع ساعت، موقعيت،) تجاری ناوگان تصادفات آمار
 اي راهور سيپل سوی از شده اعمال بار حمل ويژه يكيتراف هایمحدوديت سطح و نوع

 شهرداری
 اصفهان شهرکالن بار پايانه در بار ثبت اطالعات
 نشانيآتش و امداد مراکز موقعيت

 بار جابجايي با مرتبط ادارات ساير
 ...( و گاز برق، مخابرات، آبفا،)

 تجهيزات نگهداری انبارهای محل
 فعال هایناوگان هایتوقفگاه موقعيت

 شناسایی ذینفعان حقیقی -3-0-7

ريت افزاری مرتبط با مديافزاری و سختطورکلي در ساختار زنجيره عرضه و لجستيك شهری، عالوه بر بعد نرمبه
های اجرايي ضروری است تا نسبت به شناسايي ذينفعان خصوصي نيز اقدام شود. با توجه به وضعيت زنجيره و فعاليت

های ترين فعاالن اين بخش و همچنين توجه به الگوعنوان مهمخوداشتغالي در حوزه جابجايي بار، بررسي نظرات رانندگان به
ور ايي خدمات لجستيكي حايز اهميت است. برای اين منظکننده نهکننده نهايي و دريافتعنوان مصرفرفتاری شهروندان به

های بعدی های ذينفع تهيه و نظرسنجي از ايشان انجام شد که نتايج آن در بخشهايي به تفكيك هر يك از گروهپرسشنامه
 0بحث و بررسي خواهد شد. ضمن آنكه در کنار اين دو بخش با توجه به اطالعات ارايه شده در اصناف شهر اصفهان 

 ها پرداخته شد.اتحاديه صنفي مرتبط نيز شناسايي شد که در بخش قبلي به مرور آن

 های ذینفع شناسایی شده مرتبط با مطالعاتای با حضور نمایندگان کلیه گروهتشکیل جلسه -3-0-1

و  نبندی شرايط وضع موجود جابجايي بار در سطح شبكه معابر شهر اصفهابه منظور پيگيری اطالعات موردنياز، جمع
ظر سازماني شهرداری اصفهان مدنهمچنين اخذ نقطه نظرات اوليه از ذينفعان، جلسات مختلفي در سطح فراسازماني و درون

 قرار گرفت. در ادامه به بررسي جزييات مربوط به اطالعات اخذ شده در اين جلسات پرداخته شده است.
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 10/0/1600سوابق مربوط به جلسه مورخ  -1-0-6-1

ار و مديريت بدر جلسه هماهنگي ابتدايي و پيش از ابالغ مطالعات به مشاور با حضور مديران و کارشناسان سازمان 
 اصفهان برگزار شد، موارد زير مطرح گرديد:شهری کاالی درون

بوده دستگاه  5099اند در حدود نام کردهتعداد رانندگاني که در سامانه اطالعات ناوگان باری شهر اصفهان ثبت -1
در شهرهای همجوار و برآوردهای اوليه  نامثبتبا توجه به مرکزيت شهر اصفهان در استان، ميزان  آنكهحالاست. 

بار روزانه در شهر اصفهان در حال تردد دستگاه وانت 09999انجام شده توسط کارشناسان اين سازمان، در حدود 
 هستند.

های آموزش، ارايه گواهي سوءپيشينه و عدم اعتياد، ذراندن دورهصدور پروانه اشتغال برای رانندگان منوط به گ -7
 نام در سامانه و اخذ کد رهگيری و برخورداری از تحصيالت الزم است. ثبت

 اند از:شود که عبارتطورکلي سه نوع پروانه از سوی سازمان بار صادر ميبه -6

 پروانه فعاليت برای خودرو -

 پروانه اشتغال برای رانندگان -

 های باربری برداری برای شرکته بهرهپروان -

ساعته شامل آموزش اصول امنيتي و ايمني، نحوه بارگيری، اصول عملي معاينه فني و  16دوره آموزش يك دوره  -0
 خواني است. ای و دوره آشنايي با شهر اصفهان و اصول نقشهمكانيك خودرو، اخالق و رفتار ديني و حرفه

خود را از سازمان بار  یبرداربهرهشرکت پروانه  76شهری تنها وزه باربری درونهای فعال در حاز مجموعه شرکت -5
 های رسمي وهای زيرمجموعه اتحاديه تحت نظارت اين سازمان نيستند. تعداد شرکتدريافت کرده و شرکت

 شرکت برآورد شده است. 799غيررسمي توسط کارشناسان و مديران اين سازمان مجموعاً بيش از 

بازرسي به منظور بررسي عملكرد وضع موجود تردد باری شهر اصفهان با نظارت و همراهي پليس راهور  سه اکيپ -3
 در سطح شبكه معابر شهر اصفهان فعال هستند.

مراکز عمده توزيع بار در سطح شبكه معابر شهری  سيتأسسازمان بار برای جانمايي و  رهيمدئتيهای در مصوبه -0
 يابي اين مراکز از مشاور وجود دارد.ص مكانوجود داشته و انتظار در خصو

در خصوص مديريت تردد ناوگان سنگين باری در شبكه معابر شهری و بحث مديريت هوشمند شبكه معابر انتظار  -9
 رود تا مشاور اقدامات الزم و پيشنهادهای خود را ارايه نمايد.مي

 يه اجرايي در اين پروژه مدنظر باشد.هماهنگي الزم به شهرهای اقماری اطراف وجود داشته و تقويت بن -0

 سازمان بار نسبت به ارايه اطالعات و تعامل الزم به نهادها از طريق خود آمادگي الزم را دارد. -19

پاتوق غيررسمي در  76پرسنل شهرداری  نقطه نظراتهای مردمي، های نظارتي، گزارشهای اوليه اکيپبا بررسي -11
 ترينهممها عمالً غيرفعال هستند. واسطه رکود در فعاليتها بهبخشي از آن سطح شهر اصفهان وجود داشته که اکنون

ارک جای پهای رسمي خارج از معبر بهها و ايجاد توقفگاهچالش شهر اصفهان در بحث جانمايي و ساماندهي پاتوق
 از:اند های رسمي شهر اصفهان عبارتپاتوق ترينمهمهای اصلي است. در مناطق و گره ایحاشيه

 ميدان شهيد بختياری رهنان -

 فلكه نوبهار -

 فلكه ملك شهر -

 قائميه -

 ميدان شاهد رهنان -
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 76/96/1605سوابق مربوط به جلسه مورخ  -1-0-6-7

اين جلسه با هدف هماهنگي با اداره پست اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملي پااليش و پخش 
ررسي به ب هاسازماناوليه ايشان تشكيل شد. در ادامه به تفكيك هر يك از اين  نقطه نظراتهای نفتي و اخذ فرآورده

 ی نمايندگان ايشان پرداخته خواهد شد.هادگاهيد
 سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان -1

 خالصه نظرات آقای جعفريان نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت به شرح زير است:
 دارد. عهده بررا  متولي اتاق اصناف، مديريت اصناف -

 5999های کمپرسي و بارکش شهری، جمعاً بار و پيك موتوری و کاميوندو اتحاديه شاخص شامل وانت -
 نفر عضو دارند.

اند و نظارت ها دادهها را به اتحاديههيات وزيران پروانه کسب آژانس 77/97/1605بر اساس ابالغيه مورخ  -
 آن را به شهرداری دادند.

 استان:اداره کل پست  -7
 در موارد زير خالصه کرد: توانيممحترم شرکت پست استان اصفهان را  رکليمدنظرات جناب آقای رجالي، 

 ها، پست به سمت جابجايي کاال و اسناد حرکت کرده است.با توجه به کاهش پست نامه -

 خط پستي(.خط پستي در اصفهان وجود دارد )ارتباط بين واحد پستي =  779واحد پستي و  1959بيش از  -

 ونقلپيمانكاران حمل –ترکيب بخش دولتي و خصوصي  -

سازی مرسوله، ارسال و توزيع در مقصد خواهد چهار مرحله کاری شرکت پست شامل قبول سفارش، آماده -
 بود.

نظر سازی و پردازش در مترمربع برای مرکز مكانيزه آماده 57999زميني به مساحت  ،فرودگاه ينزديكدر  -
 مرکزی کشور استان 0 مبادله مرکز اصفهان شده، ايجاد ظرفيت به توجه با. توسعه يافته استگرفته شده و 

 .است

استعداد منابع انساني اين شرکت در اصفهان  پرسنل بخش خصوصي و پيمانكاران 7999پرسنل رسمي و  099 -
های ان شرکتدر مي شبكه توزيع مويرگي نيتربزرگها، پست اصفهان دارای بوده و با توجه به حجم فعاليت

آن  7990999توزيع مرسوله در کل کشور، ميزان  709990999استاني است. ضمن آنكه از حدود روزانه 
 مربوط به اصفهان است.

عنوان استراتژی جديد، پست به دنبال جابجايي و حمل بار و کاال است و بر اين اساس پست لجستيك در به -
کاال توسط پست، بارگيری  0999 ،با گروه انتخاب توافق انجام شده طي طرح پايلوت و .اندازی استحال راه

 شده است. و تا مقصد توزيع

در حوزه استراتژيك، خريد و فروش اينترنتي هم جزء خدمات پستي است و سياست اين است که فقط پست  -
ختلف های مصورت به درب منازل مراجعه کند، نه اينكه از آب، برق، گاز، رستوران، پيك موتوری و غيره به

به منزل افراد بروند. در اين راستا و برای افزايش سطح خدمات پستي، اهتمام به ارايه خدمات شهری هم در 
دستورکار است. قرار است پست در مواردی همچون خريد دارو، چك بانك و غيره به شهروندان خدمات 

 بدهد.
لي است و بر اساس آن اطالعات همه اماکن شهری را ريزی مسامانه يكپارچه نشاني ايرانيان در حال برنامه -

 پستي به مختصات مكان اتصال يافته است.  ميليارد توماني، کد 0بهنگام کرده است. با بودجه 
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 شود.ها جابجا ميدرصد زيادی از بار که بايد توسط پست جابجا شود، توسط اتوبوس -

 نيز به شرح زير بوده است: اصفهانمعاون فني شرکت پست مهندس ناصحي،  آقایخالصه نظرات 
ين زنجيره تأم از بخشي الكترونيكي، فيزيكي و خدمات ونقلحمل خدمات شامل خدمات شرکت پست -

 جابجايي کاالست.

بحث لجستيك کاال )بازاريابي، انبارداری و غيره(: دريافت کاال از کارخانه و تحويل به مشتری نهايي.  -
 است و در حال آغاز کار است.ريزی شده ساله برنامه 0صورت به

اند. در همين راستا حدود شده Getawayشرکت اينترنتي، عضو سامانه  5999در موضوع تجارت الكترونيك  -
، تلفن Hand to Handفروشگاه اينترنتي در اصفهان عضو پست هستند و البته جهت ارايه خدمات  699
 تعريف شده است.106

اند و کاالهايشان بندی و شناسايي شدهمشاغل آدرس ری بايد گرفت.را از پژوهش شهردا 1GNAFاطالعات  -
 شود.جابجا مي

 169دفتر پستي )فقط قبول مرسوالت(،  69ناحيه پستي )قبول/توزيع مرسوالت(،  0شهرها )اصفهان(، در کالن -
 شود.مرسوله در استان توزيع مي 09999رسان )توزيع( وجود دارد. روزانه نامه

 شود.خصوصي توزيع مي کاال، امانات توسط بخش سنگين،بارهای  -

فعال دارند و قابل رصد  GPRSيا  PDA کنندگانتوزيع حالدرعينهستند و  GPSناوگان توزيع پستي دارای  -
 رديابي هستند. و

 موردنياز در بحث مديريت خدمات پستي است. اطالعات ازجمله نواحي نقشه و موزعين ت مسيراطالعا -

 پااليش منطقه اصفهانشرکت پخش و  -6

 های نفتي شامل موارد زير بوده است:شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده نمايندهدانشي آقای ی هاصحبتجزييات 
کش برای توزيع نفت 1799حدود در همين راستا  دارد. CNGمجاری عرضه فرآورده نفتي غير از  709استان  -

 فعاليت دارند.

 است.ليتر  0909990999های نفتي دارد که برابر با فرآوردهبشكه توليد  7090999اصفهان روزانه  پااليشگاه -

شود. خط لوله برای جابجايي بين پااليشگاه و فرودگاه در کش انجام ميجابجايي با خط لوله، قطار و نفت -
 نظر گرفته شده است.

ه شرکت نفت ضمن آنك برای کسب اطالعات دقيق از وضعيت پتروشيمي بايد با ايشان جداگانه مكاتبه شود. -
اهنگي ها و هميك نامه به بخش معاونت بازرگاني برای اطالعات جايگاه جي و نفت سپاهان مستقل هستند.

 آمارگيری بايد ارسال شود.

کننده دارد. برای پوشش تقاضا و مديريت مصرف قابليت مصرف 6599ناحيه و  17منطقه اصفهان  -
 های نفتي وجود دارد.دهليتر فرآور 709990999سازی حدود ذخيره

 ديدگاه شهرداری اصفهان -0

 شهرداری اصفهان: و ترافيك ونقلمحترم حملمعاون  ،مهندس صلواتينظرات آقای 
 های مختلف کمك شود.ونقل شهری از سوی همه اقشار و سازمانبه وضعيت حمل بايد -

 شود.ناوگان فرسوده است و ضوابط مرتبط با نوسازی ناوگان رعايت نمي -

                                                                                                                                                                      
1 Geocode National Address File 
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ای و خصوص در معابر حاشيهبار خودروهای سنگين، سرعت زياد و غيرمجاز خودروهای باری بهاضافه -
ساعات پاياني شب ازجمله مشكالت قابل بررسي است. در اين خصوص عدم رعايت ضوابط حمل بار وجود 

 دارد.

 :بار ونقلحملمديرعامل سازمان مديريت ، مهندس شبانينظرات 
 کار علمي فرابخشي ببينيد و همه کمك کنند تا به سرانجام برسد.اين مطالعه را يك  -

 و ترافيك ونقلحملمطالعات معاونت  ، سرپرستمهندس پورميدانينظرات 
 .ارسال خواهد شدشرح خدمات برای کسب نظر به همه نهادها  مطابق با ای وهای مرحلهگزارش -

 است.بندی و انطباق با آن الزامي ضرورت تدوين برنامه زمان -

های وههای نمایندگان گراصفهان، دیدگاه شهرکالنتشریح مسئله و تدقیق آن بر اساس نیازهای  -3-5
 نفع و اهداف مطالعهذی

ی قبل در اين بخش ضمن تشريح سواالت قابل پيگيری در اين مطالعه به بررسي هابخشمطابق با بيان کلي مسئله در 
 .ی ذينفعان مختلف پرداخته خواهد شدهادگاهيد

 های تحقیقتشریح و بررسی پرسش -3-5-3

 های زير است:مسئله اصلي در اين پروژه پاسخگويي به پرسش

نفوذ سامانه حمل و توزيع کاال در حوزه شهری اصفهان و حومه با نفع و ذیهای مختلف ذیاز ديدگاه گروه -1
 هايي مواجه است؟چه چالش

و گروه کاالهای خاص شامل کاالهای  گروه کاالهای اصلي توزيع و حمل شده در سطح شهر اصفهان -7
 ترافيكي، کاالهای خطرناک و بيولوژيكي چه مقدار است؟

شده به داخل شهر اع کاالهای حملدر انوشهر اصفهان های اصلي ورود و خروج کالندروازه از سهم هر يك -6
 ؟ چگونه استاصفهان و حومه به چه ميزان بوده و حوزه اثر مستقيم هر دروازه به تفكيك هر گروه کاال

ونقل های لجستيكي، بهترين گزينه برای ارايه خدمات در حوزه حملای مختلف شرکتهبا در نظر گرفتن نسل -0
ايي با چه رويكردی هها بوده و توسعه چنين شرکتشهری اصفهان، کدام نوع از اين شرکتکاالی درون

 پذير است؟امكان
صل اصفهان در حوزه بالفليد و جذب سفرهای باری در شهر مراکز عمده تواثرات ترافيكي ناشي از تقاضای  -5

 چگونه است؟ نوع کاالهر به تفكيك و فرادست 

 لجستيكي پيشنهادیهايي است و ساختار ها و چالشاصفهان دارای چه مزيتوضع موجود لجستيكي شهر  -3
 ؟شوداندازی تعريف ميونقل کاال مبتني بر چه چشمدر حوزه حملبرای شهر 

در شهر اصفهان نياز است و اين اطالعات بر  برآورد تقاضای کاال یهامدلطالعاتي برای توسعه چه نوع ا -0
 ؟مبنای چه روشي بايد گردآوری شوند

 شهر اصفهان بر چه متغيرهايي استوار است؟های برآورد تقاضای حمل کاال در کالنساختار مدل -9

وزيع و تو پايدار  ، بهينهتيابي به الگوی جديدبرای دس افزاری(افزاری و نرم)سخت راهكارهای پيشنهادی -0
اصفهان در حوزه مديريت عرضه و تقاضا، نظارت و کنترل، مدل لجستيك پيشنهادی در شهر همچنين 

 ت؟چيسو مديريت دارايي  يابي تسهيالت، مسيريابي ناوگانونقل سبز، مكانونقل هوشمند، حملحمل



  فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 30

 

 

های و هماهنگی سازمانی جهت انجام برداشت موردمطالعهمشخص کردن مرزهای اولیه محدوده  -3-6
 میدانی

وسعت شهری، نزديكي شهرهای اقماری و همچنين تقاضای قابل مالحظه جابجايي کاال در  واسطهبهاصفهان  شهرکالن
ست ا حوزه شهری نيازمند ارزيابي اوليه جامع از وضعيت ترابری شهری در بخش لجستيكي است. در اين راستا سعي شده

ای انتخاب شوند که عالوه بر بررسي محدوده شهری اصفهان، بررسي ميداني به گونه برایتا مرزهای محدوده پيمايش اوليه 
های انجام شده، منطقه درچه، خوراسگان، مورد بررسي اوليه قرار گيرد. با بررسي ازيموردنشهرهای اقماری آن نيز در مقاطع 

آباد، خورزوق، قهجاورستان و ساير مناطق همجوار با شهر اصفهان در محدوده قرار دولت شهر،شهر، رهنان، سپاهانخميني
 ارايه شده است. 7-1 شكلگيرند. در اين خصوص مرز اوليه پيمايش در سطح محدوده در مي

 

 
 مرزهای اولیه پیمایش در مطالعات طرح جامع باری اصفهان-7-3 شکل

  

 در خصوص اين محدوده توجه اساسي به چند نكته حايز اهميت است:
کليه مناطق بازديد شده در سطح محدوده اوليه در محدوده مطالعاتي اين پروژه قرار نخواهد  الزاماًنخست آنكه  -1

 گرفت.

هدف از بازديد منطقه شناسايي الگوهای رفتاری، بررسي تقاضای محلي بار در حاشيه شهر اصفهان و همچنين  -7
 ای است.شناسايي مراکز توليد بار در سطح محلي و منطقه

ترين معابر باری شناسايي شده در سطح شهر اصفهان شامل خيابان شريف )رهنان(، خيابان اوليه مهمبر مبنای بازديدهای 
(، هافروشلگشاهپور جديد )اميرکبير(، خيابان عبدالرزاق، خيابان وليعصر )عج(، خيابان همدانيان در محدوده جي )راسته 

 نايسبناراسته لوازم صوتي(، خيابان مشير )يخچال(، خيابان خيابان جهاد )راسته فروش عمده خشكبار(، خيابان شيخ بهايي )
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عنوان مراکز اصلي توزيع دارويي، خيابان به آبادشمسآمادگاه و  هایمرکز فروش عمده پارچه و منسوجات، خيابان
ری(، همير، نظر شرقي و نظر غربي )مراکز غذاخوری و تفريحي و خريد ش هایخيابانچهارباغ عباسي )راسته تجاری(، 

ی هاانهکارخعنوان مراکز توزيع و جانمايي ، حصه، زينبيه )بهآباددولت هایخيابان سپه )راسته کيف و چرم( و محدوده
های توليد موزاييك و مراکز توزيع و انبار مصالح بتن(، خيابان محمودآباد )بازار سنگ( و خيابان شهيدان )محل کارگاه

 اصلي توليد و جذب بار هستند.ترين مراکز ساختماني( ازجمله مهم

 شناسان بومیمسئولین شهری و کار و غیربومی، تخصصی از متخصصین واجد شرایط بومی پانل تشکیل -3-7

به منظور ارتقای سطح کيفي مطالعه و نظر به اينكه پروژه مذکور در روند و رويكرد موضوعي جديد در حوزه مطالعات 
 پيشنهاد تشكيل يك گروه )پانل( تخصصي متشكل از متخصصين بومي و کالن در کشور شناخته شده است، به کارفرما

ربط در حوزه جابجايي بار در شهر غيربومي داده شد. اعضای اين گروه تخصصي شامل کارشناسان و مديران نهادهای ذی
 اصفهان، اعضای دستگاه نظارت، نمايندگان کارفرما و خبرگان خواهند بود.

ب جلسات هماهنگي اوليه با کارفرما انجام شده و بديهي است با پيشرفت پروژه و به فراخور بخشي از اين فعاليت در قال
برداری هايشان بهر نقطه نظراتنيازهای مرتبط با آن افراد و خبرگان جديدی نيز به اين گروه تخصصي دعوت شده و از 

 الزم انجام خواهد شد.
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 بررسی سوابق مطالعاتی -7

 اطالعاتی در شهر اصفهان بررسی سوابق مطالعاتی و -7-3

 شهریدرونبار  ونقلحملهای اطالعاتی موجود مرتبط با و بانک اطالعاتاخذ و بررسی  -7-3-3

 بندی آماری شهر اصفهاناخذ اطالعات مربوط به مرکز آمار در خصوص بلوک -7-1-1-1

 صورتبه 1609و 1695 بندی آماری شهر اصفهان بر اساس سرشماری مرکز ملي آمار ايران در سالاطالعات بلوک
رحله است که در م موردنيازنيز  یترعيوساز کارفرمای محترم دريافت شده است. در مطالعات بار، اطالعات  GIS یهاليفا

 ، گردآوری خواهد شد.سازیمدلبرای  موردنيازدوم و پس از شناسايي متغيرهای 

 یشهرونقل بار درونهای حملاطالعات وضعيت ثبت اطالعات در شرکت اخذ -7-1-1-7

 تي در اين خصوص دريافت نشده است.انجام شده، تاکنون اطالعا یهایريگيپ باوجود

 شهری و پايانه بارونقل برونهای حملاخذ اطالعات وضعيت ثبت اطالعات بارنامه در شرکت -7-1-1-6

ده استان اصفهان استفا یهاانهيپاو  ونقلحملشهری، از اطالعات اداره کل بار برون ونقلحملبرای بررسي وضعيت 
آماری  یهاسالنامهو در قالب  1یاجاده ونقلحمل. اين اطالعات بر روی سايت اينترنتي سازمان راهداری و شوديم

اطالعات . دکننيممختلف را ارايه  یهااستانساالنه منتشر و نمای کلي وضعيت تردد بار در سطح  طوربه یاجاده ونقلحمل
به  زير در دسترس است. اعداد ارايه شده مربوط یهایبنددستهتجميعي در سطح استان و با  صورتبهه ثبت شد یهابارنامه

را بوده و امكان ساخت يك مدل روندگاست که تاريخچه قبلي آن نيز در سايت اينترنتي مذکور قابل مشاهده  1600سال 
 .کنديماهم فر یاجادهبار  ونقلحملبرای برآورد روندهای آينده را در حوزه 

 5/11با سهم تن. استان اصفهان  70،900،999تن و برون استان  11،630،999ميزان کاالی حمل شده درون استان  -
 در اين شاخص دارد.را در کشور رتبه اول درصدی، 

 

 و گروه کاال )بر حسب هزار تن( مبدأحمل شده بر حسب استان  یکاال زانمی -3-7جدول 

 کشاورزی 
 و دامي

 فلزی
معدني و 
 ساختماني

صنايع 
 سبك

 شيميايي آالتنيماش
کاغذ و 

 چوب
چرم و 
 پوشاک

متفرقه و 
 خرده

 جمع

7009 0699 10330 1079 1757 19939 601 507 509 01703 
 

 )بر حسب هزار تن( سال هایماه و مبدأ استان برحسب شده حمل کاالی میزان -7-7جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
7560 0911 6091 6705 6000 6900 6339 6600 6930 6709 6063 6990 

 

  

                                                                                                                                                                      
1 http://www.rmto.ir/Pages/SalnameAmari.aspx 
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 )اصفهان( و استان مقصد )بر حسب هزار تن( مبدأکاالی حمل شده در سطح کشور برحسب استان  زانیم -1-7جدول 

 بوشهر ايالم البرز اصفهان اردبيل آذربايجان غربي آذربايجان شرقي

396 709 100 11630 317 050 900 

 زنجان خوزستان خراسان شمالي خراسان رضوی خراسان جنوبي چهارمحال و بختياری تهران

0690 909 703 1101 50 6070 109 

 کرمان کردستان قم قزوين فارس سيستان و بلوچستان سمنان

109 076 769 636 099 709 1979 

 مرکزی مازندران لرستان گيالن گلستان کهگيلويه و بويراحمد کرمانشاه

999 696 105 009 069 019 073 

     يزد همدان هرمزگان

0553 677 1657     

 
 

 )بر حسب هزار تن( بارگیر انواع و مبدأ استان برحسب شده حمل کاالی میزان -0-7جدول 

دار
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ک
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ک

كن 
رش

کم
 

دار
ل 

بغ
 

ری
چاد

 

اير
س

مع 
ج

 

3350 3131 190 795 1590 9067 6961 6197 19536 730 1970 190 01703 

 

درصدی،  0/0. استان اصفهان با سهم 1،900،999 استان برون و 350،999استان اصفهان  درون کاميون سفر تعداد -
 رتبه دوم را در کشور در اين شاخص دارد.

 

 )بر حسب هزار سفر( سال هایماه و)اصفهان(  مبدأ استان حسبتعداد سفر کامیون بر  -5-7جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
159 705 779 790 715 760 770 790 109 791 711 763 

 

 )اصفهان( و استان مقصد )بر حسب هزار سفر( مبدأدر سطح کشور برحسب استان  ونیتعداد سفر کام -6-7جدول 

 بوشهر ايالم البرز اصفهان اردبيل آذربايجان غربي آذربايجان شرقي

01 71 11 350 03 75 50 

 زنجان خوزستان خراسان شمالي خراسان رضوی خراسان جنوبي چهارمحال و بختياری تهران

677 30 13 03 5 719 16 

 کرمان کردستان قم قزوين فارس سيستان و بلوچستان سمنان

19 00 159 75 50 10 06 

 مرکزی مازندران لرستان گيالن گلستان کهگيلويه و بويراحمد کرمانشاه

00 79 10 66 66 50 50 

     يزد همدان هرمزگان

779 70 00     
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 )بر حسب هزار سفر( ریو انواع بارگ مبدأبر حسب استان  ونیتعداد سفر کام -7-7جدول 
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090 605 60 60 00 096 160 107 593 11 01 5 7556 

 

 کیلومتر( -)بر حسب میلیون تن سال هایماه و)اصفهان(  مبدأ استان حسبکیلومتر کاالی حمل شده بر  -میزان تن -9-7جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
1109 1960 1335 1373 1306 1000 1335 1319 1035 1509 1011 1996 

 

 )بر حسب تن( بارگیر انواع و مبدأ استان برحسب سفر هر در محموله وزن متوسط -4-7جدول 
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9 19 6 5 71 71 76 77 71 75 15 79 13 

 

 کیلومتر( -)بر حسب تن بارگیر انواع و مبدأ استان برحسب سفر هر در شده حمل کاالی کیلومتر-تن متوسط -34-7جدول 
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0905 3706 1659 6959 10637 19999 0906 0900 19111 9103 17369 19976 0095 

 

 )بر حسب کيلومتر( بارگير انواع و مبدأ استان برحسب سفر هر در شده طي مسافت متوسط -

 بارگير )بر حسب ريال( انواع و مبدأ استان برحسب شده حمل یکاال لومتريک -تن هر کرايه ميانگين -

 10،979وسيله )بر حسب دستگاه(. در استان اصفهان، تعداد  شناسايي محل برحسب باری عمومي نقليه وسايل تعداد -
 1600تا پايان سال  رثابتيغدستگاه وسيله باری با بارگير  13،003دستگاه وسيله باری با بارگير ثابت و تعداد 

 لزوماً و شده استاني تفكيك ناوگان، شناسايي محل حسب بر ناوگان آمار است، گفتنيشناسايي شده است. 

  ست.ني ذکورم استان در ناوگان فعاليت منزلهبه

نفر شناسايي  09،065)بر حسب نفر(. در استان اصفهان  سني هایگروه برحسب ایجاده باری نقليه وسايل رانندگان -
 شده است.

 )بر حسب نفر( تحصيالت ميزان برحسب ایجاده باری نقليه وسايل رانندگان -

 )بر حسب نفر(رانندگي  کار سابقه برحسب ایجاده باری نقليه وسايل رانندگان -

)بر حسب نفر(. متوسط تعداد افراد تكفل  تحت و افراد تأهل وضعيت برحسب ایجاده باری نقليه وسايل رانندگان -
 راننده مجرد هستند. 9،900و  متأهلراننده  09،901تعداد  نفر است. 0/7تحت تكفل رانندگان در استان اصفهان 

شرکت  000استان اصفهان با مالكيت.  نحوه و حقوقي وضعيت برحسب باری فعال مؤسسات و هاشرکت تعداد -
 دارد. را درصدی، رتبه اول کشور در اين شاخص 9/19باری و سهم 
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 وضعيت مالكيت وضعيت حقوقي
 دولتي تعاوني خصوصي شعبه موسسه شرکت

090 66 0 076 73 9 

 اخذ اطالعات مربوط به ثبت پالک خودروهای جديد و بررسي روند رشد مالكيت خودرو در شهر اصفهان -7-1-1-0

 ازیسمدل یهاتيفعالمهم در  یهاشاخصو کاال، يكي از  جايي باردر جاب مؤثروسايل اصلي  عنوانبهتعداد خودروها 
نشان داده که اطالعات دقيقي از تعداد خودروهای موجود در شهر در دسترس  هايبررستقاضای سفر باری خواهد بود. 

ارايه ان مثل شهرستان يا است تریبزرگتقريبي و در حوزه جغرافيايي  طوربهنيز  هاسازمانتوسط آمار ارايه شده نبوده و 
 .شوديم

خ در تاري یانامهاصفهان، آمار خودروها طي بر اساس مكاتبه انجام شده توسط پليس راهنمايي و رانندگي استان 
 مربوط به استان باشد. رسديمکه به نظر  به شرح زير اعالم شده است 910/13/3/1016به شماره  10/9/00

 دستگاه 90،051تعداد خودروهای سنگين:  -
 دستگاه 1،770،097تعداد خودروهای سبك:  -

دستگاه  63،733، تعداد یاجاده ونقلحملتوسط سازمان راهداری و  منتشرشدهجاده  ونقلحملبر اساس سالنامه آماری 
در خارج از استان مشغول فعاليت  هاآنانواع وسايل باری در استان اصفهان شناسايي شده است که ممكن است برخي از 

 باشند. 
اری اصفهان، تعداد شهرد شهریدرونبار و کاالی  ونقلحملبر اساس برآوردهای انجام شده توسط سازمان مديريت 

 کل خودروهای باری شه شرح زير اعالم شده است:
 دستگاه 10،599تعداد خودروهای باری سنگين و نيمه سنگين:  -

 دستگاه 50،599تعداد خودروهای باری سبك:  -

 شناسايي شده های ذينفعاخذ اطالعات مربوط به تقاضای تردد بار در حوزه شهری مرتبط با موضوع پروژه از گروه -7-1-1-5

ناوگان باری خدمات شهری شهرداری اصفهان در سه نقطه در حوزه خدمات شهری و حمل پسماند، موقعيت دپوی 
 زير قرار دارد:

 سنگين و نيمه سنگين )کمپرسي، لودر، بكهو و جاروی ونقلحملگردنه زينل: پارکينگ و تعميرگاه وسايل  -
 خياباني(

 پسماند و جاروهای کم حمل هایيزممكانآبشار دوم: پارکينگ و تعميرگاه  -
 خدماتي یهاشرکتحمل پسماند متعلق به  هایيزممكانميدان جوان )مرکز پردازش سابق(: پارکينگ  -

 پيمانكار.

 دفع زباله نيز در نقاط زير قرار دارد: هایايستگاهموقعيت 
 پل شهيد طياره )اتوبان فرودگاه( 10سكوی انتقال/ حمل پسماند منطقه  -
 (السالمهيعل) محمدباقرمشتاق دوم بعد از دبيرستان امام  0سماند منطقه سكوی انتقال/ حمل پ -
 آبشار دوم نرسيده به ميدان شهيد قوچاني 3سكوی انتقال/ حمل پسماند منطقه  -

 تعداد خودروهای فعال در حمل پسماند نيز به شرح زير است:
 دستگاه 166تعداد مكانيزم حمل پسماند تر:  -
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 دستگاه 00)خودروی روباز(:  تعداد مكانيزم حمل ضايعات -
 دستگاه 06تعداد مكانيزم جاروی خياباني:  -

 مرتبط بانك تايدونقل و ترافيك مسافری شهر اصفهان به همراه اخذ اطالعات مرتبط با مطالعات طرح جامع حمل -7-1-1-3

 از کارفرمای محترم دريافت شده است.  EMME افزارنرمسفر در محيط  یهاسيماتراطالعات شبكه معابر و 

 اخذ اطالعات مرتبط با مصوبات شورای همتا و شورای ترافيك شهرستان اصفهان مرتبط با موضوع پروژه -7-1-1-0

وضوع با م که اصفهانبخشي از مصوبات شورای هماهنگي ترافيك استان اصفهان و شورای ترافيك شهرستان 
 تهقرارگرف موردبررسيفهان توسط دانشگاه صنعتي اص 1601سال  ونقلحملبوده، در قالب مطالعات جامع  مرتبط ونقلحمل
هماهنگي ترافيك استان، در طول اين دوره زماني بيشترين  شود شورایديده مي 11-7جدول که در  طورهمان است.

ايمني  مانند ليين مصوبات اين شورا در زمينه مسايداشته است. بيشتر ونقلحملزمينه کنترل و ساماندهي  مصوبات را در
 .استهمگاني  ونقلحملو  زيستمحيط، ونقلحملريت، کنترل و ساماندهي ، مديونقلحمل

 

 (3199 -3143موضوع مصوبات شورای ترافیک استان بر حسب درصد )سال  -33-7جدول 

 1601 1609 1690 1699 موضوع مصوبات

 70 9 76 71 ونقلحملايمني 

 9 9 9 9 کالبدی و تاريخي شهرهويت 

 03 07 05 70 لونقحملمديريت، کنترل و ساماندهي 

 9 9 9 9 پارکينگ

 9 9 9 17 فرهنگ ترافيكي

 9 9 9 0 مساوات

 0 75 5 17 زيستمحيط

 19 66 70 70 همگاني ونقلحمل

 9 9 9 9 غير موتوری ونقلحمل

 يدر بخش قبل اخذشدهبررسي اطالعات  -7-1-1-9

اطالعاتي دريافتي در زمان مناسب و با توجه به اهداف تعيين شده در مراحل بعدی مطالعات مورد ارزيابي و با کليه 
 تعيين نقاط قوت و ضعفشان در جهت دستيابي به هدف مطلوب مطالعه، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 1-7كل شصفهان در طول دوازده ماه سال مطابق مرتبط، ميزان جابجايي بار در استان ا یبندها ريزبا توجه به اطالعات 
وسط است که در طول سال ارايه شده است. در هردو نمودار، مت 7-7شكل  صورتبهاست. تعداد سفر کاميون ثبت شده نيز 

 اين مقدار نيز مشخص شده است.
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 های سال )بر حسب هزار تن(ماهدر کاالی حمل شده  زانیم -3-7شکل 

 

 
 های سال )بر حسب هزار سفر()اصفهان( و ماه مبدأبر حسب استان  ونیتعداد سفر کام -7-7شکل 

 و ترافیک مسافر شهر اصفهان ونقلحملبررسی سوابق مطالعات طرح جامع  -7-3-7

و مطالعات توسط مرکز مطالعات  آناول  مرحلهآغاز گرديد.  1600شهر اصفهان از سال  ونقلحملمطالعات جامع 
اطالعات ترافيكي  آوریجمعهدف از انجام آن،  که دانشگاه صنعتي شريف )ممتحن( انجام شد ونقلحملتحقيقات 
 برای1696 شهريور درنتايج آن  و بود 1600اصفهان و بازسازی وضعيت ترافيكي شهر اصفهان برای سال  شهرکالنمحدوده 
ان اصفه ونقلحملدر اين مطالعه سعي شده اهداف و مسايل  .شد تدوين اصفهان شهرداری ترافيك و ونقلحمل معاونت

 شهرکالن ونقلحملگزارش مطالعات جامع از  ،مطالب اين بخشاست  گفتني مورد بررسي قرار گيرد. اجمالي طوربه
 است.  دهاقتباس ش( 1601-انجام شده توسط دانشگاه صنعتي اصفهان)اصفهان 

يجاد حاصل آن ا که، شد مجاندانشگاه صنعتي اصفهان ا مشاورين اصفهان، توسط ونقلحملجامع دوم مطالعات  مرحله
زاری مفيد در اب عنوانبه افزارنرمو ترافيك شهر اصفهان در آينده بود. اين  ونقلحملبيني وضعيت پيش برایی افزارنرم
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ترافيك و  ونقلحمله کارشناسان معاونت ي شهر اصفهان مورد استفادونقلحملهای جهت تحليل ترافيك و ارزيابي پروژه
 ت. اس قرارگرفتهشهر اصفهان 

تا  1609از اواخر سال توسط مشاورين دانشگاه صنعتي اصفهان نيز شهر اصفهان  ونقلحملجامع مطالعات سوم  مرحله
 ريزیبرنامهو ترافيك شهر اصفهان از طريق مديريت و  ونقلحملبهبود وضعيت مطالعه هدف آن  .ه استشدانجام  1600
  .ه استدبوطالعات مبه کمك نتايج فاز اول و دوم  ونقلحمل

 بررسي پيشنهادها در خصوص شبكه معابر و اخذ اطالعات در مورد وضع موجود و وضع پيشنهادی آن -7-1-7-1

جزييات  از کارفرمای محترم دريافت شده است. برخي EMME افزارنرموضعيت فعلي و آتي شبكه معابر در قالب 
توسط مشاورين )انجام شده شهر اصفهان  ونقلحملجامع مطالعات سوم  مرحله یهاگزارشبر اساس نتايج  توجهقابل

 .رديگيمقرار  مورداشاره( در ادامه دانشگاه صنعتي اصفهان
ترافيكي شهر  یهامحدوده، پنج گزينه برای تعريف TDM)1( ونقلحملبا توجه به مطالعات کارگروه مديريت تقاضای 

گرفته  ر نظردگزينه دوم انتخاب شده است. بر طبق اين گزينه سه محدوده ترافيكي برای شهر  درنهايتاصفهان پيشنهاد و 
هارباغ، چ یهاابانيخعبدالرزاق و مسجد سيد، از شرق به  یهاابانيخ. محدوده مرکزی گزينه انتخابي، از شمال به شوديم

 محدودهگزينه انتخابي برای  6-7شكل ود شده است. خواجو و نشاط، از غرب به خيابان کاشاني و از جنوب به رودخانه محد
 .دهديممرکزی در شهر اصفهان را نمايش 

محدوده مرکزی شهر است و محدوده بيروني آن شامل يك  یهاابانيخمرز داخلي محدوده ترافيكي دوم شهر اصفهان، 
های مرزی محدوده شامل خيابان بزرگمهر، خيابان سروش، خيابان آيت ا... اديب، خيابان های اصلي است. خيابانسری شريان

جاد بوده که ن امام سو خيابا آبادسعادتشهيد باهنر، بزرگراه شهيد خرازی، خيابان وحيد، بلوار ارتش، بلوار دانشگاه، خيابان 
 آيد.مي حساببهمحدوده سوم ترافيكي  عنوانبهنشان داده شده است. بيرون از محدوده دوم،  0-7شكل نمايي از آن در 

 

 
 گزینه انتخابی محدوده مرکزی ترافیکی شهر اصفهان -1-7شکل 

                                                                                                                                                                      
1Transportation Demand Management 
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 شهر اصفهانموقعیت محدوده ترافیکی اول و دوم  -0-7شکل 

 ونقل و ترافيك مسافری شهر اصفهانبندی طرح جامع حملبررسي ناحيه -7-1-7-7

هر ش ونقلحملاول مطالعات جامع  مرحلهشريف )ممتحن( در صنعتي دانشگاه  ونقلحملمطالعات و تحقيقات مرکز 
ه ب یامحدودهاصفهان پرداختند. برای اين منظور،  شهرکالنمقصد  -مبدأاطالعات  آوریجمع، به 1600اصفهان در سال 

و آن را به  (5-7شكل مقصد انتخاب کردند ) -مبدأرگيری مرکز شهر اصفهان و به شعاع متوسط پنجاه کيلومتر را برای آما
شكل ) شوديمناحيه از اين نواحي ترافيكي را شامل  193(، که شهر اصفهان 3-7شكل دند )کرناحيه ترافيكي تقسيم  671

 71اين نواحي در .درآوردنداصفهان به اجرا  شهرکالنمقصد را در ارتباط با محدوده  -مبدأارگيری آم فرايند(، و 7-0
 .دهديمدر آن، مناطق ترافيكي شهر اصفهان را نشان  17تا  1که مناطق  (9-7شكل قرار دارند ) ،(sector)منطقه ترافيكي 
 شهرکالندرصد سفرهای درون  09نشان داد که بيش از  1600اصفهان در سال  شهرکالنمقصد  -مبدأآمارگيری 

ل او مرحلهبوده است. بر اساس اطالعات مستخرج از بانك اطالعاتي  شهرکالنن اصفهان مربوط به خانوارهای ساک
، کل سفرهای افراد غير ساکن در شهر اصفهان به )از( شهر اصفهان حدود 1600در سال  اصفهان ونقلحملمطالعات جامع 

 ه شهری شهر اصفهانسفر در روز بوده است و اين در حالي است که سفرهای ساکنين شهر اصفهان در شبك 6160999
واقع در شبكه شهر اصفهان متعلق به ساکنين ديگر  از سفرهایدرصد  7/11نها تبنابراين د. بوسفر در روز  705990999حدود 

ای سفر از تقاض گيرینمونهنتيجه آنكه مشاورين دانشگاه صنعتي اصفهان در  .استاصفهان  شهرکالنشهرهای محدوده 
، شهر اصفهان را هدف قرار دادند و تنها به خاطر اندکي دقت بيشتر، در مطالعات مرحله سوممقصد خانوارهای ساکن  -مبدأ

هتر مانند ساير شهرهای کشور، ب رسديمبه نظر  ترتيباينبه اصفهان نكشاندند. شهرکالندامنه آمارگيری را به مرزهای 
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نواحي  انعنوبهاصفهان  شهرکالنرکز يافته و ساير شهرها در محدوده است ناحيه بندی داخلي بر سطح شهر اصفهان تم
 مياني يا خارجي منظور شوند.

 

 
 مقصد اصفهان )مرز آبی رنگ( – مبدأآوری اطالعات مرز محدوده جمع -5-7شکل 

 

 
 اصفهان شهرکالننواحی ترافیکی محدوده  -6-7شکل 
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 نواحی ترافیکی شهر اصفهان -7-7شکل 

 

 
 اصفهان شهرکالنمناطق ترافیکی  -9-7شکل 

 

 ونقل و ترافيك مسافرمطالعات طرح جامع حمل ای ازبررسي گزارش آماربرداری دروازه -7-1-7-6

هان سازی وضعيت ترافيكي شهر اصف، بازسوم مرحلهمقصد خانوارها در مطالعه  -مبدأتقاضای سفر  گيرینمونههدف از 
ت جامع دوم مطالعا مرحلهتقاضای سفر است که در  یهامدلنيست، بلكه ارزيابي و در صورت نياز تصحيح  1601در سال 

. با توجه اندشدهپرداخت  1600در سال  شدهآوریجمعي ونقلحملشهر اصفهان ساخته و با استفاده از اطالعات  لونقحمل



  فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 76

 

 

 حدود یانمونهباشند، تصميم گرفته شد هزار خانوار در سطح شهر اصفهان ساکن مي 399به اين موضوع که نزديك به 
يع که در سطح شهر اصفهان بين خانوارها توز یاپرسشنامهيك درصد از سطح شهر اصفهان برداشت شود. بنابراين تعداد 

مقصد خانوارهای ساکن شهر اصفهان در تاريخ دوشنبه  -مبدأتقاضای سفر  بردارینمونهبود. پرسشنامه  3999د، حدود ش
 انجام شد.  1601سيزدهم آذر 

در شهر  1601شمارش حجم وسايل نقليه و تعداد سرنشين در سال  ینتايج آمارگير»در ادامه از بخش  هشدبيانمطالب 
اصفهان انجام شده توسط دانشگاه صنعتي اصفهان اقتباس شده است. گزارش واحدی  ونقلحملمطالعات جامع « اصفهان

 در اطالعات دريافتي وجود ندارد. یادروازهاز آمارگيری 
، 1601 سال در سرنشين تعداد و نقليه وسايل حجم شمارش یآمارگير مهم اهداف از ييك که موضوع ينا به توجه با
 مقايسه روش از استفاده ارتباطدراين و است اصفهان ونقلحمل جامع مطالعات دوم فاز يترافيك یهامدل نتايج يارزياب
 ميمتص اصفهان يصنعت دانشگاه مشاورينمثمر ثمر واقع گردد،  توانديم، 1600 سال و 1601 سال یبرا آمدهدستبه نتايج

 1600 سال یآمارگير یهاايستگاه ميان از را سرنشين و نقليه وسايل حجم شمارش یآمارگير یهاايستگاه که گرفتند
 است 1600 یآمارگير B11تا  B1 یهاهمان مكان و آدرس ايستگاه B11تا  B1 یهاايستگاه مكان و آدرس .کنند انتخاب

هان دور از شهر اصف يکاف اندازهبههنوز  هااست که مكان اين ايستگاه گفتني. است آمده 0-7 شكلو  17-7جدول  در که
 .است نداده قرار الشعاعتحت را طه شهر اصفهان هنوز اين نقاو توسع است

 

 3143ش حجم و سرنشین در آذر ماه شمار ایدروازه یهامشخصات ایستگاه -37-7جدول 

 جهت حرکت آدرس ايستگاه نام ايستگاه رديف
1 B1 و بالعكس به ميدان جمهوری ميدان استقالل بلوار امام خميني 
7 B2 آزادراه معلم به بزرگراه چمران و بالعكس اتوبان کاوه 
6 B3  به بزرگراه چمران و بالعكس آباددولت آباددولتجاده 
0 B4  آبادحبيبورودی و خروجي به  آبادحبيبجاده 
5 B5 خوراسگان به فلكه احمدآباد و بالعكس بلوار جي 
3 B6  ورود و خروج به جاده انرژی اتمي اتميجاده انرژی 
0 B7 ورود و خروج به اشكاوند بعد از پل اشكاوند 
9 B8 به ترمينال صفه و بالعكس آهنراهپل  جاده شيراز 
0 B9  و بالعكس آبادفرحپل قائميه به فلكه  آهنذوباتوبان 

19 B10  به صارميه و بالعكس آبادنجف آتشگاه راهسهجاده آتشگاه، قبل از 
11 B11 به اصفهان و بالعكس شهرخميني بلوار اشرفي اصفهاني، بعد از نبوی منش 
17 B31  و بالعكس آبادفرحپل قائميه به فلكه  )کندرو شمال( آهنذوباتوبان 
16 B32  آبادفرحپل قائميه به فلكه  )کندرو جنوب( آهنذوباتوبان 

 



  فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 77

 

 

 
 3143، اصفهان، پاییز Bبا نام  یادروازه یهاایستگاهمحل  -4-7 شکل

 

 یهاترافيك به سمت مرکز شهر در مجموعه ايستگاه یدهند که زمان اوج براينشان م 19-7 شكلو  16-7جدول 
، مقابل جهت درکه  دهديمنشان  11-7شكل و  10-7جدول . است 10 و 17 یهاساعت در اوج نقطه دو یدارا ،ایدروازه

اطالعات شمارش ، 17-7 شكلو  5-7جدول  دهد. دررخ مي صبح 0 تا 0 ساعت از اوج زمان شهر، خارج سمت به ييعن
 یادروازه هایايستگاه از مجموعه نشان داده شده است. مجموع دو جهتدر  ایدروازه یهاحجم وسايل نقليه در ايستگاه

 شماره ( وآهنذوب)اتوبان  0 شماره و صفه(، آهنراهپل  حدفاصل)جاده شيراز  9شماره های يستگاه، ا13-7جدول  طبق
 صبح هستند. 0، دارای بيشترين حجم ترافيك، در ساعت وسيله نقليه 5099و  3999، 3699ه ترتيب با حدود )بلوار جي( ب 5

 

 در جهت حرکت به سمت مرکز شهر ایدروازه یهااطالعات شمارش حجم وسایل نقلیه در ایستگاه -31-7جدول 

ت 
ساع

بازديد
صي 

ی شخ
سوار

ش 
تاکسي و مسافرک

 

ت
وان

دوچرخه 
 

موتور
 

نيم
ي

س
بو

س واحد 
اتوبو

 

س 
اتوبو

ريغ
 

واحد
کاميون و کمپرسي 
 

تريلر و تانكر
 

ساير وسايل
مجموع تعداد 

 

مجموع معادل سواری
 

0-9 19603 7706 1399 05 1705 073 710 776 505 195 00 10590 77750 
9-0 19901 7763 7035 09 1730 099 777 199 995 705 15 19130 76130 
19-11 19001 7900 7979 70 1905 139 191 97 090 003 9 19793 77060 
11-17 19330 1099 7031 76 1160 107 190 00 1979 533 9 19377 76039 
17-16 11090 1010 7001 10 1707 766 103 110 051 067 16 10370 70901 
15-13 19090 1393 7130 19 1911 791 159 165 097 591 79 10635 71070 
13-10 10367 1907 7366 73 1765 090 190 055 090 019 16 77030 79131 
10-19 13130 7707 7515 56 1690 537 100 706 017 510 79 70071 70000 

 - 100 0/09 2/14 4/47 1/00 0/94 2/11 6/10 0/19 12/55 10/31 60/09 درصد
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 شهر خارجدر جهت حرکت به سمت  ایدروازه یهااطالعات شمارش حجم وسایل نقلیه در ایستگاه -30-7جدول 
ت بازديد

ساع
صي 

ی شخ
سوار

ش 
تاکسي و مسافرک

 

ت
وان

دوچرخه 
 

موتور
 

نيم
ي

س
بو

س واحد 
اتوبو

 

س 
اتوبو

ريغ
 

واحد
کاميون و کمپرسي 
 

تريلر و 
تانكر

 

ساير وسايل
مجموع تعداد 

 

مجموع معادل سواری
 

0-9 10751 7006 1096 51 005 905 771 607 010 705 6 71053 70591 
9-0 10170 7009 7336 05 1900 697 765 106 505 696 10 77769 70197 
19-11 19391 7073 7095 76 006 107 150 97 963 001 71 19090 76699 
11-17 19056 7790 7990 00 939 101 130 00 930 001 17 19675 76163 
17-16 19300 7191 7053 70 009 719 109 190 909 050 9 19600 76917 
15-13 19611 7110 7600 65 1970 660 100 150 019 070 16 10076 77930 
13-10 19077 1997 7603 10 000 070 131 109 059 669 17 10000 77919 
10-19 17639 1005 7107 09 1769 066 135 770 599 605 11 10697 76601 

 - 199 0/06 1/98 3/79 0/85 0/95 1/91 5/16 0/19 12/89 11/68 60/54 درصد

 

 مجموع دو جهتدر  ایدروازه یهااطالعات شمارش حجم وسایل نقلیه در ایستگاه -35-7جدول 

ت بازديد
ساع

صي 
ی شخ

سوار
ش 

تاکسي و مسافرک
 

ت
وان

دوچرخه 
 

موتور
 

نيم
ي

س
بو

س واحد 
اتوبو

 

س 
اتوبو

ريغ
 

واحد
کاميون و کمپرسي 
 

تريلر و تانكر
 

ساير وسايل
مجموع تعداد 

 

مجموع معادل سواری
 

0-9 70373 5910 6601 103 7759 1371 009 535 1917 069 00 60505 00055 
9-0 70105 0003 5179 95 7631 097 050 661 1039 509 70 09097 59600 
19-11 71906 0000 5066 57 1939 667 669 130 1976 010 70 63006 03670 
11-17 71171 0733 5305 07 7990 606 651 103 1990 1960 79 63000 03390 
17-16 77659 0919 5570 09 7737 006 603 719 1901 990 71 60001 00996 
15-13 79005 6996 0536 56 7965 379 600 790 1979 075 01 65799 00500 
13-10 75655 6306 0000 06 7760 1161 659 375 1505 053 75 09013 59101 
10-19 79560 0960 0390 06 7505 005 610 599 1599 930 61 00196 56639 

 - 199 0/08 2/06 4/13 0/93 0/94 2/01 5/63 0/19 12/72 10/99 60/32 درصد
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 جهت حرکت به سمت مرکز شهر ،ایدروازه یهاوسایل نقلیه در کل ایستگاه یتغییرات حجم ساعت -34-7 شکل

 

 
 هرش خارججهت حرکت به سمت  ،ایدروازه یهاوسایل نقلیه در کل ایستگاه یتغییرات حجم ساعت -33-7شکل 
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دوچرخه و موتور سواری شخصي تاکسي و مسافرکش
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 جهتمجموع دو  ،ایدروازه یهاوسایل نقلیه در کل ایستگاه یتغییرات حجم ساعت -37-7 شکل

 

 3143)در هر دو جهت(، آذر ای دروازه یهاصبح در ایستگاه 7تعداد وسایل نقلیه در ساعت  -36-7جدول 
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تعداد
 

مجموع
 

معادل
 

سوار
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1 2508 593 279 2 204 344 89 102 142 62 1 4326 5975 
2 3116 606 202 5 193 137 75 152 75 11 39 4611 5912 
3 1822 370 342 18 354 59 23 5 206 118 3 3320 4148 
4 741 66 234 11 96 27 6 1 38 51 0 1271 1469 
5 3383 1003 599 84 565 200 51 15 41 0 1 5942 7108 
6 623 68 131 1 43 102 2 39 84 8 0 1101 1453 
7 589 78 215 3 64 39 0 10 102 16 0 1116 1392 
8 4278 984 319 2 22 213 68 143 174 91 1 6295 8364 
9 4319 462 445 3 143 342 31 75 108 70 1 5999 7234 

10 1746 473 399 9 271 112 43 21 35 2 1 3112 3816 
11 1502 313 226 8 295 46 52 2 7 1 0 2452 2882 

 39545 39545 47 430 1012 565 440 1621 2250 146 3391 5017 24626 جمع
 - 100 17/9 90/1 3 06/1 11/1 4 6 60/9 9 13 62 درصد

 بررسي نتايج تخصيص ترافيك در شبكه ترابری  -7-1-7-0

يف شر ونقلحملمرکز مطالعات و تحقيقات  اصفهان توسط ونقلحملمدل تخصيص ترافيك در مطالعات جامع 
ساخته و سپس توسط دانشگاه  1600مقصد سال  -مبدأبر اساس آمارگيری  1696دانشگاه صنعتي شريف در سال  )ممتحن(

به هنگام شد. قبل از شناخت عملكرد اين  1601مقصد سال  -مبدأآمارگيری  بر اساس نتايج 1601صنعتي اصفهان در سال 
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مقصد( که منجر به محاسبه -مبدأورودی )کيفيت آمار  یهادادهمدل و بررسي نتايج تخصيص، خوب است مروری بر 
 حجم تردد در شبكه شده است داشته باشيم. 

 یهاامهپرسشنشريف )ممتحن( بعد از برآورد ضرايب تعميم برای  ونقلحملمرکز مطالعات و تحقيقات  1پژوهشگران
 از خطوط برش آمدهدستبهاز آن آمارگيری با نتايج متناظر  آمدهدستبهبه مقايسه نتايج  1600مقصد در سال  -مبدأ

. اندنكردهپرداخته و متوجه شدند که بسياری از افراد مصاحبه شده قسمتي از سفرهای غير روزمره خود را گزارش 
مقصد( و مقايسه آن -مبدأاز اين آمارگيری ) آمدهدستبهاز مقايسه نتايج : »[4] کننديمپژوهشگران ممتحن چنين گزارش 

، از ديگر شهرها آمدهدستبهمسافر، و اطالعات  یادروازهخطوط برش و  یهاآمارگيریاز  آمدهدستبهبا نتايج متناظر 
ل سفرهايي که قب جزبهي و تاکسي، سال با وسايل نقليه شخص 19مشاهده شد که تعدادی از سفرهای مربوط به افراد باالی 

زارش مقصد ساکنين گ -مبدأکامل در آمارگيری  طوربه، هاآنصبح انجام شده و سفرهای بازگشت به منزل  9:69از ساعت 
با توجه به تجربيات پژوهشگران  .«سفرها استفاده شد گونهاينبرای  5/1، از يك ضريب تصحيح برابر روازايننشده است. 
مقصد برای شهر اصفهان و ديگر شهرها، مشاورين دانشگاه صنعتي  -مبدأارتباط با نتايج اين نوع آمارگيری ممتحن در 

سال با وسايل نقليه شخصي و تاکسي،  19برای سفرهای مربوط به افراد باالی  5/1اصفهان هم از يك ضريب تصحيح برابر 
 .[5]، استفاده کردند هاآنای بازگشت به منزل صبح انجام شده و سفره 9:69سفرهايي که قبل از ساعت  جزبه

 .استبوده درصد  99بيش از سال از کل سفرها  19سهم سفرهای افراد باالی  1601مقصد سال  -مبدأدر آمارگيری 
درصد و سهم تاکسي نيز بيش  53بيش از  )شامل خودروی شخصي، موتورسيكلت و دوچرخه( سهم وسايل نقليه شخصي

از سوی ديگر بر اساس جدول توزيع زماني سفرها در گزارش مذکور، بيش از . 7درصد است 09 جمعاًدرصد يعني  10از 
درصد سفرها  99. با يك محاسبه ساده، اگر قرار باشد [5] انجام شده است 9:69درصد از کل سفرها پس از ساعت  00

انجام  9:69پس از ساعت  هاآندرصد  00با وسايل نقليه شخصي و تاکسي و  هاآن 09سال( که  19)مربوط به افراد باالی 
 ، کل ماتريسديگربيانبهبرابر کنيم.  5/1درصد کل سفرهای شهر را  06درصد افزايش دهيم، مانند اين است که  59شده را 

 (. 77/1درصد بزرگ شده است )ضريب اصالح کل  77مقصد سفرهای ساکنان شهر اصفهان،  – مبدأ
 مقصد -مبدأ=ضريب اصالح ماتريس 99%×09%×00%×5/9= 06%×5/9=77/9

درصد افزايش يابد،  77ماتريس سفرها بايد  یهاهيدرابر اين اساس، حداقل خطای مدل تخصيص با توجه به اينكه تمام 
له در بسياری از مطالعات مشابه ديده شده و در سطح کالن تا حدی اين مسئ حالباايند بود. قابل مالحظه خواه

درصد تجاوز کند، نتايج آن در حد  19ضريب اصالح ماتريس از  کهدرصورتياست، اما بايد توجه داشت  يپوشچشمقابل
دد آن بر پيشرفته برای برآورد مج یهاروشاز قابل اعتماد نيست و بايد  نواحي و حتي مناطق )مجموع چند ناحيه( ترافيكي

 اساس حجم تردد استفاده کرد.
 افزارنرمدر  1601سال به شبكه ترابری  شدهاصالحمقصد  -مبدأتخصيص اين ماتريس نتايج به بررسي کيفيت  حال

EMME خته شده و به شبكه تخصيص داده شدتقاضای سفر بر اساس اين ماتريس سا یامرحلهچهار  یهامدل .ميپردازيم 
منفرد بسيار خوب بود و ضريب تعيين نمودار مشاهده و برآورد مدل در هر  یهاکماننتايج تخصيص در خط برش و . [6]

کم است.  آمد که بسيار به دست 09/9، ضريب تعيين یادروازه هایايستگاهاست. اما در  06/9دو خط برش در حدود 

                                                                                                                                                                      
سفر شهر اصفهان، مطالعات جامع حمل و نقل اصفهان،  یتقاضا یهاو اصالح مدل يارزياب یمقصد برا -مبدا یريآمارگ»از گزارش  ناًيپاراگراف ع نيا 1

مقصد ساکنين شهر اصفهان، مطالعات جامع حمل  -مبدا ینتايج آمارگير»نقل شده است که مرجع آن گزارش « 1606اصفهان، خرداد  يمشاورين دانشگاه صنعت
« 1691شريف، تيرماه  يحقيقات حمل و نقل )ممتحن(، دانشگاه صنعت، پژوهشكده حمل و نقل شريف، مرکز مطالعات و ت91-90و نقل اصفهان، گزارش شماره 

 است.
درصد بوده است که نتايج  09 جمعاًدرصد برای تاکسي، يعني باز هم  73درصد برای وسايل نقليه شخصي و بيش از  00بيش از  1600اين ارقام در سال  7

 مشابهي را به دست خواهد داد.
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، اصالح ديگری روی مدل آمدهدستبهنيز نتايج مشابهي توسط مشاور ممتحن  1600با استناد به اينكه در سال  حالدرعين
 انجام نشده و مدل تخصيص مورد قبول ارزيابي شده است.

، تعداد کل سفرهای 1601در سال  .شوديمشاهده م 10-7جدول  درخالصه  طوربهشبكه  بهنتايج تخصيص ترافيك 
بح سواری ساعت اوج ص همسنگبوده است. با اجرای مدل برآورد تقاضا، ماتريس سفرهای سفر  -ميليون نفر 3/6روزانه 

  . شوديمديده  10-7شكل تا  16-7شكل در شبكه معابر در  1090سال 
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 [7] 91 و 79 هایسال در روزانه هایسفر نتایج تخصیص -37-7جدول 

 کل ساير بازگشت به منزل تفريح و گردش ديدار نزديكان موارد  پزشكي تامراجعه به ادار خريد تحصيل کار هدف سفر

 7395599 00600 1739053 05959 137190 39393 01000 103960 709360 507301 00تعداد سفر روزانه شهروندان در سال 

 6310663 760577 1309900 30990 105590 195977 55601 779731 603507 309099 01تعداد سفر روزانه شهروندان در سال 

 70/9 07/9 73/9 79/9 67/9 70/9 69/9 70/9 99/9 65/9 00 يشخص یخودروسهم سفر روزانه با 

 05/9 59/9 00/9 69/9 51/9 09/9 00/9 00/9 71/9 57/9 01 يشخص یخودروسهم سفر روزانه با 

 90/0 90/0 03/5 69/0 50/0 76/0 97/0 09/6 30/0 96/0 00ميانگين طول سفر سال 

 10/9 50/0 77/0 00/3 0/0 09/9 60/9 95/3 10/0 60/17 01ميانگين طول سفر سال 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 00ضريب سرنشين خودروی شخصي سال 

 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 01ضريب سرنشين خودروی شخصي سال 

 51/0616093 59/765590 99/6001936 59/09350 39/607979 90/105709 60/00057 01/660775 90/309307 90/1090559 00شخصي سال  ونقلحملکيلومتر روزانه  -وسيله

 31/79096053 03/1176005 63/0090310 09/701313 00/009900 39/539953 50/799075 01/967931 06/1550090 95/5660013 01شخصي سال  ونقلحملکيلومتر روزانه  -وسيله

 55/707 07/0 30/160 05/6 99/10 91/5 99/0 60/16 15/70 69/03 )تن( 00آلودگي هوای روزانه ناشي از خودروها سال 

 10/979 05/00 59/601 93/19 30/60 06/77 55/11 61/66 69/37 51/716 )تن( 01آلودگي هوای روزانه ناشي از خودروها سال 

 50/565 56/65 01/756 07/3 05/77 37/13 55/0 05/10 15/65 71/160 خودروها )تن(افزايش آلودگي هوای روزانه ناشي از 
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 3040حجم تردد در شبکه تحت تقاضای اوج صبح سال  -31-7شکل 

 

 
  3040ساعت در شبکه تحت تقاضای اوج صبح سال -خودرو 1444حجم تردد بیش از  -30-7شکل 
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 3040نسبت زمان سفر متراکم به آزاد در شبکه تحت تقاضای اوج صبح سال  -35-7 شکل

 

 
 3040تحت تقاضای اوج صبح سال  نسبت حجم به ظرفیت در شبکه -36-7شکل 

 

 
  3040در شبکه تحت تقاضای اوج صبح سال  3نسبت حجم به ظرفیت بیش از  -37-7شکل 
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 ونقل و ترافيكهای افق مطالعاتي تعيين شده در طرح جامع حملشناسايي و بررسي داليل سال -7-1-7-5

در  دانشگاه صنعتي شريف ونقلحملتوسط مرکز مطالعات و تحقيقات  که اصفهانشهر  ونقلحملدر مطالعات جامع 
در نظر گرفته شد. در مرحله سوم مطالعه  1099در سال  بلندمدتو افق  1609در سال  مدتکوتاهانجام شد، افق  1600سال 

 1090ا سال توسعه کشور ت اندازچشمبا سند  مذکور که توسط دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد، سال افق برای سازگاری
 هارنامهبانجام سرشماری عمومي نفوس و مسكن يا سال افق  یهاسالافق عموماً مبتني بر  یهاسال، طورکليبهانتخاب شد. 

 .شوديمکالن توسعه در نظر گرفته  یهااستيسو 

 موعه شهری اصفهان، سند آمایشمطالعات طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، طرح جامع مج بررسی -7-3-1
از شورای همتا و شورای ترافیک شهرستان در موضوعات مرتبط با  اخذشدهسرزمین در استان اصفهان و اسناد 

 بار

مطالب  .مختلف اين بند تكميل شده است یهابخشدر اختيار اين مهندسين مشاور،  قرارگرفته یهاگزارشبا توجه به 
شهر اصفهان )انجام شده توسط دانشگاه  ونقلحملمرحله سوم مطالعات جامع  یهاگزارشمربوط به طرح تفصيلي، از 

 صنعتي اصفهان( اقتباس شده است.

 تعيين شده در مطالعات بررسي شده مطالعاتيهای افق شناسايي سال -7-1-6-1

مشاور  نيسهندماست که توسط  شهر اصفهان يليطرح بازنگری طرح تفصتنها گزارش در دسترس اين مهندسين مشاور، 
 یهابخشتدوين شده است. در اين گزارش، افق مطالعاتي خاصي بيان نشده است و در  1606در سال  پارس-جهاننقش

 شهر اصفهان است.  ونقلحملمطالعات جامع  بلندمدتافق  درواقعاشاره کرده است که  1099از آن به افق طرح 
( دانشگاه صنعتي شريف )ممتحن ونقلحملات و تحقيقات شهر اصفهان توسط مرکز مطالع ونقلحملمطالعات جامع 

در نظر گرفته  بلندمدتافق  عنوانبه 1099و سال  مدتکوتاهافق  عنوانبه 1609سال  آن، و درانجام شده  1600در سال 
شده است. در مرحله سوم مطالعه مذکور که توسط دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد، سال افق برای سازگاری با سند 

 انتخاب شده است. 1090توسعه کشور تا سال  اندازچشم

 هانهر اصفهای مولد و جاذب سفر در شبررسي وضع موجود و پيشنهادی مطالعات طرح تفصيلي در خصوص توسعه کاربری -7-1-6-7

توسط شش شرکت مشاور شارستان، آتك، سرآوند، شهر و  که اصفهاناين مطالب از مطالعات طرح تفصيلي شهر 
پنج  ازنظرگرديده است. وضعيت اين مناطق  آوریجمعانجام شده است،  1696پارس در سال  -جهاننقشخانه، باوند و 

 زيستمحيط( فضای سبز و 5( پارکينگ و )0و مرور شهروندان، )( عبور 6( تراکم جمعيت، )7( کاربری زمين، )1مفهوم )
امي . تمشودميشده توسط مشاوران طرح عنوان  ارايهمناطق، راهكارهای  هایچالششده است. پس از بررسي  بندیدسته

 شده است. ارايهاين موارد در قالب جداولي 

 (34و  0مشاوران شارستان )مناطق 
مورد بحث قرار  ونقلحملاز منظر مسائل مرتبط با  19و  0در اين قسمت وضعيت موجود شهر اصفهان در مناطق 

 1696توسط شرکت مشاور شارستان در سال  آمدهعملبه. اين مطالب از مطالعات طرح تفصيلي شهر اصفهان گيردمي
شده توسط  ارايهمناطق مذکور، راهكارهای  هایچالش(، که پس از بررسي 19-7جدول گرديده است ) آوریجمع

 .شودميمشاوران طرح عنوان 
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 شده توسط مشاوران شارستان ارایهبررسی وضعیت موجود شهر اصفهان و راهکارهای  -39-7جدول 

مسائل و 
وضعيت 
 موجود

 کاربری زمين

عمدتاً مسكوني و دارای بافت شطرنجي در نظر گرفت. ولي بايد توجه داشت  توانميکاربری اين مناطق را  -
مانند انبار، کارگاه و خدمات در حال تبديل  هاکاربریمسكوني اين مناطق به ساير  هایکاربریکه برخي 

 د.هستن
درصد پاييني از کاربری اين دو منطقه به بهداشت و درمان و امور فرهنگي و گردشگری اختصاص داده  -

 شده است.
 طبقه هستند و شاخص تراکم مسكوني بهبود نسبي داشته است. 7و1اکثريت بناها  19در سراسر منطقه  - تراکم جمعيت

عبور و مرور 
 شهروندان

 ايجاد و تعريض بزرگراه و معابر بوده است. اولويت شهرداری اين دو منطقه با -
 شهر در مرز اين دو منطقه هستند. وآمدرفتپر  یهاانيشربرخي  -
 .گذرديم 19خط دوم مترو از منطقه  -

 کنند.ها پارک ميدر اين دو منطقه اکثر رانندگان وسايل نقليه خود را در حاشيه خيابان - پارکينگ
فضای سبز و 

 زيستمحيط
 دوم شهرداری اين دو منطقه با فضای سبز بوده است.اولويت  -
 به فضای سبز اختصاص دارد. 0حدود يك درصد منطقه  -

 هاکيفيت خيابان ارتقاءنوسازی و  - شده ارايهراهكارهای 
 

 (6و  5مشاوران آتک )مناطق 

. گيردميمورد بحث قرار  ونقلحملاز منظر مسائل مرتبط با  3و  5در اين قسمت وضعيت موجود شهر اصفهان در مناطق 
 آوریجمع 1696توسط شرکت مشاور آتك در سال  آمدهعملبهاين مطالب از مطالعات طرح تفصيلي شهر اصفهان 

شده توسط مشاوران طرح  ارايهمناطق مذکور، راهكارهای  ایهچالش(، که پس از بررسي 10-7جدول گرديده است )
 .شودميعنوان 

 اند از:راهكارهای ارايه شده توسط مشاورين آتك عبارت
 کاهش حجم و سهم تردد خودروهای شخصي با اتمام پروژه قطار شهری -
 رودزايندهونقل عمومي مكمل قطار شهری در جنوب های حملکنترل افزايش بار ساير سيستم -
 کاهش زمان سفر مسافرين برای سفرهای کاری و اجتماعي با قطار شهری -
 رودزايندههای جديد روی احداث پل -
ونقل عمومي و پياده و های نظام حرکت در مناطق پنج و شش بايد به سمت حملسياست هایگيریجهت -

 دوچرخه گرايش داده شود.
 یافرا منطقهای و هبرقراری سهولت و تسريع ارتباطات بين منطق -
 تكميل الگوی شطرنجي ناقص مناطق شهری -
 ی سطحيهاآبها و دفع تغيير اساسي مقطع خيابان -
 محيطي با قطار شهریزيست هایآلودگيکاهش  -
  ارتقاء فرهنگ عمومي در رابطه با افزايش مشارکت مردم در خصوص احداث بناها -
، احساس تعلق به محيط و افزايش نقش مردم در نگهداری ارتقاء فرهنگ عمومي اتدرجهايجاد شوراهای محلي  -

 از فضاهای عمومي
 شغلي هایتواناييمشارکت ساکنين محالت تاريخي در تعمير و نگهداری بناهای تاريخي برحسب  -
 ايجاد محوطه بزرگ آموزش عالي فرهنگي در اراضي مرکز توپخانه -
 مشارکت بخش خصوصي در احداث پارکينگ -
 درآمدزا در کنار ايجاد پارکينگ هایبریکاراعطاء امتياز  -
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 ایصورت مرحلهها و بهای از خيابانحذف اساسي پارکينگ حاشيه -
 آزاد گذاشتن قيمت پارکينگ توسط بخش خصوصي -

 
 شده توسط مشاوران آتک ارایهبررسی وضعیت موجود شهر اصفهان و راهکارهای  -34-7جدول 

 مسائل
 و  

 وضعيت
 موجود 

 کاربری 
 زمين

 65های مسكوني حدود ، کاربری5در اين دو منطقه بيشترين کاربری مربوط به کاربری مسكوني است. در منطقه  -
 درصد را به خود اختصاص داده است. 05، حدود 3درصد و در منطقه 

 ری تجاری بيشترين درصد را دارد. بعد از کاربری مسكوني، کارب 3و5در دو منطقه  -
 درصد را به خود اختصاص داده است. 19حدود  3درصد و در منطقه  75خدماتي حدود  یهایکاربر 5در منطقه  -
 درصد بوده است. 19حدود  ونقلحمل، کاربری معابر، پارکينگ و 3در منطقه  -
درصد بااليي از سرپرستان خانوار در اين دو منطقه، شاغل در بخش خدمات هستند که خود تأکيدی بر غير توليدی  -

 .استبودن منطقه 
 .رودميبخش مرکزی مناطق پنج و شش، جزيي از ساختار تاريخي شهر اصفهان به شمار  -

 تراکم 
 جمعيت

 .رودينمطبقه فراتر  0ارتفاعات پيشنهادی طرح تفصيلي در محدوده مناطق پنج و شش از حداکثر  -
 ت.باارزش تاريخي يك و حداکثر دوطبقه در نظر گرفته شده اس یهاگسترهارتفاعات پيشنهادی طرح تفصيلي در  -
 متوسط زيربنای ساختماني در حال کاهش است. -

 عبور و 
 مرور 

 شهروندان

 دارای ترافيك بااليي هستند. 3و5 دو منطقه -
 های جديد وجود ندارد.امكان افزايش چشمگير خيابان 3و  5در دو منطقه  -
ترافيكي بر اين منطقه بوده  تأثيرآن دارای  و احداثگذرد مي 5قطار شهری از منطقه  داراولويت یهاخطيكي از  -

 است.
 شخصي مواجه هستيم. ونقلحملاستفاده از موتورسيكلت و وسايل  روزافزونبا افزايش  3و  5در دو منطقه  -
ها، نامنظمي حرکت، نسبت به تأخير طوالني، کمبود تعداد اتوبوس 3و5 دو منطقهدرصد بسيار بااليي از ساکنين  -

 اند.های اتوبوس اشاره داشتهشلوغي و ازدحام در ايستگاه
ها و معابر، عدم مرمت و نگهداری معابر، نبود پل مواری خيابانناه 3و5 دو منطقهدرصد بسيار بااليي از ساکنين  -

عابر پياده، ترافيك سنگين، )در برخي ساعات روز(، عدم رسيدگي و زيباسازی، نبود يا کمبود مبلمان و عدم 
 اند.های عمده معابر و گذرهای منطقه خود دانستهتفكيك محل پياده و سواره در معابر را از کاستي

وضعيت نابسامان عبور و مرور از عرض  رودزايندهموتوری حوزه جنوب  ونقلحملمعضالت  ترينمهم ازجمله -
 و تقاضای باالی ترافيك است. هاپل، منتج از عرض محدود رودزايندهرودخانه 

رفته در نظر گ روسوارهمحورهای  عنوانبه هاخيابانخيابان چهارباغ باال، ساير  غيرازبهدر طرح تفصيلي مصوب  -
 شده است.

 یسواردوچرخه، فضاهای پارک دوچرخه وجود ندارد و ضريب امنيت سواراندوچرخه و مرورامنيت در عبور  -
 .استپايين 

( و در اطراف خيابان چهارباغ باال و در اطراف گورستان قديمي شهر )تخت رودزايندهبخش مرکزی )حوزه جنوب  -
 فوالد( جزو مناطق مساله دار هستند.

 پارکينگ

 فضای پارکينگ عمومي بسيار فقير و محروم است. ازلحاظمناطق پنج و شش  -
نه در در اين زمي قبولقابلگذاری در زمينه پارکينگ و عدم بازدهي های قابل مالحظه سرمايهبا توجه به هزينه -

ها نداشته و گونه فضاگونه گرايشي به ارايه اينديگر، بخش خصوصي هيچ یهانهيزمگذاری در مقايسه با سرمايه
 نخواهد داشت.

 فضای
 سبز و  

 محيط 
 زيست

 مند هستند.بيش از نيمي از ساکنان از دوری فضاها و اماکن سبز نسبت به محل سكونت خود گله -
 ي در شهر ايجاد نگرديده است.توجهقابلطي سه دهه گذشته فضای سبز متنوع و  -
ا شهری اصفهان ر زيستمحيطاست که  ييهايآلودگ ازجملهوسايط نقليه نيز  وآمدرفتسروصدای حاصل از  -

 سازد.متأثر مي
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 (33و  4، 7مشاوران سرآوند )مناطق 

مورد بحث قرار  ونقلحملاز منظر مسائل مرتبط با  11و  0، 7در اين قسمت وضعيت موجود شهر اصفهان در مناطق 
 1696توسط شرکت مشاور سرآوند در سال  آمدهعملبه. اين مطالب از مطالعات طرح تفصيلي شهر اصفهان گيردمي

شده توسط  ارايهمناطق مذکور، راهكارهای  هایچالش(، که پس از بررسي 79-7جدول گرديده است ) آوریجمع
 .دشوميمشاوران طرح عنوان 

 اند از:راهكارهای ارايه شده توسط مشاورين سرآوند عبارت
 حفظ ظرافت بافت شهر اصفهان -
 بازنگری در موقعيت مراکز و پوشش خدماتي مناطق -
 افزايش کاربری بهداشتي و درماني افزايش -
 تاريخي و شهرسازی آن هایارزشو حفظ  هامادیحفاظت از شبكه  -
 هااحاطه شهر با فضای سبز و پارک -
 کاربری صنعتي کاهش يابد. -
 افزايش کاربری فرهنگي و مذهبي -
 های تاريخي و شهرسازی آنها و حفظ ارزشحفاظت از شبكه مادی -
 های ترافيكيارتباطات بر اساس دو محور ترافيكي عمودی موجود، به همراه حلقه شبكهتنظيم  -
 تضمين حقوق شهرنشيني و شهروندی -
 های تاريخيها و بافتی در جوار مادیسواردوچرخهروی و بستر مناسب برای شبكه پياده جاديا -
 ونقل همگانيتوسعه ناوگان حمل -
 : ساماندهي برخي محورها0منطقه -
 اندازه، شكل، شبكه عبور و مرور و تجهيزات مطلوب شهریي بهابيدست -
 : احداث و توسعه معابر11منطقه  -
 تغيير سيستم عبور و مرور -
 های گازوئيل سوزهای اتوبوسأ و مقصد يا تغيير توقفگاههای مبدحذف يا تغيير ايستگاه -
 ی با بناهای تاريخيجوارهمو ضوابط  هاويژگيرعايت دقيق  -
 های الزم جهت گسترش صنعت گردشگریايجاد زمينه -
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 شده توسط مشاوران سرآوند ارایهبررسی وضعیت موجود شهر اصفهان و راهکارهای  -74-7جدول 

مسائل و 
 وضعيت موجود

 کاربری زمين

 مربوط به کاربری مسكوني و شبكه ارتباطات است. هاکاربریبيشترين  -
 های مسكوني با مراکز صنعتي و کارگاهي مزاحم اختالط يافته است.بافت -
 سطح منطقه دارای منطقه مسكوني محدود است. -
 الگوی ارگانيك و طراحي شده شكل گرفته است. بافت مسكوني اين مناطق از دو -
 ساختاری و فرسودگي همراهند. يماندگعقباکثر ابنيه و اماکن تاريخي با  -
برخالف طرح جامع و بدون  شهریدرونای، فضاهای تجاری و گسترش گيری خدمات منطقهشكل -

 برنامه بوده است.
 کنند.خدمات فعاليت ميهای صنعت و درصد بااليي از ساکنين اين منطقه در حوزه -
 خدماتي با ضعف توان مالي مواجه هستند. ربطذیهای دستگاه -
های مزاحم های مسكوني با مراکز صنعتي و کارگاهي مزاحم و ضعف در انتقال صنايع و کارگاهبافت -

 اختالط يافته است.
 ها و تخريب اين عنصر طبيعي دارای وضعيت نابسامان است.فضای شهری اطراف مادی -

 مسكوني با پراکندگي و عدم انسجام همراه است. یهابافت - تراکم جمعيت

عبور و مرور 
 شهروندان

شده  ریشهبرونو  شهریدروننقليه سنگين در محور امام خميني باعث تداخل ترافيك  ليوساتردد  -
 است.

 محلي دارای دسترسي نامناسب است. یهاشبكه -
ضعيف است و در بين وسايل نقليه مختلف مسافرکش و  یامنطقهعمومي درون  ونقلحملامكانات  -

 شخصي باالترين درصد را دارد. در ضمن متوسط سرنشين خودروهای شخصي پايين است.
 باعث مشكالت ترافيكي شده است. طاهر رزايم: عدم تعريض خيابان 0منطقه  -
 است. يوستگيپهم: شبكه ارتباطي فاقد انسجام و به 0منطقه  -
 وجود ندارد. ونقلحمل: خطوط منظم 0منطقه  -
 تبديل شده است. 7خيابان امام خميني به شرياني درجه  -
 های فرادست است. احداث شبكه معابر مغاير طرح -
 و کفايت عرض دارای مشكالت فراواني است. ييروبنا ازنظرهای دسترسي فرعي : شبكه11منطقه -

 است. 0مربوط به منطقه بيشترين ميزان نياز به پارکينگ  - پارکينگ

فضای سبز و 
 زيستمحيط

های ريزدانه در حال گسترش است و باغات بدون برنامه در حال تبديل به بافت محيطيزيستتخريب  -
 .باشندميشهری 

 باشند.نقليه سنگين آلودگي زا در محور امام خميني در حال تردد مي ليوسا -
 ی وجود دارد.شهرکالنهای مزاحم مقياس : برخي کارگاه11منطقه -
کيب موجب تر هاآنهای تنگاتنگ مناطق مسكوني، صنعتي و کشاورزی و تداخل فعاليت یجوارهم -

 ها شده است.و تشديد آالينده
 بدون کانون است. یهايآلودگوسايل نقليه موتوری باعث ايجاد  -

 

 (9و  7مشاوران شهر و خانه )مناطق 

. گيردميمورد بحث قرار  ونقلحملاز منظر مسائل مرتبط با  9و  0در اين قسمت وضعيت موجود شهر اصفهان در مناطق 
 آوریجمع 1696توسط شرکت مشاور شهروخانه در سال  آمدهعملبهاين مطالب از مطالعات طرح تفصيلي شهر اصفهان 

شده توسط مشاوران طرح  ارايهمناطق مذکور، راهكارهای  هایچالش(، که پس از بررسي 71-7جدول گرديده است )
 .شودميعنوان 
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 شده توسط مشاوران شهر و خانه ارایهبررسی وضعیت موجود شهر اصفهان و راهکارهای  -73-7جدول 

مسائل و 
وضعيت 
 موجود

 کاربری 
 زمين

جاورت محورهای اصلي شكل گرفته مختلط و ارگانيك در م صورتبههای خدماتي و تجاری اکثر کاربری -
 .است

 .خيابان امام خميني شكل گرفته است های صنعتي در حاشيهکاربری -
  پراکنده شكل گرفته است. صورتو بهدرون محالت  اکثراًهای فرهنگي کاربری -
 بيشترين کاربری مربوط به فضای سبز و پارک است. -
 های درماني و بهداشتي، مذهبي و فرهنگي و فضای سبز و پارک پايين است.کاربری -
 خودرو در برخي مناطق است.دارای بافتي ارگانيك و  0منطقه  -
 شده است. زيسرربار خدماتي به مرکز شهر به دليل کمبودهای خدماتي منطقه  -
 ويژه در ايام خاص افزوده است.همذهبي زينبيه بر بار ترافيكي اين خيابان ب-وجود بناهای فرهنگي -

 تراکم 
 جمعيت

 شرده است.های مسكوني فزاييده توسعه عمدتاًمنطقه است که  یمحورها نيتركيپرترافخيابان زينبيه يكي از  -

 عبور 
 و مرور 

 شهروندان

باريك  هایمتفاوتي از بزرگراه شهری گرفته تا خيابان یهاابانيخساختارشان دارای  به دليلاين دو منطقه  -
 باشند.درون بافتي مي عرضکم

 بر روی محورهای خروجي اصفهان شكل گرفته است. عمدتاً: شبكه ارتباطي اين منطقه 0منطقه  -
 در ايام خاص افزوده است. ويژهبهمذهبي زينبيه بر بار ترافيكي اين خيابان -وجود بناهای فرهنگي -
 شود.خيابان کاوه يكي از پرترددترين محورهای شهر محسوب مي -
 .باشنداسكلت مناطق مي عنوانبهشبكه معابر  -
 معابر با وضعيت فعلي باعث عملكرد جريان ترافيكي فعلي شده است.منطبق نبودن تعاريف شبكه  -
 پروژه مترو تكميل نشده است. -
 ها با ضعف مواجه است.عمومي در درون بافت ونقلحمل -
 نظام سلسله مراتب محورهای ارتباطي در منطقه وجود ندارد. -
 است. يراصوليغها برخي تقاطع -
 پياده وجود ندارد. عابرانامنيت مناسب برای  -
 در بين وسايل نقليه مختلف مسافرکش و شخصي باالترين درصد را دارد. -
 متوسط سرنشين خودروهای شخصي پايين است. -
 بسياری از معابر طرح تفصيلي شكل نگرفته است. -
ت م: شبكه ارتباطي در بيشتر نقاط منطقه از يكپارچگي و انسجام خوبي برخوردار است و تنها در قس9منطقه  -

 شود.جنوبي يكپارچگي ديده نمي
 .اظهار نشده است ینظرنقطهدر اين خصوص  - پارکينگ

 فضای 
 سبز و 

 حيط م
 زيست

 کاوه افزايش يافته است. سوارپارکترافيك عبوری و سفرهای  جهيدرنتآلودگي هوا  -
 .استسرانه فضای سبز پايين  -
 ترمينال کاوه باعث افزايش آلودگي شده است. یهااتوبوس -
 خودروهای با سوخت فسيلي باعث افزايش آلودگي شده است. -
 .شودميبدون کانون در اين مناطق ديده  یهايآلودگ -
 در حال خشك شدن است. هاو چشمهها مادی -

 

 از: اندعبارتشده توسط مشاورين شهر و خانه  ارايهراهكارهای 
 درماني و بهداشتي، مذهبي و فرهنگي و فضای سبز و پارک و کاهش کاربری صنعتي هایافزايش کاربری -
 پياده يك شبكه عمدتاً عنوانبه هایمادتبديل  -
 بهبود کيفيت شهری با مشارکت شهروندان -
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  توزيع عادالنه خدمات شهری -
 مديريت و بهبود شبكه عبور و مرور شهری -
 شهری ونقلحملساماندهي و توسعه ناوگان  -
  ونقلحملبرخورداری از سيستم مدرن  -
 و دوچرخه رویپيادهايجاد بسترهای مناسب برای شبكه  -
 ونقلحملپخش نواحي شهری در طول محورهای  -
 ارتقا برخي محورهای کليدی به محورهای شرياني -
 در راستای تكميل ساختار کالبدی پيشنهادی 7به محور شرياني درجه  هاابانيختبديل برخي  -
 اجتماعي-اقتصادی ازنظرکالبدی و چه  ازنظرمتفاوت چه  کامالًساختار ايجاد دو  -

 (1و  3مشاوران باوند )مناطق 

. گيردميمورد بحث قرار  ونقلحملاز منظر مسائل مرتبط با  6و  1در اين قسمت وضعيت موجود شهر اصفهان در مناطق 
گرديده  آوریجمع 1696شرکت مشاور باوند در سال  توسط آمدهعملبهاين مطالب از مطالعات طرح تفصيلي شهر اصفهان 

شده توسط مشاوران طرح عنوان  ارايهمناطق مذکور، راهكارهای  هایچالش(، که پس از بررسي 77-7جدول است )
 .شودمي

 

 شده توسط مشاوران باوند رایهابررسی وضعیت موجود شهر اصفهان و راهکارهای  -77-7جدول 

مسائل و 
وضعيت 
 موجود

 کاربری زمين

 : بيشترين کاربری مربوط به مسكوني و معابر است.1منطقه  -
 : بيشترين کاربری مربوط به مسكوني و معابر است.6منطقه  -
 است. 15: نرخ رشد ساالنه قيمت زمين 1منطقه -
 است. 19: نرخ رشد ساالنه قيمت زمين 6منطقه -
 بيشترين سرانه مربوط به فضای سبز است: 1منطقه -
 : بيشترين سرانه مربوط به فضای سبز است6منطقه -

 تراکم جمعيت
 در منطقه يك نرخ بيكاری باالتر از منطقه سه و کل شهر است -
 کردهليتحصو مهاجر و کاهش اقشار مرفه و  درآمدکمافزايش سكونت اقشار  -

 در اطراف بازار ويژهبهحجم زياد ترافيك  - عبور و مرور شهروندان
 پارکينگ وجود دارد 79بالغ بر  دو منطقهدر  - پارکينگ

 تزيسمحيطفضای سبز و 

 ميزان فضای سبز دو منطقه نسبت به برخي مناطق کم است -
 امتداد آن یزارهاشهيبو پارک خطي و  رودزايندهوجود محور طبيعي و ارزشمند  -
 هاآنها و فضای سبز امتداد شبكه مادی -
 عمومي یهاپارکبه  هاآنهای تاريخي و تبديل بقايای باغ -
 آلودگي هوا، آب، خاک و صدا -
 های فشرده مسكونيدر بافت ويژهبهتوزيع نامتناسب فضای سبز  -
 کمبود فضای سبز با کارکرد اجتماعي با توجه به نقش گردشگری مرکز شهر -

 

 از: اندعبارتشده توسط مشاورين باوند  ارايهراهكارهای 
 عملكردی گوناگون یهااسيمقافزايش سطح فضاهای سبز با  -
 فضاها در شب و روز داشتننگاهزنده  منظوربههای مختلط تشويق کاربری -
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 عنوانبه رودزايندهها و حاشيه احيا و نگهداری شبكه مادی ،های ساماندهي و بهسازی محيطياجرای طرح -
 شبكه سبز اصفهان تاريخي

 در اصفهان تاريخي و حفاظت از منابع طبيعي موجوداحيای نظام سبزينگي  -

 هاآنای کردن ای و شبكهای و منطقهناحيه ،ایگسترش فضاهای سبز محله -

 ايجاد و گسترش فضاهای سبز و باز عمومي -

 های ناسازگار و آالينده محيطهای بازار اصفهان از طريق حذف فعاليتساماندهي فعاليت -

مرکز شهر در جهت تجديد حيات و روان بخشي محدوده امروزی اصفهان وری مطلوب از اراضي بهره -
 تاريخي

 های مناسب برای احيای مرکز تاريخيپااليش کارکردهای ناسازگار و جايگزيني آنان با کاربری -

 ها به پيرامون مرکز شهرها و مبدلانتقال پارکينگ -

 متكي به وسايل نقليه همگانيتغيير الگوی حرکت سواره با محوريت خودروهای شخصي به الگوی  -

 ايجاد شبكه امن و مطلوب برای تردد پياده در اصفهان تاريخي -

های حرکت ای و حذف)با مرکزيت بافت تاريخي( به الگوی حلقه تغيير الگوی شعاعي شبكه حرکت سواره -
 عبوری از مرکز شهر

 و محورهای پياده (زيستمحيطتجهيز امكانات حرکت با وسايل نقليه همگاني سبز )سازگار با  -

به مسيرهای حرکت  هاآنهمراه با تجهيز  هایمادساماندهي گذرهای پياده قديمي در درون بافت و امتداد  -
 دوچرخه

 جداسازی مسيرهای حرکت سواره از محورهای خدماتي و ايجاد دو شبكه مستقل برای پشتيباني يكديگر -

هری، )قطار شبكه ش ندهيآال ريغاز وسايل نقليه  یونديهم پعمومي از طريق ايجاد شبكه  ونقلحملتقويت  -
 اتوبوس گازسوز( مونوريل، تراموا،

 محدوديت حرکت سواره شخصي در مرکز شهر -

احداث و توسعه شبكه حرکت پياده دوچرخه در ترکيب با محورهای مجهز و در امتداد محورهای سبز  -
 های تاريخي و ...(گذرها و راسته ،ها)مادی

 بوریهای عبرای افزايش نفوذپذيری سواره در بافت ارگانيك بدون امكان دادن به حرکت هايياجرای طرح -

 (1و  3پارس )مناطق  -جهاننقشمشاوران 

بوده است. اين  دارعهدهگروه مهندسين مشاور جهان پارس نقش مشاور مادر را با هماهنگ کردن کار ديگر مشاورين 
 دادند. ارايه 76-7جدول از کل نظرات را در  بندیجمعگروه، 
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 پارس – جهاننقشبندی کل نظرات توسط مشاوران جمع -71-7جدول 

 بندیدسته
 کاربری

عنوان 
 کاربری

 استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری
نحوه 
 استقرار

 جواریهم

ني
كو

مس
 

مسكوني 
 عام

 منظوربهاستفاده از قطعات مالكيت 
بندی زير جای سكونت که در دسته
 گيرد:

 مسكوني با تراکم محدود
 مسكوني با تراکم کم

 مسكوني با تراکم متوسط

 مسكوني با تراکم زياد

 مسكوني با تراکم خيلي زياد

 سكونت
آموزشي در سطح مهدکودک و آمادگي مشروط  خدمات

مساحت  ازنظربه رعايت ضوابط مصوب واحدهای آموزشي 
 و عرض معبر

های های مجاز عنوان شده برای محوطهعالوه بر استفاده
مراکز محالت و  يفروشخردهمسكوني ارزشمند تجاری و 

صيت که با شخ يدستعيصنافروش توليدات  ويژهبهنواحي 
تاريخي و عملكرد مجموعه هماهنگي داشته باشد مجاز 

 است.

های ذکر شده برای معوض اراضي خدماتي عالوه بر استفاده
 بر اساس ازيموردنای خدمات محله تأمين منظوربهاستفاده 

 های طرح مجاز است.سرانه

 تنهاداشيپها مطابق ساير ضوابط و مقررات و ساير استفاده
 طرح بازنگری

، صنايع ،ایدر اين منطقه ايجاد عملكردهای تجاری غير محله
ها و عملكردهای نامناسب يا ناسازگار با منطقه مسكوني کارگاه

 ممنوع است.
 های ناسازگار با منطقه مسكوني:کاربری

 صنعتي
 بيمارستان

 بنزينپمپ

 نشانيآتشمراکز 

 هاومياستادسالن ورزشي و 

 اداری مراکز انتظامي و

 پايانه و ترمينال

سكونت در مسكوني ويژه حاشيه  منظوربهاستفاده از زيرزمين 
 .ستينمحورهای شهری مجاز 

تعميرگاه لوازم خانگي و خودروهای سبك  عنوانبهاستفاده 
های عمومي در مراکز نواحي، مناطق و محوطه محدودهصرفاً در 

خارج از محدوده تاريخي مشروط به دارا بودن حداقل مساحت 
مترمربع و داشتن تنها يك ورودی از گذر اصلي مجاز  7999

 .است

 

پارک کودک 
 محله و ناحيه

 کتابخانه عمومي

زمين ورزشي 
 کودکان

 مرکز بهداشت

 ها وحسينيه ،مساجد
 تكايا

 هنماييدبستان و را

ای و تجاری محله
ای )خريد ناحيه

 روزانه و هفتگي(

و  مهدکودک
 آمادگي

مسكوني 
 ويژه

قطعات مالكيت مسكوني واقع در 
های خاص که مشمول ضوابط محوطه

در  تواننديماند و خاص گشته
 های زير جای گيرند :بندیدسته

 ،محوطه مسكوني ارزشمند )تاريخي
 معاصر و ...(

 هااطراف مادیمسكوني ويژه 

 مسكوني معوض اراضي خدماتي

 مسكوني ويژه مزارع شهری

 مسكوني ويژه باغات شهری
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بندی دسته

 کاربری
عنوان 
 کاربری

 استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری
نحوه 
 استقرار

 جواریهم

ری
جا

ت
 

تجاری 
باارزش 
تاريخي 
)بازار و 
 بازارچه(

 
 بازار روز

 
 تجاری
مجتمع 
 تجاری

قطعات مالكيت تجاری واقع در بازار و 
شامل بازار و  کهآنهای اطراف محوطه

 بازارچه است.
تجاری در مقياس ناحيه،  هایفعاليتانواع 

 منطقه و شهر
 ،هامغازه ،های بازرگانيانواع فعاليت

 کسب و پيشه ،هافروشگاه
واحد  19مجموعه واحدهای تجاری با تعداد 

ت که دارای و بيشتر در يك قطعه مالكي
ها و فضای عمومي ورودی يا ورودی

 مشترک باشند.

تجاری مراکز  فروشيخردههای مجاز: استفاده
فروش توليدات  ويژهبهمحالت و نواحي 

صنايع دستي که با شخصيت تاريخي و 
 عملكرد مجموعه هماهنگي داشته باشد.

 باربازارهای ميوه و تره
ای ههای مرتبط با کاربریکليه استفاده -

های تجاری قابل مختلط نيز در مجتمع
 برداری است.بهره

ها مطابق ساير ضوابط و مقررات ساير استفاده
 و پيشنهادات طرح بازنگری

  

با راسته بازار و  جواریهم
 های تاريخيمحوطه

 
 

با گذرهای اصلي بين  جوارهم
 هامحالت و مسير مادی

 
 
 

با مراکز نواحي و مناطق و  جوارهم
 محورهای شهری

ط
ختل

ی م
ربر

کا
 

تجاری ـ 
 خدماتي

 
تجاری ـ 

مسكوني ـ 
 خدماتي

 
مسكوني ـ 

 خدماتي
 

خدمات 
 مختلط

استفاده واحد و يا مختلط از يك قطعه 
های تجاری و کاربری منظوربهمالكيت 

 خدماتي
استفاده واحد يا مختلط از يك قطعه مالكيت 

های تجاری، خدماتي و کاربری منظوربه
 مسكوني

استفاده واحد يا مختلط از يك قطعه مالكيت 
 های مسكوني و خدماتيکاربری منظوربه

استفاده واحد يا مختلط از يك قطعه مالكيت 
 های خدماتيکاربری منظوربه

 نداعبارتهای مختلط استفاده مجاز کاربری
مسكوني، خدماتي، : ترکيب مختلف از

 ييتنهابهو يا تجاری، پارکينگ عمومي 
های خدمات مختلط استفاده مجاز از کاربری

های مجاز کاربری شامل کليه استفاده
مسكوني، پارکينگ عمومي، تجاری مراکز 

های تجاری که در ناحيه و منطقه و کاربری
مقياس شهری بوده و يا حوزه عملكرد وسيع 

ای دارد، مانند فروشگاه هو منطق یاهيفرا ناح
عتيقه، فرش، صنايع دستي، طال و جواهر و 

 پارچه و لباس
ها مطابق ساير ضوابط و مقررات ساير استفاده

 و پيشنهادات طرح بازنگری

های مختلط محور چهارباغ استفاده از کاربری
ای های خرد و در مقياس محلهتجاری منظوربه

ها محوطه نيدر اگردد ممنوع است. توصيه مي
های مرتبط با صنايع گردشگری، فعاليت

نمايندگي توليدات مبل و البسه در مقياس وسيع 
 جات استقرار يابند.و لوازم تزييني و عتيقه

های استقرار مجموعه پزشكان در کاربری
مختلط مطابق پيشنهادات طرح بازنگری مجاز 

صرفاً  رودزاينده. ضمناً در حاشيه محور است
فروشگاه  صورتبهبزرگ مقياس  هایتجاری

 .بزرگ و نمايشگاه باشد

 

واحدهای مسكوني با  جواریهمدر 
های اداری و تجاری ساختمان

 تأمينواحدهای مختلط  صورتبه
دسترسي مستقل برای واحدهای 

های مسكوني و تفكيك پارکينگ
مربوط به واحدهای مسكوني از 

 عمومي الزامي است. یهانگيپارک
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بندی دسته
 کاربری

عنوان 
 کاربری

 جواریهم نحوه استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری

سي
سا

ت ا
دما

خ
 

 آموزشي

 ،شامل دبستان
 ،راهنمايي
 ،دبيرستان

 ،يدانشگاهشيپ
هنرستان و آموزش 

 مذهبي است.
ضوابط مربوط به 

مدارس غيرانتفاعي 
مطابق مصوبه 
شورای عالي 
شهرسازی 

7/11/00 

عملكردهای مجاز اين کاربری در سلسله مراتب شهری 
 از : اندعبارت

 ندبيرستا ،راهنمايي ،رده محله : مدرسه ابتدايي
 رده ناحيه : دبيرستان

ای، رده منطقه : هنرستان، مراکز آموزش فني و حرفه
 یهاآموزشگاههای نهضت سوادآموزی و کالس

مدارس ويژه  ،رده شهر و فراتر : مدارس ويژه نابينايان
 معلولين و کودکان استثنايي

ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و پيشنهادات ساير استفاده
 طرح بازنگری

ع، صناي عنوانبهتفاده اس-
 انبار و توليدات کارگاهي

 نشانيآتشمراکز -

 پايانه و ترمينال-

 بنزينپمپ-

 سالن ورزشي و استاديوم-

 مراکز اداری و انتظامي-

 بيمارستان-

 مسكوني-

دبستان و راهنمايي : 
با مسيرهای اصلي  جواریهم

 ،بين محالت و گذرهای پياده
 ،يکند محلنزديكي با سواره 

عدم تداخل با مسيرهای اصلي 
 سواره

دبيرستان و هنرستان : نزديكي 
با معابر اصلي و مسيرهای 

و مراکز شهری  رانياتوبوس
 ناحيه

هنرستان و مراکز فني و 
ای : پارک و بوستان حرفه

 ای و مراکز منطقهمنطقه

 مؤسسات ،با فضای سبز عمومي جواریهمدبستان : 
 نيزمای ـ محله تجاری ،محالت مسكوني ،فرهنگي

 کودکان یباز

 مؤسساتبا فضای سبز عمومي،  جواریهمراهنمايي : 
 های ورزشي کوچك و بافت مسكونيفرهنگي يا زمين

های عمومي در مقياس ناحيه، دبيرستان : بوستان
معابر  ،های ورزشيو مراکز فرهنگي، زمين مؤسسات

 شهری رانياتوبوساصلي و مسير 
ها و مراکز واحدهای آموزشي با بيمارستان جواریهم

های بستری هستند، واحدهای درماني که دارای بخش
های ورزشي، واحدهای تفريحي کودکان، کارگاه

 صدا ممنوع است. توليدکنندهکوچك 

بهداشتي 
 درماني

درماني : شامل 
پايگاه بهداشت، 

 -مراکز بهداشتي
درماني کلينيك، 

 گاهيو پابيمارستان 
 اورژانس است.

بهداشتي : شامل 
گرمابه عمومي و 

 هاست.آبريزگاه

درماني : عملكردهای مجاز اين کاربری در سلسله مراتب 
 از : اندعبارتشهری 

تزريقات و مطب پزشكان  یهابخشرده محله و ناحيه: 
 یهاكينيکلعمومي و درمان سرپايي، مراکز اورژانس 

 تخصصي
برخي  ،راديولوژی،هاآزمايشگاهها و رده منطقه : درمانگاه

 هاها و بيمارستاناز داروخانه
ها و اصلي شهر، بيمارستان یهامارستانيبرده شهر و فراتر : 

 شهرک سالمت يبخشتوانمراکز 
ها و عملكردهای مجاز کاربری بهداشتي گرمابه

 است. خانهیرختشو
ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و پيشنهادات ساير استفاده

 طرح بازنگری

ايجاد کننده  یهاکارگاه
آلودگي محيطي و 

های ايجاد کننده کاربری
 آلودگي صوتي مانند:

 ـ کاربری صنعتي
 ـ پايانه و ترمينال

 بنزينپمپـ 
 ـ ورزشي

ـ پارک کودک و پارک 
 ایمحله

 مسكوني -

درمانگاه: نزديك مرکز ناحيه، 
 7شرياني درجه  ابانيبر خ

اصلي و فرعي و محلي. منطقه 
بهينه استقرار درمانگاه در 
مجاورت محورهای مجهز 

 است.

بيمارستان: نزديك مرکز 
منطقه و بر خيابان شرياني 

 درجه دو قرار گيرد.

و  ناحيهمرکز  یهایکاربربا  جواریهمدرمانگاه : 
 فضای سبز شهری

ز منطقه، مرک یهایکاربربا  جواریهمبيمارستان: 
 نشانيآتشفضای سبز شهری و نزديكي به ايستگاه 

و مراکز درماني که دارای  هامارستانيب جواریهم
های بستری هستند با واحدهای ورزشي عمومي بخش

يا واحدهای تفريحي کودکان واحدهای آموزشي و 
 صدا ممنوع است. توليدکنندههای کوچك کارگاه
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بندی دسته
 کاربری

 جواریهم نحوه استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری عنوان کاربری

سي
سا

ت ا
دما

خ
 

فضای سبز 
 عمومي

ازی فضای ب ،فضای سبزبوستان و 
 و ميانه معابر ميحراکودکان، 

 

عملكردهای مجاز اين کاربری در سلسله مراتب 
 شهری:

 ایرده محله : پارک محله
 ایرده ناحيه : پارک ناحيه

 یامنطقهرده منطقه : پارک 
 فضای سبز ،اصلي شهر یهاپارکرده شهر و فراتر : 

 سبز معابر و کمپينگ ميحراحفاظت شده و 
ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و اير استفادهس

 درمانگاه و بيمارستان پيشنهادات طرح بازنگری
 مراکز اداری انتظامي

 بنزينپمپ
 پايانه و ترمينال

 صنعتي
 مسكوني

بوستان کودک: نزديك مرکز 
واحد همسايگي و نزديك به 

مسيرهای اصلي پياده قرار گيرد 
و با مسيرهای سواره تداخل 

 اشد.نداشته ب
: در مراکز محله ایبوستان محله

و نزديكي مسيرهای اصلي پياده 
باشد. با مسيرهای اصلي سواره 
تداخل نداشته باشد و به سواره 

ای نزديك کند درون محله
 باشد.

ز : در مراکو منطقهناحيه  بوستان
با  يكيدر نزد منطقهناحيه و 

مسيرهای اصلي سواره 
باشد.در کنار  شهریدرون

قرار  7سواره شرياني درجه 
 گيرد.

 جواریهماولويت سازگاری و 
فضای سبز عمومي به تفكيك 

 سلسله مراتب شهری:
با  جواریهمبوستان کودک: 

آموزش مثل  یهاکانون
 مربوط یهایکاربرها، کودکستان

 به واحد همسايگي
با مراکز  جواریهم: یامحلهبوستان 

کز آموزشي مرا،تجاری و تفريحي
 و گذرهای اصلي بينمثل دبيرستان 

 محالت
 

با فضاهای  جواریهم يطورکلبه
 مسكوني، آموزشي و تجاری

گذرهای ( و ورزشي فروشيخرده)
ها اصلي درون محالت و مسير مادی

مراکز نواحي  محدودهو همچنين در 
 دارای ارجحيت است.و مناطق 

 رودفضای سبز محور زاينده

مجاز در کاربری فضای سبز محور های استفاده
 رودزاينده

، امكانات و فضای نماآب، درختكاری، یکارگلـ 
های و ساير استفاده پنگنگيپالزم جهت 

 جهت گذراندن اوقات فراغت یسازمحوطه
بازی کودکان و  منظوربهـ امكانات و فضاهای الزم 

 شهربازی
 ـ قايقراني

های ورزشي در فضای آزاد غيراختصاصي، ـ فعاليت
پرندگان و آکواريوم،  وحشباغباغ گياهان نادر، 

ی آزاد در فضا تئاتريآمفـ هنری و  نمايشگاه فرهنگي
ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و ساير استفاده

 پيشنهادات طرح بازنگری
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ی بنددسته
 کاربری

 جواریهم نحوه استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری عنوان کاربری
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ت 
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خدمات عمومي در 
 اختيار شهرداری 
 با اولويت ورزشي

شامل مجموعه ورزشي، 
فضای ورزشي سرپوشيده و 

فضای بازی روباز، 
 کودکان

های ورزشي زمين ،های بازیزمين ،های ورزشيکلوپ
ا استخر، و سون ،ورزشگاه ،سالن ورزشي، باشگاه ،)چمن(

 استاديوم های بازی، مجموعه ورزشي،پيست

ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و ساير استفاده
 پيشنهادات طرح بازنگری

 صنعتي
 ها و ترمينالپايانه

بيمارستان و 
 درمانگاه

 آموزشي

 نشانيآتش

 مسكوني

محل بازی کودکان بهتر است 
در مجاور دسترسي پياده 

مسيرهای اصلي بين محالت، 
مراکز محالت و واحدهای 

 استقرار يابد، ساير همسايگي
فضاهای ورزشي در مسير 
 سواره سريع استقرار يابند.

 جواریهمضوابط  ارايهدر 
های ورزشي اين کاربری

ها به دو دسته تقسيم بریکار
 :شوندمي

برای  کوچكهای بازی زمين
با منازل  جوارهمکودکان 

ای، مسكوني، تجاری محله
پارک کودک، پارک ناحيه، 
دبستان، راهنمايي، دبيرستان، 

ی باز شهری فضاها
 و کودکستان مهدکودک

ساير فضاهای ورزشي: 
های باز شهری، پارک زمين

 ناحيه و منطقه

خدمات عمومي در 
 اختيار شهرداری

 با اولويت 
 فرهنگي ـ مذهبي

فرهنگي شامل: کتابخانه و 
ر، اتئت،، سينماخانهقرائت

فرهنگسرا و خانه فرهنگ، 
های پرورش فكری کانون

 کودکان و نوجوانان
مذهبي: شامل مسجد، 
حسينيه، تكيه امامزاده، 
آرامگاه ويژه، اماکن 

ها و مذهبي اقليت
های فرهنگي مجموعه

 مصليمذهبي ـ 

 ،ر، سينما، تئاتخانهقرائتفرهنگي : کتابخانه عمومي، 
های پرورش فكری خانه فرهنگ، کانون ،فرهنگسرا

موزه، مراکز و تاالر اجتماعات،  ،کودکان و نوجوانان
انتشاراتي،  مؤسساتها، بنيادهای ارشادی، کانون

، آرامگاه مشاهير علمي ـ فرهنگينمايشگاه، انجمن 
 موزه -گالری و نمايشگاه آثار هنری 

مسجد، حسينيه، تكيه، مجموعه فرهنگي مصلي، مذهبي: 
 -مذهبي، فاطميه، هيئت آموزش مذهبي، کليسا، مصلي 

 کنيسه
ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و ساير استفاده

 پيشنهادات طرح بازنگری

 صنعتي
 و ترمينال هاانهيپا

 بنزينپمپ

و  مهدکودک
 کودکستان

 بهداشتي ـ درماني

 مسكوني

 هایاستقرار مطلوب کاربری -
مذکور در مجاورت گذرهای 
اصلي درون محالت، مراکز 

 باشدناحيه و منطقه مي
در استقرار مساجد  -

های صرفاً مسكوني و محدوده
با گذرهای اصلي  جوارهم غير

 یهایو کاربربين محالت 
خدماتي ديگر)سبز، فرهنگي، 

 گردد.آموزشي( توصيه نمي

، آموزشي،فرهنگي : مسكوني
 فضای سبز

 ،باز شهری یهانيزممذهبي : 
 ،فضای سبز، مسكوني

 و خانه بهداشتآموزشي 
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بندی دسته
 کاربری

 جواریهم نحوه استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری عنوان کاربری
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خدمات عمومي در 
 اختيار شهرداری

 با اولويت پارکينگ 

گهداری و توقف دائم يا موقت محل ن
 صورتبهتواند نقليه که مي ليوسا

پارکينگ جمعي و خصوصي يا پارکينگ 
 عمومي وجود داشته باشد

 پارکينگ خودرو
ها مطابق ساير ضوابط و ساير استفاده

 مقررات و پيشنهادات طرح بازنگری

 غيرازبهای هر استفاده
 پارکينگ ممنوع است

و خدمات در مراکز تجاری 
ای و شهری منطقهعمومي 
 ای استقرار يابند.ناحيه

 هاآنهايي که مراجعين به کاربری
تر دارند نزديك یترکوتاهتوقف 

ها ها، داروخانهباشد. نظير بانك
 و...

 های خدماتيدر مجاورت کاربری

خدمات عمومي در 
 اختيار شهرداری

 با اولويت 
گردشگری ـ پذيرايي و 

 تفريحي

، آپارتمانهتل، هتل، ريپذمهمانشامل 
سالن غذاخوری،کمپينگ، خدمات 

 تفريحي، گردشگری

های خانه، رستوران، تاالر، سالنقهوه
سالن  ،بزرگ برگزاری جشن و مهماني

، هتل، آپارتمان، ريپذمهمانغذاخوری، 
کمپينگ، خدمات تفريحي ـ گردشگری، 

 شهربازی ،پانسيون ،مسافرخانه، هتل
ها مطابق ساير ضوابط و ساير استفاده

 مقررات و پيشنهادات طرح بازنگری

 مسكوني
 صنعتي
 تجاری

در مراکز خدمات شهری، 
ای. در ای و ناحيهمنطقه

مجاور محورهای شهری و 
های در محوطهخدماتي ـ 

تاريخي و دارای پتانسيل 
گردشگری، در مجاورت 

 رود و چهارباغندهمحور زاي

های خدماتي عمده مرتبط کاربری
 با گردشگری

خدمات عمومي در 
 اختيار شهرداری

با اولويت اداری ـ 
 انتظامي

ت ادارا منظوربهاستفاده از قطعه مالكيت 
ها، ها، سازمانواحدهای ستادی بانك

های وابسته به دولت نهادها، و ديگر ارگان
و بخش خصوصي همچنين واحدهای 

 مرتبط با نيروی انتظامي

دفاتر اسناد رسمي، دفاتر  ،شهرداری مناطق
ازدواج و طالق، دفاتر و ادارات پست 

ای ه، کيوسكمراکز دولت الكترونيك
اداره  راهنمايي ـ رانندگي،

، دفاتر وکالت دفاتر وپرورشآموزش
 ...خدمات مهندسي و 

ها مطابق ساير ضوابط و ساير استفاده
 مقررات و پيشنهادات طرح بازنگری

 ایتجاری محله ،مسكوني
ای، آموزشي، و ناحيه
ضای ، فبنزينپمپصنعتي، 

سبز عمومي غير از مقياس 
 ای و شهریمنطقه

در مسير سواره شهری و 
ای استقرار نطقهمراکز م

های يابند و در مقياس
توانند در مسير کوچك مي

سواره محلي واقع شوند 
 مانند دفاتر پست محلي

های باز شهری، پارک زمين
ای، مراکز ای و منطقهناحيه
درماني،  ،ها، بانكنشانيآتش

های بازی ورزشي غير از زمين
 کوچك )مقياس محله(
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بندی دسته
 کاربری

عنوان 
 کاربری

 جواریهم نحوه استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری
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ح
ی
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آموزش عالي شامل واحدهای 
مدارس عالي،  ،تربيت معلم

 ها و مراکز پژوهشي است.دانشگاه
ای شامل آموزش فني حرفه

واحدهای رسمي آموزش فني و 
 ای است.حرفه

ها، ، دانشكدههادانشگاهمدارس عالي، 
 ،های علميه، تربيت معلمدانشسراها حوزه

های آموزشي و انستيتوهای آموزشي، مجتمع
 مراکز پژوهشي و تحقيقات ،ای تخصصيحرفه

ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و اير استفادهس
 پيشنهادات طرح بازنگری

 صنعتي
 و تجهيزات شهری تأسيسات

 مسكوني -نظامي تأسيسات

در مجاورت مسير سواره 
 واقع شود1و 7شرياني درجه 

ای و پارک ناحيه
کتابخانه ،ایمنطقه

عمومي، سالن ورزشي و 
ها، دبيرستان و استاديوم

 هنرستان
 ایتجاری و ناحيهمراکز 

مل
ح

قل
ون

 
ی

دار
بار

و ان
 

و انبارداری: شامل  ونقلحمل
، پايانه مسافربری و سوارپارک

 باسكول است.
انبارداری: شامل سردخانه سيلو و 

 انبارداری است.

ـ پايانه مسافربری ـ پايانه باربری ـ سوارپارک
باسكول ـ فرودگاه ميادين تخليه و بارگيری ـ 

 انبارداری ـ سردخانه ،سيلو
ها مطابق ساير ضوابط و مقررات و ساير استفاده

 پيشنهادات طرح بازنگری

   

ت
سا

سي
تأ

 
ی، 
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 ش
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و  تأسيساتشهری شامل  تأسيسات
، آب و فاضالب، برق، خانهتصفيه

 اميصداوسگاز، مراکز مخابرات و 
. تجهيزات شهری : جايگاه ستا

عرضه گاز و پخش مواد نفتي و 
و خدمات  نشانيآتشمراکز 

شهرداری، مخازن نگهداری 
و  آوریجمعسوخت، مراکز 

انتقال زباله،گورستان و کشتارگاه 
 است

های مصوب کميسيون ماده پنج تنها استفاده
 ،رقهای بپست منظوربهبرای هر قطعه مالكيت 

ه گازرساني، مراکز فني های امدادی شبكپست
ی هاو خدماتي شبكه تلفن شهری، ايستگاه

آوری و تفكيك زباله، ، جمعنشانيآتش
، کشتارگاه، يرسانآبهای امداد شبكه پست

ايگاه ج ،اصلي گازرساني تأسيساتگورستان، 
عرضه گاز مايع و مواد نفتي، مخازن نگهداری 

 و ... بنزينپمپ ،سوخت
ساير ضوابط و مقررات و  ها مطابقساير استفاده

 پيشنهادات طرح بازنگری

مسكوني، آموزشي، پارک و 
فضای سبز، ورزشي، تجاری، 
خدمات اجتماعي، مذهبي، 

 اداری، انتظامي

در مجاورت مسير سواره واقع 
 شود

های جديد برق احداث پست -
های گاز در و ايستگاه

مجاورت انبار و محل 
 االشتعال ونگهداری مواد سريع

 د نفتي ممنوع است.موا
الب فاض خانهتصفيهاستقرار  -

های در مجاورت محوطه
مسكوني ممنوع بوده و 

 خانهتصفيهضروری است 
موجود شرق اصفهان در 

 جابجا گردد. درازمدت
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 پارس – جهاننقشبندی کل نظرات توسط مشاوران جمع -71-7جدول ادامه 

 جواریهم نحوه استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف کاربری عنوان کاربری بندی کاربریدسته

هنه
پ

عي
طبي

 و 
ك

وژي
کول

ی ا
ها

 

های با پوشش گياهي محوطه
 و توسعه سبزينگي شامل

 باغات
 اراضي کشاورزی

قلمستان و پرورش گل و 
 گياه

 پارک طبيعي
 کمربند سبز حفاظتي

 کاریدرختكاری و جنگل
 

های فعاليت منظوربهاستفاده از قطعه مالكيت 
 باغداری

های فعاليت منظوربهاستفاده از قطعه مالكيت 
 کشاورزی و زراعت

ای هپرورش درختان و گونه منظوربهاستفاده 
 گياهي مختلف

ا فضای سبز طبيعي عمومي ب منظوربهاستفاده 
 حفظ اشجار و درختان موجود

ايجاد سبزينگي از طريق  منظوربهاستفاده 
 کاشت درخت

 

استفاده مجاز اين کاربری 
کاری، از : جنگل اندعبارت

فضای سبز طبيعي و عمومي با 
حفظ اشجار و درختان 

 موجود
ها مطابق ساير ساير استفاده

ضوابط و مقررات و 
 رح بازنگریپيشنهادات ط

ايجاد ساختمان جديد در اين 
ها مطابق ضوابط محوطه

مربوطه و تنها جهت 
 تأسيساتتجهيزات و 

نگهداری اراضي مذکور 
بالمانع است. )صرفاً در حد 

 اتاق چاه و نگهبان(

  

ك 
وژي

کول
ه ا

پهن
تي

يس
ز

 

 خواهد شد. ارايههای تكميلي متعاقباً تهيه و مناطق و بررسي مسئولمطابق پيشنهادات مهندسان مشاور 

رح
ه ط

ستر
گ

ی 
ها

ژه
وي

 

 .خواهد شد ارايههای تكميلي متعاقباً تهيه و مناطق و بررسي مسئولمطابق پيشنهادات مهندسان مشاور 
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 اصفهان شهرکالنانداز آن در ارزيابي توسعه اقتصادی و اجتماعي و چشم -7-1-6-6

سند آمايش سرزمين و سند »مطالعه انداز مطالعات گذشته مورد بررسي قرار گرفته است. سه چشمدر اين بخش، 
مورد  «طرح جامع مجموعۀ شهری اصفهان»و « مطالعات طرح بازنگری طرح تفصيلي شهر اصفهان»، «راهبردی توسعه استان

 بررسي قرار گرفته است.
 عبارت است از:شهر اين طرح بازنگری طرح تفصيلي هر اصفهان در برای ش شدهميترس اندازچشمبخشي از 
  در منطقه مرکزی کشور شهری کالنايجاد نقش درجه يك 
  الملليبينتبديل به مرکز گردشگری و سياحتي ممتاز در سطح ملي و  

 عنوان يك مكتب ويژه در حوزه توسعه شهرینمايندگي سبك اصفهان به 

ونقل بار نشده، اما در بيان اهداف کالن برای رسيدن ی مستقيمي به موضوع حملاشارهانداز مذکور، هرچند در چشم
 اند از:ونقل بار قابل توسعه هستند. چكيده اين موارد عبارتانداز، مواردی وجود دارد که در جهت بهبود حملبه اين چشم

  ارتباطات و فناوری  ی برتر اقتصادیهاتيفعالپااليش عملكردی شهر اصفهان به نفع(ICT) 

 اقتصادی زمين و فضا –وری شهری سازی بهرهبهينه 

 زيستارتقای محيط 

 توسعه مديريت شهری 

 ارتقای کيفيت محيط شهری 

رات جديد ونقل بار در شهر، متناسب با تغييدسترسي به اين اهداف، نيازمند توسعه و تقويت سيستم حمل رسديمبه نظر 
يي بار در جاجابهونقل مسافری، مساله عالوه بر حمل شوديمو توسعه اقتصادی شهر است. بنابراين پيشنهاد  هایکاربردر 

 مقياس صنعتي نيز مورد توجه بيشتری قرار گيرد.
 عبارت است از: ی اصفهانشهرجامع مجموعه طرح انداز ترسيم شده در بخشي از چشم

  از قابليت رقابت و عملكرد جهاني بوده و سهمي ويژه در  و برخوردار مؤثرمجموعه شهری اصفهان عنصری
 رتبه اول کشور در سطح منطقه دارد

  زی ايران مرک هيپادانشو  زادرونی و مديريت بازرگاني و صنعتي و توسعه آورفنمرکز فرهنگ، دانش و
 است

  ی شهرهاالنکرقابت در شبكه  مرکز ايران بوده که برخوردار از تواني سرآمد، قابليت پررونقپهنه برتر، پويا و
 جهاني را نيز در خود ايجاد کرده سات

  منطقه مرکزی ايران است.  بخشالهامو  محوربومسمبل دانش و فرهنگ 

بل ونقل بار قاانداز، مواردی وجود دارد که در جهت بهبود حملی دستيابي به اين چشمهااستيسدر بيان راهبردها و 
 اند از:ارد عبارتتوسعه هستند. چكيده اين مو

  ي در طيمحستيزبا يكديگر و با بستر  هاآنی اسكان و فعاليت و چگونگي تعامل هانظامتنظيم و هدايت فعال
 چهارچوب مالحظات توسعه پايدار

  ی سكونت، فعاليت،هانظامهدايت، کنترل و توسعه رخدادهای محتوايي مولد ارتقای کيفيت فضايي 
 مللي مجموعه شهری اصفهانالزيست و جايگاه بينمحيط

  ی سكونت و فعاليتهاکانونتنظيم شبكه نظام حرکت در جهت تسهيل روابط بين 
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 استقرار مراکز توليد و توزيع محصوالت پيشرفته صنعتي 

 ونقل در مقياس مليتقويت و تجهيز ظرفيت مديريت بازرگاني و حمل 

  و ارتباطات ونقلی حملهاتيفعالتوجه به مزيت مجموعه شهری در زمينه 

 ونقل انبوه و همگانيويژه حملونقل بهتنوع در ظرفيت و مدهای حمل 

 ونقل در مجموعه شهری اصفهانتمرکز و يكپارچگي عوامل تصميم گير و اجرايي حمل 

  تعديل ساختار شعاعي شبكه ارتباطي مجموعه شهری اصفهان و سوق دهي آن به سمت ساختار حلقوی و
 پيرامون -افزايش تبادالت پيرامون

  در مناطق پيراموني هاآن عيباز توزدر مرکز مجموعه شهری و  هاتيفعالکاهش تمرکز 

نقل وونقل که تحت عنوان اهداف کلي توسعه بخش حملبرخي پيشنهادهای مرتبط از سند آمايش در بخش حمل
 استان اصفهان بيان شده است، شامل موارد زير است:

 آهنی بزرگ به راههاقطبونقل ريلي مسافری و باری ... اتصال صنايع و معادن و توسعه حمل 

  ی استانهاراهتوسعه و بهسازی و نگهداری 

 ونقل ی حملهاشرکتونقل با اعمال نظارت الزم به واگذاری خدمات بخش حمل 

 اخذ عوارض حمل بار از صنايع هاراهگذاری ونقل از طريق قيمتکسب درآمد الزم برای توسعه بخش حمل ،
 و صاحبان بار و اختصاص آن به استان

  ونقل هوشمندی اطالعات و حملآورفناستفاده از 

 ونقلافزايش سطح ايمني حمل 

 محيطيی زيستهاندهيآالسازی مصرف انرژی و کاهش توليد بهينه 

 ونقلربط بخش حملی مختلف ذیهاسازمانسازی يكپارچه 

 ونقلناوگان حمل تجهيز و نوسازی 

 الملليونقل بينآموزش و استفاده از رانندگان متخصص در امر حمل 

 و مسافر  ونقل باربهبود و توسعه تجهيزات، تأسيسات و مستحدثات خدماتي، اداری و حفاظتي موردنياز حمل
 شهریبرون

 ايجاد بنادر خشك و  اندازی مراکز پشتيباني کننده نگهدار و توزيع کاال در سطح اصفهانايجاد و راه(
 ونقل و بارانداز منطقه شرق اصفهان( ی حملهاشهرک

ونقل مدت برای بهبود سيستم حملی کوتاه و ميانهاافقی عمومي مختلفي در هااستيسعالوه بر موضوعات فوق، 
 ق است.ی اجرايي کردن اهداف فوراستااستان اصفهان در سند آمايش مورد توجه قرار گرفته است که همگي در 

 

 های کلي نظام در بخش جابجايي کاالبررسي مطالعات فرادست معرفي شده و بررسي سياست -7-1-6-0

که توسط مقام معظم  76/19/1600مصوب مورخ « ونقلحمل»های کلي نظام جمهوری اسالمي ايران در مورد سياست
 رهبری تأييد و ابالغ گرديده است، شامل موارد زير است:

ا ريلي و ب ونقلحملآن با اولويت دادن به  یهابخش ريزو تنظيم سهم هريك از  ونقلحملايجاد نظام جامع  -1
 توجه به جهات زير:

 مالحظات اقتصادی و دفاعي و امنيتي. -
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 کاهش شدت مصرف انرژی. -
 .محيطيزيستکاهش آلودگي  -
 افزايش ايمني. -
 تقاضا. ها و ناوگان و تجهيزات ناوبری وبرقراری تعادل و تناسب بين زيرساخت -

نابع و مديريت و م ونقلحملهای وری تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشافزايش بهره -7
 انساني و اطالعات.

 با توجه به نكات زير: ونقلحمل شبكهتوسعه و اصالح  -6
 ای به توسعه محورها.نگرش شبكه -
 آمايش سرزمين. -
 امنيتي. -مالحظات دفاعي -
 سودآوری ملي. -
 ترانزيتي کشور.موقعيت  -
 تقاضا. -

های داخلي و خارجي و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فراهم کردن زمينه جذب سرمايه -0
 های اين بخش.فعاليت

 .الملليبين ونقلحملدستيابي به سهم بيشتری از بازار  -5

ي جلسات . پس از بررسشوديمشاره بار ا ونقلحملدر اين بخش همچنين به مصوبات شورای ترافيك استان در رابطه با 
مستقيم و يا غيرمستقيم به موضوع جابجايي  صورتبه، مواردی که 1605تا  1607شورای هماهنگي ترافيك استان از سال 

آورده شده است. در اين مصوبات، موردی که دقيقاً به موضوع بار  70-7جدول بار و مسائل آن مربوط انتخاب شده و در 
بپردازد وجود ندارد. ساير موارد مانند توسعه و يا بهبود شبكه معابر در اين جدول قرار نگرفته است؛ چراکه توسعه شبكه 

 واع خودروهای سبك و سنگين کارايي دارد. مشترک برای ان صورتبه
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 های مختلفمصوبات شورای هماهنگی ترافیک در سال -70-7جدول 
 مصوبات جلسه تاريخ

اولين جلسه مورخ 
11/1/1606 

يدان پيراموني و دسترسي پياده به مدر خصوص اجرای طرح ويژه ترافيكي مناسب جهت تسهيل تردد در معابر  -6
 و بازار مقرر گرديد موضوع در دستور کار شهرداری و پليس راهور قرار گيرد.

موضوع حل مسائل و معضالت موجود در راسته بازارها اعم از نصب تابلوی راهنمای مسير اماکن، رفع معضالت  -0
 و ... در دستور کار شهرداری قرار گيرد. خدماتي، پيشگيری از تردد موتورسواران و اعمال قانون الزم

جلسه مورخ 
10/7/1606 

ألها ، خهابيآساستان با همكاری پليس راهور و شهرداری اصفهان با احصای  یهاانهيپاو  ونقلحملاداره کل  -7
و  رو کمبودهای موجود در مراکز معاينه فني، پيشنهادهای عملياتي جهت افزايش نظارت بر عملكرد مراکز مذکو

 و ترافيك استانداری ارسال نمايند. ونقلحملرا ظرف مدت يك ماه به دفتر  هاآنفعاليت  یسازنهيبه
جلسه مورخ 

16/6/1606 
 منظورهباستان  یهاسازمانخدمات پستي توسط ادارات و  یسپاربروناداره کل پست استان اقدامات الزم را برای 

 محقق نمايد. شهریدرونکاهش سفرهای 

دوازدهمين جلسه 
 0/17/1600مورخ 

 آالتنيماشمختلف قطار شهری مطرح و مقرر شد ليست  یهاکارگاهموضوع نحوه تردد وسايل نقليه سنگين  -5
فعال بودن پروژه،  ضرورتبهعبور و مرور توسط قطار شهری به پليس راهور منعكس و با توجه  یهازمانو 

ات اجرايي صورت پذيرد. همچنين برای عبور و مرور وسايل نقليه با مساعدت الزم برای تردد و عدم توقف عملي
 گردد.  یزيربرنامهکارگاهي و حداکثر بين مسير دو کارگاه  یهامحوطهسال صرفاً در  15سن باالی 

اولين جلسه مورخ 
0/7/1605 

ي خصوصاً ترافيك در خصوص رينگ چهارم ترافيكي اصفهان مقرر شد به لحاظ نقش مؤثر پروژه در کاهش بار -0
در مسيرهای تردد وسايل نقليه سنگين، شهرداری اصفهان اهتمام الزم جهت آزادسازی و شروع عمليات اجرايي 

 مسير را معمول نمايد.
چهارمين جلسه مورخ 

5/0/1605 
شهر اصفهان به دبيرخانه شورای هماهنگي ترافيك استان ارسال تا در  ونقلحملمقرر شد موضوع طرح جامع  -6

 جلسه کميته فني مطرح شود.
 

 و انجام بازدیدهای میدانی از سطح شهر اصفهان و محدوده مطالعه ریزیبرنامه -7-3-0

برای  ريزی شده است. اين بازديدهابرنامهمختلفي بار در سطح شهر بازديدهای ميداني  ونقلحملبرای شناخت وضعيت 
. نتيجه هريك از بازديدها در بند مربوط به آن ارايه دريافت اطالعات الزم از محل انجام شده استآشنايي با موقعيت و 

 تا اين لحظه شامل موارد زير است: شده( ينيبشيپ)و  خواهد شد. بازديدهای انجام شده
بار، مانند خيابان اميرکبير برای آشنايي با وضعيت حمل  ونقلحمللي اص یهاابانيخبازديد از معابر شهری و  -

 (.1605بار در شهر و شناخت کلي از آن )تير ماه 

آمارگيری توسط گروه  یهامحلبازديد از موقعيت انواع پمپ سوخت در کل شهر اصفهان جهت تدقيق  -
 (1605آمارگيران )اواخر مرداد ماه 

شناسايي شده جهت يافتن مكان مناسب برای توقف خودروهای  یادروازه هایايستگاهبازديد اوليه از محل  -
 (1605)شهريور ماه  هاآنباری و پرسشگری از 

بار جهت آشنايي با فضای پاتوق و مشكالت ترافيكي احتمالي آن  ونقلحملغيررسمي  یهاپاتوقبازديد از  -
 (1605)مهر ماه 

و تعيين نقطه جغرافيايي جهت ارايه به کارفرما  یادروازه هایايستگاهجهت بازديد نهايي از محل  یزيربرنامه -
 (1605ماه  آبانو هماهنگي با نيروی انتظامي محترم اصفهان )
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ارفرمای محترم توسط ک هاپاتوق. موقعيت تقريبي اين شوديمغيررسمي بار پرداخته  یهاپاتوقدر اين بخش به بررسي 
يد، بعضي از موارد حذف شده و موارد ديگری به آن اضافه شده است. اين اطالعات که دريافت شده است که پس از بازد

، اندشدهاست؛ در اين جدول مواردی که حذف يا اضافه  75-7جدول ، طبق خواهد شدبه آن اشاره  5-6-1در بخش 
 بررسي نشده است.موجود در شهر  یهاپاتوقاست که تمامي  گفتني مشخص شده است.

 

 بارگیری در سطح شهر اصفهان یهاپاتوقموقعیت  -75-7جدول 

 نشاني رديف

 چهارراه جهاد تا اتوبان حدفاصل -خيابان جهاد 1

 محدوده مسجد لنبان -بهشتيخيابان دکتر  7

 ورودی خيابان دهنو -خيابان امام خميني -6

 محدوده خيابان دردشت -سيناابنخيابان  -0

 هافروشفرشبازار  -خيابان حكيم 5

 خيابان مشير 3

 سرای هندوها -خيابان حكيم 0

 هاگلرو به روی باغ  -اول خيابان مشتاق -فلكه بزرگمهر 9

 پل غدير  -خيابان سلمان فارسي 0

 پل شهرستان -خيابان سلمان فارسي 19

 و بزرگراه صياد( بهشتهشتچهارراه پيروزی )تقاطع خيابان  -11

 ورودی همدانيان -خيابان جي 17

 سيمين راهسه 16

 فلكه ارتش -10

 محدوده سيلو -اول خيابان مصلي -فلكه هوانيروز -خيابان سجاد 15

 آباددولتاول جاده  13

 فلكه نوبهار -خانه اصفهان 10

 فلكه نگهباني -خانه اصفهان 19

 سر پل رباط -کريمرباطفلكه  -10

 اول خيابان رزمندگان -خيابان رباط -79

 اول رداني پور -پل چمران 71

 مقابل ترمينال -خيابان کاوه 77

 انتهای فلكه الغدير -آتشگاه راهسه -76

 تقاطع صمديه لباف -ندژکه ابانيخ 70

 زير پل سرهنگ -خيابان پروين 75

 پل تمدن 73

 احمدآبادفلكه  -70

 احمدآبادنرسيده به فلكه  -خيابان جي 79

 فلكه شهيد بختياری 70

 فلكه شاهد 69
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 بارگیری در سطح شهر اصفهان یهاپاتوقموقعیت  -75-7جدول ادامه 
 نشاني رديف

 سرتاسر خيابان شريف شرقي 61
 فلكه استقالل 67
 ابتدای خيابان رباط سوم -فلكه ملك شهر 66
 سرتاسر خيابان رباط سوم 60
 سيمين راهسه 65
 حمزه رياماول خيابان  63
 بنزينپمپمقابل  -دستگرد 60
 قائميه راهسه 69
 نقشينه راهسه 60
 ميدان جوان 09
 نشانيآتشکوچه جنب  -خيابان آيت ا... غفاری 01
 چهارراه عاشق -خيابان عاشق غربي 07
 بنزينپمپقبل از  -آباددولت 06
 ميدان امام خميني خوراسگان 00
 انتهای اباذر -ميدان پزوه 05
 رضوانبه طرف باغ  -جي 03
 خيابان نيمجير -خيابان امام خميني +00
 نبش خيابان شهروند -خيابان جي +09
 خيابان مشيرالدوله +00
 نزديك لمبان -اول صائب +59
 فلكه مطهری -انتهای رباط +51
 نبش پارک -پارک الله +57

 بازديد اضافه شده است. لهيوسبههايي که +: پاتوق
 است. نشدهکه در بازديد مشاهده  ييهاپاتوق: -

 

بررسي شده در اين بازديد نشان داده شده است. در ادامه، تصاويری نيز از اين  یهاپاتوق، موقعيت 19-7 شكلدر 
 آورده شده است. هاپاتوق
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 ازدید شده در سطح شهر اصفهانهای بموقعیت پاتوق -39-7 شکل

 

 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول 

 توضيح عكس رديف

1 

 

 ميدان استقالل )فلكه دانشگاه(
 

سه قسمت  ايدو  معموالً پراکنده، صورتبه هاوانت
 هانيماشبزرگ و  اريبس دانيمد. فلكه توقف دارن
 هستند. دانيم رونيب باًيتقر

7 

 

 رالدولهيمش يابانخ
 

مسير وجود دارند پراکنده در کل  صورتبه هاوانت
 هستند. تركينزدولي به خيابان امام خميني 

6 

 

 ملك شهر دانيم
 

ه پراکند صورتبهنقطه ميدان سه در  معموالً هاوانت
 .کننديمتوقف 
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 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول ادامه 
 توضيح عكس رديف

0 

 

 رباط سوم ابانيخ
 

 هرملك ش دانياز مپيش رباط سوم  ابانيخ یابتدا
صورت رباط سوم هم به ريدر کل مس البتهکه 

 پراکنده پخش هستند.

5 

 

 احمدآبادقبل از فلكه  يج ابانيخ

3 

 

 آبادجاده دولت یابتدا
 

 رونيو ب دستنين ابانيداخل خدر اين منطقه،  هاوانت
 توقف دارند.جاده  مياز حر

0 

 

 هيندژ و تقاطع صمدکه ابانيخ
 

 همگي در منطقه توقف ممنوع هستند.

9 

 

 جهاد چهارراه
 

کم  هاوانتگرفته شده است و عصر  عكس در
چهارراه به  یاصل پاتوق قبل از ورود يول ندهست

 .جهاد است

0 

 

 يدکتر بهشت ايمحدوده لمبان 
 

 شهيهم نيدو ماش اي كي يولاين منطقه پاتوق نيست 
اول  يتر از بهشتباال ديپاتوق جد وجود دارد و

  ايجاد شده است. بئصا
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 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول ادامه 
 توضيح عكس رديف

19 

 

 يلمبان و بهشت كيب نزدئصاخيابان ول ا

11 

 

 امير حمزه ابتدای خيابان

17 

 

 كبختين ابانيخ
 

 هالوياطراف سي، مصل یروبرو

16 

 

 کنار کندروو  هاگلباغ  یروبرو

10 

 

 ريپل غد، يسلمان فارسخيابان 
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 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول ادامه 
 توضيح عكس رديف

15 

 

وجود  هافروشفرشبازار پاتوقي در محدوده 
 هستند. پخش هاکوچهندارد ولي در 

13 

 

 به بعد يراهسهاز سر ، ريمش راهسه

10 

 

 شهروند ابانينبش خ يج ابانيخ

19 

 

 پل سرهنگ ريز نيپرو يابانخ

10 

 

 یاريبخت ديشهميدان 
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 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول ادامه 
 توضيح عكس رديف

79 

 

 فلكه شاهد رهنان

71 

 

 يشرف شرقخيابان 

77 

 

 ريمجين يابانخ، ينيامام خم يابانخ

76 

 

 يفلكه نگهبان ،خانه اصفهان

70 

 

 فلكه نوبهار، خانه اصفهان

75 

 

 شهرملك ،یفلكه مطهر ،رباط یانتها
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 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول ادامه 
 توضيح عكس رديف

73 

 

 )پل رباط( پوريردانپل 

70 

 

 پارک الله

79 

 

 پل تمدن

70 

 

 پزوه دانيم

69 

 

 خوراسگان ينيامام خم دانيم

61 

 

 جوان دانيم
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 های بازدید شدهتصویر بعضی از پاتوق -76-7جدول ادامه 
 توضيح عكس رديف

67 

 

 یغفار اهللآيت يابانخ

66 

 

 جنب امامزاده ،آباددولت

60 

 

 سلمان فارسي، پل شهرستان

65 

 

 خيابان جي، به طرف باغ رضوان

63 

 

 بنزيندستگرد، روبروی پمپ

 

بار های شناخت جابجايي منظوربهبار  یادروازهآمارگيری . شوديمپرداخته  یادروازه هایايستگاهدر ادامه به بررسي 
ه ک شهریبين. همچنين سفرهای باری شوديمساير مقصدهای خارج از محدوده شهر اصفهان انجام با  شهر اصفهانبين 

نيز در اين آمارگيری لحاظ خواهند شد. به اين منظور،  شوندينمکامل گذری بوده و وارد محدوده شهر اصفهان  طوربه
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سفرهای باری خارج به داخل و داخل به خارج و خارج به خارج در محدوده که یطوربهای دروازه هایايستگاهانتخاب 
اصلي ورود و خروج بار( را  یهادروازهجي به شهر اصفهان )های اصلي ارتباطي ورودی و خروشهر اصفهان در کليه راه

 ای برخوردار است. پوشش دهد از اهميت ويژه
ابتدا مسير کمربندی دور محدوده شهر اصفهان و مسيرهای اصلي خروجي از آن بررسي شد. پس از انجام بازديدهای 
ميداني و با توجه به نياز آمارگيری از سفرهای باری گذری از اصفهان و رعايت موارد ايمني جهت توقف کامل و امن 

 یانمونهنيز،  70-7جدول در  .اندشدهارايه  10-7شكل شد که در  ای تعيينايستگاه دروازه 75 درنهايتوسايل نقليه باری، 
 مربوطه در بازديد ميداني آورده شده است. یهامحل یهاعكساز 

 

 
 ای باردروازه هایایستگاهمکان  -34-7شکل 
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 ای بازدید شدهدروازه هایایستگاهتصویر بعضی از  -77-7جدول 

 
آباددولت: جاده 6ايستگاه شماره   

 
کيميا گيریسوخت: مقابل جايگاه 7ايستگاه شماره   

 
: جاده فرودگاه5ايستگاه شماره   

 
سوخت مرواريد: روبروی جايگاه 0ايستگاه شماره   

 
: جاده انرژی اتمي، روبروی شهرک ميرزايي0ايستگاه شماره   

 
يزد، پيش از باغ رضوان-: جاده نايين3ايستگاه شماره   

 
: مقابل مسجد الكعبه0ايستگاه شماره   

 
: جاده اشكاوند9ايستگاه شماره   
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 ای بازدید شدهدروازه هایایستگاهتصویر بعضی از  -77-7جدول ادامه 

 
: مقابل بوستان مهر11ايستگاه شماره   

 
شهرکرد-اصفهان راهسيپل: 19ايستگاه شماره   

 
قهجاورستان: جاده 10ايستگاه شماره   

 
ميدان استقالل: 16ايستگاه شماره   

 
: فالورجان71ايستگاه شماره    

: جاده خورزوق10ايستگاه شماره   

 های مرسوم برای برآورد تقاضای باربررسی انواع مدل -7-7

 معابر مخصوصاً در ساعات ي از ترافيكتوجهقابلمسافر نبوده و بخش  ونقلحملدرون شهرها منحصر به  ونقلحمل
. به همين دليل، تالش برای برآورد تقاضا و محاسبه احجام ترافيك ناشي از ابدييماختصاص  بار ونقلحملبه  غير اوج،

 يطيمحتسيزها پيش در بسياری از نقاط دنيا صورت گرفته و همچنان مورد اهميت است. از سوی ديگر، اثرات آن، از سال
خليه بار بر اهميت موضوع افزوده است. وسايل های صوتي و هوا( و اشغال سطح معابر هنگام بارگيری و ت)مانند آلودگي

ضعيت مدت برای بهبود و-مدت و بلند-کوتاه یهاطرحکاال و ارزيابي انواع  ونقلحملتقاضا و ترافيك ناشي از  سازیمدل
موارد به  توانيممسافر دارد، که از آن جمله  ونقلحملبيشتری نسبت به  یهايدگيچيپکاال به داليل مختلفي با  ونقلحمل

  زير اشاره کرد:
 انواع بار یبنددستهوجود بازه وسيع برای  -

 متنوع برای کاال، مانند حجم، وزن، تعداد يریگاندازهوجود واحدهای  -

 تفاوت در ضريب بار انواع وسايل نقليه برای کاالهای از انواع مختلف -
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 اعم از خصوصي و عمومي در حمل کاال رانيگ ميتصمتعدد  -

( مختلف در جابجايي بار، مانند فرستنده بار، شرکت حمل بار، یهاشرکتافراد ) هایيتمحدودنقش و  -
 راننده، گيرنده بار

 تنوع تعداد مشتريان انواع کاالها در زنجيره سفر وسايل نقليه باری  -

ش ممكن وعملي در شهرهای مختلف، به بهترين ر یهانمونهسعي بر آن است، که با بررسي منابع علمي و  بخشدر اين 
نده برآورد را برای آي اصفهانتقاضای بار دست يافته شود، تا با استفاده از آن بتوان سفرهای باری شهر  سازیمدلبرای 
 [19 ,18 ,17 ,16 ,15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] نمود.

 هاآنبندی ( و دستهمبنا لهیوسو  کاال مبناتقاضای بار ) سازیمدلمرور ادبیات مرتبط با  -7-7-3

نتخاب برای ا هاآنبرآورد تقاضای کاال وجود دارد، که اطالع از  سازیمدلانواع  یبنددستهرويكردهای مختلفي برای 
ی هامدلانواع  یبنددستهبرای مدنظر  یهاشاخص ترينمهميك مدل مناسب و کاربردی اهميت بسياری دارد. برخي از 

  از: اندعبارتبرآورد تقاضای کاال 
 (7کوتاه-يا مسافت 1طوالني-)مسافت ييجابجامسافت  -
  هامدليا غيرهمفزون بودن  6همفزون -
 بودن برآوردها الملليينب، يا 5، بين استاني0شهری-درون -
 بودن مسير وسايل نقليه 0مبنا-يا زنجيره 3مبنا-سفر -
 بودن واحد جريان 0مبنا-يا کاال 9مبنا-وسيله -

 (یبرداربهره سازیينهبه)برآورد تقاضا يا  ازیسمدلتفاوت هدف از  -

 رديپذيمورت ص ريگميتصمديگری نيز بر اساس نوع اطالعات در دسترس و نوع نياز  یهایبنددستهعالوه بر اين موارد، 
، ی ضريب رشد، سری زمانيهامدل)از قبيل  رونديميي که به کار هامدل. همچنين، نوع گردديبرم هایسازمدل دقتبهکه 

اصلي  تشكيل دهند، که البته مورد بحث سازیمدلرويكرد ديگری را برای  توانديمرگرسيون، انتخاب گسسته و ...( نيز 
 د.نيآيم حساببه سازیمدلنبوده و تفاوت در روش انجام 

 هایاکثر مطالب مربوط به مدل. دشويم ارايه سازیمدلرويكردهای  ترينمهمدر ادامه اين بخش، مروری اجمالي بر 
کلي  یبنددستهگرفته شده است. سپس،  -در اين زمينه هستند عمدتاً مراجع مروری هک- [21]تا  [20]از مراجع  شدهيبررس
را بر  سازیمدلرويكرد  نيترمناسبآن بتوان  بر اساس ، تاشوديم ارايهدر باال  شدهگفتهدر قالب برخي موارد  هامدلاين 

  اساس اطالعات و ابزار موجود در کشور انتخاب کرد.

                                                                                                                                                                      
1 Long-haul 

7 Short-haul 

6 Aggregate 

0 Urban 

5 Interstate 

3 Trip-based 

0 Tour-based 

9 Truck-based 

0 Commodity-based 
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 مبتني بر رشدی هامدل  -7-7-1-1

آن  یهاروش نيترياصلو  شونديمکاال  ونقلحملتعيين روند رشد تقاضا در بخش  یهاروششامل انواع  هامدلاين 
حدود  توانيمی سری زماني هامدل. در 7و مدل رشد فزاينده 3زماني، مدل رشد ساده )خطي( ی سریهامدلاز:  اندعبارت

را تا سال پايه به  یاانهيممقدار  1ی اتورگرسيو دقيقهامدلباال و پاييني را برای روند رشد تقاضا در نظر گرفت و سپس با 
 دست آورد.

وجود دارد بر طول بازه زماني  هاآنکه آمار تقاضا برای  ييهاسالی رشد ساده مقدار تقاضای توليدشده بين هامدلدر 
 صورتبه توانيم، ترتيباينبهميزان تقاضای بار بر سال خواهد بود.  دهندهنشانکه  ديآيمتقسيم شده و ضريبي به دست 

 تقريبي به مقدار تقاضای بار تا سال افق طرح دست يافت:

(3) )()(AGF 1212 -tt/-ff    

 2tو  1t یهاسالحجم تقاضای بار به ترتيب در  2fو  1fميانگين ضريب رشد تقاضای بار، AGFکه در آن، 

 زير محاسبه کرد: صورتبهرا  3tتقاضای بار در سال  توانيمهستند. بر اين اساس، 

(7) )(AGF 2323 -ttff   

که ميزان رشد تقاضا با نسبت تقاضا )حجم جريان( کاال در انتهای بازه نسبت به  شوديمدر مدل رشد فزاينده فرض 
 ابتدای آن به تواني از طول بازه تناسب دارد:

(1) )
1

(

12
12)/(AGF

-tt
ff    

 :شوديمزير محاسبه  صورتبه 3tو تقاضای بار در سال 

(0) )(

23
23AGF

-tt
ff   

بار در متون موجود  سازیمدلی رشد توضيح داده شده در اين بخش تنها برای روشن کردن نحوه برخورد با هامدل
موجود را بر  رفتاری یهاتيواقعکه بتوان برخي –ساختارهای ديگری  تواننديمی مبتني بر رشد هامدل. لكن، اندشده ارايه

ل قاضای بار حداقدر صورت در دسترس بودن اطالعات ت توانيموجود دارند. برای مثال،  -بهتر توضيح داد هاآناساس 
لوگيری کرد. ج کنترل نشدهی رشد لجستيكي استفاده کرد، تا با استفاده از آن از رشدهای هامدلبرای سه سال مختلف، از 

 آن برای برآورد جمعيت یريکارگبهاز  یانمونهات آمده است و قبلي مطالع یهابخشی رشد در هامدلتوضيح اين نوع 
 شده است.   ارايهدر افق بلندمدت 

 یاچندمرحلههای مدل  -7-7-1-7

رای ب ييهاتالشيا حداقل پيشرو در بخش برآورد تقاضای مسافر، همواره  گير وچشم یهاشرفتيپبا توجه به 
و برآورد تقاضای کاال صورت گرفته  سازیمدلشده برای تقاضای مسافر برای استفاده در  ارايه یهاروش یسازمعادل
 یامرحله -ی معروف چهارهامدلتقاضای مسافر را  سازیمدل یهاروش نيترمتداولپرکاربردترين و  ازآنجاکهاست. 

 ت. استفاده فراواني شده اس سازیمدل، در بخش کاال نيز از اين نوع دهنديمتشكيل 

                                                                                                                                                                      
1 Linear Growth 

7 Compound Growth 

6 Accurate Autoregressive 
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که در اين شكل ديده  طورهماننشان داده شده است.  79-7شكل  کاال در یامرحله-چهار سازیمدلروند متداول 
اد ی ايجهامدل( شوند. برای ساخت سازیمدلمقادير توليد و جذب کاال برآورد ) ستيبايم، در مرحله نخست، شوديم

ترافيكي در سطح محدوده مورد مطالعه صورت پذيرد. سپس، با استفاده از  یندبهيناح)توليد و جذب( بار ابتدا نياز است 
د/ ی مناسبي برای برآورد ميزان بار توليهامدل توانيم موردنيازمقادير مشاهده شده توليد و جذب بار و متغيرهای مستقل 

 اغالنپارامترهای جمعيتي، تعداد شبه نواحي ترافيكي ساخت. متغيرهای مستقل مورد استفاده عمدتاً شامل  جذب شده از/
. شوديمی توزيع سفر از مدل جاذبه استفاده هامدلی توزيع کاال نيز معموالً مانند هامدل. در است هایکاربرو مساحت انواع 

عمدتاً به دليل تفاوت در خصوصيات  هاتفاوتوجود دارد. اين  ييهاتفاوتاخت مدل انتخاب وسيله، ساما، در مورد 
ايد مشخصات وی است و ب« فرستنده بار»نوع وسيله  کنندهانتخاببدين معني که  ؛نديآيموجود ه نوع وسيله ب کنندهبانتخا

گر متفاوت و يفرستنده بار در حد يك ناحيه ترافيكي از يكد یهاشرکتمشخصات همه  کهازآنجاييو مدنظر قرار گيرد 
. البته، شوديمتفكيك سفر استفاده  مدل عنوانبهی لوجيت( هامدل یجابهاست، معموالً از ضرايب ثابتي ) دسترسرقابليغ

ی لوجيت )يا هر نوع مدل انتخاب هامدلهمچنان از  توانيمباشد  مدنظرهرگاه يك يا چند شرکت/کارخانه فرستنده بار 
 گسسته ديگری( استفاده کرد.

 

 
 

 کاال یامرحله-چهار سازیمدلروند متداول  -74-7شکل 
 

رفت. مبنا به کار گ-وسيله صورتبهمبنا و هم -کاال صورتبههم  توانيمرا  یامرحله-چندی هامدلاست که  ذکرقابل
به  و بنابراين، نيازی وع خاص کاال مشخص استمبنا، در ابتدا سهم هر وسيله در جابجايي يك يا چند ن-در نوع وسيله

وليد ل ايجاد )تو تنها شامل مراح نامنديم یامرحله-سهی هامدلرا  هامدلساخت مدل برای تفكيك وسيله نخواهد بود. اين 
 سفر هستند. صيتخصو جذب(، توزيع و 

از مراحل قبل به تفكيك انواع وسايل نقليه در کنار ماتريس  آمدهدستبهدر مرحله تخصيص سفر، ماتريس سفرهای 
( تخصيص 7و ايستا 3یادسته چند صورتبهی تقاضای مسافر به شبكه معابر )عمدتاً هامدلاز  آمدهدستبهسفر وسايل نقليه 

                                                                                                                                                                      
1 Multi-class 
7 Static 
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همسنگ سواری  ه ماتريس. بنابراين، نياز است ماتريس تبادل سفر وسايل نقليه باری با استفاده از ضرايبي بشونديمداده 
 .تبديل شوند

 تقاضای سفر یسازمعادلدر  ولي و مسافر در ظاهر بسيار مشابه استبار  یامرحله-چند سازیمدلهرچند، ساختار 
 حتماً نكات زير مدنظر باشد: ستيبايمنسبت به تقاضای کاال 

 «هدف سفر» جایبه« نوع بار»استفاده از  -
 «توليد/جذب» جایبه« /مقصدمبدأ» هایيسماتراستفاده از بردارها و  -
 حجم مسافر جایبهاستفاده از حجم کاال )نه تعداد وسيله(  -
 در ساخت مدل انتخاب وسيله « مسافر» جایبه« فرستنده بار» اتيبه خصوصتوجه  -

 .گيرنديمکه با وسايل نقليه باری صورت  يدهخدمتتوجه به سفرهای  -

رای مثال، . بگردديبرنم هایسازمدلبودن نوع  یامرحله-چهارديگری نيز وجود دارد که به  تيبااهمالبته، وجوه افتراق 
ي در سفرهای منطقي به نظر آيد، ول توانديمفرض ضريب سرنشين ميانگين برابر برای سفرهای رفت و بازگشت مسافری 

 کهيدرحال، کامالً خالي است روديمکه برای بارگيری به ناحيه توليد بار  یاهينقلنخواهد بود؛ زيرا، وسيله  گونهاينباری 
 پر باشد.      یتا حدوديا  کامالً و توانديمدر مسير تحويل بار به مقصد 

ع آن را مرتف توانينم یامرحله-چهارمتداول  یهایسازمدلديگری نيز وجود دارد که با  توجهقابلهمچنين، نكته 
 بودن سفرهای باری است که در بسياری از انواع کاالها ممكن است رخ دهد.  یارهيجزنو آن ساخت 

 مبتني بر فعاليت اقتصادیی هامدل  -7-7-1-6

، به دنبال برقراری ارتباط بين شونديمخروجي مكاني شناخته -ی ورودیهامدلی اقتصادی که اغلب با نام هامدل
حجم نياز خانوارها از هر نوع کاال، انتخاب محل زندگي  ستيبايمعوامل ايجاد تقاضا و عرضه هستند. در اين راستا، 

و  کاال، تغييرات کاربری زمين شدهتمام نهيهزبرای خريد کاال، حجم ممكن برای توليد،  هاآنخانوارها، قدرت اقتصادی 
به حجم تبادل هر  توانيم هایورودقرار گيرند. آنگاه بر اساس اين  مدنظرمدل  یهایورود عنوانبه ونقلحملامكانات 

ی ی مبتني بر فعاليت اقتصادهامدلفرايند کلي بكارگيری  71-7شكل  خروجي اصلي( پي برد. برای مثال، عنوانبهنوع کاال )
 .دهديمرا در سطح ايالتي نمايش 
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 ی مبتنی بر فعالیت اقتصادی را در سطح ایالتیهامدلفرایند کلی بکارگیری  -73-7شکل 

 

ان(، اقتصادی در سطوح اياالتي )چند است استيسبرای برآوردهای کالن و کاربردهای  هامدلاست که اين نوع  ذکرقابل
 . اندنداشتهشهری -و کاربرد درون قرارگرفتهمورد استفاده  يالمللنيبيا  ملي و

 مستقيمی هامدل -7-7-1-0

ر آن است ، سعي بهامدل. در اين دسته از نديآيم حساببهی مستقيم خود نوعي مدل مبتني بر فعاليت اقتصادی هامدل
به  افتهيصيخصتمقدار سفرهای  تقاضا بر تأثيرتا با بكارگيری پارامترهای اقتصادی و عرضه در کنار متغيرهای تقاضا، 

 توجهقابلكته در مدل ديده شود. ن زمانهم صورتبهبر تقاضا(  افتهيصيتخصاحجام  تأثيرمتقابل آن )يعني،  تأثيرو  هاکمان
گذشته در سطوح  یهادههمعموالً در  هامدلقرار گيرد اين است که اين  مدنظری مستقيم هامدلدر مورد  ستيبايمکه 

صاً در )مخصو شدهچاپ یهانامهدست يا و هاکتاباز  كيچيهو در  اندقرارگرفتههمفزون مورد استفاده  صورتبهکالن و 
 شهری )چه مسافر و چه کاال( توصيه نشده است. یهایسازمدلمدلي مناسب برای بكارگيری در  عنوانبهاخير(،  یهاسال

 هلجستيك طراحي شبكی هامدل -7-7-1-5

ن و يا بيشينه کردن فوايد هستند. اي هانهيهزجهت کمينه کردن  ونقلحمل یزيربرنامهی لوجستيك به دنبال هامدل
 استراتژيك و بلندمدت را در یهابرنامهبهينه يا ايجاد  یبرداربهرهبا مقاصد  هایزيربرنامهانواع بازه وسيعي از  هامدل

کاال در سطح يك يا چند انبار، مرکز توزيع، کارخانه و شرکت ايجاد  بهبود توزيع منظوربهها معموالً . اين مدلرنديگيبرم
ها در مراحل مختلف تعيين توزيع بار، تفكيك وسيله و کاربرد دارند. شايد بتوان از اين مدل 3غيرهمفزون صورتبهشده و 

استفاده کرد  -ديآيم حساببهون موضوع همفز که در اين -تخصيص مسيرها به وسايل نقليه حتي در سطح نواحي ترافيكي
 معمول نيست. یسازنهيبههای ولي در مرحله توليد و جذب، کاربرد مدل

                                                                                                                                                                      
1 Disaggregate 
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فت که گ توانينم، زيرا شودينمها برای برآورد تقاضا استفاده از سوی ديگر، بايد در نظر داشت که از اين نوع مدل
 است، بلكه هريك رفتاری دارند که مدل مناسب هانهيهزتای کمينه شدن کاال در راس ونقلحملرفتار تمام اجزاء سيستم 

ه از چنين يك از مطالعات مشاباست که در هيچ روازاينکند.  یسازهيشبيا  بايد بتواند آن رفتار را بازسازی و شدهانتخاب
هايي نيز معموالً چنين مدل ونقلحمل یزيربرنامه یافزارهانرمهايي برای برآورد تقاضا استفاده نشده است. همچنين، مدل

 .اندنكردهرا پشتيباني 

 بار سازیمدل هایروشبررسی نقاط ضعف و قوت انواع  -7-7-7

. دهديم ارايهدر بخش قبل را  شدهبيان سازیمدل یهاروشاز خصوصيات انواع رويكردها و  یاخالصه 79-7جدول 
 و جنبه الزامي ندارد. برای مثال، هرچند اندشده ارايهها است که اين خصوصيات بر اساس کاربردهای متداول مدل گفتني

تفاده ار اسپخش ب یهاشرکت یبرداربهرهعمليات  یسازنهيبهعموماً در کاربردهای  لجستيك طراحي شبكههای که از مدل
ه در اين ک طورهماننيز در عمل بكار گرفت.  یسازنهيبهبا  زمانهمشده است، ولي ممكن است بتوان آن را برای برآورد 

 .اندشدهشهری استفاده -های مستقيم اکثراً برای برآوردهای همفزون و برونمدل شوديمجدول ديده 
 

 بار ونقلحملی هامدلخصوصیات کلی انواع  -79-7جدول 
 خصوصيات مدل

 
 سازیمدلنوع 

 سازیمدلهدف از  سطح بكارگيری ميزان جزيي نگری طول مسافت جابجايي کاال

 همفزون غيرهمفزون کوتاه بلند
 استاني 

 ای()منطقه
 شهریدرون

 یسازنهيبه
 یبرداربهره

 برآورد
 تقاضا

         رشدهای مبتني بر مدل

         یاچندمرحلهی هامدل

         بر فعاليت اقتصادی های مبتنيمدل

         های مستقيممدل

         های لجستيك طراحي شبكهمدل

 

 هاکمانبه  تقاضا بر مقدار سفرهای تخصيص يافته تأثيرکه  کننديمرا به مدلي اطالق « مدل مستقيم»معموالً لفظ همچنين 
های ها )مدلدر مدل ديده شود. اين مدل زمانهم صورتبهاحجام تخصيص يافته بر تقاضا(  تأثيرمتقابل آن )يعني،  تأثيرو 

ی ين تقاضاهای مناسبي برای تخمبرآورده کنند و به همين دليل مدل توانندينمرا  3خالصه( عموماً اصل تعادل واردراپ
 .رونديمبه کار  یشهربرونند و بيشتر برای برآورد سفرهای يستن یشهردرون ونقلحملسفر در 

 دهديمتقاضای بار چه در بخش تئوری و چه در بخش کاربردی نشان  سازیمدلاز سوی ديگر، مرور ادبيات مربوط به 
ن ، بكارگيری اينيهمچنآن است.  یامرحله-چندشهری نوع -برای تقاضای بار درون شدهرفتهيپذکه روش متداول و 

 است. ريپذامكان ونقلحمل یزيربرنامهتجاری  یافزارهانرمها تقريباً در تمامي مدل

 های استفاده شده در شهرهای داخلی بررسی انواع مدل -7-7-1

صورت پذيرفته است. اکثر اين مطالعات  یشهردرونتقاضای بار  سازیمدلداخلي در زمينه  تعداد محدودی مطالعه
 یهاازهدروميداني تنها در  یهابرداشت هاآنترافيك شهرها بوده است، که در  ونقلحملبخشي از مطالعات جامع  عنوانبه

                                                                                                                                                                      
 
 
1 Wardrop Principle  
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 های رشد افزاينده برای برآوردمغفول مانده است. در مطالعات مذکور، معموالً از مدل یشهردرونشهر صورت گرفته و بار 
 ( استفاده شده است.یشهردرون)و نه  یادروازهتقاضای بار 

 سامانه طرح»را مدنظر قرار داده است، مطالعات  یشهردرونبار  ونقلحملخاص موضوع  طوربهيكي از مطالعاتي که 

 شهر به مختلف نقاط از کاال جابجايي به کالن نگرش مطالعه، اين . هدف[22] است« قزوين شهر سطح در کاال جابجايي

 عمل به جلوگيری شهر درون به باری نقليه وسايل و هاونيکام یرضروريغ ورود از که است ييهاحلراه ارايه و قزوين

 بار،تره و ميوه هایدانيم مانند کاال عيباز توز مراکز بار، جذب و توليد عمده نقاط شناسايي با مطالعه، در اين آيد.

 ساختماني، مصالح فروش فروشان، صنفآهن صنف مانند کاال توزيع در مهم معابر شهری، انبارهای و خشكبار هایدانيم

هستند.  ترافيك مشكل دچار کاال حمل دليل که به است پرداخته معابری معرفي به ،سازانكيموزائ و سازانپنجره و در
 حمل هایبارنامه صدور آمار مقصد کاال، -مبدأ طرح آمار مانند بار زمينه در موجود اطالعات و آمار از استفاده سپس، با

 زنجان،-قزوين آزادراه کرج،-قزوين جاده کرج،-قزوين آزادراه محورهای تحليل به ريلي بخش کاالی حمل آمار و کاال

 پيشنهادهايي ضعف و قوت نقاط شناسايي با و پرداخته زهرانييبو -محور قزوين و رشت-قزوين محور زنجان،-قزوين جاده

کاالی  توزيع بهينه سيستم و عمومي انبارهای سيستم مورد در مطالعه اين در شده پيشنهاد است. راهكارهای کرده ارايه
 شهر و ترافيك ونقلحمل ساماندهي مطالعات مقصد -مبدأ اطالعات از استفاده با مطالعه اين در است. همچنين، شهری

 به توجه با مطالعه، اين از ديگری است. در بخش شده معين بارگيری و تخليه زماني ممنوعيت برای ایمحدوده قزوين،

 مناطقي همچنين و بارهاوانت اعزام و مديريت هایگاهيپا عنوانبه ييهامحل گرفته، صورت بازديدها و شهر تفصيلي طرح

 است. شده معرفي بارگيری توقف، تخليه و برای خيابان حاشيه در
مطالعات طرح »قرار داده است، مطالعات  مدنظررا  یشهردرونبار  ونقلحملمشخص موضوع  طوربهمطالعه ديگری که 

-چهار) یامرحله-سه سازیمدل. در اين مطالعه، از [23] است« شهر مقدس مشهد یشهردرونکاالی  ونقلحملجامع 
ناژ بار به تفكيك وسيله نقليه و بدون توجه به نوع و ت هایسازمدلکه  صورتبدينمبنا( استفاده شده است.  -وسيله یامرحله

های ناحيه ترافيكي تقسيم شده، و مدل 67. محدوده مورد مطالعه )شامل شهر مشهد و نواحي خارجي آن( به اندگرفتهصورت 
در اين  کاررفتههب. متغيرهای اصلي مستقل اندشدهگرسيون خطي ساخته توليد و جذب سفر در سطح اين نواحي با استفاده از ر

 يوجخر ترينمهم. همچنين، در مرحله توزيع سفر، از مدل جاذبه استفاده شده است. اندبودهها جمعيت و تعداد شاغالن مدل
 .دهنديم تشكيل« پايانه بار يابيمكان»و « مكاني و زماني عبور وسايل نقليه باری یهاتيمحدودايجاد »مطالعات مذکور را 

شهری کاال پرداخته -بار درون سازیمدلخاص به مبحث  طوربهشهر قزوين، ترافيك  ونقلحملر مطالعات جامع د
استفاده شده  یامرحله-چهاربه پايان رسيده است و در آن از يك ساختار  1606مطالعات در سال  . اين[24] شده است

مبنا بكار رفته است، در مطالعات مجموعه شهری قزوين  -مطالعات مشهد، که در آن رويكرد وسيله برخالفاست. 
مبنا داشته است. کاالها به سه گروه )مواد خوراکي، مصالح ساختماني، و لوازم و تجهيزات و ساير(  -رويكردی کاال

 116های رگرسيون خطي توليد و جذب در حد نواحي ترافيكي االها مدلشده و برای هر يك از اين دسته ک یبندميتقس
تايي ساخته شده است. در مرحله توزيع سفر، از مدل جاذبه و در مرحله تفكيك سفر از ضرايب سال پايه استفاده شده است. 

ر سال پايه د شدهمشاهدهرايب ، برای تبديل تناژ بار، از ضدرنهايتاز وانت، کاميونت و کاميون.  اندعبارتمدهای جابجايي 
 .اندشدهورودی به مرحله تخصيص ترافيك منظور  یهاسيماتر عنوانبهنقليه تبديل شده و  لهيوسبه

 ونقلحملدر مطالعات جامع و به اتمام رسيد  1606که در سال ترافيك شهر بجنورد  ونقلحملدر مطالعات جامع 
ردی رويك ،توسط بخشي از تيم کارشناسي پروژه حاضر انجام شده به اتمام رسيد و 1600در سال  گرگان کهترافيك شهر 

است. يعني، تعداد نواحي ترافيكي باری منطبق بر نواحي مسافری بوده و از ساختار  کاررفتهبهمشابه مطالعات شهر قزوين 
 مبنا استفاده شده است.-کاال یامرحلهچهار 
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 استفاده شده در شهرهای خارجی در صورت وجود مطالعات مشخص مرتبطهای بررسی انواع مدل -7-7-0

-7-1کاال مبنا استفاده شده که جزييات آن در بخش  یامرحلهدر مطالعات شهرهای خارجي عموماً از رويكرد چهار 
 قرار گرفت. مورداشارهشرح خدمات  7-1

 ذینفعان شناسایی شده بار از دیدگاه ونقلحملشناسایی مسایل و مشکالت موجود در زمینه  -7-1

 طح شهر اصفهان در اين بخش انجامجابجايي کاال در س و مسايل هايژگيو ،شناخت سيمای عموميبررسي و  منظوربه
ر قرار گرفت. در فرآيند مصاحبه تمرکز ب مدنظر باردر حوزه جابجايي  مؤثرنفع و های ذیمصاحبه و پرسشگری از گروه

 اخذ نظرات از مديران بوده است. 

 ربطیذمصاحبه و نظرخواهی از مسئولین و کارشناسان  -7-1-3

از مديران و کارشناسان نهادهای مختلف  76/96/05در جلسه مشترک مورخ  که نابخشي از نتايج مصاحبه با مدير
جداگانه که در بخش بعدی به آن اشاره شده است، نظرات  هایفرمدر است.  بود، در گزارش مرحله اول ارايه شده اخذشده

بعدی  یهابخشاست. خالصه اين نظرات در  شدهآوریجمعبار  ونقلحملو پيشنهادهای مسئولين و کارشناسان در زمينه 
 ارايه شده است.

 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه شهریاولیه مشکالت در حوزه حمل بار درون شناسایی -7-1-7

. شوديمانجام  یاخوشه یريگنمونهبار در سطح شهر از ديدگاه ساکنان، يك  ونقلحملبرای شناخت وضعيت کلي 
 هاینهيهز کرده است. به نظر مورگان، ارايهجامعه آماری  يكتعداد نمونه از  يينبرای تعرا  70-7جدول  مورگان

( کارشناسان و 7( شهروندان، 1انجام شده شامل  یبندخوشه منافع آن است. از شيب ،نمونه 999 از شيببرای  بردارینمونه
اين بخش، ميزان نمونه موردنياز در  ( رانندگان خودروهای باری است. در ادامه0 باربری، و یهاشرکت( 6مديران شهری، 

 بيان خواهد شد.  نفعانیذهر خوشه محاسبه خواهد شد؛ سپس مشكالت اوليه شناسايي شده توسط هريك از گروه 
 

 جدول مورگان برای تعیین تعداد نمونه -74-7جدول 

 بعد نمونه
 اندازه

 جامعه آماری
 بعد نمونه

 اندازه
 جامعه آماری

 بعد نمونه
 اندازه

 جامعه آماری
 بعد نمونه

 اندازه
 جامعه آماری

 بعد نمونه
 اندازه

 جامعه آماری
669 7999 739 999 137 799 99 199 19 19 
601 6999 735 959 135 709 93 119 10 15 
603 6599 730 099 130 699 07 179 10 79 
651 0999 700 059 105 679 00 169 70 75 
650 0599 709 1999 191 609 196 109 79 69 
650 5999 795 1199 193 639 199 159 67 65 
631 3999 701 1799 101 699 116 139 63 09 
630 0999 700 1699 103 099 119 109 09 05 
630 9999 697 1099 791 079 176 199 00 59 
639 0999 693 1599 795 009 170 109 09 55 
609 19999 619 1399 719 039 167 799 57 39 
605 15999 616 1099 701 099 163 719 53 35 
600 79999 610 1999 710 599 109 779 50 09 
600 69999 679 1099 773 559 100 769 36 05 
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 بعد نمونه
 اندازه

 جامعه آماری
 بعد نمونه

 اندازه
 جامعه آماری

 بعد نمونه
 اندازه

 جامعه آماری
 بعد نمونه

 اندازه
 جامعه آماری

 بعد نمونه
 اندازه

 جامعه آماری
699 09999 677 7999 760 399 109 709 33 99 
691 59999 670 7799 707 359 157 759 09 95 
697 05999 661 7099 709 099 155 739 06 09 
690 199999 665 7399 750 059 150 709 03 05 

 مسئولين و کارشناسان شهری -7-6-7-1

 69-7جدول . شوديمطراحي شده برای اخذ نظرات کارشناسان و مديران شهری مشاهده  پرسشنامه 77-7شكل در 
افراد،  ينا یهاتجربهو  ينظرات کارشناس يتاهم يلبه دل .دهديمرا نشان رای توزيع پرسشنامه ب فهرست نهادهای هدف

تايي برای نظرسنجي از  99به اين منظور حجم نمونه که بيشترين تعداد اين افراد محترم در نظر گرفته شود.  شوديم يشنهادپ
خش در اين ب آمدهدستبه، اطالعات هافرمبا توجه به دريافت بخشي از  شود.کارشناسان و مديران شهری پيشنهاد مي

 در همين جدول مشخص شده است.، 69-7جدول در  شدهبياندريافت شده از نهادهای  هایفرمبررسي خواهد شد. 
 %07دارای مدرک ليسانس،  هاآناز  %06است که در اين ميان،  آمدهدستبهفرم از نهادهای مختلف  39 تعداد

تشريحي  و یانهيچندگز یهاپرسش پاسخ. در ادامه به بررسي اندبودهدارای مدرک ديپلم و مابقي دکتری  %19، سانسيلفوق
 .شوديمپرداخته 
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 نمونه فرم پرسشگری از کارشناسان و مدیران شهری -77-7شکل 
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 موردنیاز برای هر نهاد هایفرمفهرست نهادهای هدف پرسشنامه و تعداد  -14-7جدول 

 نهاد رديف
 تعداد فرم

 دريافت فرم
 يافتيرد موردنياز

   7 شهرداری اصفهان 1
  7 0 و ترافيك شهرداری اصفهان ونقلحملمعاونت  7
  7 6 معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان 6

 1 3 شهرداری اصفهان یهامعاونتساير  0
 

 )مالي و اداری(
  5 0 شهریدرونبار و کاالی  ونقلحملسازمان مديريت  5
   7 نفتيهای شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده 3
  7 7 امور اصناف -سازمان صنعت، معدن و تجارت 0
   7 فرماندهي انتظامي 9
   7 پليس راهور 0

  7 7 رانياتوبوسسازمان  19
  1 7 سازمان تاکسيراني 11
  1 7 استان زيستمحيطاداره کل  17
   7 اداره کل آب و فاضالب 16
 فرم( 6)استفاده از    0 7 شرکت توزيع نيروی برق 10
   7 نظام مهندسي استان 15
  7 7 اداره گاز 13
  1 7 نشانيآتشسازمان  10
 فرم( 7)استفاده از   10 7 اداره کل پست 19
  6 7 هاو پايانه ونقلحملاداره کل  10
   7 اداره کل راه و شهرسازی 79
  1 6 شورای شهر 71

 3 15 مناطق شهرداری 77
 

 (10و  19 ،0 ،3، 6، 7)منطقه 
  1 7 اداره کل مخابرات 76
   7 و مرکز مديريت بحران رعامليغسازمان پدافند  70
 فرم( 7)استفاده از   0 7 های صنعتي استان اصفهانسازمان صنايع کوچك و شرکت شهرک 75
   7 هانالمللي شهيد بهشتي اصفمعاونت خدمات فرودگاهي فرودگاه بين 73
   7 آهنراهاداره کل  70
   7 شرکت انبارهای عمومي و خدمات گمرک 79
  7 7 اداره کل جهاد کشاورزی 70

 فرم 03استفاده از  39 91 جمع

 

موضوع اين  .شوديمدر ابتدای اين بخش به دو سوال تشريحي )پاسخ باز( پرسيده شده از کارشناسان و کارمندان اشاره 
 از: اندعبارتدو پرسش، بيان مشكالت و راهكارهای مناسب است. اين دو پرسش 

 .ديوار نام ببراصفهان را فهرست یشهرونقل بار درونمشكالت حمل نيترياصل -
 .دييمان انيوار باصفهان را فهرست یشهرونقل بار درونحمل تيخود در ارتباط با بهبود وضع یشنهادهايپ -
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كالت مشاست که  گفتني. شوديمو راهكارهای ارايه شده اشاره  شدهبيانبه مشكالت  وارفهرست صورتبهدر ادامه 
 .اندشده، در اينجا ارايه اندبودهو راهكارهايي که دارای بيشترين فراواني 

 

 توسط کارمندان و کارشناسان محترم شدهبیانمشکالت  -13-7جدول 

 درصد فراواني مشكالت رديف

 19 و هماهنگي تمامي نهادها عدم وجود متولي جهت ساماندهي و نظارت 1

 0 عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری 7

 9 معين نبودن کرايه حمل بار 6

 0 مناسب برای بارگيری و باراندازیفضای کمبود  0

 0 و يا نبود آن قوانين جابجايي بارشفاف نبودن  5

 0 هوشمند جهت جلوگيری از مراجعه حضوری یهاسامانهعدم استفاده جامع از  3

 3 باال ونقلحملبا توجه به  مشكالت ترافيكيافزايش  0

 3 هاشرکتبار و  ونقلحملعدم ساماندهي مناسب  9

 3 در ناوگان باری وجود خودروهای فرسوده 0

 0 ساعت مشخص جهت باربری در طول روزنداشتن  19

 0 عدم وجود بانك اطالعاتي 11

 6 عدم اطمينان به خودروهای باری 17

 6 ناشي از خودروهای باری يطيمحستيزمشكالت  16

 6 و معابر قديمي و باريك هاکوچهمحدوديت تردد در  10

 7 حمل بار زياد و غيرمجاز توسط خودروها 15

 7 قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط رانندگانعدم رعايت  13

 7 عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا 10

 90 جمع

 

ساير مسائل و مشكالتي که توسط کارمندان و کارشناسان به آن اشاره شده است، شامل موارد زير است )درصد فراواني 
 اين موارد کمتر از يك درصد است(:

 يليصفبيني مناسب در طرح تپيشعدم  -
 ياهال یو مشكالت آن برا يو جذب بار در مناطق مسكون ديتول یهامكان وجود -
 غيررسمي بار( یهاپاتوق)مانند  بارهاوانت يسامانده عدم -
 كيدر نقاط پرترافبزرگ  ديمراکز خر وجود -
 بار وزهحدر  یشهردار يبخشسامان اتيو پست با عمل هاهياتحاد یمواز عملكرد -
 كيالكترون یدهاياستفاده از خر عدم -
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 توسط کارمندان و کارشناسان محترم شدهبیانراهکارهای  -17-7جدول 

 درصد فراواني راهكار رديف

 10 یبرداربهرهو  يرساناطالعهوشمند جهت  یهایفناورانواع استفاده از  1

 17 کرايه برای سطح شهرو تعيين روش محاسبه  کرايهنظارت بر  7

 17 باری نوسازی ناوگان 6

 11 مختلف یهانهيزمکاال در  ونقلحملبرای  ايجاد قوانين مناسب 0

 9 برای جابجايي کاال اوج ريغ یهازماناستفاده از  5

 9 و رانندگان هاشرکتنظارت بر عملكرد  3

 3 شهر یمرزنواحي در  یبرای ناوگان بارمناسب  یهاتوقفگاه يابيمكان 0

 5 بار ونقلحمل يو سامانده یزيربرنامه 9

 5 بار ونقلحملمربوط به  یهادستگاههماهنگي بين  0

 6 جامع رسيدگي به شكايات از طريق سامانهايجاد امكان  19

 6 بارهاکردن بيمه  11

 6 رانندگانبيمه فراهم کردن امكان  17

 6 گسترش خريد اينترنتي در شهر 16

 7 هاپاتوقاندهي خودروهای پراکنده يا سام 10

 7 ايجاد بانك اطالعات بار 15

 7 الكتريكي یهابارنامهصدور  13

 7 بار یهاشرکتبه شهروندان در مورد قوانين و  يرساناطالع 10

 7 مرکزی شهر استفاده از خودروهای سبك و يا برقي در محدوده 19

 199 جمع کل

 

)پاسخ بسته(، پنج سوال مدنظر بوده است که از کارشناسان و کارمندان خواسته شده  یانهيچندگز یهاپرسشدر بخش 
 هارسشپپاسخ بدهند. اين « دانمينمخيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم، خير و » صورتبه هاپرسشاست تا به اين 

 از: اندعبارت
 ؟است افتهيتوسعه يکاف اندازهبهکاال  عيسر ليو تحو كيالكترون ديدر شهر اصفهان خدمات خر ايآ -1

 دارد؟ خوانيشهر اصفهان هم اتيبا خصوص ینوع ناوگان بار يکلطوربه ايآ -7

 شود؟يکنترل و نظارت م يخوببهموجود در مورد حمل بار در شهر اصفهان  نيقوان ايآ -6

 بار دارند؟ ييدر جابجا يعملكرد مناسب یباربر یهاشرکت ايآ -0

 در سطح شهر اصفهان مناسب است؟ یبار یهاها و باراندازها و پاتوقتوقفگاه يتعداد و پراکندگ ايآ -5

. اندکردهپاسخ متوسط ارايه  %61، )کم، خيلي کم و خير( پاسخ منفي %30کارشناسان و کارمندان در پاسخ به سوال اول، 
 نشان داده شده است. 76-7شكل نتيجه اين پاسخ در 
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 ای شماره یک )خرید الکترونیک(پاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گزینه -71-7شکل 

 

 خوانيشهر اصفهان هم اتيبا خصوص ینوع ناوگان بار طورکليبه ايآو کارمندان در پاسخ به سوال دوم )کارشناسان 
که در کل پاسخ منفي بار بيشتری دارد.  اندکردهپاسخ متوسط ارايه  %09، )کم، خيلي کم و خير( پاسخ منفي %59(، دارد

 نشان داده شده است. 70-7شكل نتيجه اين پاسخ در 
 

 
 ای شماره دو )همخوانی نوع ناوگان با ویژگی شهر(پاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گزینه -70-7شکل 

 

نترل و ک خوبيبهموجود در مورد حمل بار در شهر اصفهان  نيقوان ايآپاسخ به سوال سوم )کارشناسان و کارمندان در 
که در کل پاسخ منفي بار  اندکردهپاسخ متوسط ارايه  %70، )کم، خيلي کم و خير( پاسخ منفي %30(، شودينظارت م

 نشان داده شده است. 75-7شكل بيشتری دارد. نتيجه اين پاسخ در 
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 ای شماره سه )کنترل و نظارت قوانین(پاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گزینه -75-7شکل 

 

 %59(، ندبار دار ييدر جابجا يعملكرد مناسب یباربر یهاشرکت ايآ)کارشناسان و کارمندان در پاسخ به سوال چهارم 
 نشان داده شده است. 73-7شكل . نتيجه اين پاسخ در اندکردهپاسخ متوسط ارايه  %06پاسخ منفي )کم، خيلي کم و خير(، 

 

 
 های باربری(ای شماره چهار )عملکرد شرکتپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گزینه -76-7شکل 

 

در  یبار یاهها و باراندازها و پاتوقتوقفگاه يتعداد و پراکندگ ايآکارشناسان و کارمندان در پاسخ به سوال پنجم )
. نتيجه اين اندکردهپاسخ متوسط ارايه  %73پاسخ منفي )کم، خيلي کم و خير(،  %30(، سطح شهر اصفهان مناسب است

 نشان داده شده است. 70-7شكل پاسخ در 
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 ها(ای شماره پنج )تعداد و پراکندگی جایگاهپاسخ کارشناسان و کارمندان به پرسش گزینه -77-7شکل 

 باربری و رانندگان هایشرکت -7-6-7-7

پرسشنامه  70-7شكل و در  شهری رانندگان ناوگان باریهای طراحي شده برای اخذ نظرات پرسشنامه 79-7شكل در 
از  ينظرسنج منظوربه تايي 09حجم نمونه  66-7جدول با توجه به  .شوديممشاهده های باربری، شرکت مربوط به

شده  پيشنهاد بار ونقلحمل فعال در يهنقل يلهوس 099از رانندگان  يجننظرس 60-7جدول  های باربری و با توجه بهشرکت
 است.

 

 های باربریحجم نمونه پیشنهادی برای نظرسنجی از شرکت -11-7جدول 

 حجم پيشنهادی نمونه  کمينه جدول مورگان حجم جامعه

059 719 69 09 

 

 حجم نمونه پیشنهادی برای نظرسنجی از رانندگان وسایل نقلیه باری -10-7جدول 

 يشنهادی نمونهپ حجم جدول مورگان (تعداد) حجم جامعه
05،999 691 099 

 

کاربران،  نيترياصلکاربران سيستم است. يكي از  از نظراتبه مشكالت موجود، استفاده  بردن يپ یهاراهيكي از 
باربری دريافت نشده است، در  یهاشرکت هایفرمهمچنان  کهازآنجايي( هستند. هاشرکت) دهندگانخدماترانندگان و 

 .شوديمرانندگان پرداخته  یهادگاهيداين قسمت به 
ز ني یانهيچندگزمشخص  یهاسوالتشريحي،  صورتبهبرای بررسي مشكالت، عالوه بر گرفتن نظرات رانندگان 

 حتماً در نظرات رانندگان قرار داشته باشد. تا معيارهای مدنظر مشاور، شوديمپرسيده شده است. اين سواالت باعث 
نشان داده شده است. پس از انجام آمارگيری، تعداد  79-7شكل در باری  ونقلحملفرم پرسشگری از رانندگان محترم 

آن قابل استفاده است. در ابتدا به مشخصات رانندگان محترم )قسمت باالی فرم( اشاره  096آمد که  به دستفرم  010
. اين فرم دارای چهار بخش مشخصات راننده، مشخصات شوديمنظر بررسي های مدبه پرسش هاآنو پس از پاسخ  شوديم

 خالصه شده است. 65-7جدول و تشريحي است که در  یانهيچندگزهای وسيله نقليه، پرسش
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 نمونه فرم پرسشگری از رانندگان باری -79-7شکل 
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 های بارینمونه فرم پرسشگری از شرکت -74-7شکل 
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 های باری )ادامه(نمونه فرم پرسشگری از شرکت -14-7شکل 
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 خالصه اطالعات مندرج در فرم پرسشگری -15-7جدول 

 :مشخصات راننده

 ميزان تحصيالت -
 سن -
 سابقه فعاليت در بخش بار -
 اشتغال تيوضع -
 ساعات کار روزانه -
 مالكيت خودرو -
 شهر محل سكونت -

 :ایچندگزينه هایپرسش

 استفاده از معابر تيمحدود -
 یباربر یهاشرکت عملكرد -
 یبار یتعداد خودروها تيکفا -
 حمل بار هيکرا -
 هاتعداد توقفگاه تيکفا -
 يصنف یهاهياتحاد عملكرد -
 يخالمهينو  يتردد خال زانيم -
 سفارش بار یانتظار برا زانيم -
 رانندگان درآمد -

 :مشخصات وسيله نقليه

 سال ساخت -
 بودن يا نبودن آن دارمهيب -
 نوع سوخت -
 نوع خودرو -

 :تشريحي هایپرسش

 مشكالت موجود -
 پيشنهادها -
 معابر پرتردد -
 ربرای حمل با پر تقاضااصناف  -
 با تقاضای کم و زياد یهاماه -
 روش يافتن بار در شهر -

  

، نسبت است. طبق اين شكل شدهبياندرصد  صورتبهدر نظرسنجي  کنندهشرکت، تحصيالت رانندگان 61-7شكل در 
 67-7شكل ر مساوی است. د صورتبه( تقريباً سواديب)ابتدايي و  كليس ريزتعداد رانندگان در سه گروه ديپلم، سيكل و 

 60ساله هستند )ميانگين  09تا  69سني مختلف آورده شده است؛ بيشترين اين افراد بين  یهابازهنيز فراواني اين افراد در 
ساله )راننده وانت( بوده است. ميانگين سني افراد  06ترين فرد و مسنساله )راننده کاميونت(  79راننده  نيترجوانسال( که 

 سال است. 01، شوندهپرسش
 

 
 درصد صورتبهکننده در نظرسنجی رانندگان تحصیالت افراد شرکت -13-7شکل 
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 سن ازنظرشونده فراوانی رانندگان پرسش -17-7شکل 

 

نشان داده است. در  66-7شكل )وانت، کاميون، کاميونت و موتورسيكلت( در  هافرماز  آمدهدستبهدرصد نوع وسيله 
، کمترين دهآمدستبهعات نيز، سابقه فعاليت رانندگان وسايل مختلف در بخش بار آورده شده است. طبق اطال 60-7شكل 

 سال بوده است. 19، شوندهپرسشسن شروع به کار رانندگي در ميان افراد 
 

 
 پرسشگری هایفرمدرصد نوع وسیله نقلیه در  -11-7شکل 
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 بار ونقلحملسابقه فعالیت رانندگان در بخش  -10-7شکل 

 

هاست )خود اشتغال يا شرکتي(. در اين مورد اکثر ديگر در بخش مشخصات رانندگان، وضعيت اشتغال آن پرسش
. اما با استفاده از اندکردهبه خود اشتغال بودن، اشاره  هاآن %10و  اندکرده( از پاسخ به آن امتناع %00رانندگان )حدود 

متوجه  وانتيم؟(، دييفرمايمپرسش آخر بخش تشريحي )عموماً از چه روشي برای پيدا کردن بار در سطح شهر استفاده 
 د.آن اشاره خواهد ش اتيبه جزئبعدی  یهابخشباربری هستند که در  یهاشرکتشد که اکثر رانندگان وابسته به 

رانندگان  %05سواالتي است که از رانندگان محترم پرسيده شده است.  ازجملهمالكيت خودرو )مالك يا استيجاری( 
باقيمانده نيز از پاسخ به  %9. کردنديمبر روی خودروی شخص ديگری فعاليت  هاآن %13و  اندبودهمالك خودروی خود 

 نشان داده شده است. 65-7شكل در  هاپاسخ. توزيع اندکردهاين پرسش امتناع 
 

 
 درصد مالکیت خودروهای رانندگان بر حسب نوع خودرو -15-7شکل 
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ساکن  هاآن %16رانندگان ساکن شهر اصفهان و  %01های پرسيده شده است. شهر محل سكونت رانندگان نيز از پرسش
( از ساير شهرهای کشور هستند. در مورد بيمه خودرو نيز %13شهر اصفهان(. مابقي رانندگان ) جزبهاستان اصفهان هستند )

 .اندکردهنندگان از پاسخ به آن امتناع رانندگان دارای بيمه خودرو هستند و ساير را 01%
نشان داده شده است. سال ساخت خودرو نيز از رانندگان خواسته  63-7شكل نوع سوخت مصرفي انواع خودروها در 

سن خودرو به نوع خودرو مربوط  کهازآنجاييسن خودروها نشان داده شده است.  60-7شكل تا  60-7شكل شده و در 
 3مورد پرسشگری، کمتر از  یهاكلتيموتورسدر نمودارهای جداگانه نشان داده شده است. تمامي  هاآناست، هريك از 

 سال سن دارند.
 

 
 نوع سوخت بر حسب نوع خودروها -16-7شکل 

 

 
 های بررسی شدهسن کامیون -17-7شکل 
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 های بررسی شدهسن کامیونت -19-7شکل 

 

 
 های بررسی شدهسن وانت -14-7شکل 

 

بودن از  ناراضي ليبه دلدر قسمت مشخصات، سوالي تحت عنوان ساعت کار روزانه لحاظ شده است. بيشتر رانندگان 
دو  یاهفته»د مانن هاپاسخ. ساير انددادهو يا موارد مشابه پاسخ « کار نيست» صورتبه( به اين پرسش یباريبوضعيت بار )

ه نتايج اين پرسش ک رسديمنارضايتي رانندگان محترم، به نظر  ليبه دلاست که در کل  یباريبنيز نشان از همين مسئله « بار
 اندداده، ساعت کار روزانه افراد را طبق آنچه خود پاسخ 06-7شكل تا  09-7شكل ، حالبااينخيلي قطعي و درست نيست. 

 .دهديمدر طول روز نشان 
 

0

10

20

30

40

50

60

سال3تا  17تا 0 19تا 16 70تا 10 69تا 75 63تا 61 به باال60

ني
اوا

 فر
صد

در

سن خودرو

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

سال3تا  17تا 0 19تا 16 70تا 10 69تا 75 63تا 61

ني
اوا

 فر
صد

در

سن خودرو



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  47

 

 

 
 بارهاوانتساعت کار روزانه طبق پاسخ رانندگان  -04-7شکل 

 

 
 دارانساعت کار روزانه طبق پاسخ رانندگان کامیونت -03-7شکل 
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 دارانساعت کار روزانه طبق پاسخ رانندگان کامیون -07-7شکل 

 

 
 دارانساعت کار روزانه طبق پاسخ موتورسیکلت -01-7شکل 

 

يان شد، ب ترپيشکه  طورهمان. شوديم، پرداخته انددادهتشريحي پاسخ  صورتبهدر ادامه به سواالتي که رانندگان 
. دو پرسش مدنظر درباره مشكالت انددادهها پاسخ رانندگان خودروی سنگين بيشترين همكاری را داشته و به سوال

 از: اندعبارتبار  ونقلحمل
 .ببريد نام وارفهرست را اصفهان شهریدرون بار ونقلحمل مشكالت تريناصلي -
 ماييد.ن بيان واررا فهرست اصفهان شهریدرون بار ونقلحمل وضعيت بهبود با ارتباط در خود پيشنهادهای -

نوع مسايل و مشكالت و همچنين مسيرهای باری و کاالی جابجا شده برای هريك از انواع خودروها  کهازآنجايي
سي و ارايه جداگانه برر صورتبه)وانت، کاميونت، کاميون و موتورسيكلت( با يكديگر تفاوت دارد، هريك از اين موارد 

 شده است.
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س از خواسته شده است که پ اصفهان شهریدرون بار ونقلحمل مشكالت تريناصليدر اولين پرسش تشريحي، بيان 
 شد.  یبندطبقهمشكل  70مورد در قالب  007و تجميع مشكالت در يك قالب مشخص،  هافرمبررسي 

بعضي از موارد  کهازآنجايي. دهديمو درصد هريك را نشان  هاآنفراواني  همراه با شدهبيان، مشكالت 63-7جدول 
؛ البته ممكن است بعضي از اندشدهجداگانه مشخص  یبنددستهدر  هاآنمتعلق به نوع خودروی خاصي است، هريك از 

 حالت ممكن مدنظر بوده است. توضيح بعضي از نيتركينزدموارد در کالس خودروی ديگر نيز صادق باشد که در اينجا 
 موارد اين جدول در ادامه آورده شده است.

 

 توسط رانندگان محترم باری شدهبیانمشکالت  -16-7جدول 

 درصد تعداد شدهبيانمشكل  کالس خودرو رديف
1 

 وانت

 05 03 و محدوديت بيشتر برای حمل بار طرح زوج و فردوجود 
 70 57 بيمه رانندهمسئله عدم  7
 15 61 برای جابجايي بار )پاتوق( های آزادوجود ماشين 6
 11 76 برای باراندازی اینبود فضای پارک حاشيه 0
 5 11 در بارنامه توسط باربری شدهثبتعدم پرداخت کرايه  5

 344 731 جمع
3 

 ، وانت وکاميونت، کاميون
 موتورسيكلت

 03 00 کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری
 70 06 برای حمل بار تعرفه مشخصنبود  0
 70 60 سوخت و مسائل مربوط به آن 9
 6 0 هاعملكرد ضعيف باربری 0

 344 364 جمع
19 

 کاميونت و کاميون

 70 153 قاعدهو بي کميسيون زيادگرفتن 
 10 09 مناسب )مانند سرويس بهداشتي و نمازخانه( امكانات رفاهيعدم وجود  11
 16 05 پارکينگ نامناسب در پايانه 17
 19 59 نقش پررنگ دالل در بارگيری 16
 0 57 عدم رعايت نوبت برای بارگيری و باراندازی 10
 3 65 هاعدم نظارت به باربری 15
 3 60 عدم وجود سالن اعالم بار 13
 0 79 (وندشيم)مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل  عدالتي در توزيع باربي 10
 6 10 داخل شهرورود خودروهای باری به ممنوعيت  19
 7 16 هاآندزدی از خودروها در محل توقف  به خاطر عدم امنيت پايانه 10
 1 9 کارسختي عدم لحاظ شدن  79
 1 0 (هاشرکت)گاهي اجبار از سمت  عدم رعايت تناژ بار 71
 1 0 بازنشستگيباال بودن سن  77
 1 3 زياد بودن خودروی باری متقاضي به دليل زير قيمت بردن بار 76
 1 6 باراندازی در پايانهبرای بارگيری يا زمان انتظار زياد  70

 344 564 جمع
 - 407 جمع کل
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، نشان از جدی بودن مسئله دارد. با توجه به هاآنباال بودن درصد  به دليلمواردی وجود دارد که  63-7جدول در 
 اندتويم شدهيانبپرسشگری توسط رانندگان محترم نوشته شده است، شرح مختصری از مشكل  هایفرمتوضيحاتي که در 

 مفيد باشد.
 هانآ، به طرح زوج و فرد اشاره شده است که نداشتن طرح باعث کاهش بار بارهاوانتتوسط  شدهبياندر مشكالت 

. البته روند صدور مجوز برای خودروها بايد طي شود و طرح مذکور برای کاهش ترافيك مسيرهای مرکز شهر شوديم
ا و درنتيجه سختي باراندازی و ي یاهيحاش. نبود فضای پارک روديمشمار رانندگان به  یهادغدغهاست که خود يكي از 

و  شوديم. سد معبر باعث نارضايتي شهروندان، مشكالت ترافيكي بارهاستوانتتوسط  شدهبيانسد معبر از ديگر مشكل 
ان است توسط رانندگ شدهبيانجريمه پليس را برای خودروی باری به دنبال خواهد داشت. جريمه پليس نيز از مشكالت 

رفتار راننده بوده است و درنتيجه در بخش مشكالت به آن اشاره نشده است )مشكلي  به دليلکه البته جريمه صادره 
 بار ارتباط دارد(. ونقلحملغيرمنطقي و البته غيرمستقيم به 

است. کمبود بار  شدهبيانحامل بار  یهالهيوس( توسط انواع 0تا  3)موارد  63-7جدول در  شدهبيانتقريباً چهار مشكل 
ل بار توسط ، حمکننديمکه بعضي از رانندگان بيان  گونهآنعدم پخش بار در شهر باشد و  به دليل توانديمو تردد خالي 

 کاسته است. هاآنظرفيت بار  نيز از هااتوبوس
نبود تعرفه مشخص، هم برای خودروهای سنگين و هم سبك وجود داشته است. تعرفه مشخص شامل حق کميسيون و 

بار خواهد شد و از  ونقلحمل یسازكسانيحق راننده در جابجايي بار است. وجود تعرفه مشخص در کل شهر باعث 
 را خواهد گرفت. هاسوءاستفادهو احياناً  هايتينارضا

( گويا وضعيت هاونتيکام)کاميون و  19به حق کميسون اشاره شد ولي در مورد شماره  0گرچه در مورد شماره 
و برای فرار  اندکردهعنوان  %39و گاهي آن را تا  اندبودهکميسيون به گونه ديگری است و تمامي رانندگان از آن ناراضي 

 نيز تعلق دارد. هاكلتيموتورسبه  0. حق کميسيون اشاره شده در بند اندشدهار ، مجبور به قبول حمل بیباريباز 
توزيع  03-7شكل تا  00-7شكل مشخص است و نياز به توضيح بيشتر ندارد. در  63-7جدول در  شدهبيانساير موارد 

 نشان داده شده است. شدهبيانمشكالت 
 

 
 مراجعه شود( 16-7جدول )به  بارهاوانتتوسط اکثر  شدهبیانمشکالت  -00-7شکل 
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05%
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70%
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 مراجعه شود( 16-7جدول توسط اکثر رانندگان خودروهای باری سنگین )به  شدهبیانمشکالت  -05-7شکل 

 

 
 مراجعه شود( 16-7جدول توسط اکثر رانندگان )به  شدهبیانمشکالت  -06-7شکل 

 

خواسته  فهاناص شهریدرون بار ونقلحمل وضعيت بهبود با ارتباط در رانندگان پيشنهادهایدر دومين پرسش تشريحي، 
بر  هانآخواهند بود و پيشنهادهای  اندکردهشده است. قاعدتاً رانندگان به فكر حل مشكالتي که در پرسش قبل مطرح 

 پيشنهادهای رانندگان ارائه شده است. 60-7جدول همان اساس است. در 
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 پیشنهادهای دریافت شده از رانندگان خودروهای باری -17-7جدول 

 درصد فراواني مشكل دسته خودرو رديف

1 

 کاميون و کاميونت

 70 199 باربری یهاانهيپانظارت بر 

 19 31 اعالم بارو  يدهنوبتايجاد سيستم  7

 15 56 هاانهيپامناسب در  احداث پارکينگ 6

 17 07 مناسب )استراحتگاه، نمازخانه و سرويس بهداشتي( امكانات رفاهيايجاد  0

 11 60 و اجرای آن کميسيونميزان نظارت بر  5

 3 79 در امور باری حذف دالل 3

 5 10 برای حمل بار تعيين تعرفه مشخص 0

 7 3 رفع مشكل سوخت 9

 1 5 در پايانه برای حفظ اموال رانندگان )جلوگيری از دزدی( برقراری امنيت 0

 1 6 يا بيمه تكميليرانندگان و بيمه کردن  19

 6/9 1 سن بازنشستگيبررسي  11

 344 107 جمع کل

17 

 وانت

 09 10 بارهاوانتبرای  صدور مجوز تردد در شهر

 71 3 مشخص و يكسان برای حمل بار بارتعيين نرخ کرايه  16

 71 3 هاتوقفگاهساماندهي  10

 19 6 هاپاتوقساماندهي وانت  15

 344 74 جمع کل
 

در  کنندهشرکت یهاكلتيموتورستعداد  کهازآنجايي، نياز به توضيح بيشتری ندارد. 60-7جدول موارد اشاره شده در 
مورد(. در  19بسيار کم است )کمتر از  هاآناز  شدهآوریجمع، پيشنهادهای دادنديمرا تشكيل  هافرم %0نظرسنجي تنها 

ازی حائز اهميت است. اعتمادس« موتوری یهاكيپافزايش اعتماد به »ميان پيشنهادهای داده شده توسط اين عزيزان، مسئله 
 تنها از طريق ثبت اطالعات راننده و موتورسيكلت آن در يك شرکت يا سامانه ايجاد خواهد شد.

های پرسش با جواب 0. تعداد شوديمپرداخته  یانهيچندگزهای ندگان محترم باری به پرسشدر ادامه به بررسي پاسخ ران
 :از اندعبارت هاسوالاز رانندگان پرسيده شده است. اين « دانمينمخيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم، خير و »

 د؟يدار یدر استفاده از معابر شهر يتيمحدود ايآ -1
 بار دارند؟ ييدر جابجا يعملكرد مناسب یباربر یهاشرکت ايآ -7
 است؟ يشهروندان کاف ازيبه ن ييپاسخگو یبرا یبار یتعداد خودروها ايآ -6
 حمل بار مناسب است؟ هيکرا ايآ -0
 است؟ يسطح شهر اصفهان کاف یبار یباراندازها تيها و ظرفتعداد توقفگاه ايآ -5
 ت؟مناسب اس یباربر یهاو شرکت يصنف یهاهيعملكرد اتحاد ايآ -3
 در شهر اصفهان چقدر است؟ یبار یخودروها يخالمهين ايو  يتردد خال زانيم -0
 کردن سفارش حمل بار چقدر است؟ دايپ یانتظار برا زانيم -9
 چقدر است؟ يررسميغ یهانسبت به رانندگان پاتوق یباربر یهارانندگان فعال در شرکت درآمد -0

است. در اين ميان، رانندگان خودروهای سنگين  قرارگرفتهفرم در نظرسنجي اين قسمت مورد استفاده  096تعداد 
 .انددادهپاسخ  هاسوالو به تمامي  اندداشتههمكاری بهتری نسبت به ساير رانندگان 



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  49

 

 

از رانندگان پاسخ مثبت  %37، حدود «د؟يدار یدر استفاده از معابر شهر يتيمحدود ايآ -1»رانندگان در پاسخ به پرسش 
ك، زوج و فرد محدوديت ترافي یهاطرحتوسط رانندگان، بيشتر مربوط به  شدهبيانه با توجه به مشكالت . اين مسئلاندداده

 نشان داده شده است. 00-7شكل و ممنوعيت ورود خودروهای سنگين است. توزيع پاسخ رانندگان در 
 

 
 ای شماره یک )محدودیت استفاده از معابر(پاسخ رانندگان به پرسش گزینه -07-7شکل 

 

پاسخي  %39، حدود «بار دارند؟ ييدر جابجا يعملكرد مناسب یبربار یهاشرکت ايآ -7»رانندگان در پاسخ به پرسش 
سئله در باربری دارد. البته اين م یهاشرکت)خير، خيلي کم و کم(. اين مسئله نشان از نارضايتي رانندگان از  انددادهمنفي 

 %69ود است که حد گفتنيمشخص است که در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد.  وضوحبههای تشريحي بخش پرسش
 نشان داده شده است. 09-7شكل . توزيع پاسخ رانندگان در هاستونيکاممنفي داده شده، مربوط به رانندگان  یهاپاسخاز 

 

 
 های باربری(ای شماره دو )عملکرد شرکتپاسخ رانندگان به پرسش گزینه -09-7شکل 
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 ، حدود«است؟ يشهروندان کاف ازيبه ن ييپاسخگو یبرا یبار یتعداد خودروها ايآ -6»رانندگان در پاسخ به پرسش 
 هاونيکامو  هاوانتتوسط رانندگان  هاپاسخاين  %39. حدود داننديماز رانندگان، تعداد خودروی موجود را زياد  97%

بودن خودروهاست که وجود خودروی زياد را عامل بيكاری  باريبداده شده است. از مسائل دخيل در پاسخ به اين پرسش، 
بار  شو يا عدم وجود سيستم پخ هاانهيپاعدم توزيع عادالنه بار در  به خاطر توانديمخودروها نيز  یباريب. داننديمخود 

 نشان داده شده است. 00-7شكل توزيع پاسخ رانندگان در  جامع در شهر دانست.
 

 
 ای شماره سه )کفایت تعداد خودروهای باری(پاسخ رانندگان به پرسش گزینه -04-7شکل 

 

از رانندگان از  %09. حدود انددادهپاسخ  59-7شكل مطابق « است؟ حمل بار مناسب هيکرا ايآ -0»رانندگان به پرسش 
است. از داليل اصلي  دارانونيکاممربوط به  %69و  دارهاوانتمربوط به  هاپاسخاين  %09وضعيت کرايه ناراضي هستند. 

 سط رانندگان(. تو شدهبياناين پاسخ، زياد بودن حق کميسيون است که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد )مشكالت 
 

 
 ای شماره چهار )کرایه حمل بار(پاسخ رانندگان به پرسش گزینه -54-7شکل 
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، «؟است يسطح شهر اصفهان کاف یبار یباراندازها تيها و ظرفتعداد توقفگاه ايآ -5»پاسخ به پرسش  رانندگان در
 صورتبهاهميت اين پرسش، پاسخ رانندگان انواع خودروها  به دليل(. 51-7شكل ) اندداشتهپاسخ منفي  %01حدود 

 شدهبيانرانندگان باری است که در بخش مشكالت  یهادغدغهپرسش نيز از ارايه شده است. اين  57-7شكل جداگانه در 
 از سوی آنان، اشاره شده است.

 

 
 ها(ای شماره پنج )کفایت تعداد توقفگاهپاسخ رانندگان به پرسش گزینه -53-7شکل 

 

 
 ها( بر حسب نوع وسیلهای شماره پنج )کفایت تعداد توقفگاهپاسخ رانندگان به پرسش گزینه -57-7شکل 

 

شكل  صورتبه« ؟مناسب است یباربر یهاو شرکت يصنف یهاهيعملكرد اتحاد ايآ -3»پاسخ رانندگان به پرسش 
 صنفي نيز راضي نيستند. یهاهياتحاد(، رانندگان از عملكرد 09-7شكل است. همچون پرسش دوم ) 7-56
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 های صنفی(ای شماره شش )عملکرد اتحادیهپاسخ رانندگان به پرسش گزینه -51-7شکل 

 

، «؟در شهر اصفهان چقدر است یبار یخودروها خالينيمه ايو  يتردد خال زانيم -0»رانندگان در پاسخ به پرسش 
 توانديمهای قبل، از داليل اين پاسخ . همچون پرسشاندداشتهنظر به زياد بودن تردد خالي خودروهای باری را  %39حدود 

 نشان داده شده است. 50-7شكل رانندگان باشد. توزيع پاسخ رانندگان در  یباريب
 

 
 (خالینیمهای شماره هفت )میزان تردد خالی و پاسخ رانندگان به پرسش گزینه -50-7شکل 

 

زمان انتظار  %90، حدود «؟کردن سفارش حمل بار چقدر است دايپ یانتظار برا زانيم -9»رانندگان در پاسخ به پرسش 
اعالم بار و سيستم جامع بار اشاره کرد. ميزان پاسخ به اين  یهاسالنبه نبود  توانيم. از داليل اين پاسخ داننديمرا زياد 

 نشان داده شده است. 55-7شكل است که مقدار پاييني است. توزيع پاسخ رانندگان در  %9پرسش در حد کم، 
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 ای شماره هشت )میزان انتظار برای سفارش بار(پاسخ رانندگان به پرسش گزینه -55-7شکل 

 

 يسمرريغ یهانسبت به رانندگان پاتوق یباربر یهارانندگان فعال در شرکت درآمد -0»رانندگان در پاسخ به پرسش 
. اين مسئله حاکي داننديمآن را کم  %56و حدود  اندکرده ياطالعيبنسبت به اين مسئله ابراز  %79، حدود «؟چقدر است

از آن است که خودروهايي که بايد تحت يك شرکت خاص با پرداخت سهم شرکت )کميسيون( کار کنند، با درآمد 
 و درنتيجه عدم رضايت در جامعه رانندگان خواهد يعدالتيبيك خودروی آزاد تقريباً برابر است؛ اين مسئله باعث ايجاد 

 شد.
 

 
 ای شماره نه )مقایسه درآمد رانندگان(پاسخ رانندگان به پرسش گزینه -56-7شکل 

 

الت تا از اين طريق، مشك شوديمخالصه و کلي بيان  صورتبه ایچندگزينه یهاپرسشدر پايان اين بخش، پاسخ 
 شود: ترانينمااحتمالي در اين زمينه، 

 د؟يدار یدر استفاده از معابر شهر يتيمحدود ايآ -1
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 برای محدوده مرکزی شهر. ويژهبهمحدوديت ترافيك برای رانندگان زياد است، 
 بار دارند؟ ييدر جابجا يعملكرد مناسب یباربر یهاشرکت ايآ -7

 یهاسشپرباربری ناراضي هستند. اين پاسخ هم از  یهاشرکتتقريباً تمامي خودروهای سنگين از عملكرد 
 .شوديمحي و هم از اين پرسش دريافت تشري

 است؟ يشهروندان کاف ازيبه ن ييپاسخگو یبرا یبار یتعداد خودروها ايآ -6

 .داننديماکثر رانندگان، تعداد خودروی باری در شهر را زيادتر از حد الزم 
 حمل بار مناسب است؟ هيکرا ايآ -0

 حق کميسيون آن نهفته است. پاسخ اکثر رانندگان منفي است؛ اين مسئله در نرخ جابجايي يا
 است؟ يسطح شهر اصفهان کاف یبار یباراندازها تيها و ظرفتعداد توقفگاه ايآ -5

 داننديماين ظرفيت را مناسب  بارهاوانتمتفاوت است.  دارهاونيکامبا  دارهاوانت ازنظرپاسخ اين پرسش 
 خير. دارانونيکامولي 

 مناسب است؟ یباربر یهاو شرکت يصنف یهاهيعملكرد اتحاد ايآ -3

 همانند سوال دوم، پاسخ بيشتر رانندگان منفي است.
 در شهر اصفهان چقدر است؟ یبار یخودروها خالينيمه ايو  يتردد خال زانيم -0

به نظر رانندگان، تعداد زياد خودروهای باری و کم بودن تقاضای جابجايي بار باعث بيكاری و درنتيجه تردد 
 خالي است.

 کردن سفارش حمل بار چقدر است؟ دايپ یانتظار برا زانيم -9

 اين مسئله برای خودروهای سنگين بسيار نامناسب است.
 چقدر است؟ يررسميغ یهانسبت به رانندگان پاتوق یباربر یهارانندگان فعال در شرکت درآمد -0

 .شوديم هاآنرانندگان کم است و موجب کم شدن بار  ازنظراين تفاوت 

 شهروندان  -7-6-7-6

موردنظر در  يرهایاگر متغ .شوديممشاهده  شهرونداناخذ نظرات های طراحي شده برای پرسشنامه 50-7شكل در 
 يكرای هرحجم نمونه ب يينو تع شوند گرفته در نظر هاپرسشدر  شدهمطرحاز مشكالت  هرکدام، اصفهانبار  هایپرسشنامه

 تواننديمو  اندوستهيپ هاپاسخ کهآن فرض با ،اینهيگز هفت هایپرسشجداگانه مطرح گردد، آنگاه برای  طوربه هاآناز 
عدم مشارکت در برآورد مشكالت  يلدل به« دانمينم» هایپاسخ کهاين با فرضهمچنين باشد و  0تا  1 ينب يقيهر عدد حق

 يرز صورتبهرا برای هر پرسش  هانمونهحداقل تعداد  توانيم، باشد( 3تا  1 ينب يرهامقدار متغ يعنيحذف شوند ) موردنظر
 آورد: به دست

𝑥 =
𝑡2𝑠2

𝑑2
=

1.962 × 1.52

(6 × 0.05)2
= 97 

 که در آن:
t :ينان برای سطح اطميع توز ييرمقدار تغα 
sیآمار ۀجامع : واريانس 
dموردنظر يرمتغ يانگينمقدار م ينخطای تخم : مقدار 

در نظر گرفته شده  d ،5%و مقدار  5/1يعني  برابر مقدار حداکثر آنيانس و واردرصد  α ،05ينان که مقدار سطح اطم
 .است
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يشنهادهای پ يراساس، در جدول ز ينبر ااست.  1605در سال  1نفر 950،130،7جمعيت اصفهان در برآوردها، بر پايه 
 حجم ،شده است که بر اساس آن يسهمقا يكديگرو با  ارايهنمونه برای پرسشگری از شهروندان  اندازه ينهمختلف در زم

 .شوديم يشنهادبار پ ونقلحملاز شهروندان در مطالعات جامع  يجهت نظرسنج ييتا 099 نمونه
 

 

 حجم نمونه پیشنهادی جهت نظرسنجی از شهروندان -19-7جدول 

 يشنهادی نمونهپ حجم  انيد مورگاز د يشينهب مورگان جدول %05دقت  با ياضيفرمول ر )نفر( حجم جامعه
701350999 00 690 999 099 

 

 
 نمونه فرم پرسشگری از شهروندان -57-7شکل 

 

تشريحي شد تا از اين طريق تمامي مطالب موردنظر  یهاپرسشبرای بررسي مشكالت از ديدگاه شهروندان، اقدام به 
 ونقلملحو گردآوری اطالعات با ارتباط مستقيم به مسئله  هاآنشهروندان گردآوری شود؛ همچنين به جهت آمادگي ذهن 

                                                                                                                                                                      
نفر و رشد متوسط ساالنه آن  139،009،1برابر  1609، جمعيت شهر اصفهان در سال  es.ir-http://amar.ostanبر اساس سالنامه آماری شهرستان اصفهان  1

 هنوز انجام نشده، اين برآورد بر اساس رشد جمعيت انجام شده است. 1605بوده است. با توجه به آنكه سرشماری سال  97/1

http://amar.ostan-es.ir/
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يحي و تشر یهاپرسشوندان پرسيده شد. در اينجا نيز، پاسخ ( از شهرایچندگزينهبار، سواالت از پيش تعيين شده )
 .شوديم، جهت دريافت و عمق مشكالت در زمينه حمل بار، ارايه ایچندگزينه

. در ابتدا به مشخصات فرم توزيع شد( 069)بيش از  است آمدهدستبهفرم  096با انجام پرسشگری از شهروندان، تعداد 
قرار  موردبررسيها، به پرسش هاآنبعدی، پاسخ  یهاقسمتو در  شوديمسنجي پرداخته در اين نظر کنندهشرکتافراد 

 .انددادهرا بانوان تشكيل  هاآن %70را آقايان و  هاآن %06در اين نظرسنجي،  کنندهشرکتخواهد گرفت. از افراد 

و  است. مدرک ديپلم شدهبياندرصد  صورتبهدر نظرسنجي  کنندهشرکت، تحصيالت افراد 59-7شكل در نمودار 
سني مختلف آورده شده است.  یهابازه، فراواني افراد در 50-7شكل و سيكل نيز هستند. در  سواديبشامل افراد  ترنييپا

از ده سال  ترکوچك، اين دسته به سه زير دسته اندبودهسال  69در بازه سني کمتر از  شوندگانپرسش %06 کهازآنجايي
 تقسيم شده است.

 

 
 درصد صورتبهکننده در نظرسنجی تحصیالت افراد شرکت -59-7شکل 

 

 
 سن ازنظرشونده فراوانی افراد پرسش -54-7شکل 
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شريحي ت صورتبهميان شهروندان محترم، از آنان خواسته شده بود تا به دو پرسش زير  شدهپخش یهانامهپرسشدر 
 پاسخ دهند:

.دينام ببر وارفهرستاصفهان را  یشهردرونبار  ونقلحملمشكالت  نيترياصل -
.ديينما انيب وارفهرستاصفهان را  یشهردرونبار  ونقلحمل تيخود در ارتباط با بهبود وضع یشنهادهايپ -

خالصه شده است. در اين  60-7جدول ، در شدهمطرحمسائل  یسازكسانيتوسط شهروندان پس از  شدهبيانمشكالت 
بررسي شده، آورده شده  هایفرممشكل مطروحه در تمامي  709جدول همچنين نسبت آن مشكل خاص در بين تمامي 

 است. 60-7جدول با استفاده از کدهای موجود در  هانسبت، نمايش گرافيكي اين 39-7شكل  است؛
 

 از دیدگاه شهروندان اصفهان شهریدرونبار  ونقلحملترین مشکالت اصلی -14-7جدول 

 درصد فراواني شدهمطرحمشكل  (39-7شكل رديف )کد 

 71 36 در مرکز شهر ويژهبهايجاد ترافيك در مسير  1

 17 63 بار ونقلحملهزينه باالی  7

 17 65 عامل تشديد آلودگي هوا 6

 0 73 عامل تشديد آلودگي صوتي 0

 9 70 جايي بار در شهرهزينه جابيكسان نبودن  5

 5 15 استفاده از ناوگان فرسوده 3

 5 15 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي 0

 0 16 عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 9

 6 19 پاتوق( یهاوانت ويژهبهنداشتن دفتر باری ) 0

 6 19 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان 19

 6 19 و هم در مقصد( مبدأزياد در بارگيری )هم در  تأخير 11

 6 19 پارک نامناسب خودروی باری در مسير و مشكالت ترافيكي ناشي از آن 17

 6 19 )هم وانت و هم موتورسيكلت( راستاندارديغبارگيری بيش از اندازه و  16

 6 0 باربری یهاشرکتعدم دسترسي به  10

 7 5 خودروهای آزاد( ويژهبهعدم اعتماد به رانندگان ) 15

 1 0 نداشتن اتحاديه جهت نظارت و پيگيری شكايات 13

 1 6 باربری یهاشرکتنادرست از موقعيت  يرساناطالع 10

 199 709 جمع کل
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مراجعه شود( 14-7جدول  از سوی شهروندان )به شدهمطرحتوزیع مشکالت  -64-7شکل   

 

خالصه کرد. بعضي  09-7جدول در  شدهمطرحموارد  صورتبه توانيماز سوی شهروندان را  شدهمطرحپيشنهادهای 
جدول در  آنچه صورتبه. ساير پيشنهادات نيز اندشدهبار بوده و حذف  ونقلحمل، خارج از مسئله شدهمطرحاز پيشنهادات 

 .اندشده یبنددستهآورده شده است،  7-09
 

 شهریبار درون ونقلحملاز سوی شهروندان درباره بهبود  شدهمطرحپیشنهادهای  -04-7جدول 

 درصد فراواني شدهمطرحپيشنهاد  رديف

 79 70 آن در کل شهر یسازكسانيبررسي نرخ کرايه حمل بار و  1

 13 70 شهریو حامالن بار درون هایبرربانظارت بيشتر بر  7

 13 76 نوسازی ناوگان 6

 17 19 مناسب در شهر برای ساماندهي بار یهامكانايجاد  0

 19 10 جامع بار ونقلحملايجاد و استفاده از سامانه  5

 9 11 فرهنگ و آموزش رانندگان باریارتقای  3

 0 19 باری یهاشرکتدرست از  يرساناطالع 0

 5 9 در ساعت استراحت ساکنين( ويژهبهمحدود کردن ساعت تردد خودروهای باری ) 9

 0 3 استفاده از استانداردهای الزم جهت جابجايي جهت سالمت بار 0

 1 1 ممنوعيت سرعت زياد برای خودروهای سنگين 19

 1 1 افزايش اعتماد به رانندگان از طريق وابسته بودن به يك شرکت خاص 11

 1 1 های برقي و پاکواستفاده از خودر 17

 199 103 جمع کل
 

درباره هشت پرسش زير خواسته شده است.  هاآنشهروندان، پاسخ  نامهپرسشدر  ایچندگزينههای در بخش پرسش
ي پاسخ بررس بوده است.« دانمينمخيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم، خير و » یهانهيگز صورتبهالت اسو پاسخ

 بار، کمك شاياني نمايد. ونقلحملدر زمينه يافت مشكالت  توانديماين سواالت 
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ما در دسترس ش ي( به راحتو غيره ونيوانت، کام ،یموتور كيمناسب )پ یبار لهيوس از،يدر صورت ن ايآ -1
 ست؟ا

 چقدر است؟ تانیبارها ييجابجا یبرا یبار یاعتماد شما به خودروها زانيم -7

 چقدر است؟ تانیبارها ييجابجا یبرا یتحت پوشش شهردار یبار یاعتماد شما به خودروها زانيم -6

 چقدر است؟ تانیبارها ييجابجا یبرا یبار هایاعتماد شما به شرکت زانيم -0

 د؟يدار تيبار رضا يياز نرخ جابجا ايآ -5

 د؟کنيياستفاده م ينترنتيا دياز خر ايآ -3

 د؟کنيياستفاده م یمرکز ی( از بازارهاو غيره عمده )لوازم منزل یدهايخر یبرا ايآ -0

 کند؟يم جاديشما مزاحمت ا یدر سطح شهر برا یبار یتردد خودروها ايآ -9

 ي...( به راحت ون،يوانت، کام ،یموتور كيمناسب )پ یبار لهيوس از،يدر صورت ن ايآ -1»شهروندان در پاسخ به پرسش 
در دسترس بودن وسايل  دهندهنشان. اين مهم اندبودهاز رضايت کامل برخوردار  %59، حدود «در دسترس شما هست؟

زيع پاسخ . توشوديمانجام  ترسادهارتباطي، اين امر  یهاستميسجابجايي بار در سطح شهر است که امروزه با استفاده از 
 نشان داده شده است. 31-7شكل شهروندان به اين پرسش )پرسش يك( در 

 

 
 شماره یک )دسترسی به وسیله باری(ای پاسخ شهروندان به پرسش گزینه -63-7شکل 

 

در « چقدر است؟ تانیبارها ييجاجاب یبرا یبار یاعتماد شما به خودروها زانيم -7»شهروندان در پاسخ به پرسش 
. اين اندداشتهپاسخ منفي )کم يا خيلي کم(  %70پاسخ متوسط و حدود  %60رضايت مطلوب داشته و حدود  %70حدود 

پايين اعتماد به خودروهای باری است )وانت، کاميون و موتورسيكلت(. همچنين اين مسئله در سطح  دهندهنشانموضوع 
از مشكالت  %7که یطوربه( نيز نمايان بوده است؛ 60-7جدول  شهروندان در ازنظرپرسش تشريحي اول )مشكالت موجود 

 اندتويم)آسيب ديدن بار  کنديمبه آسيب ديدن بار هنگام جابجايي اشاره  هاآن %5به عدم اعتماد به رانندگان و  شدهبيان
غيررسمي( و يا موتورسواران و بيمه نبودن بار و احتمال وجود  یهاپاتوق) هاوانتاز موارد عدم اعتماد باشد(. آزاد بودن 

توزيع پاسخ شهروندان به اين پرسش )پرسش دو(  اعتمادی در بين شهروندان خواهد شد.به بار از عوامل ايجاد بيآسيب 
 نشان داده شده است. 37-7شكل در 
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 ای شماره دو )اعتماد به خودروی باری(پاسخ شهروندان به پرسش گزینه -67-7شکل 

 

 تانيبارها ييجابجا یبرا یتحت پوشش شهردار یبار یاعتماد شما به خودروها زانيم -6»شهروندان در پاسخ به پرسش 
. پاسخ منفي به اين پرسش )کم و خيلي اندداشتهميانه نظر  %75نظر مثبت )خيلي زياد و زياد( و  %07در حدود « چقدر است؟

 بوده است. %79کم( در حدود 
، سنجديميت خودروهای باری و تحت پوشش شهرداری را کلبهدر مقايسه پرسش دو و سه که ميزان اعتماد شهروندان 

 طورهمانالبته  .برديماد را باالتر که وابسته بودن خودروها به يك ارگان، ميزان اعتماد افر دهديمنتايج پاسخگويي نشان 
که در تشريح پرسش پيش بيان شد، بخشي از اعتماد شهروندان مربوط به نظارت يك ارگان و بخش ديگری از آن مربوط 
به سالمت بار است. لذا در پاسخ اين به اين پرسش، افزايش مطلوبيت کمتری حاصل شده است. توزيع پاسخ شهروندان به 

نشان  30-7شكل نشان داده شده است. مقايسه دو پرسش )پرسش دو و سه( در  36-7شكل اين پرسش )پرسش سه( در 
 داده شده است.

 

 
 ای شماره سه )اعتماد به خودروی باری شهرداری( پاسخ شهروندان به پرسش گزینه -61-7شکل 
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 دهی شهروندان به پرسش دو و سهمقایسه درصد پاسخ -60-7شکل 

  

همانند « چقدر است؟ تانیبارها ييجاجاب یبرا یبار هایاعتماد شما به شرکت زانيم -0»پاسخ شهروندان به پرسش 
پاسخ منفي  %79پاسخ ميانه و  %70پاسخ مطلوب )خيلي زياد و زياد(،  %67پرسش شماره دو است. در پاسخ به اين پرسش، 

 نشان داده شده است. 35-7شكل بوده است. توزيع پاسخ شهروندان به اين پرسش )پرسش چهار( در 
 

 
 های باری(ای شماره چهار )اعتماد به شرکتپاسخ شهروندان به پرسش گزینه -65-7شکل 

 

 %53ميانه و  %70مطلوب و  %10 صورتبه، «د؟يدار تيبار رضا جابجايياز نرخ  ايآ -5»پاسخ شهروندان به پرسش 
ال، شهروندان محترم، باالست. البته نرخ با ازنظردريافت شده، نرخ جابجايي بار  یهاپاسخمنفي بوده است. با توجه به 

اسخ منفي به از داليل پ توانديمبار  نرخ کرايه در بين حامالن بار و نداشتن قيمت مشخص برای مسافت و نوع نبودنكساني
(، هزينه باالی 60-7جدول در  های تشريحي نيز )مشكالت موجوداين پرسش باشد؛ بطوريكه در پاسخ شهروندان به پرسش
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از  شدهبيان( از مشكالت %9و  %17جابجايي بار و يكسان نبودن کرايه در سطح شهر به ترتيب در جايگاه دوم و پنجم )
 نشان داده شده است. 33-7شكل سوی شهروندان است. توزيع پاسخ شهروندان به اين پرسش )پرسش پنجم( در 

 

 
 ای شماره پنج )رضایت از نرخ جابجایی(پاسخ شهروندان به پرسش گزینه -66-7شکل 

 

پاسخ ميانه و  %10پاسخ مثبت،  %69، حدود «د؟کنيياستفاده م ينترنتيا دياز خر ايآ -3»در پاسخ شهروندان به پرسش 
كل ش، درصد پاسخگويي افراد با سطح تحصيالت مختلف در هافرمو بررسي  59-7شكل . مطابق انددادهپاسخ منفي  07%

نشان داده شده است. بيشترين درصد پاسخ منفي مربوط به افراد دارای مدرک تحصيلي ديپلم به پايين است. توزيع  7-30
 نشان داده شده است. 39-7شكل پاسخ شهروندان به اين پرسش )پرسش ششم( در 

 
 

 
 درصد استفاده از خرید اینترنتی و سطح تحصیالت )نتیجه پرسش شش( -67-7شکل 
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 ای شماره شش )خرید اینترنتی(پاسخ شهروندان به پرسش گزینه -69-7شکل 

 

، «د؟کنيياستفاده م یمرکز یعمده )لوازم منزل، ...( از بازارها یدهايخر یبرا ايآ -0»در پاسخ شهروندان به پرسش 
. توزيع پاسخ شهروندان به اين پرسش )پرسش هفتم( در انددادهپاسخ منفي  %61پاسخ ميانه و  %69پاسخ مثبت،  %60حدود 
 نشان داده شده است. 30-7شكل 

 

 
 ای شماره هفت )خرید از بازار(گزینهپاسخ شهروندان به پرسش  -64-7شکل 

 

، حدود «؟کنديم جاديشما مزاحمت ا یدر سطح شهر برا یبار یتردد خودروها ايآ -9»در پاسخ شهروندان به پرسش 
(، موارد 60-7جدول ) توسط شهروندان نيز شدهبيانپاسخ منفي دريافت شده است. در مشكالت  %70پاسخ مثبت و  59%

ايي، و، آلودگي صوتي و هبندانراهبه ايجاد ترافيك و  توانيماست؛ از اين موارد  شدهبيان هامزاحمت گونهنيازابسياری 
رانندگي ناصحيح و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي اشاره کرد. توزيع پاسخ شهروندان به اين پرسش )پرسش 

 نشان داده شده است. 09-7شكل هشتم( در 
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ای شماره هشت )مزاحمت خودروهای باری(پاسخ شهروندان به پرسش گزینه -74-7شکل   

 

ناسايي تا به ش شوديمخالصه  ایچندگزينهدريافت شده از سوی شهروندان به سواالت  یهاپاسخدر پايان اين بخش، 
 مشكالت کمك کند. در ادامه، سوال و خالصه پاسخ دريافتي از شهروندان ارايه شده است:

 ست؟ا در دسترس شما ي( به راحتو غيره ونيوانت، کام ،یموتور كيمناسب )پ یبار لهيوس از،يدر صورت ن ايآ -1

رسيد که در اين زمينه، مشكل خاصي وجود ندارد و دسترسي به خودروهای  توانيمبه اين نتيجه  هاپاسخاز 
 فاصله است(. آلدهياباری به نسبت راحت است )البته تا نقطه 

 چقدر است؟ تانیبارها ييجابجا یبرا یبار یاعتماد شما به خودروها زانيم -7

 دارد. وجود ييهايکاستی اين مورد توسط شهروندان، برا شدهمطرحدريافت شده و همچنين مشكالت  یهاپاسخاز 

 چقدر است؟ تانیبارها جابجايي یبرا یتحت پوشش شهردار یبار یاعتماد شما به خودروها زانيم -6

تفاوت اين سوال با سوال قبل، در وابسته بودن خودروهای باری به يك شرکت يا ارگان است. همين تفاوت 
نسبت به سوال دو بوده است. وابسته بودن و افزايش نظارت و قابليت پيگيری  ترمثبتباعث دريافت نظرات 

 بار با افزايش اعتماد شهروندان رابطه مستقيم دارد.

 چقدر است؟ تانیبارها ييجابجا یبرا یبار هایاعتماد شما به شرکت زانيم -0

 شهرداری )ارگان دولتي(. زهاندابهباری بيشتر است ولي نه  یهاشرکتهمانند سوال سه، اعتماد مردم به 

 د؟يدار تيبار رضا جابجايياز نرخ  ايآ -5

که بيان شد، اين نارضايتي ممكن است به دليل  طورهمانعدم رضايت مردم از نرخ جابجايي بار نمايان است. 
 در ارسال بار و موارد مشابه باشد. تأخير باوجودمختلف، قيمت باال، پرداخت نقد  یهانرخ

 د؟کنيياستفاده م ينترنتيا دياز خر ايآ -3

ه از پتانسيل استفاد دهندهنشان. اين اندکردهجامعه آماری از اينترنت استفاده  %59در پاسخ به اين سوال، تقريباً 
 است. شهریدرونبار  ونقلحملهوشمند( در ساماندهي  یهايگوشاينترنت )با کمك 

 د؟کنيياستفاده م یمرکز یا( از بازارهو غيره عمده )لوازم منزل یدهايخر یبرا ايآ -0

 در پاسخ به اين سوال، همچنان بخش زيادی از جامعه به استفاده از بازار مرکزی تمايل دارند. 

 کند؟يم جاديشما مزاحمت ا یدر سطح شهر برا یبار یتردد خودروها ايآ -9

دريافت شده، حضور خودروهای باری و مسائل آن از سوی شهروندان کامالً احساس  یهاپاسخبا توجه به 
  .هاستآنو باعث مزاحمت برای  شوديم
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 های ارزیابیشناخت مشکالت، مسایل، معیارها و تبیین شاخص -7-0

 نفعانیذشهروندان، رانندگان، کارمندان و کارشناسان، مشكالت مدنظر اين دسته از  ازپرسشگری نتايج با توجه به 
خالصه شده است. ، 01-7جدول در  با تجميع موارد مشابهکه  شد با جزييات الزم بررسي و تحليل 6-7-1در بند  وشناسايي 

است که تعداد  گفتني، از خيلي مهم به مهم مرتب شده است. کلبهنسبت  شدهبياندر اين جدول با توجه به فراواني مشكل 
مورد بوده که در  709مورد و شهروندان،  007مورد، رانندگان،  116توسط کارشناسان و کارمندان  شدهبيانمشكالت 

 .است قرارگرفتهمشابه  یهادسته
 صورتبهدر هر گروه  شدهبيانفراواني مشكالت  -1مشكالت، از دو روش استفاده شده است:  یبندتياولوبرای 

جدول  . در ستون دوماندشدهساده با يكديگر جمع شده است و از زياد به کم مرتب  صورتبهو سپس  آمدهدستبهدرصد 
 صورتبهدر هر گروه  شدهبيانفراواني مشكالت  -7، رتبه هر مشكل آورده شده است. «رتبه بدون ضريب»با عنوان  7-01

و شهروندان، ضريب يك لحاظ شده  7، رانندگان، ضريب 6رای نظر کارشناسان، ضريب و سپس ب آمدهدستبهدرصد 
، «تبه با ضريبر»با عنوان  01-7جدول . در ستون سوم اندشدهجمع شده و از زياد به کم مرتب  باهماست. نتيجه هريك 

ر ميزان و و برای درک بهت شدهانجامبا هدف آشنايي اوليه با مسايل  صرفاً بندیرتبهاين  رتبه هر مشكل آورده شده است.
ه اقدام ب هاآنمبتني بر  یهایسازمدلميداني و  یهایريآمارگنوع مشكالت حمل بار در شهر اصفهان، بايد بر اساس 

 کرد.و تحليل وضعيت ارزيابي 
 

 توسط کارشناسان، کارمندان، شهروندان و رانندگان محترم شدهبیانمشکالت  -03-7جدول 

 رتبه )با ضريب( رتبه )بدون ضريب( مسائل و مشكالت
 7 1 مشكالت ترافيكي )عبور و مرور خودروها(

 0 7 و صدا مانند آلودگي هوا يطيمحستيزمشكالت 
 1 6 نبود تعرفه مشخص برای حمل بار

 6 0 قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي
 3 5 کمبود فضای مناسب برای بارگيری و باراندازی

 13 3 بار ونقلحملهزينه باالی 
 9 0 وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری

 5 9 نهادهاعدم وجود متولي جهت ساماندهي و نظارت و هماهنگي تمامي 
 11 0 وجود طرح زوج و فرد و محدوديت بيشتر برای حمل بار

 0 19 عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری
 16 11 عدم وجود امكانات رفاهي مناسب )مانند سرويس بهداشتي و نمازخانه(

 10 17 پارکينگ نامناسب در پايانه
 15 16 کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری

 0 10 شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن
 19 15 هوشمند جهت جلوگيری از مراجعه حضوری یهاسامانهعدم استفاده جامع از 

 17 13 هاشرکتبار و  ونقلحملعدم ساماندهي مناسب 
 10 10 مسئله عدم بيمه راننده

 19 19 در بارگيری واسطهنقش پررنگ 
 10 10 بارگيری و باراندازیعدم رعايت نوبت برای 

 77 79 )هم وانت و هم موتورسيكلت( غيراستانداردبارگيری بيش از اندازه و 
 76 71 عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان
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 شده توسط کارشناسان، کارمندان، شهروندان و رانندگان محترممشکالت بیان -03-7جدول ادامه 

 رتبه )با ضريب( رتبه )بدون ضريب( مسائل و مشكالت
 61 77 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي

 79 76 نداشتن ساعت مشخص جهت باربری در طول روز
 71 70 عدم وجود بانك اطالعاتي

 73 75 سوخت و مسائل مربوط به آن
 70 73 هاعدم نظارت به باربری

 79 70 عدم وجود سالن اعالم بار
 70 79 عدم اطمينان به خودروهای باری

 75 70 و معابر قديمي و باريك هاکوچهمحدوديت تردد در 
 70 69 )پاتوق(های آزاد برای جابجايي بار وجود ماشين

 60 61 پاتوق( یهاوانت ويژهبهنداشتن دفتر باری )
 65 67 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان

 63 66 و هم در مقصد( مبدأزياد در بارگيری )هم در  تأخير
 60 60 باربری یهاشرکتعدم دسترسي به 

 69 65 عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا
 67 63 (شونديمعدالتي در توزيع بار )مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل بي

 66 60 ممنوعيت ورود خودروهای باری به داخل شهر

 

لي ک یهادستهبار در  ونقلحملکه موضوع  دهديم، نشان هاينظرسنجدر  شدهمطرحبررسي عناوين کلي مشكالت 
  زير قابل ارزيابي است:

 اقتصاد -1

 نوع بار حجم و -7

 زيرساخت -6

 زيستمحيط -0

 مقررات -5

 ناوگان -3

، شوديمکه مالحظه  طورهمانآورده شده است.  07-7 جدولدر  مسئلهارزيابي هر  یهاشاخصبه همراه  بندیدستهاين 
بعدی  یهاليتحلم انجا ترتيباينبهاغلب از يك نوع هستند و  اندقرارگرفتهکه در يك دسته  مسئلهمرتبط با هر  یهاشاخص

، انددهشبر اساس نظرسنجي کيفي استخراج  شدهمطرحفعلي و مسايل  بندیدستهبا توجه به اينكه  خواهد شد. ترساده
يك ارزيابي کمي در مورد مسايل و مشكالت ارايه کرد ولي در مراحل بعدی مطالعات و با تحليل نتايج  توانينم

بار  ونقلحملت و ابعاد مختلف مشكال مقداردهيرا  هاشاخص توانيممناسب،  یهامدلکمي و ساخت  یهایريآمارگ
 در شهر را در سطح راهبردی تحليل کرد.
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 بار در شهر اصفهان ونقلحملمقدماتی مسایل  بندیدسته -07-7 جدول

 واحد شاخص شاخص ارزيابي مسايل دسته مسايل رديف

 اقتصاد 1

 رکيلومت-ريال به ازای هر تن هزينه حمل نبود تعرفه مشخص برای حمل بار
 رکيلومت-ريال به ازای هر تن هزينه حمل قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي

 رکيلومت-ريال به ازای هر تن هزينه حمل بار ونقلحملهزينه باالی 
 رکيلومت-ريال به ازای هر تن هزينه حمل نقش پررنگ واسطه در بارگيری

7 
حجم و نوع 

 بار

 و تردد خالي خودروهای باریکمبود بار 
و خودر کلبهکيلومتر خالي -خودرو

 کيلومتر )پر و خالي(
 درصد

 ساعت به ازای هر بارگيری زمان بارگيری عدم رعايت نوبت برای بارگيری و باراندازی
  غيراستانداردبارگيری بيش از اندازه و 

 )هم وانت و هم موتورسيكلت(
 مترمكعب حجم بار

 تن وزن بار ديدن بار هنگام جابجاييآسيب 
 ساعت زمان نداشتن ساعت مشخص جهت باربری در طول روز

  - عدم وجود بانك اطالعاتي
 درصد کل باروزن بار در سالن بار به عدم وجود سالن اعالم بار

 بارگيری ساعت به ازای هر زمان بارگيری و هم در مقصد( مبدأزياد در بارگيری )هم در  تأخير

 باربری یهاشرکتعدم دسترسي به 
 هاشرکتشده توسط  جاجابهوزن بار 

 کل باربه
 درصد

7 
حجم و نوع 

 بار

 تن وزن بار عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا
 عدالتي در توزيع بار بي

 (وندشيم)مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل 
جا شده با پالک اصفهان وزن بار جابه

 غير آن به
 درصد

 زيرساخت 6

 ساعت به ازای تن مدت زمان بارگيری در حاشيه خيابان کمبود فضای مناسب برای بارگيری و باراندازی
 وجود طرح زوج و فرد و 

 محدوديت بيشتر برای حمل بار
وزن بار ورودی/ خروجي به محدوده 

 کل باربه
 درصد

 عدم وجود امكانات رفاهي مناسب 
 سرويس بهداشتي و نمازخانه()مانند 

 درصد تعداد امكانات رفاهي به جمعيت شهر

 درصد تعداد وسايل باری به تعداد پارکينگ پارکينگ نامناسب در پايانه
 هوشمند  یهاسامانهعدم استفاده جامع از 

 جلوگيری از مراجعه حضوری برای
جا شده به روش دوريابي وزن بار جابه

 کل باربه
 درصد

 و هاکوچهمحدوديت تردد در 
 معابر قديمي و باريك 

کيلومتر طي شده در معابر  -تن
 کيلومتر -کل تندسترسي به

 درصد

 زيستمحيط 0

  يطيمحستيزمشكالت 
 مانند آلودگي هوا و صدا

 کيلومتر -به ازای تن CO2گرم 

 گرم
 کيلومتر -به ازای تن NOxگرم 
 کيلومتر -به ازای تن SOxگرم 

گرم آالينده به ازای خودرو کيلومتر 
 باری

 کلي صوتي باری بهآلودگميزان 
 ي صوتيآلودگ

 بليدس

 سوخت و مسائل مربوط به آن
 کيلومتر -ليتر سوخت به ازای تن

 ليتر
 ومترکيل -ليتر سوخت به ازای وسيله
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 بار در شهر اصفهان ونقلحملمقدماتی مسایل  بندیدسته -07-7 جدولادامه 

 واحد شاخص شاخص ارزيابي مسايل دسته مسايل رديف

 مقررات 5

 عدم وجود متولي جهت ساماندهي و نظارت 
 و هماهنگي تمامي نهادها

 تعداد تعداد نهادها

 عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان 
 هایباربرو  باری

تعداد کارکنان واحدهای نظارت 
 باری

 تعداد

 - - شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن

 هاشرکتبار و  ونقلحملعدم ساماندهي مناسب 
 هاشرکتجا شده توسط وزن بار جابه

 کل باربه
 درصد

 مسئله عدم بيمه راننده
ن کل رانندگاتعداد رانندگان بيمه به

 باری
 درصد

 عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي 
 و رانندگي توسط رانندگان

تعداد تخلفات خودروهای باری 
 کل تخلفاتبه

 درصد

 ممنوعيت ورود خودروهای باری به داخل شهر
وزن بار ورودی به شهر به وزن بار 

 عبوری
 درصد

 ناوگان 3

 ترافيكي )عبور و مرور خودروها(مشكالت 
 ساعت به ازای وسيله متوسط زمان سفر خودروی باری

 کيلومتر در ساعت متوسط سرعت سفر خودروی باری
 ساعت به ازای تن زمان سفر به ازای هر تن بار

 سال ميانگين سن ناوگان وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری

 خودروهای باریعدم اطمينان به 
تعداد تصادفات خودروهای باری 

 کل تصادفاتبه
 درصد

 های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين
ل کتعداد خودروهای باری شرکتي به

 خودروهای باری
 درصد

 پاتوق( یهاوانت ويژهبهنداشتن دفتر باری )
ل کتعداد خودروهای باری شرکتي به

 خودروهای باری
 درصد

 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان
تعداد تخلفات خودروهای باری 

 کل تخلفاتبه
 درصد

 

 وانتينمبوده و  شوندگانپرسشدر اين قسمت، متناسب با انتظارات و درک اجتماعي  شدهمطرحبرخي از موارد 
ايد دسته مسايل مهم ديگری مانند ايمني نيز ب رسديمتعريف کرد. از سوی ديگر، به نظر  هاآنشاخص کمّي مناسبي برای 

بار شهر مدنظر قرار گيرد که در نتايج نظرسنجي از اولويت زيادی برخوردار نبوده است. به  ونقلحملدر ارزيابي وضعيت 
ا سطح شناسايي و متناسب ب هاشاخصاز دسته مسايل و  یترعيوساين منظور، با مرور ادبيات فني و مطالعات مشابه، دامنه 

شرح  1-6-1در دسترس و قابل گردآوری در اين مطالعه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. جزييات بيشتر در بند  یهاداده
 خدمات ارايه خواهد شد.

 شناسایی کلیاتی از وضعیت موجود جابجایی کاال در شبکه معابر اصفهان بر اساس نتایج پرسشگری -7-5

تفاده اسو همچنين بازديد و ساير اطالعات موجود نظرسنجي  هایفرمبرای تكميل موارد خواسته شده در اين بخش از 
 رده شده بود.( آو-7-6-7پرسشگری در بند ) هایفرمخواهد شد. 
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 عتوزی اکزمر پایانه، نظیر) اصفهان در بار ونقلحمل زمینه در موجود هایزیرساخت و هاکاربریانواع  شناسایی -7-5-3
 عمده و انبار(

 های بار استان اصفهانای کشور، ليست پايانهونقل جادهموجود در وبگاه سازمان راهداری و حملبا توجه به اطالعات 
های مسافری نيز در آن وبگاه ارايه شده است که موضوع اين بند نيست است؛ همچنين مشخصات پايانه 06-7جدول طبق 

 اشاره شده است. -6-5-7مراکز توزيع عمده و انبار در بند ساير  است. 00-7جدول ولي اطالعات آن مطابق 
 

 برداری شده استان اصفهانهای بار بهرهپایانه -01-7جدول 

 تعداد غرف مساحت اعيان )مترمربع( محور محل استقرار نام پايانه
 09 19150 تهران-اصفهان اميرکبير

 07  شهرخميني شهر )خصوصي(خميني
 77 3699 نايين-اصفهان شرق )خصوصي(

 30 03999 مبارکه مبارکه )خصوصي(
 11 1999 تيران-آبادنجف آبادنجف

 17 6599 اشترجان فالورجان )خصوصي(

 

 برداری شده شهر اصفهانهای مسافری بهرهپایانه -00-7جدول 

 نشاني پايانه نام پايانه
تعداد شرکت 
 مستقر در پايانه

متوسط خروجي مسافر 
 از پايانه در هر روز

 تعداد وسيله نقليه خروجي از پايانه در هر روز متوسط
 سواری کرايه بوسميني اتوبوس

 16  659 0099 16 خيابان کاوه کاوه

 صفه
ميدان دفاع مقدس، اول 

 جاده شيراز
15 0070 709 0 070 

 جي
خيابان جي، خيابان 

 همدانيان
7 1961 09 37 77 

 رودزاينده
خان، کوچكبلوار ميرزا 
 سهروردیخيابان 

3 19999 30 000 109 

 صنعتی(-)تولیدی مراکز عمده تولید و جذب بار شهری شناسایی -7-5-7

 01-7 شكلصنعتي استان اصفهان در  یهاشهرک، موقعيت قرارگيری 1600آمارنامه شهر اصفهان در سال با استفاده از 
  مشخص شده است.
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 اصفهان اطراف شهرهای صنعتی موقعیت شهرک -73-7 شکل

 هاآنوکار، توزیع جغرافیایی و میزان پراکندگی استعداد شهری و تجمع مراکز کسب شناسایی -7-5-1

 ، با استفاده ازرونديممرکز اصلي فعاليت خاصي به شمار  که ناشهر اصفه یهاابانيخدر اين قسمت، نواحي و 
و  هافروشگاهبسياری وجود دارد که دارای  یهاابانيخپرسشگری و اطالعات عمومي مشخص شده است. بديهي است 

نشان داده شده  07-7 شكلشخص شده است. اين نواحي در مشهور م یهاابانيخمراکز خريد هستند ولي در اين ميان، 
 است.

 آورده شده است. 06-7 شكلاز سايت شهرداری اصفهان، در  آمدهدستبهمراکز خريد اصفهان نيز طبق اطالعات 
 آورده شده است. 05-7جدول اسامي اين مراکز در 
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 نواحی اصلی فعالیت خاص در سطح شهر -77-7 شکل

 

 است که اين نواحي، عمدتاً به امور زيرگفتني کننده موارد زير است. به ترتيب بيان 07-7 شكلهای مندرج در شماره
 ستند و به معني وجود مشاغل ديگر نيست.مربوط ه

 یبرسنگی هاکارخانه -1
 های سنگين و مشاغل وابسته و انبارهای مختلفينماشمنطقه صنعتي، گاراژ  -7
 ی توليد مصالح ساختمانيهاکارگاهها و یبرسنگ -6
 های توليد مصالح ساختمانيمنطقه صنعتي و کارگاه -0
 انبارهای عمومي بزرگ -5
 انبارهای عمومي بزرگ -3
های سبك و سنگين و مشاغل وابسته، بورس ابزار و لوازم ينماشی هابنگاهو  گاراژهااف، یدامانبارهای  -0

 صنعتي
 و انبارهای مختلف هاارگاهک -9
 و صنايع مرتبط هافروشگاهی نجاری ساختماني و مبلمان و هاکارگاه -0

 ی لوازم صنعتي و ساختمانيهافروشگاهی تراشكاری، انبارها و هاکارگاه -19
 موتورآالت و ابزار -11
 ی مواد غذايي، شوينده و لوازم آشپزخانهبنكدارهاانبارهای کوچك مواد غذايي و  -17



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  373

 

 

 ميدان گل شهرداری -16
 ی پرورش و فروش نهال و گلهاگلخانه -10
 و انبارهای ميوه و انبارهای مختلف هاسردخانهي، خواروبارفروشهای یبنكدار -15
 بارترهميدان ميوه و  -13
 خانگيمی بزرگ لوازهافروشگاه -10
 بازار بزرگ ميدان امام -19
 خانگيانبارهای لوازم -10
 ی موتورآالت کشاورزیهافروشگاه -79
 لوازم برقي، صنعتي و مسكوني و موبايل -71
 مختلف یهاو کارگاه يمصالح ساختمان اف،یدام یانبارها -77
 و مشاغل مرتبط یسازو راه يساختمان نيسنگ آالتنيماش یهاشگاهيگاراژها، نما -76
 نفت، مخازن بزرگ نفتي انبارهای شرکت -70

 بار مرکزیميدان ميوه و تره -75

ل خيابان شاپور قديم )خيابان شهيد دکتر بهشتي حدفاصل پتوان به شكل نشان داده نشده است ميساير مواردی که در 
 نعتي وخودرو، قطعات ص يدکيلوازمهای های انبار کوچك فروشگاهفلزی تا چهارراه دکتر بهشتي(، مربوط به کاربری

 .سينا نيز مرکز انبارهای پارچه شهر اصفهان استخيابان ابن کشاورزی و بعضاً بنكدارهای مواد غذايي است.
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 مراجعه شود( 05-7جدول )به  مراکز تجاری و خرید در مرکز شهر اصفهان -71-7 شکل
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 مراجعه شود( 71-7 شکلاسامی مراکز تجاری و خرید در مرکز شهر اصفهان )به  -05-7جدول 
 نام مرکز 06-7 شكلشماره در 

 افتخار یمجتمع تجار 1
 رباغهاچ یمجتمع تجار 7
 ويانکا یمجتمع تجار 0
 ی انقالبمجتمع تجار 5
 شيدپاساژ تخت جم 3
 يصريهبازار ق 0
 پهبازار س 0

 یآزاد یمجتمع تجار 19
 نوارهجش یمجتمع تجار 11
 مارتين یمجتمع تجار 17
 نهاسپا یمجتمع تجار 16
 (سنتر يتيس) شهر یمجتمع تجار 10
 نهارگ اصفبزبازار  15
 کوثر یتجار مجتمع 13
 يفلپاساژ ا 10
 يپر مارکتهاتجاری بال  کزمر 19
 نفهامجتمع پارک اص 10
 نگين یمجتمع تجار 79
 مريم یمجتمع تجار 77
 قاپويعال یمجتمع تجار 76
 یپاساژ جعفر 70
 اوسان یمجتمع تجار 75

 

 ها و خودروهای حمل بارمرتبط با جابجایی بار، کاربری یطیمحستیاثرات ز شناسایی -7-5-0

بار اشاره شد، مشكل آلودگي هوا و صدا از مسائلي است  ونقلحمل( در مورد مشكالت -7-6-7که در بند ) طورهمان
(. در اين ميان، استفاده از ناوگان فرسوده نيز باعث 60-7جدول ) اندکردهنظرسنجي به آن اشاره  هایفرمکه شهروندان در 

 نارضايتي شهروندان است )مشكالت آلودگي و آسيب به بار(.
 شد. نتيجه ايندريافت  هاآنهمچنين با توجه به اطالعات دريافت شده از رانندگان خودروهای باری، سن خودروهای 

 .شوديمگذشته آورده شد، در اينجا نيز تكرار  یبندهاکه در  طورهمانپرسش، 
سن خودرو به نوع خودرو مربوط است،  کهازآنجايينشان داده شده است.  03-7شكل تا  00-7شكل سن خودرو در 

سال سن  3، کمتر از موردبررسي یهاكلتيموتورسدر نمودارهای جداگانه نشان داده شده است. تمامي  هاآنهريك از 
 سال هستند. 79فعال در اصفهان، دارای سن باالی  یهاونيکامي از توجهقابلدارند. با توجه به اين نمودارها، تعداد 

با حضور دکتر جمشيدی، مهندس شيرواني  19/6/1603ای در تاريخ جلسه 76/7/03مورخ  03-3900پيرو نامه شماره 
. ارکت قرار گرفتو مهندس سراج در سازمان بار اصفهان برگزار شد و اطالعات کلي در اختيار نماينده اين گروه مش

ته است؛ بار صورت نگرف حمل خودروهای و هاکاربری بار، جابجايي با مرتبط محيطيزيست اثرات زمينهمطالعه خاصي در 
 1690مطالعه انجام شده است؛ همچنين در سال  هاآنها و تأثير معاينه فني بر روی آاليندگي بر روی تاکسي 1600در سال 
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شود. به نقل از يك نقطه از شهر اصفهان انجام شده است که تمامي خودروها را شامل مي مطالعه آلودگي صوتي در سه
های اصفهان در جهت آلودگي هوای شهرها مختص خودروهای باری است. مطالعاتي نيز در دانشگاه %70گزارش، 

ت. در حال قابل استفاده نيسمنشأيابي منابع آالينده در دستور کار است که در حال حاضر به بخش نتايج نرسيده است و 
توان در آينده مرکز سنجش آاليندگي خريداری شده است که مي 15حاضر، جهت مستندسازی اطالعات آلودگي هوا، 

 به نتايج آن استناد کرد.
 

 
 های بررسی شدهسن کامیون -70-7شکل 

 

 
 های بررسی شدهسن کامیونت -75-7شکل 
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 های بررسی شدهسن وانت -76-7شکل 

 

 اصفهان یهرش یکیموجود لجست ستمیدر سشده  فیتعر ینحوه عملکرد، الگوها و ساختارها یکل ییشناسا -7-5-5

 بند ارايه شده است. آن ، توضيحات کامل در0-5بند با بند با توجه به همپوشاني اين 

 و جذب بار دیبر تول مؤثر یهایو جذب بار به همراه کاربر دیمناطق عمده تول ییشناسا -7-5-6

ل ااز مناطق شهر اصفهان که از آمارنامه س كيعمده در هر یهاتيفعال انيبه بدر اين بند بندها، اين  يهمپوشان ليدلبه
، فهرستي از مشاغل خاص در مناطق شهر 1600در آمارنامه شهر اصفهان سال  .شودمياقتباس شده است، اشاره  1600

 یارب یکرد که سفرها انيب توانيعنوان مثال مبهو  يصورت کلبه آورده شده است. 03-7جدول اصفهان ارايه شده که در 
 (.03-7جدول سوم در  فيدارد )رد طارتبا 7به منطقه  شتريب كييو فروش موزا ديخر یبرا

با حضور دکتر جمشيدی، مهندس  19/6/1603ای در تاريخ جلسه 76/7/03مورخ  03-3900پيرو نامه شماره همچنين، 
ار گروه مشارکت قرشيرواني و مهندس سراج در سازمان بار اصفهان برگزار شد و اطالعات کلي در اختيار نماينده اين 

ي تجميع های يكسانسياست کلي در شهر اصفهان اين است که مشاغل مرتبط، در محل. در اين جلسه عنوان شد که گرفت
 1990999شوند و در صورت امكان به حاشيه شهر منتقل گردند؛ به طور نمونه، بازار بزرگ مبل اصفهان در زميني به ابعاد 

در نظر گرفته شده است؛ در صورت اجرايي شدن طرح،  شهرينيخمو شهرداری  11ی مترمربع در منطقه مرزی شهردار
های مبل و لوازم چوبي واقع در خيابان شهيدان به اين بازار منتقل خواهند شد. اين اطالعات قابل استناد تمامي فروشگاه

موضوع دريافت اطالعات به سازمان با  70/6/1603مورخ  03-3130ای به شماره نيست و جهت دريافت اطالعات دقيق نامه
 تاکنون اطالعاتي بدست نيامده است.ميادين و ساماندهي مشاغل شهری ارسال شده است که 
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 فهرست مشاغل خاص در مناطق شهر اصفهان -06-7جدول 

 عنوان شغل منطقه

1 
لوازم  نصب یهافروشگاه -خانگيلوازم يرکنندگانتعم-ينلوازم اسپرت ماش یهافروشگاه -يمواد غذائ يفروشعمده یهافروشگاه

خودرو  يرعمت گاراژهای -فروشيامانت -يریو تصو يلوازم صوت یهافروشگاه -يساختمان پزشكان و لوازم پزشك -خودرو يصوت
 يكي(و مكان ينقاش ی،صافكار)

 يلاتومب يو نقاش یصافكار-یساز موزاييك هایکارگاه-يسنگ کوب هایکارگاه 7
 يرگاه اتومبيلتعم-يفروشيكلت موتور س-خانگيفروشگاه و انبار لوازم-يللوازم اسپرت اتومب-يلاتومب يشگاهنما-یکارگاه زرگر 6

0 
-ع چوبيصنا-یردامدا-هايرگاهتعم ی،فلز يعصنا یانواع جوشكار-یتراشكار-چوب یرنگ کار-يلاتومب يو نقاش یصافكار

 يو بافندگ يسندگيهای رکارگاه-گاز فروش و شارژ کپسول-یساز ينتو کاب یورقكار-یو موزاييك ساز یسنگبر
 هاپادگان-یتجار یواحدها-مطب پزشكان 5

3 
-(مورد 7)و  مورد( 0ی )دامدار-فروشی و سبز يوهم-يفروش يماه-يلاتومب يشگاهنما-یو بند ساز يرو ز يلاتومب يو نقاش یصافكار

 يلاتومب يكيمكان-خانه يهتصف

0 
-های مكانيكييرگاهمتع-گریيختهر-یباربر یانبارها-يو نقاش یو صافكار يلاتومب يرگاهتعم-يكلتو موتور س يلاتومب يشگاهنما

 شهریبرون یهااتوبوس-يسنگ فروش-يفروش يوهم-یسازيکارگاه کاش-نساج پور() یکارخانه رنگرز
 قرهن کاریپرداختو  یآبكار-آهن يعاتانبار ضا-یباربر-یجوشكار-یگر يختهر-یگاودار-آهن يعاتانبار ضا-یصافكار 9

0 
 پرداخت-یرچوب ب-اسب استبل-یو دامدار یگاودار-يكلتموتور س يرگاهتعم-يكن يكپر نمودن پ-یصافكار-يمصالح فروش

 چوب يو نقاش یرنگ کار-یگر يختهو ر

19 
-مكانيكي و یكارجوش ی،افكارص -یکانال ساز-يلاتومب يو نقاش یصافكار-يكلتموتورس فروشگاه-يفروش يوهم-يپرنده فروش

 يمصالح ساختمان فروش-يكيو مكان یصافكار ی،جوشكار-يعاتآوری ضاانبار جمع
 یساز موزاييك-یامدارد -یتراشكار-هايرگاهتعم-هايشگاهنما-مبل کوبيرويهو  یرنگ کار-یرنگ کار-یگر يختهر 11

17 
گاز  پسولپرکردن ک-آهن آالت يعاتضا-یسنگبر-یدامدار-یساز يكالست-یکارخانه رنگرز-يو نقاش یصافكار-بالستسند 

 یسازبند و يرو ز يكيمكان ی،صافكار-چاپخانه -LPGو 

16 
 فروش ساخت و-يكلتو فروشگاه موتورس يرگاهتعم-يفروش مصالح ساختمان-شارژ انواع کپسول گاز-یکارخانه لوله ساز

 یجوشكار-يو آپارات يكيمكان-يلاتومب يرگاهو تعم ينقاش ی،صافكار-يو سنگ فروش یسنگ بر-كموزايي

10 
 و يكيمكان-یدامدار-یحجار-يو سنگ تراش یحجار-سنگ يعصنا-یحجار-يسنگ فروش-یسنگ بر-يکپسول پرکن

 کارخانه آرد-صافكاری

15 
 عميرگاهت -یدامدار-یزنبوردار-یباربند ساز -یجوشكار-یگر يختهر-يلاتومب هایيشگاهنما-يگچ یهاکوره-يمصالح فروش

 یو بندساز يرخودرو و ز يرگاهتعم-يكلتموتور س

 

 یهاابانيخاصفهان، مراکز توليد و جذب بار در اين منطقه،  6همچنين با توجه به نامه دريافت از شهرداری منطقه 
 و سفارت روسيه اعالم شده است.عبدالرزاق، مشير يخچال، فردوسي، حكيم، هاتف، کوچه تلفنخانه 

 ورود و خروج بار از خارج شهر یاصل هایدروازه ییشناسا -7-5-7

ساير مقصدهای خارج از محدوده شهر با  شهر اصفهانبين بار های شناخت جابجايي منظوربهبار  یادروازهآمارگيری 
نيز  دشونينمکامل گذری بوده و وارد محدوده شهر اصفهان  طوربهکه  شهریبيناست. همچنين سفرهای باری  اصفهان

ل سفرهای باری خارج به داخکه یطوربهای دروازه هایايستگاهدر اين آمارگيری لحاظ خواهند شد. به اين منظور، انتخاب 
خروجي به شهر های اصلي ارتباطي ورودی و و داخل به خارج و خارج به خارج در محدوده شهر اصفهان در کليه راه

 ای برخوردار است. اصلي ورود و خروج بار( را پوشش دهد از اهميت ويژه یهادروازهاصفهان )
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 اینمونهو پرسشگری  به تفكيك نوع وسيله 1شمارش حجم تردد ناوگان باریای بار شامل دو روش آمارگيری دروازه
گری از رانندگان نياز به توقف خودرو در کنار راه دارد و است. بر اين اساس، با توجه به اينكه پرسش 7از رانندگان باری

ای کافي باشد که فض یاگونهبهها بايد اينكه سرعت در مسيرهای ورودی و خروجي شهر زياد است، انتخاب مكان ايستگاه
 .باشدتوقف ايمن و کامل وسيله نقليه باری بدون ايجاد خطر برای ساير خودروها فراهم  منظوربهدر کنار مسير 

كل شگونه که در ابتدا مسير کمربندی دور محدوده شهر اصفهان و مسيرهای اصلي خروجي از آن بررسي شد. همان
در قسمت شمال غربي اصفهان تقريباً دارای مسير کمربندی  جزبهنشان داده شده است، محدوده مرزی شهر اصفهان  7-00

که به ترتيب توسط مرکز مطالعات ترافيك  1601و  1600های های ترافيكي انجام شده در سالبا توجه به آمارگيریاست. 
 هایگاهايستدانشگاه صنعتي شريف )ممتحن( و مشاورين دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شده است، مكان  ونقلحملو 

 قرار گرفت.  موردبررسينيز  ای در نظر گرفته شده در آن مطالعاتدروازه
پس از انجام بازديدهای ميداني و با توجه به نياز آمارگيری از سفرهای باری گذری از اصفهان و رعايت موارد ايمني 

جدول و  09-7شكل به ترتيب در  ای تعيين شد کهايستگاه دروازه 75 درنهايتجهت توقف کامل و امن وسايل نقليه باری، 
جداگانه ارايه خواهد  صورتبه یادروازهدر گزارش مربوط به آمارگيری  هادروازهجزييات کامل اين  اند.ارايه شده 7-00

 شد.
 

 
 مسیرهای اصلی ورودی و خروجی شهر اصفهان -77-7شکل 

  

                                                                                                                                                                      
1 Traffic count 
2 Roadside interview (RSI) 
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 بارای های دروازهمشخصات ایستگاه -07-7جدول 

 محل ايستگاه نام ايستگاه محل ايستگاه نام ايستگاه

C1 بزرگراه آزادگان C14 جاده قهجاورستان 

C2  ايميک گاهيجا -بزرگراه معلم C15  ع(امام جواد يفرع -)ع( امام رضاخيابان( 

C3  آباددولتجاده C16  آبادحسين يفرع -)ع( امام رضاخيابان 

C4  آبادحبيبجاده C17  جيبس ابانيخ -ي نيامام خمبلوار 

C5 جاده فرودگاه C18 انبابوک ابانيخ یابتدا -ينيبلوار امام خم 

C6 يزد-نييجاده نا C19 جاده خورزوق یابتدا 

C7 ياتم یجاده انرژ C20 خورزوق غرب پل -ريرکبيجاده ام 

C8 جاده اشكاوند C21 فالورجان 

C9  رازيش -اصفهاناتوبان C22  نيروگاهجاده 

C10  آهنذوباتوبان C23 شميابر - جاده شهرکرد 

C11 آتشگاه ابانيخ C24 شهر سپاهاني خروج -رازيجاده ش 

C12  ياصفهان ياشرفخيابان C25 تقاطع رئيسي و جاده فرودگاه( آبادخاتون( 

C13 ي اصفهاندانشگاه صنعت بزرگراه   
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  ای باردروازه هایایستگاهمکان  -79-7شکل 

 معابر نیتردد در ا لیاز دال هیاول یدانیم یابیو ارز یبار هینقل لیوسامعابر پرتردد  ییشناسا -7-5-9

 ه استخواسته شدپرتردد باری در سطح شهر اصفهان  یهامحلهيا  معابرنظرسنجي از رانندگان محترم،  نامهپرسشدر 
. پرواضح است که مسيرهای مدنظر رانندگان کاميون با وانت متفاوت است و در اين (79-7شكل  -)سوال سوم تشريحي

، محورهای پرتردد بر اساس 51-7جدول تا  09-7جدول قرار خواهد گرفت. در  موردبررسيجداگانه  صورتبهقسمت نيز 
رانندگان بر حسب نوع وسيله آورده شده است. برای درک بهتر از نحوه پخش اين محورها در شبكه شهر  یهاپاسخ

نشان داده شده است. برای خودروهای  97-7شكل تا  00-7شكل اصفهان، مسيرهای مشخص شده در اين جداول، در 
اخته محور پرتردد شن عنوانبه، محورهای مرکزی شهر بيشتر بارهاوانتسنگين، محورهای ورودی و خروجي از شهر و برای 

داليل پرتردد بودن معابر، زير هر شكل عنوان شده  نشان داده شده است. 96-7شكل تجميع اين محورها و نقاط در  .اندشده
 است.

سواالتي بود که از کارمندان و کارشناسان پرسيده شد. با توجه به دريافت  ازجملهمحورهای پرتردد خودروهای باری، 
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 نشان داده شده است. 90-7شكل و  57-7جدول نتيجه اين پرسش در فرم نظرسنجي،  59
 

 محورهای پرتردد از نگاه رانندگان کامیون -09-7جدول 

 درصد فراواني محور

 71 03 شش راه
 79 06 آباددولتجاده 

 10 01 زينبيه
 19 69 اميرکبير

 0 66 عاشق اصفهاني
 9 61 امام خميني

 0 13 فلكه دانشگاه
 0 15 پل تمدن

 6 19 شهرخميني
 7 3 صفه

 199 630 جمع کل

 

 محورهای پرتردد از نگاه رانندگان کامیونت -04-7جدول 

 درصد فراواني محور

 11 10 عبدالرزاق
 19 10 امام خميني

 0 13 آباددولتجاده 
 0 13 خرازی
 0 13 زينبيه

 9 10 راهشش 
 9 16 شاهپور

 0 17 مسجد سيد
 5 0 انقالب

 0 0 عاشق اصفهاني

 6 5 آبادیشمس

 7 0 آمادگاه

 7 0 جي

 7 0 نشاط

 7 6 احمدآباد

 7 6 پل تمدن

 7 6 فلكه دانشگاه

 7 6 کاوه

 7 6 وليعصر

 199 101 جمع کل
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 محورهای پرتردد از نگاه رانندگان وانت -54-7جدول 

 درصد فراواني محور
 19 96 روليعص-عبدالرزاق-مسجد سيد

 19 00 فلسطين-آمادگاه
 9 63 انقالب
 0 67 چهارباغ
 3 79 تختي

 3 70 صارميه
 5 75 نشاط

 5 77 خرازی
 0 71 آبادیشمس

 0 79 دروازه شيراز
 6 15 حكيم نظامي

 6 10 نظر
 6 16 اميرکبير

 6 16 دروازه دولت
 6 17 جي

 6 17 ميدان قيام
 7 11 امام خميني

 7 19 طالقاني
 7 19 فردوسي
 7 0 آتشگاه

 7 0 شيخ بهايي
 199 001 جمع کل

 

 رانندگان موتورسیکلتمحورهای پرتردد از نگاه  -53-7جدول 

 درصد فراواني محور
 76 10 روليعص-عبدالرزاق-مسجد سيد

 79 10 آبادیشمس
 10 13 آمادگاه
 17 19 انقالب
 0 3 نشاط

 3 5 مطهری
 5 0 نظر

 5 0 صارميه
 0 6 چهارباغ
 199 90 جمع کل
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 محورهای پرتردد از نگاه کارمندان و کارشناسان -57-7جدول 

 درصد فراواني خيابان

 13 71 هاتف

 17 15 امام خميني

 11 10 مرکز شهر

 0 17 عبدالرزاق

 0 11 ميدان امام علي )ع(

 0 0 جي

 5 0 آتشگاه

 5 0 مسجد سيد

 5 0 بازار اصفهان

 5 3 ميدان امام

 0 5 نشاط

 0 5 وليعصر

 0 5 اميرکبير

 6 0 جهاد

 199 179 جمع کل
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 مراجعه شود( 09-7جدول )به  رانندگان کامیون ازنظرمسیرها و نقاط پرتردد باری  -74-7شکل 

 

با توجه به اينكه بيشتر رانندگان خودروهای سنگين در مسيرهای اطراف شهر تردد دارند، بديهي است که مسيرهای 
جزء مسيرهای خروجي از شهر،  ، مسيرهای ورودی و خروجي از شهر باشد. تمامي مسيرهای ورودی وهاآنپرتردد از ديد 

آيند ولي در اينجا، با توجه به پرسشي که از رانندگان شده است، مسير پرتردد باری )شلوغ( مالک مهم باری به حساب مي
 نبوده و يا کمتر است. هاآنو فرودگاه( در پاسخ  آهنذوببوده و مسيرهايي با سطح سرويس مناسب )مانند  هاآن
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 مراجعه شود( 04-7جدول  )به رانندگان کامیونت ازنظرمسیرها و نقاط پرتردد باری  -94-7شکل 

 

رانندگان کاميونت با توجه به اينكه امكان ورود به نواحي مرکزی شهر را دارند، بعضي از مسيرهای مرکز شهر نيز در 
ه ها در اينجا نمايش داده شده است؛ بنابراين مسيرهايي کگفتني است که باالترين درصد پاسخديده شده است.  هاآنپاسخ 

 بيان شده است.در نگاه رانندگان شلوغ و يا پرتردد بوده، 
رساني ( و بيشتر در نواحي مرکزی شهر که خدمت91-7شكل بارها نيز همين نكته وجود دارد )در مورد رانندگان وانت

 است.، تردد خودروهای باری بيشتر ها نياز استبه مغازه
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 راجعه شود(م 54-7جدول  به) رانندگان وانت ازنظرمسیرها و نقاط پرتردد باری  -93-7شکل 

 

 
 مراجعه شود( 53-7جدول  )به رانندگان موتورسیکلت ازنظرمسیرها و نقاط پرتردد باری  -97-7شکل 
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 تمامی رانندگان ازنظرقاط و ناحیه پرتردد باری مسیرها و ن -91-7شکل 
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 مراجعه شود( 57-7جدول )به  کارمندان و کارشناسان ازنظرمسیرها و نقاط و ناحیه پرتردد باری  -90-7شکل 

 و عرضه کاال و خدمات در سطح محدوده مطالعه تأمین یهارهیزنج ییشناسا -7-5-4

برای تأمين اين اطالعات، با توجه به نبود اطالعات الزم، سعي شد با استفاده از مصاحبه با صاحبان اصلي مشاغل و افراد 
و عرضه کاال در سطح شهر اصفهان برای چند  تأمينزنجيره های بزرگ، فروشيخص در شهر و بعضاً صاحبان عمدهشا

 ه دستبد. برای اين منظور، با صاحبان مشاغل و يا مسئولين اتحاديه مصاحبه شد و اطالعات مفيدی آي دستبکاالی خاص 
 آمد.

با حضور دکتر جمشيدی، مهندس  19/6/1603ای در تاريخ سهجل 76/7/03مورخ  03-3900پيرو نامه شماره همچنين، 
شيرواني و مهندس سراج در سازمان بار اصفهان برگزار شد و اطالعات کلي در اختيار نماينده اين گروه مشارکت قرار 

ازمان و اطالعات بيشتری در س بود اين مسئولين محترممورد تأييد ارايه شده که در ادامه آورده شده است،  مطالب. گرفت
ورودی شهر اصفهان، بارانداز ايجاد  0های کلي سازمان بار اين است که در آينده برای هر وجود نداشت. البته سياست

شهری مكاني اختصاص نيافته شود و برای بار درونهای سازمان راهداری در اين زمينه استفاده ميگردد و فعالً از پايانه
 موارد زير است: برای چند کاال در ادامه آورده شده است. اين کاالها شامل آمدهدستبهاطالعات خالصه  است.

 پوشاک -

 بارترهميوه و  -

 آرد -

 آهن -

 سيمان، لوازم خانگي -

 گوشت قرمز -

 لوازم برقي ساختمان  -
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  هامارکتسوپر  کاالهای مصرفي -

 و عرضه پوشاک در شهر اصفهان تأمينزنجيره 
با توجه به فصلي بودن بازار پوشاک، انبارهای بزرگ پوشاک در شهر اصفهان وجود ندارد و پوشاک توزيع شده در 

 است. 95-7شكل  صورتبهکه روش توزيع آن  شوديمسطح شهر اصفهان به دو دسته وارداتي و توليد داخلي تقسيم 
 

 
 چرخه توزیع پوشاک در شهر اصفهان -95-7شکل 

 

ه حضور ؛ همچنين با توجه بشوديمو يا اداره پست انجام  هاوانتاست که جابجايي اين نوع بار بيشتر توسط  گفتني
انجام  13تا  16عبدالرزاق و ميدان امام علي )ع(، انتقال اين بار بيشتر بين ساعت  ابانيخبزرگ در ميدان امام،  فروشانعمده

 تا رانندگان با مشكل محدوديت طرح ترافيك روبرو نشوند. شوديم

 در شهر اصفهان بارميوه و ترهو عرضه  تأمينزنجيره 
ه چرخه ک کنندمي تأمينخود را عمدتاً از يكي از سه مراکز زير  موردنيازبار شهر اصفهان بار ميوه و تره هایفروشگاه

 است: 93-7شكل  صورتبهتوزيع آن 
 (13:99تا  0:69خوراسگان )از ساعت  بارو ترهميدان مرکزی ميوه  -1

 (19:99تا  3:99بار درچه )از ساعت ميدان ميوه و تره -7

 (19:99تا  3:99ميدان شهرداری )از ساعت  -6

 توليدات خارجي
انبارهای بزرگ در 

 تهران

های و مغازه هافروشگاه
 اصفهان

خريد توسط 
 دارمغازه

بدون واسطه يا خريد 
 خريد از مرز

 توليدات داخلي

خريد مستقيم 
 دار توسط مغازه

فروش در عمده 
 اصفهان

 دارخريد توسط مغازه



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  314

 

 

 
 بار در شهر اصفهانچرخه توزیع میوه و تره - 96-7شکل 

 

وز بار هر رهای ميوه و ترهاول سال به علت گرمي هوا و عدم امكان نگهداری بار ميوه و سبزيجات، فروشگاه در نيمه
ها بار شود. اغلب اين فروشگاهبه اين ميادين مراجعه مي باريكروز  6-7کنند اما در نيمه دوم سال هر اقدام به خريد بار مي

 نند.کخريداری شده را توسط وانت شخصي منتقل مي

 شهر اصفهان هایبين نانوايي در آردو عرضه  تأمينزنجيره 
 شوند:های شهر اصفهان به دو دسته تقسيم مينانوايي
های بزرگ و کيلويي آرد دولتي سهميه دارند و اکثر نانوايي 09کيسه  699های دولتي که ماهيانه نانوايي -

 پرکار شهر از اين دسته هستند.

 کنند.آزاد آرد را خريداری مي صورتبههای آزاد که سهميه دولتي ندارند و نانوايي -

 است: 90-7شكل  صورتبهکه روش توزيع آن  های توليد آرد به شرح زير استآدرس کارخانه
 شيراز -انه در حوالي سيلوی شهيد موسوی، جاده اصفهانپنج کارخ -

 تهران -، جاده اصفهانمحمودآباديك کارخانه در شهرک صنعتي  -

 يك کارخانه در خيابان امام خميني، خيابان اميرکبير -

 ميدان خوراسگان

های و مغازه هافروشگاه
 اصفهان

 ميدان شهرداری ميدان درچه

 دار خرید توسط مغازه

 دار  خريد توسط مغازه دار خرید توسط مغازه
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 های شهر اصفهانچرخه توزیع آرد در نانوایی - 97-7شکل 

 

های کيسه توسط خاور و کاميونت از کارخانه 7999از آن تا کيسه باشد توسط وانت و بيشتر  199ها اگر سفارش نانوايي
های شهر اصفهان از يكم تا تن در ماه بين نانوايي 0599شود. توزيع آرد به ميزان حدود ها ارسال ميآرد به درب نانوايي

 گيرد.بيست و هفتم هر ماه انجام مي

 در شهر اصفهان آهنو عرضه  تأمينزنجيره 
يلگرد م صورتبهش ساخت غالب در شهر اصفهان، سازه بتني بوده لذا عمده فوالد مصرفي شهر رو با توجه به آنكه

 است. 99-7شكل  صورتبهکه چرخه توزيع آن  است

 
 چرخه توزیع آهن در شهر اصفهان - 99-7شکل 

 

شيراز قبل از شهر بهارستان، خيابان اميرکبير، جاده  -انعمده انبارهای آهن شهر اصفهان در ناحيه پل تمدن، جاده اصفه
 قرار دارد. آبادنجف -شهرکرد، شهرک صنعتي جي و جاده اصفهان -اصفهان 

پنج کارخانه جاده 
شيراز -اصفهان   

 های اصفهان نانوايي

يك کارخانه جاده 
تهران -اصفهان   

خيابان  يك کارخانه

 امام خميني

 حمل از کارخانه به نانوايي

 حمل از کارخانه به نانوايي حمل از کارخانه به نانوايي

 کارخانه فوالد

 انبار آهن های ساختمانيکارگاه

های حمل مستقيم در پروژه

 عظيم ساختماني توسط تريلي

 چرخ 19حمل توسط تريلي 

 حمل توسط وانت و کاميونت
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شهر  یسازهاوساختاصفهان، عليرغم کيفيت باالی آن بسياری از  آهنذوببا توجه به قيمت باالی ميلگرد کارخانه 
اصفهان توسط ميلگردهای توليد شده در کارخانجات زاگرس شهرکرد، کوير کاشان، فوالد نطنز، ميانه و خوزستان صورت 

 گيرد.مي

 در شهر اصفهان سيمانو عرضه  تأمينزنجيره 
 آمده است: 90-7شكل نوع زير است که چرخه توزيع آن در  0يكي از  غالباًمصرفي در شهر اصفهان  سيمان
 (آهنذوبسيمان اصفهان )اتوبان  -

 شهرکرد( -سيمان سپاهان )جاده اصفهان -

 اردستان( -سيمان اردستان )جاده اصفهان -

 )جنوب شرقي شهر نايين( سيمان نايين -

 

 
 چرخه توزیع سیمان در شهر اصفهان - 94-7شکل 

 

ه مستقيم از درب کارخانه ب صورتبهگيرد و بسته به نوع سفارش يا انجام مي 70-76تا  10بين ساعات  بارگيری معموالً
 شوند.حمل مي يفروشمصالحکارگاه ساختماني و يا به انبارهای 

و توزيع آن  رديگيماست که ساير مصالح ساختماني مشابه مانند گچ، شن و حتي آجر نيز در همين سيستم قرار  گفتني
 به همين شكل است.

 در شهر اصفهان لوازم خانگيو عرضه  تأمينزنجيره 
 صورتبهتوليد داخل هستند يا  صورتبهيا  Beckoو  Samsung ،LG ،Snowaای معروف لوازم خانگي شامل برنده

 یهاروش. شونديمکه عمدتاً از تهران به انبارهای اصلي اين برند در اصفهان انتقال داده  شونديمقانوني وارد کشور 
ن ساده نحوه توزيع اي طوربهغيرقانوني ورود اين کاالها به اصفهان نيز وجود دارد که اطالعات موثقي در دست نيست. 

 آمده است. 09-7شكل لوازم در 

 کارخانه سيمان

 انبارهای مصالح فروشي ساختمانيهای کارگاه

 حمل مستقيم 

 حمل توسط کاميون

 حمل توسط وانت 
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 چرخه توزیع لوازم خانگی در شهر اصفهان - 44-7شکل 

 

: کارخانه توليد اين برند در خارج اصفهان قرار دارد که پس از توليد وارد دو انبار مرکزی در اصفهان  Samsungبرند
انبار لوازم صوتي و تصويری واقع در -7ک محمودآباد تهران، شهر -انبار لوازم خانگي واقع در جاده اصفهان-1شود: مي

 خيابان هاتف
 : انبار مرکزی اين برند در خيابان امام خميني، خيابان اميرکبير قرار دارد.LGبرند 
 : انبار مرکزی اين برند در کنار کارخانه آن واقع در منطقه صنعتي مورچه خورت قرار دارد.Snowaبرند 
 قرار دارد. آقا بابايي: انبار مرکزی اين برند در پل تمدن، بزرگراه شهيد Beckoبرند 

 شود.انجام مي 10تا  10و بعدازظهر از ساعت  16است که ترخيص کاال از انبارها معموالً از صبح تا ساعت  گفتني

 در شهر اصفهان گوشت قرمز )گوسفندی(و عرضه  تأمينزنجيره 
شود. مناطق پرورش دام که در شهر اصفهان الگوی توزيع گوشت قرمز در شهر اصفهان مشاهده مي 01-7شكل در 

 گيرد، به شرح زير است:برای خريد دام زنده مورد استفاده قرار مي
 شيراز، سميرم، لردگاندر شش ماه اول سال: مناطقي مانند  -

 در شش ماه دوم سال مناطقي مانند کردستان، تبريز، همدان، مالير، سرعين، مهاباد، سنندج -

کارخانه داخلي 
 توليد کننده

های فروشگاه
 لوازم خانگي

انبار لوازم خانگي در  
 اصفهان

 حمل از خارج  يا داخل اصفهان

حمل توسط 

 کاميونت 

 محل خريدار

حمل مستقيم به محل خريدار 

 توسط کاميونت يا وانت

 حمل توسط وانت يا کاميونت 

وارداتي در  

 انبار تهران

حمل توسط 

 کاميونت يا وانت  
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 چرخه توزیع گوشت قرمز در شهر اصفهان - 43-7شکل 

 

 های خريد و فروش دام زنده شهر اصفهان در مناطق زير وجود دارد:ميدان
 مرکز( 7) شهرخميني -

 مرکز( 1) آبادنجف -

 مرکز( 1) آباددولت -

 مرکز( 1جاده باغ رضوان ) -

 های بزرگ شهر اصفهان به شرح زير است:کشتارگاه
 مرکز( 7) شهرخميني -

 مرکز( 1قدرجان ) -

 مرکز( 1فالورجان ) -

 مرکز( 1زفره ) -

 مرکز( 1گردنه آب نيل ) -

 مرکز( 1) آباددولت -

 مرکز( 1فساران ) -

های بين خريد و فروش دام شهر اصفهان شده و پس از خريد در ساعت یهادانيمدام زنده در ساعات اوليه صبح وارد 
بين ساعت  و شوديمها ذبح شده و به سردخانه منتقل شوند. دام در کشتارگاههای اصفهان منتقل ميبه کشتارگاه 13تا  17

 شود.ا تحويل داده ميهها و فروشگاهصبح روز بعد به قصابي 0تا  0

 در شهر اصفهان لوازم برقي ساختمان و عرضه تأمينزنجيره 
چرخه  07-7شكل برقي در شهر اصفهان به دو صورت توليدات داخلي و محصوالت وارداتي موجود است. در  لوازم

 توزيع لوازم برقي در شهر اصفهان آمده است.

مناطق پرورش 
 دام

 ها وقصابي
 هافروشگاه

ميدان خريد و 
 فروش دام زنده

حمل توسط کاميون 
 )مخصوص حمل دام(

 کشتارگاه
حمل توسط کاميونت 

يا وانت مخصوص 
 حمل دام 

حمل توسط 
 کاميونت يا وانت

 يخچالدار  
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 چرخه توزیع لوازم برقی در شهر اصفهان - 47-7شکل 

 

شود. ها توزيع ميبين فروشگاه 10های توليدکننده، همه روزه از صبح تا ساعت توليدات داخلي توسط وانت شرکت
ها منتقل گاهها از انبار به فروشهای باربری، توسط وانت شخصي فروشگاهمحصوالت وارداتي پس از انتقال به انبار شرکت

 شود.مي

 در شهر اصفهان هاکاالهای مصرفي سوپرمارکت و عرضه تأمينزنجيره 
ه ب ها معموالًها آمده است. کاالهای مصرفي سوپرمارکتچرخه توزيع کاالهای مصرفي سوپرمارکت 06-7شكل در 

 شوند:مي تأمينچهار روش 
 پخش کشوری -

 پخش شهری -

 پخش شخصي -

 پخش داغ -

 
 ها در شهر اصفهانچرخه توزیع کاالهای مصرفی سوپرمارکت - 41-7شکل 

 

 توليدات داخلي

های فروشگاه
 سطح شهر

محصوالت 
 وارداتي

حمل توسط خودروی 
 های توليد کنندهشرکت

 انبار تهران

های باربریانبار شرکت  

حمل توسط کاميون يا 
 کاميونت به صورت عمده 

 حمل توسط وانت 

کنندگان انبار توزيع
 کشوری

های  سوپرمارکت
 اصفهان

عمده 
هافروشي  

توليدکنندگان 

 خانگي

 يا وانت شرکتي ونتيکامحمل توسط 

کنندگان انبار توزيع

 شهری

 حمل توسط وانت 

حمل توسط  حمل توسط وانت 
 خودروی شخصي 
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شوند. پخش کشوری: شامل محصوالتي مانند ميهن، کاله، ايستك و غيره هستند که در سراسر ايران توزيع مي -
برای اين نوع پخش، توسط تماس تلفني فروشنده و يا ويزيتورهای شرکت، ميزان محصول موردنياز اعالم 

وز رهای مختلف شبانههای شرکت در ساعتها و يا وانتبار توسط کاميونت 7يا  1ای معموالً هفتهشود و مي
 شود.با توجه به محل سوپر مارکت در مسير توزيع آن روز تحويل داده مي

های يخچالدار شود که هر روز يا يك روز در ميان توسط وانتپخش شهری: شامل محصوالت لبني مي -
 گيرد.توزيع اين محصوالت يا بر اساس سفارش تلفني و يا بر اساس سهميه روزانه انجام مي شوند.توزيع مي

جعه شود که فروشنده با مراها، بهداشتي، حبوبات و غيره ميپخش شخصي: شامل محصوالتي مانند شوينده -
ويزيتورهای اين  دهد و ياکه عمدتاً در خيابان عبدالرزاق قرار دارند، سفارش کاال مي هايفروشعمدهبه 

کنند. کاالها توسط وانت شخصي فروشنده و يا ها ثبت سفارش ميبا مراجعه به سوپرمارکت هايفروشعمده
 شود.فروش به سوپر مارکت ارسال ميوانت عمده

ش شود که توسط توليدکننده خانگي با سفارپخش داغ: شامل محصوالتي مانند نان خانگي، کيك خانگي و غيره مي
 .دشوينمشود. در اين نوع پخش، الزاماً از خودروی باری استفاده ها توزيع ميای بين سوپرمارکتو يا لحظهقبلي 

 ونقل بار در اصفهانهای در حال اجرا و آتی در زمینه حملو بررسی برنامه شناسایی -7-5-34

و  هاطرحت. در اين فايل، استخراج شده اس« 1099برنامه راهبردی اصفهان »اين بخش با استفاده اطالعات مندرج در 
 ونقلحملدر قالب جداولي ارايه شده است که در اين قسمت به موارد مربوط به  1099شاخص برنامه اصفهان  یهاپروژه

بار اصفهان  ونقلحملسازمان  یهابرنامههمچنين در ادامه  آورده شده است. 56-7جدول . اين موارد در شوديمبار اشاره 
 و ضوابط و قوانين موضوعه کشوری نيز آورده شده است.

 

 مناطق اصفهان های شاخص درها و پروژهطرح -51-7جدول 

 منطقه شهرداریمحل پيشنهادی يا  عنوان پروژه رديف

 1بازار منطقه  مجاور محل جمعه يشهرک مصالح ساختمان 1

 - مبل شهرک احداث 7

 علي امام ميدان مجاور زرين کمر مجموعه 6

 ريمس در همسطحريغ یهاتقاطع و چهارم يتكميل حلقه حفاظت 0
و تقاطع  مصوبی رهايمطابق مس

 اشكاوند استقالل و رهمسطحيغ

 - غرب جنوب پايانه 5

 سگزی سايت سوززبالهپروژه احداث کارخانه  3

 - مشاغل بازارهای تخصصي احداث جامع طرح 0

 - ي )ع(عل امام دانيطرح م ليتكم 9

 - تفرجي شهر هفت 0

 - بارترهشهرک صنايع جانبي )تبديلي( ميوه و  19

 - غرب آرامستان 11

 بافت محالت يبخشروانها و طرح بازگشايي گلوگاه 17

 فروغي خيابان تا سيد مسجد خيابان حدفاصل ابوذر خيابان 16 1منطقه 

 طالقاني خيابان تا سيد مسجد خيابان حدفاصل ارديبهشت خيابان 10
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 مناطق اصفهان های شاخص درها و پروژهطرح -51-7جدول ادامه 

 محل پيشنهادی يا منطقه شهرداری عنوان پروژه رديف

  سپهر سبز فضای و پارکينگ تجاری، مجموعه 15

 صمديه تا شهيدان خيابان حدفاصل غرب متری 05خيابان  13

 7منطقه 

 ولدان اردشير خيابان 10

 برق( متری )دکل 05خيابان  19

 دهنو وليعصر خيابان 6فاز  10

 جواد )ع( امام خيابان به نيكان خيابان اتصال 79

 علي )ع( امام ميدان طرح پشتيبان یهاپروژه تكميل 71

 6منطقه 

 فردوسي پارکينگ خيابان و تجاری مجموعه 77

 احمدآباد تا باقرخان چشمه حدفاصل گلزار خيابان تعريض 76

 نجفي نوراله آقاحاج خيابان 70

 يرسطحيز پارکينگ آمادگاه( و فرشادی )کمكي خيابان 75

 پينارت ميدان 73

 0منطقه 
 پينارت راهسه تا شير جي کانال حدفاصل فارسي سلمان خيابان 70

 حسابي دکتر تقاطع تا پينارت يراهسه از ارغوانيه بلوار ادامه 79

 شرق( کمربندی تا ترپينا راهسه )حدفاصلروشن دشت  خيابان 70

 دستجردی بزرگراه به پرست اقارب دسترسي بزرگراه مسير 69

 5منطقه 
 (16منطقه  با سهروردی )مشترک همسطح غير تقاطع 61

 صفه تا جانبازان یهاابانيخ حدفاصل ارتش کمكي خيابان 67

 باال چهارباغ کمكي خيابان 66

 3منطقه  اشكاوند همسطح غير تقاطع 60

 ولي پوريای خيابان 65

 بوستان خيابان 63 0منطقه 

 چمران شهيد بزرگراه محدوده در سوم حلقه تكميل 60

 9منطقه  خميني امام خيابان کندرو 69

 حجازی شهيد خيابان در کوثر روز بازار 60

 0منطقه 
 0و  6بهشت، فاز  خيابان 09

 بهشت خيابان تا فشار تقليل ايستگاه حدفاصل آتشگاه خيابان کندرو 01

 رودندهيزا کوچه و زيتون خيابان ادامه از ناژوان به دسترسي 07

 يآقا بابائ شهيد بزرگراه کندرو 06

 19منطقه 

 (0 با منطقه الهور )مشترک -پروين  خيابان غيرهمسطح تقاطع 00

 طوسي شيخ -پروين  خيابان غيرهمسطح تقاطع 05

 سالمت( )شهرک يآقا بابائ شهيد بزرگراه غيرهمسطح تقاطع 03

 محسنيان پل تا تمدن پل حدفاصل بابائي آقا شهيد بزرگراه کندروهای غربي ضلع 00

 هدايت خيابان تجاری مجموعه 09

 پرتمان متری 05خيابان  00
 11منطقه 

 خميني امام خيابان کمكي 59
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 مناطق اصفهان های شاخص درها و پروژهطرح -51-7جدول ادامه 

 محل پيشنهادی يا منطقه شهرداری عنوان پروژه رديف

 استقالل ميدان غيرهمسطح تقاطع 51
 17منطقه 

 ترافيكي چهارم رينگ 57

 کشاورز بلوار به گلها خيابان دسترسي مسير 56

 16منطقه 

 )پيرعنايت(آزادگان  خيابان 50

 ياللهبيحب شهيد بزرگراه غربي کندروی هندسي اصالح 55

 عباسپور شهيد خيابان به کشاورز بلوار گردراست هندسي اصالح 53

 جانبازان خيابان به پرست اقارب شهيد بزرگراه دسترسي مسير 50

 گلستان ميدان 59

 علميه حوزه جنب متری 05خيابان  و پارکينگ 50

 10منطقه 

 بعثت خيابان به اتصال و مهديه خيابان تعريض 39

 اصفهاني محوری خيابان تعريض 31

 سودان ويژه طرح 37

 شهر ورودی مجموعه و شرق شمال پايانه 36

 خان اداری و تجاری مجموعه 30

 15منطقه 

 15منطقه  محدوده در آن به متصل یهاابانيخ و شمالي کمربندی جاده اول فاز 35

33 
 )محدوده رينگ آبادخاتون جاده تا سلمان ميدان حدفاصل شمالي یکمربند دوم فاز

 چهارم(

 فجر اداری و تجاری مجموعه 30

 شريعتي اداری و تجاری مجموعه 39

 

ومه و ح یشهردرون یونقل بار و کاالو حمل تيريسازمان مد تيبا استفاده از اطالعات مندرج در سادر ادامه اين بند، 
ونقل بار و حمل تيريسازمان مد استخراج شده است. 15 يال 1 یهادر قالب بند سازمان یهابرنامه ،اصفهان یشهردار

-يياجرا یهانامهنييو آ يقانون فيمطابق تكال يدر جهت ارائه خدمات، اصفهان یو حومه شهردار یشهردرون یکاال
 کند:يرا دنبال م ريز فيوظا، يابالغ

 یهاشهری و حومه و ارتباط با دستگاهونقل بار دروناطالعات و ايجاد بانك اطالعات حملتهيه آمار و  -1
 طربذی

مدت و بلندمدت در راستای مديريت، توسعه، اصالح، نظارت و ساماندهي مدت، ميانکوتاه یهاتهيه برنامه -7
 هو حوم شهریونقل بار درونحمل

شهری و حومه و مديريت مصرف ونقل بار درونهای موردنياز حملطرحريزی و تهيه تدوين نظام برنامه -6
ا و ها، استانداردهنامهو ارائه پيشنهاد برای اصالح قوانين، آيين هاآنسوخت در اين راستا و نظارت بر اجرای 

 طربذیضوابط به مراجع 
ان استای نوسازی ناوگالش در رشهری و حومه و تونقل بار درونبررسي و تعيين تعداد موردنياز ناوگان حمل -0

 رفرسوده مذکو
ونقل و شهری و حومه در چارچوب مطالعات طرح جامع حملونقل بار درونانجام مطالعات موردنياز حمل -5

و مطالعه برای شناسايي نقاط بارخيز و تعيين کريدورهای ويژه  هاآنسازی ادواری هنگامو بهترافيك 
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شهری و حومه و بار درون یو باراندازها هاانهيله نقليه باربر، احداث پاونقل بار با توجه به نوع وسيحمل
 نبری و تجهيز نمودن مكانيزه ناوگااستقرار وسايل نقليه بار یهاستگاهيا

ونقل بار اجرائي الزم در خصوص اعمال ضوابط ايمني و حفاظت حمل یهايمشو خط هااستيتدوين س -3
 شهری و حومهدرون

اندرکاران مربوطه از شهری و حومه و دستونقل بار درونکليه امور مرتبط با ناوگان حملاعمال نظارت بر  -0
 مهاجرائي و مفاد اين اساسنا یهاها و دستورالعملنامهمبدأ تا مقصد حسب آيين

های ها و ارائه پيشنهاد جهت جابجايي ايمن کاال در سطح شهر و حومه ازجمله احداث ايستگاهتهيه طرح -9
 شهری و حومهو باراندازهای بار درون هاانهيونقل بار و پاوسايل حمل استقرار

ها و زيست و کاهش مصرف انرژی در کليه طرح، استانداردها و قوانين برای حفظ محيطهااستيرعايت س -0
ونقل بار کارهای اجرائي و نظارت مؤثر و مستمر بر انجام ادواری معاينه فني خودروهای ناوگان حملراه

شهری و کاهش تقاضای سفر حسب ونقل بار درونزماني حمل یهاتيشهری و حومه، اعمال محدودندرو
 ضوابط و مقررات مربوطه

ريزی جهت خريدهای الكترونيكي در منزل و محل کار و تحويل سريع و ايمن و مناسب کاال به برنامه -19
ونقل ي مكانيزه نمودن مديريت حملطورکلدر راستای کاهش تقاضای سفر و به هاآنشهروندان بدون حضور 

 شهری و حومهبار درون
ها و مجوزهای شهری و حومه و صدور پروانهونقل بار درونحمل یهاريزی جهت تشكيل شرکتبرنامه -11

 اجرائي مربوطه یهاها و دستورالعملنامهربط حسب آيينذی
شهری و حومه که تحت پوشش بخش ونقل بار درونريزی، اداره، کنترل و نظارت بر وسايل حملبرنامه -17

 ندينمايخصوصي فعاليت م
شهری و ونقل بار درونبار و باراندازهای حمل یهاانهيريزی جهت احداث و يا صدور مجوز احداث پابرنامه -16

 به هاويژه خدمات موردنياز مراجعين و واگذاری عين يا منفعت انبارها و باراندازها و غرفه یهاحومه و غرفه
 ردارانببهره

ريزی در ونقل پايدار( و برنامهونقل صنعتي )حملونقل سنتي به حملريزی در راستای سوق دادن حملبرنامه -10
 شهری و حومهونقل بار درونسد کننده در حمل یهاراستای رفع گلوگاه

 يزه ناوگاننهای مكاآوریشده توسط وسايل نقليه باربر با استفاده از فن نترل پيمايش و ميزان بار جابجاک -15

 ونقل بار و مسافر در شهر و حومهنامه مديريت حملبرگرفته از آيين یموضوعه کشور یهاو برنامه نيقواندر ادامه، 
 آورده شده است:

 و  -1693مصوب  - ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت( قانون توسعه حمل0موجب ماده )به -7 ماده
ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه )حريم( آن، توسط يادشده، حملنامه اجرايي قانون ( آيين7ماده )

 شود.مديريت مي هایشهردار
 ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه شهرداری برای انجام وظايف مديريتي خود در حمل -6 ماده

 مسافر و سازمان مديريتونقل هزار نفر، سازمان مديريت حمل صدكيتواند در شهرهای با جمعيت بيش از مي
مسافر و مديريت  ونقلملونقل همگاني، مديريت حونقل بار و در شهرهای دارای سازمان حملحمل
ونقل و مسافر تأسيس ونقل همگاني شهرداری و در ساير شهرها مديريت حملونقل بار در سازمان حملحمل
 نمايد.
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 يادغام سازمان )شرکت( اتوبوسرانتواند از ونقل مسافر ميسازمان مديريت حمل: تبصره، 
 ها )و در صورت وجود، قطار شهری( به وجود آيد.تاکسيراني، پايانه

 ونقل بار حمل یهاونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتبرای انجام خدمات حمل -0 ماده
 نمايند.ی فعاليت ميدر چارچوب مقررات و قوانين مربوط تحت مديريت شهردار ،یشهريا مسافر درون

 ر نامه صرفاً دونقل بايد ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آييناشخاص حقيقي فعال در حمل: 1هتبصر
 قالب شرکت تعاوني يا خصوصي ساماندهي شده مجاز به ادامه فعاليت خواهند بود.

 اند موظفای بار و مسافر ونقل شهری و حومهاشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حمل: 7ه تبصر
بندی شهرداری، خود را نامه و بر اساس برنامه زمانحداکثر ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

 هانآفعاليت  مهصورت، با اعالم شهرداری، نيروی انتظامي از ادا نيبا مفاد آن تطبيق دهند. در غير ا
 جلوگيری خواهد نمود.

  ا، ها، نهادهها، سازمانيارات مشابه اشخاص حقوقي، دستگاهنامه وظايف و اختـ با تصويب اين آيين 5ماده
ونقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به صنفي فعال در امور حمل یهاها و تشكلها، تعاونياتحاديه

 نامه، سوابق،دو ماه از تاريخ ابالغ اين آيين فاند ظرگردد و نامبردگان مذکور موظفشهرداری واگذار مي
ها و ها/شرکت)يا سازمان هایجلسه، در اختيار شهردارد، مدارک و اطالعات مربوط را طـي صورتاسنا

 گردند( قرار دهند. واحدهايـي که به نمايندگي از شهرداری معرفي مي
 ونقل بار و مسافر اند با رعايت مقررات مربوط، در موارد ذيل برای مديريت حملموظف هایشهردار -3 ماده

 ده شهرها و حومه آن اقدام نمايند:در محدو
 ر ونقل بار و مسافمشي اجرايي حملمطالعه، تهيه و تنظيم برنامه جامع و هماهنگ برای تعيين خط

مدت پس از تصويب در و کوتاه مدتانيهای درازمدت، مو اجرای آن در قالب برنامه یشهردرون
 مراجع ذيصالح.

 یسازآموزش و فرهنگ 
 ونقلهای هوشمند حملسامانهرار مديريت و استق 
 ونقل عموميمديريت و توسعه سامانه حمل 
 ونقل بار و مسافراعمال ضوابط ايمني حمل 
 معاينه فني خودروها بر اساس مقررات مربوط 
 هاآنونقل بار و مسافر و نظارت بر فعاليت حمل یهابرداری شرکتصدور پروانه بهره. 
 بار و مسافر ونقلصدور پروانه فعاليت ناوگان حمل 
 ونقل بار و مسافرصدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل 
 )صدور بارنامه و برگ بار ويژه )ترافيكي 
 ایهای بار و مسافر شهری و حومهاندازی و اداره پايانهراه 
 ونقل بار و مسافراعمال محدوديت زماني و مكاني برای حمل 
 ونقل بار و مسافرلنظارت مستمر بر عملكرد و رضايت ذينفعان حم 

  ونقل بار و مسافر، هيئت انضباطي سه نفره مرکب از نماينده برای رسيدگي به تخلف در امور حمل -9ماده
ونقل بار يا مسافر تشكيل شده و نسبت به تخلف حمل یهاشهردار، نماينده وزارت کشور و نماينده شرکت

 ايد.نمها و ذينفعان رسيدگي و رأی الزم را صادر ميشرکت
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  های کشور، تعاون، راه و ترابری، بازرگاني و نيروی وزارتخانه ژهيوبه ربطیذاجرايي  یهادستگاه -0ماده
های الزم را با شهرداری برای اجرای وظايف اند همكاری و هماهنگيانتظامي جمهوری اسالمي ايران، موظف

 نامه به عمل آورند.مقرر در اين آيين
  ها، کارگروهي به رياست استاندار و متشكل از نامه در استاناجرای مفاد اين آيين برای پيگيری -19ماده

 شود:اشخاص ذيل ايجاد مي
 عنوان دبير کارگروهمعاون امور عمراني استانداری به 
 فرمانده نيروی انتظامي استان 
 شهردار شهر مربوط 
 فرماندار شهرستان مربوط 

  عملكرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است  هایشهردار -11ماده
عملكرد سه ماهه را به وزارت کشور  ها،ینامه توسط شهردارضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آيين

 بندیها را جمعاستان ه)دبيرخانه شورای عالي( گزارش نمايد. شورای عالي بايد گزارش عملكرد شش ماه
 ده و به ستاد ارسال نمايد.نمو

با حضور دکتر جمشيدی، مهندس  19/6/1603ای در تاريخ جلسه 76/7/03مورخ  03-3900پيرو نامه شماره همچنين 
شيرواني و مهندس سراج در سازمان بار اصفهان برگزار شد و اطالعات کلي در اختيار نماينده اين گروه مشارکت قرار 

دن سازمان با توجه به نوپا بواينگونه بيان شد که  اصفهان در بار ونقلحمل زمينه در مصوب در مورد مطالعه يا سند گرفت.
طور مثال ب ؛بار اصفهان، چند اليحه در زمينه بار به شورای شهر ارسال شده است که هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است

انجام شده که تنها به آمارگيری و  1690در حوزه بار در سال  اليحه اخذ عوارض بخاطر اضافه بار. همچنين اولين مطالعه
 دستگاه در مرحله دوم بسنده شده است. 50999دستگاه در مرحله اول و  750999ثبت اطالعات 

اصفهان به  یهردر سطح شبکه معابر ش یناوگان بار یریو بارگ هیتخل ،مربوط به پارک لیمسا یو بررس ییشناسا -7-5-33
 یموقت و مرسوم ناوگان بار یدپوها یابیهمراه ارز

به مشكالت رانندگان اشاره شد، نبود فضای مناسب برای بارگيری يا باراندازی در سطح  63-7جدول که در  طورهمان
واره(، مشكالت عبور و مرور شهروندان )پياده و ساست. اين مسئله باعث افزايش تراکم ترافيك،  يكي از اين مشكالت شهر

رد توسط شهروندان نيز وجود دا شدهمطرحکه همه اين مسائل در مشكالت  شوديمدر بارگيری يا باراندازی و غيره  تأخير
 مراجعه شود(. 60-7جدول )به 

ا . نبود فضای پارک مناسب برای بارگيری يدهديمرا نشان  بارهاوانتتوسط بيشتر  شدهبيان، مشكالت 00-7شكل 
اشد که نيز وجود داشته ب هاونتيکامو  هاونيکامبرای  توانديمي برخوردار است. اين مسئله توجهقابلباراندازی، از درصد 

 (.17، مورد 63-7جدول ماهيت مسئله اندکي متفاوت است )
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 مراجعه شود( 16-7جدول )به  بارهاوانتتوسط اکثر  شدهبیانمشکالت  -40-7شکل 

 

، خودروهای باری منتظر هامحلاست که در شهرهای مختلف وجود دارد. در اين  ييهامحلاز غيررسمي بار  یهاپاتوق
نشان داده  05-7 كلشدر  هاپاتوقاين موقعيت تقريبي  .پردازنديمبار هستند و معموالً به جابجايي بارهای شخصي افراد 

ه به بررسي در ادام با استفاده از بازديد ميداني و اطالعات دريافتي از کارفرما شناسايي شده است. هاپاتوقشده است. اين 
 وضعيت چند پاتوق اصلي و بزرگ در سطح شهر اصفهان پرداخته شده است.

 

 
 های بازدید شده در سطح شهر اصفهانموقعیت پاتوق -45-7 کلش

 

آورده شده است. در  50-7جدول در  هاآنپاتوق بزرگ و مهم در سطح شهر انتخاب شد که اسامي و آدرس  9تعداد 
اين بررسي، ظرفيت پاتوق، وضعيت اتصال پاتوق به معبر، روش توزيع بار بين رانندگان، ساعت حضور رانندگان، امكانات 

ود. شدامه به بررسي اين موارد پرداخته ميست مورد بررسي قرار گرفته است. در اموجود در پاتوق و مسائلي از اين د
 ارايه شده بود. 73-7جدول تر در های شهر پيشاطالعات بيشتر در مورد تمامي پاتوق

وجود طرح زوج و  

فرد

05%
بيمه راننده

70%

وجود ماشين های 

پاتوق ها

15%

ای  فضای پارک بر

باراندازی

11%

عدم پرداخت 

کرايه ثبت 

شده

5%
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 های بررسی شدهلیست پاتوق -50-7جدول 

 تقريبي پاتوق نشاني رديف

 حمزه رياماول خيابان  1

 نشانيکوچه جنب آتش -غفاری اهللتيآخيابان  7
 فلكه استقالل 6

 خيابان نيمجير -خيابان امام خميني 0

 بنزينمقابل پمپ -دستگرد 5
 فلكه مطهری -انتهای رباط 3
 نگهبانيفلكه  -خانه اصفهان 0
 زير پل سرهنگ -خيابان پروين 9

 
توزيع بار بين رانندگان توافقي است؛ بدين معني که هر خودرويي که ايستگاه،  9به بررسي انجام شده در اين با توجه 

ود. در شتری داشته باشد و يا داليل شخصي ديگر )بين راننده و متقاضي(، خودرو برای باربری انتخاب ميقيمت مناسب
 ود.ش( با توجه به ترتيب حضور رانندگان، خودرو برای باربری انتخاب مي50-7جدول در  9ان استقالل )پاتوق شماره ميد

تا ظهر و عصر تا شب( است و قاعده خاصي های بررسي شده معموالً در زمان اوج )صبح ساعت کاری تمامي پاتوق
های مجاور، شكايت خاصي از سوی شهروندان بدليل حضور خودروهای باری ندارد. با توجه به اظهارات رانندگان و مغازه

 آفرين باشد.تواند مشكل، ميهاآنوجود آمده بوسيله ه در آن محل نشده است ولي مشكالت ترافيكي ب
ظرفيت هر پاتوق با توجه به فضای قرارگيری آن متفاوت است؛ پاتوقي مانند دستگرد که در طول خيابان شكل گرفته 

جدول  دستگاه گنجايش دارد. اطالعات بيشتر در 10پل سرهنگ در حدود است، ظرفيت نامشخصي دارد ولي پاتوقي مانند 
 آورده شده است. 7-55

 

 مراجعه شود( 50-7جدول بررسی اجمالی هشت پاتوق بزرگ در سطح شهر )به  -55-7جدول 

جدول شماره پاتوق طبق 
7-50 

 پاتوق
1 

 پاتوق
7 

 پاتوق
6 

 پاتوق
0 

 پاتوق
5 

 پاتوق
3 

 پاتوق
0 

 پاتوق
9 

 5 79 19 59 حدودی )دستگاه( ظرفيت
در طول 

 معبر
69 19 10 

ايجاد مشكالت ترافيكي 
 هنگام ورود و خروج

 خير
های در زمان

 شلوغي معبر
 خير

های در زمان
 شلوغي معبر

پارک 
 دوبل

بدليل توقف در 
 پارک ممنوع

ايجاد ترافيك 
 بدليل فضای کم

های در زمان
 شلوغي معبر

 آسفالت آسفالت آسفالت آسفالت آسفالت آسفالت آسفالت خاکي پاتوق کفجنس 

 - - - - مزاحمت برای ساکنينداليل 
پارک 
 دوبل

خير بجز پارک 
 ممنوع و ترافيك

ترافيك ايجاد 
 شده

- 

ساماندهي 
 فضای پاتوق

استراحتگاه و 
 سايبان

 ندارد
از فضای حرم 

 مجاور
 ندارد

امكانات 
 مجاور بوستان

 ندارد
 بوستانامكانات 

 مجاور
 ندارد ندارد

سرويس 
 بهداشتي

عمومي 
 اطراف

از امكانات 
 حرم مجاور

سرويس 
 عمومي

 مجاور بوستان
پمپ بنزين 

 مجاور
 ندارد ندارد مجاور بوستان
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 خيابان رباط، فلكه مطهریپاتوق  پاتوق خاکي خيابان اميرحمزه

 های خیابان امیرحمزه و رباطتصویری از پاتوق -46-7شکل 

 

با حضور دکتر جمشيدی، مهندس شيرواني  19/6/1603ای در تاريخ جلسه 76/7/03مورخ  03-3900پيرو نامه شماره 
در  .تو مهندس سراج در سازمان بار اصفهان برگزار شد و اطالعات کلي در اختيار نماينده اين گروه مشارکت قرار گرف

وجود ندارد و بيشتر  های ناشي از آنپارک خودروها و مزاحمتدر مورد  ایشكايت ثبت شدهاين جلسه بيان شد که 
های شهر بويژه از رينگ سوم شهر اصفهان به طرف خارج شهر شكايات مردمي مبني بر توقف خودروهای باری در خيابان

د تخليه و بارگيری اطراف ترمينال کاوه نيز به شورای شهر شكايت در طول شب و ساعات پاياني شب است. همچنين در مور
به  کنند و با توجهجابجا مي یشهرنيبدفتر باربری ايجاد شده که بار  50شده است؛ چراکه در اطراف ترمينال کاوه حدود 

 شوند.ها در اين ناحيه، باعث افزايش مشكالت ترافيكي ميتوقف اتوبوس

 یدهایازدو ب یآن بر اساس نقطه نظرات کارشناس یراه و خراب یبار بر روساز ونقلحمل راتیثأت ییشناسا -7-5-37
 یدانیم

ت سطح کيفي ازنظر، مشكل خاصي و همچنين کارشناسان دريافت شده از رانندگان و شهروندان نامهپرسشبر اساس 
 76/6/1603ای در تاريخ جلسه 76/7/1603مورخ  03-3906پيروی نامه شماره با اين وجود،  روسازی معابر بيان نشده است.

نقل و ترافيك برگزار شد که خالصه مباحث مطرح شده در ادامه آورده شده وضور مهندس رحيمي در معاونت حملبا ح
ارد و وجود ند آن خرابي و راه روسازی بر بار ونقلحمل تاثيرات مطالعه خاصي در زمينهدر اين جلسه عنوان شد که  است.

طراحي روسازی مسير بر عهده واحد طراحي سازمان است. در کل برای تمامي معابر شهری بسته به نوع معبر، تيپ اجرای 
ر و آبادی، آذهای شمسآسفالت يكسان است و عبور خودروهای باری و غيره در آن تأثيری ندارد؛ بطور نمونه، خيابان

ای آسفالت در هتر است و انواع خرابيد ولي روسازی خيابان بهشتي به مراتب ضعيفبهشتي از نظر تيپ اجرا يكسان هستن
توان از داليل اين خرابي به شمار آورد؛ همچنين ترميم روسازی اين شود که عبور خودروهای باری را ميآن مشاهده مي

 آبادی و آذر است.خيابان نيز به مراتب بيشتر از دو خيابان شمس
-توان از ترددشمارها و دوربينازی يك مسير بر اساس ميزان تردد خودروهای يك معبر است که مياصول طراحي روس

 ميزان اضافه بار در مسيرهايي با عبور خودروی باری لحاظ نخواهد شد. حالنيبااهای نظارت تصوير استفاده کرد؛ 

نفره شامل مسئول واحد قير  0يك گروه  بيان داشتند که مالک ترميم يا بهسازی يك معبراين مسئول محترم در مورد 
مسئوليت تشخيص بهسازی يا روسازی معابر را بر عهده کردن معابر، مشاور و معاون عمران، و آسفالت، مسئول شناسنامه 

بندی هر منطقه )تقاضاهای مردمي، ايمني مسير و غيره(، مسيرهای فرعي و دارند. در اين مورد، با توجه به بودجه و اولويت
 ود.شدهند و با استفاده از يك چك ليست استاندارد، دستور بهسازی صادر ميلي هر منطقه را مورد بازديد قرار مياص

شروع شده است، از کليه معابر اصلي و فرعي با استفاده از خودروهای ويژه  5در يك اقدام جديد که از منطقه 
 گردد.و اقدامات الزم اتخاذ مي شدهسي افزار، مشكالت آن بررتصويربرداری انجام شده و توسط نرم
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 یبوم نینظر کارشناسان و متخصص یدر سطح شهر اصفهان بر مبنا یعمده بار یگروه کاالها هیاول ییشناسا -7-5-31

يده شده پرسدر سطح شهر اصفهان  در جهت بارگيری پر تقاضانظرسنجي از رانندگان محترم، اصناف  نامهپرسشدر 
ل جدوتفاوت دارد. در  شدهبيان(. در اين قسمت، بستگي به نوع خودرو، صنف 79-7شكل  -است )سوال تشريحي چهارم

 توسط رانندگان آورده شده است. شدهبيان، نام اصناف 7-53
 

 در حمل بار تقاضا پراصناف  -56-7جدول 

 هاکلتیموتورسنظر  بارهاوانتنظر  دارانونتیکامنظر  دارانونیکامنظر 

 درصد صنف درصد صنف درصد صنف درصد صنف

 51 هاشرکت 77 لوازم خانگي 70 خشكبار 71 خشكبار

 03 شهروندان 71 مصالح ساختماني 71 مواد غذايي 10 بارترهميوه و 

 6 هارستورانانواع  10 مواد غذايي 10 متفرقه 15 متفرقه

   16 آالتآهن 16 لوازم خانگي 10 مصالح ساختماني

   0 متفرقه 9 بارترهميوه و  16 آالتآهن

   0 منزل يهاثاث 9 منزل يهاثاث 9 سنگ

   3 يخواربارفروش 0 يخواربارفروش 0 مواد غذايي

   0 سنگ 0 سنگ 5 آجر

   6 بارترهميوه و  6 دارو  

 

ند که در اکلي، به انواع بارها اشاره کرده صورتبهاند و بعضي از رانندگان در پاسخ به اين سوال، پاسخ دقيقي نداده
 قرار گرفته است.« متفرقه»جدول باال، در دسته 

تصادفات  بار بر اساس نتایج پرسشگری و اطالعات ونقلحملشناسایی و بررسی مسایل ایمنی مرتبط با  -7-6
 از کارفرما اخذشده

مطرح  هانآتوسط پرسشگری توزيع شده ميان شهروندان و رانندگان، مسئله ايمني و مشكالت ناشي از آن  هایفرمدر 
نشده است. لذا در اين قسمت تنها با استفاده از اطالعات دريافت شده از کارفرمای محترم، توزيع تصادفات در محدوده 

ماهه اول سال  0، تصادفات مرتبط با ناوگان باری در 50-7جدول در  .شوديم نشان دادهترافيكي  یبندهيناحشهر اصفهان و 
شهر  یبندهيناحنيز اين نقاط بر روی نقشه  00-7 شكل، آورده شده است. در اندبودهکه در محدوده شهر اصفهان  1600
 در هر ماه سال )فروردين تا آذر( مشخص شده است. ، تعداد تصادف و مجروح59-7جدول . در اندشدهص مشخ

 
 3140ماهه اول سال  4تصادفات مرتبط با ناوگان باری در  -57-7جدول 

 تعداد مجروح نوع وسايل نقليه وسايل نقليه نوع تاريخ رديف

 1 سواری سمند کاميونت ايسوزو 70/91/1600 1

 6 پرايد -سمند -الدا کاميون 70/91/1600 7

 1 موتور کاميون بنز 61/91/1600 6

 1 عابر کاميونت 70/91/1600 0

 1 پرايد کاميونت هيوندا 93/97/1600 5

 1 کاميون کاميونت 99/97/1600 3
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 3140ماهه اول سال  4تصادفات مرتبط با ناوگان باری در  -57-7جدول ادامه 

 تعداد مجروح نوع وسايل نقليه نوع وسايل نقليه تاريخ رديف

 1 موتورسيكلت کاميون بنز 97/96/1600 0

 1 موتورسيكلت کاميون کشنده هوو 93/96/1600 9

 1 واژگوني کاميون بنز 16/96/1600 0

 1 واژگوني کشنده ولوو 19/96/1600 19

 1 موتور غزال کاميون بنز 73/96/1600 11

 1 موتورسيكلت کاميون بنز 91/90/1600 17

 1 عابر پياده کاميونت آميكو 90/90/1600 16

 1 موتورسيكلت -امیوام  کاميونت آميكو 16/90/1600 10

 1 موتور کاميون ولوو 19/90/1600 15

 1 پرايد کاميون 97/93/1600 13

 1 کاميون کشنده کاميون کشنده 90/93/1600 10

 1 موتور کاميون بنز 99/93/1600 19

 7 موتور کمپرسي 77/93/1600 10

 1 موتور کاميون 70/93/1600 79

 1 793پژو  کاميون ايسوزو 97/95/1600 71

 1 موتور کاميون 11/95/1600 77

 1 اتوبوس کاميونت 17/95/1600 76

 7 موتور کشنده 15/95/1600 70

 1 موتور کاميون 15/95/1600 75

 1 عابر کاميون 75/95/1600 73

 1 پژو آردی کاميون 77/90/1600 70

 1 عابر کاميونت 77/90/1600 79

 1 کاميون کاميون 99/90/1600 70

 1 موتور کاميون 90/90/1600 69

 7 موتور کاميون 95/90/1600 61

 1 موتور کاميون 90/90/1600 67

 1 اتوبوس واحد کاميون فوتون 96/99/1600 66

 1 793پژو  کاميون 90/99/1600 60

 1 پژو پارس و عابر کاميونت 19/99/1600 65

 1 عابر کاميون بنز 16/99/1600 63

 1 عابر پياده کاميونت 73/99/1600 60

 1 پرايد -پژو کاميون 70/99/1600 69

 1 نيسان -کاميونت پي کي 15/91/1600 60

 1 کاميون کاميونت 99/97/1600 09

 1 کاميون موتور 15/97/1600 01
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 3140ماهه اول سال  4تصادفات مرتبط با ناوگان باری در  -57-7جدول ادامه 

 تعداد مجروح نوع وسايل نقليه نوع وسايل نقليه تاريخ رديف

 1 کاميون موتور 16/96/1600 07

 1 کشنده زووايس 70/96/1600 06

 1 کاميونت ايسوزو موتورسيكلت 90/90/1600 00

 1 کاميون پرايد 90/90/1600 05

 1 کشنده ولوو موتورسيكلت 11/90/1600 03

 7 کاميون پرايد 90/93/1600 00

 1 کاميون کشنده کاميون کشنده 90/93/1600 09

 1 کاميونت موتور 13/93/1600 00

 1 کاميون موتور 90/95/1600 59

 1 کاميونت پرايد 11/95/1600 51

 1 کاميون پرايد 95/90/1600 57

 1 کاميون کاميون 99/90/1600 56

 1 کاميون موتور 19/90/1600 50

 1 کاميون موتورسيكلت 93/99/1600 55

 1 کاميون 793پژو  93/99/1600 53

 1 وانت موتور 19/90/1600 50

 7 موتور کاميون 90/90/1600 59

 7 موتورسيكلت وانت 93/90/1600 50

 1 موتورسيكلت مزدا وانت 19/90/1600 39

 1 پرايد نيسان 17/90/1600 31

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 16/90/1600 37

 1 موتور وانت پيكان 76/90/1600 36

 1 عابر وانت 79/90/1600 30

 1 اتوبوس نيسان 79/90/1600 35

 1 موتور کاميون 69/90/1600 33

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 11/91/1600 30

 1 عابر وانت 11/91/1600 39

 1 موتورسيكلت پيكانوانت  70/91/1600 30

 1 موتورسيكلت وانت مزدا 70/91/1600 09

 1 وانت پيكان وانت مزدا 69/91/1600 01

 1 موتورسيكلت وانت زامياد 91/97/1600 07

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 91/97/1600 06

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 90/97/1600 00

 1 عابر پياده وانت پيكان 95/97/1600 05

 1 عابر پياده وانت مزدا 95/97/1600 03
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 3140ماهه اول سال  4تصادفات مرتبط با ناوگان باری در  -57-7جدول ادامه 

 تعداد مجروح نوع وسايل نقليه نوع وسايل نقليه تاريخ رديف

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 90/97/1600 00

 1 وانت پيكان وانت پيكان 10/97/1600 09

 1 موتورسيكلت هوندا وانت پيكان 70/97/1600 00

 1 عابر پياده وانت پيكان 70/97/1600 99

 1 وانت مزدا وانت پيكان 61/97/1600 91

 1 اتوبوس -دوچرخه وانت 13/97/1600 97

 7 عابر پياده وانت پيكان 77/97/1600 96

 1 اتوبوس وانت پيكان 73/97/1600 90

 7 موتورسيكلت سازماني وانت پيكان 97/96/1600 95

 1 عابر پياده وانت پيكان 79/96/1600 93

 1 موتورسيكلت وانت نيسان 19/96/1600 90

 1 عابر وانت پيكان 79/96/1600 99

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 70/96/1600 90

 1 ء ثابتشي وانت پيكان 90/90/1600 09

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 90/90/1600 01

 1 برق ريت وانت 15/90/1600 07

 1 عابر پيكانوانت  10/90/1600 06

 1 ريلي -موتور وانت پيكان 75/90/1600 00

 1 عابر وانت 90/93/1600 05

 7 موتور وانت 90/93/1600 03

 1 موتور وانت پيكان 95/93/1600 00

 1 موتور وانت پيكان 95/93/1600 09

 1 موتور وانت پيكان 99/93/1600 00

 7 موتور وانت 90/93/1600 199

 1 پرايد -عابر وانت نيسان 19/93/1600 191

 6 پژو وانت پيكان 16/93/1600 197

 1 عابر وانت 10/93/1600 196

 1 موتور وانت 13/93/1600 190

 6 موتور وانت پيكان 10/93/1600 195

 1 تاکسي پرايد وانت پيكان 71/93/1600 193

 1 موتور وانت پيكان 76/93/1600 190

 1 موتور وانت پيكان 73/93/1600 199

 1 عابر وانت پيكان 73/93/1600 190

 1 موتور وانت پيكان 91/95/1600 119

 1 عابر وانت مزدا 17/95/1600 111
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 3140ماهه اول سال  4تصادفات مرتبط با ناوگان باری در  -57-7جدول ادامه 

 تعداد مجروح نوع وسايل نقليه نوع وسايل نقليه تاريخ رديف

 1 شي ثابت وانت 17/95/1600 117

 7 موتور وانت پيكان 13/95/1600 116

 1 عابر وانت پيكان 77/95/1600 110

 1 موتور وانت 75/95/1600 115

 1 موتور وانت مزدا 73/95/1600 113

 1 موتور وانت نيسان 73/95/1600 110

 1 تاکسي وانت 11/90/1600 119

 1 عابر وانت 97/90/1600 110

 1 عابر وانت 96/90/1600 179

 7 موتور وانت پيكان 99/90/1600 171

 1 شي ثابت وانت پيكان 90/99/1600 177

 1 موتور وانت مزدا 99/99/1600 176

 7 موتور وانت مزدا 19/99/1600 170

 1 موتور وانت 19/99/1600 175

 1 عابر وانت پيكان 13/99/1600 173

 1 موتور وانت 19/99/1600 170

 1 عابر پياده وانت 76/99/1600 179

 1 دوچرخه وانت پيكان 97/90/1600 170

 1 موتور وانت نيسان 97/90/1600 169

 1 موتور وانت پيكان 95/90/1600 161

 7 موتورسيكلت وانت 93/90/1600 167

 7 موتورسيكلت وانت پيكان سفيد 99/90/1600 166

 1 موتورسيكلت وانت مزدا 11/90/1600 160

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 16/90/1600 165

 1 موتورسيكلت وانت پيكان 15/90/1600 163

 1 پيكان وانت پيكان 10/90/1600 160

 1 موتور وانت پيكان 76/90/1600 169

 1 پرايد وانت پيكان 70/90/1600 160

 1 عابر وانت پيكان 79/90/1600 109

 1 عابر وانت 79/90/1600 101
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 مراجعه شود( 57-7جدول شهر اصفهان )به نواحی ترافیکی توزیع تصادفات در  -47-7 شکل

 

 قابل استخراج است: 50-7جدول از موارد زير 
 0  گزارش شده است. هادانيمدرصد در محل  3ادل تصادف گزارش شده، مع 101فقره از 
  درصد از تصادفات گزارش شده، عابر پياده در تصادف درگير بوده و  71فقره از تصادفات، يعني  70در

 آسيب ديده است.
  برخورد کرده است. ثابتدرصد کل تصادفات، خودروی باری با شي  6فقره تصادف، يعني  0در 
 7 وني خودروی باری است.فقره تصادف، مربوط به واژگ 
  فقره از تصادفات که با وسايل غير باری رخ داده است، خودروی باری مقصر شناخته شده است، يعني  110در

 درصد تصادفات از کل تصادفات گزارش شده. 96
  فقره از تصادفات که با وسايل غير باری رخ داده است، خودروی غير باری مقصر شناخته شده است،  13در

 درصد از کل تصادفات.  11يعني 
 0  صبح رخ داده است. 3تا  77درصد تصادفات بين ساعات  3فقره تصادف، يعني 
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 57-7جدول در هر ماه طبق  تعداد تصادف و مجروح -59-7جدول 

 درصد از کل مجروح درصد از کل تصادف تعداد مجروح تعداد تصادف ماه سال
 0 0 17 19 فروردين

 11 17 19 10 ارديبهشت
 9 0 16 17 خرداد

 0 0 17 17 تير
 11 11 19 13 مرداد

 10 13 69 77 شهريور
 0 0 15 16 مهر
 19 11 10 13 آبان
 10 13 70 76 آذر
 199 199 137 101 کل

 

 
 3140ماهه اول سال  4ها و مجروحان در تعداد تصادف -49-7شکل 
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 ها و مجروحان بر حسب علت تصادفتعداد تصادف -54-7جدول 

 درصد کل مجروحين تعداد کل مجروحين درصد کل تصادف تعداد کل تصادف علت تامه تصادف
 70 06 70 01 عدم توجه به جلو

 79 66 19 73 عدم رعايت حق تقدم
 19 10 11 13 تخطي از سرعت مطمئنه

 0 15 19 10 تغيير مسير ناگهاني
 17 10 19 10 دنده عقبحرکت با 

 0 0 0 5 عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه
 7 0 7 6 تجاوز به چپ

 7 6 1 7 عبور از محل ممنوعه
 1 7 1 7 عدم رعايت فاصله طولي

 7 6 1 7 عدم رعايت فاصله عرضي
 1 1 1 1 حرکت در خالف جهت

 1 1 1 1 عبور از چراغ قرمز
 1 1 1 1 گردش به طرز غلط

 1 1 1 1 فني/ سيستم ترمزنقص 
 1 1 1 1 واژگوني بار وانت بر روی عابر پياده

 0 11 9 11 هاحالتساير 
 344 367 344 303 جمع کل

 

 
 ها و مجروحان بر حسب علت تصادفتعداد تصادف -44-7شکل 

 

، محل تصادفات بر روی نقشه توريستي اصفهان مشخص شده است؛ گرچه بدون داشتن ميزان مواجهه، 199-7 شكلدر 
ه کرد. برای مالحظ توانيمتحليل دقيق اطالعات تصادفات ممكن نيست ولي پراکندگي تصادفات در مسيرهای باری را 

ه ايمني حجم باالی اين مسيرها، قضاوتي دربار به دليلنه، نقاط تصادفات در خيابان امام خميني و کاوه بيشتر است ولي نمو
 داشت. توانينم هاآن
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 (3140ماهه اول سال  4پراکندگی تصادفات در معابر شهر اصفهان ) -344-7 شکل

 در شهرهای منتخب شهریدرونبار  ونقلحملبررسی مطالعات انجام شده در کشور در زمینه  -7-7

 ریشهدرونونقل کاالی های انجام شده در داخل کشور بيانگر آن است که مطالعات جامعي در خصوص حملبررسي
نعت انجام ص و انشگاه علمونقل ددر سطح شهرهای کشور برای اولين بار در شهر مقدس مشهد توسط مرکز تحقيقات حمل

ت و به بررسي عوارض جانبي احداث تسهيال ونقل و ترافيك شهری معموالًکنندگان حملپذيرفته است. طراحان و تحليل
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زياد  أثيرتشهری کاال به دليل ونقل درونپردازند، حملفراواني بر روی ترافيك شهری دارد، مي تأثيرتجهيزات جديدی که 
زيست، تجارت و اقتصاد، اهميت فراواني دارد ولي به نسبت اهميتي که ي مانند ترافيك شهری، محيطخود بر روی مسائل

در طي اين مطالعات، بررسي وضعيت  موردنيازهای ضروری و دارد به اين موضوع پرداخته نشده است. يكي از فعاليت
 حمل بار در شهرهای ديگر کشورها بوده است.

قانون اساسي جمهوری اسالمي  169با استناد به اصل  1690سوخت در ارديبهشت ماه ونقل و ستاد مديريت و حمل
اين دستورالعمل قيد شده است که مديريت حمل بار  7در ماده  کهیطوربهدستورالعمل اجرايي اين اصل را تصويب نمود. 

تي از زنجيره حمل بار شهری هاست. ولي از سوی ديگر قسمو مسافر در محدوده شهری و حومه شهری به عهده شهرداری
هاست. از اقدامات انجام شده های ملي و شهرداریشود که نيازمند اتصال و هماهنگي بين سياستدر سطح ملي مطرح مي

 در حوزه جابجايي بار شهری در سطح ملي و شهری شامل موارد زير است:
بارگيری و باراندازی، مراکز شهری: مديريت خيابان و پارکينگ، کاربری زمين )در نظر گرفتن مكان  -

 های تعاوني در مقياس شهرهای کالن.ها يا سازمانبندی کاال و انبار( توسط شهرداریدسته
ای بندی و تعيين استانداردهای خودرو، آموزش حرفهاندازی مراکز دستهملي: مديريت شبكه معابر کالن، راه -

 شود.کاال که توسط ادارات دولتي تعريف مي های خصوصي حملبه عاملين حمل کاال، صدور مجوز شرکت

رسد بررسي خاص در کشور انجام شده که به نظر مي طوربهشهری کاالی درون ونقلحملتعداد معدودی مطالعات 
 از چند نظر اهميت دارد: هاآن

 الف( استفاده احتمالي از روش به کار گرفته شده برای مطالعه حاضر
 آوری و تحليل آنآمار و يا جمعب( مطالعه نحوه بكارگيری 

 اصفهانبكارگيری در شهر  منظوربه هاآنج( بررسي راهكارهای مطروحه و سنجش 
 ونقل باردر زمينه مشكالت حمل توجهقابلنكات  ارايهد( 

 بررسی نتایج و چهارچوب انجام مطالعات در شهرهای داخلی قبلی -7-7-3

 ونقل کاال تدوين شده است پرداختهگزارشاتي که در زمينه حملدر اين بخش از مطالعه به شرح مختصری از مجموعه 
 شود.مي

 [24] 1631ر ونقل کاال تهران دمطالعات حمل -7-0-1-1

گانه ورودی 9با آمارگيری از محورهای  1631مقدمات تهيه آن در سال  که ناونقل کاال در تهرگزارش مطالعات حمل
دست آوردن اطالعات برای هر ه ب منظوربهبه اتمام رسيد.  1630شهر تهران آغاز شد و گزارش کتبي مختصر آن در سال 

ها وم آماربرداریساعته در کليه مسيرهای موجود انجام شد. قسمت د 70 صورتبهيك از مسيرها، آمارگيری در دو بخش 
موارد  های متفاوت ذکر شده است. اطالعات برداشت شده شاملتر وضعيت توزيع کاال در فصلبررسي دقيق منظوربهبيشتر 

 زير بوده است:
 روزهای عبوری در هر ساعت شبانهتعداد کاميون -
 نوع کاميون -

 نوع و مقدار بار هر کاميون -

 و مقصد هر کاميون مبدأ -
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از هر  هاافزارهای مرتبط به بررسي اطالعات مربوط، به ورود و خروج کاالها و کاميونالعات با نرمپس از پردازش اط
مجزا شمارش  صورتبهها مقادير کاالی ورودی و خروجي از هر محور محور پرداخته شده است. طي اين آماربرداری

ی عبوری در ساعات مختلف روز آورده شده هاشده است. اين اطالعات موجود برای هر محور به تفكيك تعداد کاميون
انجام اقدامات برای ايجاد تسهيالت الزم برای سيستم حمل کاال در مسيرهای موجود الزم است که ابتدا به  منظوربهاست. 

به شهر و بالعكس تعيين و محورها به تفكيك ورود از مسيرها موجود در جابجايي کاال مقدار کاالی جابجا شده در هر يك 
های آماربرداری ای از جدولنمونه 39-7جدول است. در بندی شوند. اين امر در تهران صورت گرفته خروج کاال رتبه و

 مقصد و نوع، مقدار کاال و کاميون در تهران آورده شده است: -مبدأشده برای 
 

 خروجی و مقدار بار و تعداد کامیون، تهران-ورودی نمونه فرم آماربرداری به تفکیک -64-7جدول 
 ساعت

 جهت حرکت
 جمع کل 70-76 ................................ 6-7 7-1 1-9

 ورود به تهران
       مقدار کاال به تن

       تعداد کاميون

 خروج از تهران
       مقدار کاال به تن

       تعداد کاميون

 

های برای مدل کردن تقاضای بار شهری تعيين ساعت اوج ترافيك در شهر است، زيرا کاميون موردنيازيكي از اطالعات 
ورودی حامل بار به درون شهر اثر مستقيمي روی ترافيك شهری دارند. عوامل مختلفي روی تعيين ساعت اوج ترافيك 

ها و ... اشاره کرد. در هر کاميون، ظرفيت کاميون ها، ميزان بارتوان به تعداد کاميوناين عوامل مي ازجملهدارد،  تأثير
ها در تعيين ساعت اوج ترافيك تعداد کاميون مؤثرعامل  ترينمهمهای صورت گرفته در تهران مشخص شده که بررسي

 بوده است.
 گرديد: ارايهدر گزارش ذکر شده پس از تحليل و بررسي اطالعات برداشت شده، نتايج و پيشنهادهای زير 

ها به محدوده شهری تهران با هدف ايجاد هاب بار و از بين بردن نقش گيری از وارد کردن کاالهای شهرستانجلو (1
 ترين مرکز توزيع کاال در ايراناصلي عنوانبهلجستيكي تهران 

 ها در تهرانمحدوديت زماني تردد کاميون (2

 انتقال انبارهای داخلي )خصوصي( به خارج از محدوده شهر (3

و برای خارج کردن انبارهای داخلي به خارج از محدوده، سه  هاآننبارهای کاال و تسهيل توزيع مجدد جهت تمرکز ا
 ترمينال پيشنهاد شده است که دو واحد در غرب و ديگری در شرق شهر بود. 

که انبارهای داخلي به خارج از محدوده منتقل گرديد و انبارهای داخلي جهت استفاده  جيتدربههمچنين پيشنهاد شده که 
 ها، مورد استفاده قرار گيرد. پارکينگ و يا فضای سبز يا ديگر کاربری
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 [25] 1606ونقل و ترافيك شهر تهران مقصد مطالعات جامع حمل - مبدأآمارگيری  -7-0-1-7

ي برداری اطالعاتهدف اساسي اين مطالعات ايجاد منبع آماری و اطالعاتي مناسب همراه با تحليل مقدماتي جهت بهره
طرح جامع شهر تهران توسط  170ونقل مسافر بوده است. اين مطالعه در گزارش شماره در مطالعات طرح جامع حمل

مقصد  - مبدأانجام شد. در اين گزارش، نتايج آماربرداری  1600ونقل و ترافيك تهران در سال شرکت مطالعات جامع حمل
ونقل و ترافيك مسافر بوده اين اطالعات مربوط به طرح جامع حمل ازآنجاکهآورده شده است.  1606کاال برای آبان ماه 

منطقه به  6به  مشكالت و پيشنهادهايي برای حمل کاال نشده است. در اين مطالعه شهر تهران ارايهاست بنابراين منجر به 
 شرح زير تقسيم شد:

 اکثراًشد و بار در اين مناطق توزيع مي معموالًگانه شهرداری تهران بود که  77منطقه داخلي: شامل مناطق  -
 کردند.و مقصد توزيع مي مبدأسبك )وانت، خاور( بارها را بين  هينقل ليوسا

ماسه، مراکز توليد و توزيع مصالح ساختماني و های تبديل مواد، معادن شن و منطقه مياني: شامل کارخانه -
 انبارهای توزيع کاالست.

منطقه خارجي: اين منطقه شامل شهرهای اطراف تهران و ديگر نقاط کشور است و در کل خارج از مرز  -
های واقع در محورهای ورودی به شهر تهران منطبق شده راهای شهر بوده و مرزهای آن به محل پليسحاشيه
 است.

ش از انجام آماربرداری اصلي، در ابتدا دو آماربرداری آزمايشي در دو ايستگاه مختلف در دو روز صورت گرفت پي
اصلي مطالعات طرح جامع  یآماربردارکه و بر اساس نتايج اين آماربرداری برای آماربرداری اصلي اقدام شد. مراحل 

 ونقل و ترافيك شهر از قرار زير بوده است:حمل
 گریشمارش حجم و پرسش هایفرمسازی مادهطراحي و آ -
نحوه استقرار تيم  191-7شكل انتخاب روش آماربرداری و زمان آماربرداری در مرزهای موجود )در  -

 .(شودآماربرداری مشاهده مي

 نفر 999آموزش آماربرداران به تعداد  -

 گرتعيين ترکيب تيم آماربرداری شامل: شمارشگر، نيروی انتظامي، نگهدارنده و پرسش -

 

 
 و ترافیک تهران ونقلحملنحوه استقرار تیم آماربرداری در مطالعات جامع -343-7شکل 
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 روش آماربرداری 

ساعته صورت  70بود، در اين روش که  هينقل ليوسامصاحبه در هنگام سفر از رانندگان  صورتبهروش آماربرداری 
شامل دو بخش شمارش احجام ترافيكي  شدهآوریجمعشد. اطالعات گرفت در کنار جاده با راننده مصاحبه انجام ميمي

ورودی و خروجي بوده است. در اين روش بايد حداقل از ده و مصاحبه با رانندگان وسايل نقليه باری به تفكيك جهت 
ر يا مقصد خودروی باری د مبدأبرآورد مدل تقاضا اگر  منظوربهشد. درصد وسايل نقليه باری موجود مصاحبه انجام مي

ی آماربردار هایايستگاهشد. تعداد از راننده درخواست مي شهریدرونيا مقصد  مبدأداخل شهر تهران بود، آدرس دقيق 
ايستگاه مربوط به مرز خارجي بوده  9ای و حاشيه هایايستگاهايستگاه مربوط به  69ايستگاه بود که از اين تعداد  03 کالً

جام شد و برای ها انها فقط شمارش در اين ايستگاهها نسبت به ديگر ايستگاهاست. به دليل حجم کم در برخي از ايستگاه
مشابه استفاده گرديد. به دليل کمبود تجهيزات و امكانات، آماربرداری در دو  هایايستگاهی از گرتكميل اطالعات پرسش

متوالي انجام شود ولي به دليل بارندگي در روز دوم،  صورتبهروز انجام شد. ابتدا قرار بر اين بود که اين دو روز 
 1606های آماربرداری بار تهران برای ای از ويژگيخالصه 31-7جدول  انجام شد. در تأخيرآماربرداری دوم با يك روز 

 مبدأشمارش وسيله و مصاحبه مربوط به آماربرداری  هایفرمای از نمونه 196-7شكل و  197-7شكل آورده شده است. در 
 مقصد بار تهران آورده شده است: -

 

 3171ویژگی آماربرداری وسایل نقلیه باری، تهران،  -63-7جدول 

 آمارگيریمناطق 
 تعداد
 هاايستگاه

 کاریهای نوبت
 برای آمارگيری

 موردنيازتجهيزات 
 مجموعه عوامل اجرايي

 يسازماندرون يسازمانبرون

 69 ایحاشيه

 در چهار نوبت
16-93 
79-16 
91-79 

 صبح روز بعد 93-91

 وسيله نقليه -
 مخروط الستيكي -
 زنچراغ چشمك -

 چراغ قوه -
 کمربند شب نما -

 تابلو ايست -
 دار، دستي()پايه

 آمارگير 1709 -
 يانتظام یروين 605 -

 سيماپراتورهای مرکز بي -
 تاکسي تلفني -

 بوسدستگاه ميني03 -
 يتلفن يدستگاه تاکس57 -

 دستگاه وسيله 63 -
 امدادرساني بزرگراه -

 ظامينيروی انت وسيله نقليهدستگاه 19 -

 نفر سرپرست 79
 آمارگير در هر يك از مرزها

 

 9 خارجي
 در دو نوبت

19-93 
 صبح روز بعد 93-19

 

 
 3171مقصد بار )شمارش وسیله( تهران  -مبدأنمونه فرم آمارگیری  -347-7شکل 



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  367

 

 

 
 3171مقصد بار )مصاحبه( تهران  – مبدأنمونه فرم آمارگیری  -341-7شکل 

 

مقصد بار تهران در هشت مرحله صورت گرفت  -مبدأبرای  1606مراحل بررسي و تحليل آمارگيری انجام شده در سال 
 که از قرار زير است:

 هابندی و کنترل دادهمرحله اول: دسته

 های برداشت شده صورت گرفت:های زير بر روی دادهرفع خطاهای احتمالي کنترل منظوربه
 ها و جهت حرکتها به تفكيك ايستگاهکنترل و بازنگری داده -
 ثبت دقيق شماره ايستگاه، جهت حرکت و رعايت ترتيب صفحات ازنظرهای آماربرداری کنترل برگه -

در  رتأخيهای نامناسب بودن شرايط جوی، عدم حضور نيروی انتظامي و مشخص کردن مقاطعي که به علت -
 ها، آماربرداری انجام نشده است.استقرار تيم آماربرداری در ايستگاه

 افزارهای مربوطهها برای وارد کردن به نرمداده یسازآمادهمرحله دوم: 

پس از  شد و یجداسازشمارش احجام و مصاحبه با راننده  هایفرمری به تفكيك آماربردا هایفرمدر اين قسمت ابتدا 
 بندی شد:ها بر اساس جدول زير دستهآن داده

  

 3171های آماربرداری، تهران، پارامترهای جداسازی داده-67-7جدول 
 مصاحبه با راننده شمارش حجم

 دقيقه 15فواصل زماني در 
 به تفكيك نوع وسيله نقليه

 زمان انجام مصاحبه
 وسيله نقليهو نوع شماره 

 نوع کاال
 ميزان کاال )وزن، حجم يا تعداد(

 و مقصد حرکت مبدأ
 و مقصد در داخل تهران مبدأآدرس کامل در صورت قرارگيری 
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 هانامهمرحله سوم: کنترل دقت اطالعات موجود در پرسش

ها دوباره يافتن درصد خطا اين داده منظوربهها درصد از کل داده 3پس از وارد کردن يك نمونه تصادفي به ميزان 
. و با توجه به کم بودن خطا پس از است يپوشچشمقابلدرصد شد بنابراين  9/7بازبيني گرديد که در حالت کلي اين خطا 

 داده وارد سيستم گرديد. 00000آن 

 : کنترل منطقی پایگاه اطالعاتیمرحله چهارم

 زير کنترل شد: صورتبهها از لحاظ منطقي بودن فرم

. که ستاهايي که تعداد نمونه مصاحبه شده بيشتر از تعداد شمارش شده برای هر نوع وسيله شناسايي ساعت -الف
 :افتديماين حالت از تناقض در دو حالت اتفاق 

 نقليه عبوری )رخ دادن اشتباه در تشخيص نوع وسيله يا تعداد آن(عدم دقت شمارشگر در ثبت دقيق وسايل  -
  قرارگرفته مورد مصاحبهکه  یاهينقلعدم تشخيص نوع وسيله  -

 زير اصالح گرديده است: صورتبهدرصد کل زمان آمارگيری اتفاق افتاده که  0که اين خطا در کمتر از 

باشد مورد  صيتشخقابلگری نوع وسيله با توجه به ميزان حمل کاال و نوع کاال حالت اول: اگر در فرم پرسش -
 گيرد. تصحيح قرار مي

حامل  كردارد) مثل بون موردنظراز وسيله ديگری که تشابه ظاهری با وسيله  یشمارشگرحالت دوم: اگر تعداد  -
د در زنجيره زماني بيش از ميزان مورد انتظار باشد، تعداد سيمان و ميكسر(، بر اساس اطالعات قبل و بع

گری اضافه شده و از تعداد درصد شده تا نرخ پرسش 199ای که درصد نمونه آن بيشتر از وسيله شمارشگری
 شود.وسيله مشابه کسر مي

جم به ح کرده و شمارشگرتشخيص نوع وسيله ممكن نباشد فرض بر کم شماری  کهدرصورتيحالت سوم:  -
 .شوديمگری اضافه شمارش شده تا مرز تعداد پرسش

کنترل امكان جابجايي انواع کاال با وسايل خاص: با توجه به اينكه بعضي کاالها با وسايل خاصي بايد حمل  -ب
 شوند يك کنترل منطقي در اين رابطه صورت گرفته است.

ز ظرفيت ی: در مواردی که تناژ جابجا شده بيشتر اکنترل حداکثر ميزان کاالی جابجا شده با يك وسيله نقليه بار-ج
 يك وسيله نقليه خاص بوده اصالح صورت گرفته است. 

تبديل انواع واحد کاالی مشاهده شده به يك واحد )کيلوگرم(: با توجه به تنوع کاالی مشاهده شده در اين -د
 ه است:آمارگيری روش زير برای همگون کردن واحدهای مختلف کاال بكار گرفته شد

 روش اول: اگر در اطالعات موجود وزن تقريبي کاال مشخص بوده، وزن واحد کاال در نظر گرفته شده است. -

ي تقريب طوربهروش دوم: با توجه به ميزان انواع کاالی جابجا شده توسط هر نوع وسيله وزن واحد کاال  -
 شده است. قرارگرفتهتفاده هايي که اين ميزان مشخص نبوده مورد اس)متوسط( محاسبه و در نمونه

ظرفيت پر/ نيمه پر عنوان شده باشد با توجه به  صورتبهروش سوم: در مواردی که ميزان کاالی جابجا شده  -
ظرفيت وسيله بسته به اينكه کاال از  05/9ظرفيت پر معادل وسيله و يا  ،موردنظروزن حجمي تقريبي کاالی 

 .شوديمچه وزن حجمي برخوردار است، در نظر گرفته 
روش چهارم: در ساير مواردی که امكان برآورد وزن واحد کاال وجود نداشته باشد، بر اساس قضاوت  -

 کارشناسي عمل شده است.
که  ترتيباينبهگروه همفزود:  5توزيع و دو بار توزيع و هر دسته به  باريكبندی انواع کاال به دو دسته دسته -و

ده )کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات( تعيين ش قتصاد کالن کشور از اشتغالسنخيت کاالها بر مبنای تقسيمات ا
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ای يژهو زيرگروهاست و البته در برخي موارد به سبب اهميت برخي از کاالها )مانند مصالح ساختماني( گروه يا 
بندی کاالها و نحوه گروه انواع کاالهای جابجا شده 30-7جدول و  36-7جدول . در برای آن ايجاد شده است

 نشان داده شده است.
 

 3171و ترافیک تهران،  ونقلحملانواع کاالهای جابجا شده، مطالعات جامع  -61-7جدول 

 کاال کد کاال کد

 مخازن فلزی و بشكه خالي 07 محصوالت نفتي نفت، بنزين ... 1

 بلوک ساختماني 06 آهكسنگ 7

 فلزی سيم خاردار و انواع سيم 00 سيمان 6

 گاز مايع، کپسول 05 گندم 0

 خاک نسوز 03 آجر 5

 و...( ييدستشووسايل بهداشتي ساختماني ) 00 سنگ الشه ساختماني، سنگ کوه 3

 پودر سنگ 09 انواع آهن و چدن و فوالد و ميلگرد 0

 و سنگ نمك نمكخاکنمك،  00 سنگخاکشن و ماسه، مخلوط، خاک، ريگ و  9

 مالس 99 گچ و مصنوعات آن 0

 اثاثيه خانه 91 نوشابه 19

 جعبه و صندوق چوبي 97 سنگ نمای تزئيني 11

 ظروف )پالستيكي يا فلزی( 96 آهنسنگ 17

 هاکشسموم شيميائي و حشره 90 برنج 16

 مواد متفرقه، نايلون 95 کود شيميايي 10

 کاه 93 سنگزغال 15

 آهك 90 جو 13

 و قاليچهقالي  99 انواع قير و آسفالت 10

 صابون 90 آرد گندم 19

 چغندر و پودر آن 09 قند و شكر 10

 سنگ منگنز 01 چوب و الوار 79

 مواد شيميايي 07 سبوس و شلتوک 71

 مبل و کمد 06 مرکبات 77

 ماهي و ميگو 00 يونجه و اسپرس 76

 ساير 05 آالت کشاورزیماشين 70

 مسافرخالي و حامل  03 آالت راهسازیماشين 75

 وسايل پزشكي و داروئي، دارو 00 ذرت 73

 البسه و کفش 09 زمينيسيب 70

 مواد غذائي )خشكبار و...( 00 هندوانه 79

 آب و يخ 199 سيب درختي 70

 فاضالب و لجن 191 لوازم خانگي و صنعتي 69

 انواع زباله 197 چهارپايان )گاو، گوسفند، شتر و...( 61

 انواع نخاله 196 اتيلنو پلي مواد اوليه پالستيك 67

 )کود حيواني و...( يائيميش ريغکود  190 پياز 66
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 3171و ترافیک تهران،  ونقلحملانواع کاالهای جابجا شده، مطالعات جامع  -61-7جدول ادامه 
 کاال کد کاال کد
 افزارنوشتلوازم اداری و  195 روغن تصفيه شده و روغن خوراکي 60
 ضايعات فلزی 193 روغن خام 65
 بار عمومي و تجاری 190 انواع خوراک دام و طيور 63
 الستيك مستعمل 199 گوشت )گاو و گوسفند و مرغ( 60
 انواع بذر، گل، پياز گل، درخت و نهال 190 انواع روغن موتور و گريس 69
 انواع لحاف و پتو و پشتي 119 کاغذ و مقوا 60
 لوازم خانه 111 خربزه 09
 آالتماشين 117 خرما 01
 لوازم گاز 116 (ييروو  ييتوانواع الستيك ) 07
 وسايل گرمازا و سرمازا 110 مواد پاک کننده )پودر و مايع( 06
 زغالو خاک  زغال 115 تفاله چغندر 00
 انواع خمير نان، نشاسته 113 انار 05
 لوازم خياطي 110 فرنگيگوجه 03
 قيمتي یهاسنگ 119 حبوبات 00
 صنايع دستي 110 لبنيات )شير، ماست، کره، پنير( 09
 ضايعات غير فلزی 179 آلومينيوم و مصنوعات آن 00
 محموله پستي 171 شيشه و پنجره 59
 لوازم ساختماني 177 کارتن 51
 انواع لوله 176 چای 57
 آرد برنج، جو و ذرت 170 سنگ سرب و روی 56
 ، لوازم ورزشيیبازاسباب 175 پنبه و تخم پنبه 50
 پرندگان زنده 173 الياف مصنوعي و نخ و کاموا، گوني 55
 ساير حيوانات اهلي )اسب، االغ و...( 170 پارچه و قماش و منسوجات 53
 کتاب، مجله و روزنامه 179 وسايل نقليه يدکيلوازمشاسي و  50
 مرغتخم 170 وهيمآبکنسرو، کمپوت و  59
 مصنوعات پالستيكي 169 موکت و فرش ماشيني 50
 وسايل نقليه 161 و سراميك كييموزاانواع کاشي،  39
 انواع چرم )مصنوعي و طبيعي( 167 و فيبرنئوپان، تخته سه ال، فرميكا  31
 انواع ميوه 166 بارتره 37
 ساير )مواد غذائي( 160 مس و موليبدن 36
 سبد شير، جعبه نوشابه و... 165 بيسكويت، پفك، شيريني و آب نبات 30
 های روغنيدانه 163 پوست و ساالمبور، کله و پاچه و جگر 35
 بتن 160 ترانسکابل و سيم، وسايل برقي،  33
 مصنوعات فلزی 169 توتون سيگار و تنباکو 30
 مواد الستيكي 160 کروميت و مواد معدني 39
 ناشناخته 109 پشم و کرک 30
 لوازم مشاغل مختلف 101 قطعات بتني )دال، لوله و...( 09
 خرده بار 107 روی و قلع و برنج و ساير فلزات غير آهني 01



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  373

 

 

 3171و ترافیک تهران،  ونقلحملبندی کاالها، مطالعات جامع نحوه گروه -60-7جدول 
چگونگي 

 توزيع

گروه 
 کاال

 نام 
 گروه کاال

 گانه )کد کاال( 107نام کاالی 

  باريك
 توزيع

1 
مصالح ساختماني 

1 
 ( بتن160( بلوک ساختماني )06)( شن و ماسه مخلوط، گل، خاک، ريگ و خاک سنگ 9( آجر )5)

7 
محصوالت 

 1صنعتي و معدني 

( 70) سنگزغال( 15( کود شيميائي )10) آهنسنگ( 17( سنگ الشه ساختماني )3) آهكسنگ( 7)
( روغن 65( مواد اوليه پالستيك و پلي اتيلن )67آالت راهسازی )( ماشين75کشاورزی ) آالتماشين

(مس و موليبدن 36(الياف مصنوعي و نخ و کاموا، گوني )55(سنگ سرب و روی )56(کارتن )51خام )
(روی، 01(کروميت و مواد معدني )39(کابل و سيم، وسايل برقي، ترانس )33(پوست و ساالمبور )35)

(سيم خاردار و انواع سيم فلزی 00( مخازن فلزی و بشكه خالي )07برنج، ساير فلزات غيرآهني )قلع، 
(مواد شيميايي )غير 07(سنگ منگنز )01(قالي و قاليچه )99(جعبه و صندوق چوبي )97(خاک نسوز )03)

 (مواد الستيكي160آالت )(ماشين117از کود، مواد پالستيكي، مواد پاک کننده و سموم( )

6 
محصوالت 
 کشاورزی

(چهارپايان 61(ذرت )73(يونجه و اسپرس )76(سبوس و شلتوک )71( آرد گندم )19(جو )13(گندم )0)
(پشم 30(پنبه و تخم پنبه )50(تفاله چغندر )00(انواع خوراک دام و طيور )...( )63زنده، گاو، گوسفند و شتر )

 های روغني(دانه163پرندگان زنده )(173(چغندر و پودر چغندر )09(کاه )93(مالس )99و کرک )
 (گاز مايع05(محصوالت نفتي )1) های نفتيفرآورده 0

 ساير 5
(الستيك مستعمل 199(ضايعات فلزی )193(انواع نخاله )196(فاضالب و لجن )191(آب و يخ )199)
جعبه نوشابه (سبد شير، 165(ساير حيوانات اهلي زنده )اسب، االغ و ...( )170(ضايعات غيرفلزی )179)

 (لوازم مشاغل مختلف101(ناشناخته )109و... )

دو بار 
 توزيع

3 
مصالح ساختماني 

7 

(سنگ نمای تزئيني 11(گچ و مصنوعات آن )0(انواع آهن و چدن و فوالد و ميلگرد )0(سيمان )6)
 (شيشه و پنجره59(آلومينيوم و مصنوعات و شمش )00(چوب و الوار )69(انواع قير و آسفالت )10)
(قطعات بتني سنگ، 09ال، فرميكا، فيبر )(نئوپان و تخته سه31و سراميك ) موزاييك(انواع کاشي، 39)

(آهك 90(پودر سنگ )09، توالت و وان( )دستشويي(وسايل بهداشتي ساختماني )00دال و لوله )
 (انواع لوله176(لوازم ساختماني )177)

0 
محصوالت 

 7صنعتي و معدني 

( روييو  تويي(انواع الستيك )07(کاغذ و مقوا )60(انواع روغن موتور )69صنعتي )(لوازم خانگي و 69)
(شاسي و لوازم يدکي وسايل 50(پارچه و قماش و منسوجات )53(مواد پاک کننده )پودر و مايع( )06)

(سموم 90(ظروف )پالستيكي يا فلزی( )96(توتون سيگار و تنباکو )30(موکت و فرش ماشيني )50نقليه )
(البسه و 09(وسايل پزشكي و داروئي، دارو )00(مبل و کمد )06(صابون )90) هاکشحشرهايي و شيمي

(لوازم 116(لوازم خانه )111(انواع لحاف و پتو و پشتي )119افزار )(لوازم اداری و نوشت195کفش )
 (صنايع دستي110قيمتي ) یهاسنگ(119(لوازم خياطي )110(وسايل گرمازا و سرمازا )110گاز )

(انواع چرم 167(وسايل نقليه )161(مصنوعات پالستيكي )169بازی، لوازم ورزشي )(اسباب175)
 (مصنوعات فلزی169)مصنوعي و طبيعي( )

9 
مواد غذائي غير از 

 بارميوه و تره

(گوشت 60(روغن تصفيه شده و روغن خوراکي )60(قند و شكر )10(برنج )16(نوشابه )19)
(بيسكويت، پفك، شيريني و 30) وهيمآب(کنسرو و کمپوت و 59(چای )57(لبنيات )09(حبوبات )00)

(مواد غذائي شامل خشكبار و 00(ماهي و ميگو )00(نمك، خاک نمك و سنگ نمك )00) نباتآب
(ساير )مواد 160) مرغتخم(170(آرد برنج، جو، ذرت )170(انواع خمير نان، نشاسته )113ترشي و عسل )

 غذايي(

 بارميوه و تره 0
(انار 05(خرما )01(خربزه )09(پياز )66(سيب درختي )70(هندوانه )79) زمينيسيب(70(مرکبات )77)

 (انواع ميوه166) بارتره(37) فرنگيگوجه(03)

 ساير 19

(کود 190(انواع زباله )197(خالي و حامل مسافر )03(ساير )05(مواد متفرقه، نايلون )95خانه )(اثاثيه 91)
(انواع بذر، گل، پياز گل، 190(بار عمومي و تجارتي )190غيرشيميايي )خاک برگ، کود مرغ و...( )

ده (خر107(کتاب، مجله، روزنامه )179(محموله پستي )171) زغالو خاک  زغال(115درخت و نهال )
 بار
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 و مقصد مبدأهای مرحله پنجم: کدگذاری آدرس

، و مقصدهای خود مبدأگری به های پرسشتخصيص نمونه منظوربهدر اين مرحله به همان شيوه آمارگيری خانوار، 
ی بندهای مشابه دستهها، آدرسمقصد انجام شده است و برای راحتي کار کدگذاری آدرس -مبدأهای آدرس یکدگذار

مخابرات  119ها استفاده شده است. در موارد خاص با دريافت آدرس دقيق از مرکز سيستم هوشمند کدگذاری آدرسو از 
و مقصد به  مبدأشده کد  گریهای پرسشنمونه %05د کد، بيش از کار کدگذاری انجام گرديد. پس از اجرای برنامه تولي

 شد. يپوشچشم %3خود گرفته و از خطای حدود 

 آماری موجود و ساخت نمونه فرضی در صورت لزوم یهانمونهکنترل بزرگی  مرحله ششم:

د نداشته، آماری وجو نمونهها و بعضي ساعات، تنها شمارش حجم انجام گرفته و هيچ به دليل اينكه در بعضي ايستگاه
گونه چآورده و در صورت نبود هي به دستکه حداقل نمونه را از فرمول زير  ترتيباينبههای فرضي ساخته شده است. نمونه

 طوربهی، گونه نمونه آمارنمونه تصادفي در بازه دو ساعت قبل و بعد و در صورت نبود هيچ موردنيازنمونه کافي، به تعداد 
 مشابه انتخاب شده است.  هایايستگاهای از تصادفي نمونه

 = ميزان نمونه الزم min{ maxحجم عبوری(15/9و 1و ) 79}

 آماری یهانمونهمرحله هفتم: تعمیم 

ورده شده آ به دستدر اين مرحله برای تعميم مشاهدات نمونه پرسشگری به جامعه آماری، ضريب تعميم از فرمول زير 
 است:

ضريب تعميم يك رکورد اطالعاتي پرسشگری =
ℎ در ساعت 𝑚 تعداد وسايل نقليه شمارش شده از نوع

ℎ در ساعت 𝑚 تعداد وسايل نقليه موجود در نمونه پرسشگری از نوع
 

 مرحله هشتم: تصحیح اطالعات

ب آمارگيری ظاهر شده باشند، ضري هایايستگاهدر  باريكبا فرض اينكه تعدادی از وسايل نقليه عبوری بيش از 
ته شده ی، مرز خارجي( در نظر گرفاآمارگيری و منطقه عبور )مرز حاشيه هایايستگاهتصحيحي با توجه به دفعات عبور از 

 مقصد اصالح گرديده است. -مبدأاست، با توجه به ضرايب فرض شده، جداول تقاضای 

ضريب  برای محاسبه 190-7شكل ای با توجه به حاشيهدر اين مطالعه با توجه به آمارگيری در مرزهای خارجي و 
به اين است. دليل اين نوع محاس قرارگرفتهآمارگيری مورد توجه  هایايستگاهتصحيح هر وسيله، حداقل تعداد مشاهده در 

ای گذشته باشد، به احتمال زياد شامل دو سفر مثال سفر انجام شده از خارج به خارج که از مرز حاشيه عنوانبهاست که 
EC  وCE  گاه او حداقل از دو ايست صورت نيااست و اگر راننده وسيله نقليه آدرس خود را اشتباه گزارش کرده باشد، در

در برآورد جدول  5/9ضريب تصحيح  رونيازاشمارش شده است.  هاآنآمارگيری عبور کرده است که در هر دوی 
 گيرد.و مقصد به آن تعلق مي مبدأتقاضای 
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 3171های مختلف سفرهای باری انجام شده در محدوده مورد مطالعه، تهران، حالت -340-7شکل 

 

 نتایج حاصل از آماربرداری

 خالصه نتايجي که از تحليل آمار در اين مطالعه گرفته شده به شرح زير است: طوربه
کل وانت و بعد از آن خاور و کاميون در مقام دوم و سوم و سپس ديگر وسايل نقليه بيشترين سهم را در بين  طوربه

 وسايل نقليه دارند. 

 بعدازظهر است.  10الي  10صبح و  17تا  9ات توزيع تعداد وسايل نقليه در بازه زماني دارای اوج دوگانه در ساع -
 شب انتقال داده شده است. 0بامداد تا  5بخش عمده تناژ در ساعات  -

کند و همه وسايل نقليه حجم کل ترافيك تنها درصد کمي از تناژ را منتقل مي %09وانت با داشتن سهمي حدود  -
 کنند. ك، قسمت اعظم کاالها را جابجا ميحجم ترافي %69ديگر )خاور، کاميون، کمپرسي، ...( با داشتن 

 در مورد تنوع کاال، شن و ماسه مقام اول را داراست. -

 اند.اند مشخص شدهمحورهايي که بيشترين سهم جابجايي را در بين بقيه داشته -

 اند. اند مشخص شدهنواحي که بيشترين توليد و جذب سفرهای باری را داشته -

 ف به مقاصد مختلف با جزييات ثبت شده مشخص شده است. تناژ جابجا شده از مبادی مختل -

 [26] 1697سنگين در سطح شهر تهران  وسايل نقليهمطالعات تردد  -7-0-1-6

ونقل و ترافيك تهران انجام شده است. هدف از و برای سازمان حمل 1697اين مطالعه توسط شرکت ايمن پايا در سال 
ه در آن، ضمن ک بودهسنگين در سطح شهر تهران  وسايل نقليهالگوی تردد بهينه  ارايهاين مطالعه، ايجاد وضعيت مطلوب و 

در سه قسمت  شود. اين گزارش تأمينپياده نيز  عابرانو  وسايل نقليهاير تسهيل در امر تردد وسايل نقليه سنگين، ايمني س
ر و شود و سپس راهكا، پرداخته ميشدهآوریجمعمختلف انتشار شد، ابتدا به مطالعات وضع موجود و تحليل اطالعات 

 آورده شده است. 195-7شكل گردد. مراحل انجام اين پروژه در مي ارايهپيشنهادهای در راستای بهبود وضعيت اين سيستم 
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 روند انجام مطالعه تردد وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تهران -345-7شکل 

 روش آمارگيری 
محدوده مطالعاتي در نظر گرفته شده است،  عنوانبهای تقسيم شده منطقه مرکزی و حاشيه 7به  در اين گزارش تهران

 زير تعيين گرديده است: فرضشيپبرای تعيين محدوده مورد مطالعه دو 
تواند هم مرز شود که ميشود و يا از آن خارج ميای شهر که بخش اعظم کاال يا به آن وارد ميمحدوده حاشيه (1

 بيايد. به دستتواند مقاصد از روی آن منطقه مطالعاتي باشد و هم مي

 فرضيات:
 تعیین محدوده مورد مطالعه -3-3

 بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده قبلی-3-7

 و...(شناسائی انواع وسایل نقلیه موجود )مشخصات فیزیکی، نوع -3-1

 آمارگیری مبدأ و مقصد سفرهای وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعه-3-0

 شناسائی وضعیت و مشخصات شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه-3-5

 آمارگیری و شناسائی اهداف سفرهای انجام شده توسط وسایل نقلیه سنگین-3-6

 مطالعه آمار تصادفات وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد-3-7

گیرها، تابلوهای راهنمای مسیر، سرعت -کشیسازی معابر در محدوده مورد مطالعه )خطبررسی وضعیت ایمنی و ایمن-3-9

 تجهیزات کانالیزه کردن حرکات، تابلوهای انتظامی و...(

 بررسی وضعیت رفتاری رانندگان وسایل نقلیه سنگین-3-4

 متدولوژی:
 کی متأثر از تردد وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعههای ترافیتعیین شاخص -7-3

 مطالعات تفکیک سفر و تعیین سهم عبوری وسایل نقلیه سنگین -7-7

 انجام مطالعات تخصیص ترافیک در شبکه معابر محدوده مورد مطالعه -7-1

 امکان سنجی گسترش محدوده ممنوعه تردد وسایل نقلیه سنگین -7-0

 بهسازی تردد وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعه ایمن سازی و -7-5

 خیز مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعهتعیین نقاط تصادف -7-6

 ی و عملکردی معابر(های ترافیکتأثیر تردد وسایل نقلیه سنگین در شبکه معابر محدوده مورد مطالعه )تأثیر بر شاخص -7-7

 محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعه تأثیرات زیست -7-9

 هدف:
 ارائه الگوی تردد بهینه وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعه -7-4

 های وسایل نقلیه سنگین در محدوده مورد مطالعهسنجی ایجاد توقفگاهامکان -7-34

 های باربریمکانیابی بارانداز و بنگاه-7-33

 بندی و ارائه راهکارها و پیشنهاداتجمع -7-37

 افزار و ...(ارایه گزارش نهایی به همراه مستندات )نقشه، نرم -7-31
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رهای يترافيك سنگين در مسيرهای شرياني جريان دارد، يعني ورود و خروج کاال به مناطق گوناگون از طريق مس (2
های ورودی صورت گيرد و پس از آن به گيرد و بهتر است که برداشت آمار حجم در شريانشرياني صورت مي

 کننده برای تصحيح اشتباهات محاسباتي احتمالي پرداخته شود.آوری آمار کنترلجمع

گانه تهران، برداشت حجم عبوری در ساعت اوج،  11های اصلي و در مرز خارجي قلمرو مطالعاتي ورودی ترتيباينبه
 حجم ترافيك وسايل نقليه سنگين در داخل شبكه شهری مشخص شده است.  جهيدرنتزمان وقوع ساعت اوج و 

اب شده جي نقاط ديگری نيز انتخهمچنين برای تعيين نحوه تردد وسايل نقليه سنگين در سطح شهر، عالوه بر مرز خار
 است که در زير آورده شده است:

 نقطه در درون مرز حلقوی خارجي شهر برای تعقيب حجم ورودی از محور خارجي به داخل شبكه شهری 70 -
نقطه در اطراف حلقه مرکزی شهر برای شناخت روند حرکت وسايل نقليه سنگين در داخل شهر و يافتن جهت  59 -

اين  کهیطوربهيك از مرز محدوده مطالعات به هسته مرکزی محدوده مطالعاتي انتخاب شده است. تراف هایجريان
 .استتهران  گانهستيبچهار منطقه از مناطق  رندهيدربرگنقطه تقريباً  59

نقاط شبكه شهری تهران انتخاب شده و  نيترمتراکم) از لحاظ آماری( از ميان  تصادفي طوربهنقطه کنترل  9  -
جي و خار یهاحلقه یهاشمارششود. از نتايج اين آمارگيری برای کنترل نتايج حاصل از آمارگيری مقطعي مي

 شود. به عبارت ديگر نقش اين نقاط مقايسه و کنترل آمارگيری حلقوی است.داخلي شبكه، استفاده مي

های بين دو مرز را در محورهای شرياني خارجي و داخلي، اختالف بين حجمپس از برداشت حجم ترافيك در مرزهای 
 به جريان انداخته و بدين ترتيب تحليل تقاضای سفر انجام شده است.

ای که در چنين مواردی معمول است، به بررسي شناسايي اهداف سفرهای انجام شده، بجای آمارگيری نمونه منظوربه
سوخت و آرد( از مراجع معتبر و  -زباله -نخاله -کاالی عمده )کاالهای ساختماني 5ونقل و حصول ارقام مربوط به حمل

مورد فوق و مقايسه با کل  5مربوط به هر يك پرداخته شده است. سپس با تخمين حجم ترافيك مربوط به حمل بار در 
 وسايل نقليه متحرک در سطح شهر، اين نتيجه حاصل شده است که: 

 « رسدايل نقليه سنگين در شبكه شهری به زحمت به يك درصد سفرهای شبكه شهری ميتعداد سفرهای وس»
ه باری و کل وسايل نقلي وسايل نقليهکه نسبت قابل قبول بين  1 7999ها ويرايش سال با توجه به راهنمای ظرفيت راه 

 توان در مورد اهدافمينان خاطر ميگيری و با اطداند، نتيجه گرفته شده است که بدون نمونهدرصد مي 19مطرح را رقم 
 : استسفرهای وسايل نقليه سنگين قضاوت کرد. در اين رابطه موارد ذيل دارای اهميت 

ره های صادهای روزانه حمل نخاله در سطح مناطق شهر، از طريق پروانهميزان نخاله و خاک و نيز تعداد کل سرويس (1
توجه به مشخص بودن مراکز تخليه، به آساني شبكه جابجايي نخاله و با  آمدهدستبهاز شهرداری،  اخذشدهو آمار 

 تعيين شده است. 
آوری آن از واحد آن به خارج شهر و نقاط جمع گام به گامآوری و انتقال آمار يك ساله حمل زباله، نحوه جمع (2

 است. آمدهدستبهآمار و انفورماتيك شهرداری اخذ گرديده و سپس متوسط روزانه آن 
های مناطق دريافت شده و سپس با يك نيز از شهرداری ساختدستمصالح، آمار ميزان ساختمان در  مورددر  (3

آورد برای جابجايي بر موردنيازهای تعداد کاميون درنهايتآن و  موردنيازحدس کارشناسي، حجم کاالی ساختماني 
های حمل مصالح به مسيرهای داد کاميونگانه، تع 71ها بر حسب مناطق گرديده است. با توجه به تفكيك ساختمان

 تخصيص داده شده است.  جوارهمشرياني همان منطقه و ادامه آن در مناطق 

                                                                                                                                                                      
1 - Highway Capacity Manual 
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های نفتي )بنزين، گازوئيل و نفت و مازوت(، نوع وسايل نقليه در مورد سوخت، آمار ظرفيت انبارهای فرآورده (4
شده و  های نفتي دريافتاز شرکت پخش فرآورده هاآنهای ها و نشانيبنزينپمپجابجا کننده، ميزان مصرف کليه 

در بعضي محورهای خاص مشخص  هاآنها و بار ترافيكي ايجاد شده توسط بر اساس آن مسيرهای حرکت کاميون
 شده است. 

در مورد حمل آرد و غله، آمار الزم از شورای آرد و نان گرفته شده که در اين رابطه، نحوه توزيع آرد و گندم،  (5
مشخص  های مناطقهای آرد و برنامه توزيع بين نانواييزان گندم ورودی به سيلوها، ميزان گندم ورودی به کارخانهمي

 شده است. 

  بررسي و تحليل آمارگيری 

يص داده شده شبكه شرياني شهر تخص کلبههمگن  طوربهگانه های پنجبدين ترتيب، کل سفرهای مربوط به بارکشي
مانده يعني مصالح و نخاله و زباله در اينكه حمل سوخت و آرد و غله در طول روز و سه فعاليت باقي است اما با توجه به

 شود: شود، دو گزينه برای ايجاد هماهنگي در محاسبه مطرح ميصبح روز بعد انجام مي 3تا  71طول شب از ساعت 

روز اختصاص داده شود و دوم اينكه جمع اول اينكه بايد ترافيك سوخت و آرد را از کل ترافيك جدا کرده و به  (1
تقسيم کرد. در پروژه مذکور  روزشبانهساعت  70کل ترافيك وسايل نقليه سنگين را برای يافتن متوسط ساعتي به 

جمع  جهيرنتدگزينه دوم انتخاب شده و بر اين اساس متوسط تردد ساعتي وسايط نقليه سنگين در مقاطع شرياني و 
 است. آمدهدستبهنوع بار  5سايل نقليه سنگين مربوط به کل ترافيك ناشي از و

، مگر در موارد استثنايي که مستقيماً به يك شوديممطلب دوم اين است که باری که از حلقه بيروني وارد تهران  (2
نمايد. مشاور رجوع مي هستندباربری که هم زمان دارای انبار هم  مؤسساتگردد، معموالً به مقصد معين روانه مي

 ارايهجدولي  صورتبهها به اتحاديه صنف کاميون داران مراجعه نموده و نتايج را برای رديابي مسير اين قبيل کاميون
رض که است و با اين ف قرارگرفتهنموده است. تفسير ديگری نيز از اهداف سفرهای وسايل نقليه سنگين مدنظر 

کاال به  قلونحملاً وظيفه حمل کاال را به تهران به عهده دارد، دو گام اساسي در سنگين عمدت وسايل نقليهترافيك 
 شرح زير برشمرده است:

 حمل بار به عهده دارند. مؤسساتگام اول: واردکردن کاال به قصد نقاطي که  -
 فوق به تمام سطح شهر مؤسساتگام دوم: توزيع خرده پای اين کاالها از محل  -

که با بررسي روش انجام مطالعه دو روش مستقل در اين گزارش مطرح شد که به شرح زير الزم به يادآوری است 
 است:
 توان هر ناحيه را مانند يكکند پس ميهر منطقه از تهران مانند يك شهر مستقل عمل مي کهاينروش اول: به دليل  (1

ق تهران که در اين حالت کل مناطمستقل در نظر گرفت و اثر مناطق را بر روی يكديگر بررسي کرده  صورتبهشهر 
 شود.مي قرارگرفته موردبررسي

 شوند و مساله تردد،های شرياني جنوب شهر وارد ميبيشتر بارها در استان تهران از راه کهاينروش دوم: به خاطر  (2
گانه  3 بايست تمرکز خود را بر روی مناطقپارک و ازدحام وسايل نقليه در چند منطقه جنوبي شهر مطرح است، مي

 جنوبي تهران متمرکز کرد.

  وسايل نقليه سنگين زيخحادثهبررسي ايمني، آمار تصادفات و تعيين نقاط 
ود. بدين منظور شسازی معابر وسايل نقليه سنگين پرداخته ميدر اين قسمت از گزارش به بررسي وضعيت ايمني و ايمن

از معابر شهری بازديد به عمل آمد و تجهيزات و منصوبات متصل در راه ثبت گرديد و اطالعات مربوط به آمار تصادفات 
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ور کار مشاور قرار گرفت. پس از اين مرحله مشاور اقدام به تهيه بر حسب نوع تصادف )جرحي، فوتي و خسارتي( در دست
سوال بود که موضوع  07نامه شامل نامه بين مراجعين يك پايانه باربری نمود که اين پرسشنمونه پرسش 199و توزيع 

 سواالت از قرار زير بوده است:
 ارزيابي از رانندگي خود -
 ها و رفتارهای رانندگيعادات، نگرش -

 اضطراب و پرخاشگری ميزان -

 های مختلف نسبت به مسائل جاری به هنگام رانندگيديدگاه -

 نتايج حاصل از مطالعه 
خالصه نتايج حاصل از تحليل اطالعات مربوط به تردد وسايل نقليه سنگين در سطح شهر تهران به شرح زير  طوربه

 اعالم شده است: 
 دو محوری هستند.  یهانويکامهای حامل بار، درصد از کاميون 99نزديك به  (1
 از مصالح ساختماني، نخاله، زباله، سوخت و آرد. اندعبارتپنج نوع کاالی عمده در جابجايي بار در سطح شهر  (2
 های دو محور برای حمل نخاله مجوز ويژه صادر نمود.توان برای کاميونمي 15الي  19بين ساعت  (3

 ها کماکان بجای خود باقي بماند. محدودۀ جغرافيايي برای ممنوعيت ورود کاميون (4

 به خاطر باال بردن ايمني حرکت در معابر، از صدور مجوز برای تريلرها در ساعات روز پرهيز شود.  (5

 ساعت مجاز ورود وسايل نقليه دو محور يا سه محور و بيشتر به ميزان يك ساعت از هم تفكيك شود.  (6

 کاميون باشد. پرترددبايست نزديكترين محل به نقاط ها و باراندازها ميتوقفگاه محل (7

 باشد.زن يا خاموش نچشمك صورتبهو  شدهاصالحها بندی چراغبرای عبور ايمن و مطلوب وسايل نقليه سنگين، زمان (8

ورود خرده بار به شهر بخش به علت کاهش  15الي  19ها در ساعت در صورت رفع ممنوعيت تردد بخشي از کاميون
 ها کاهش خواهد يافت.ها و وانتای از ترافيك بوجود آمده توسط کاميونعمده

 1605طرح پژوهشي سيستم عمليات حمل کاالهای سبك در تهران  -7-0-1-0

انجام شده است، مربوط به سيستم مكانيزه سازمان  1605اين مطالعه که توسط شرکت کنترل ترافيك تهران در سال 
ك ي صورتبهدهي اطالعات افزاری جهت سازمان. در اين مطالعه نرماستحمل بارهای سبك در سطح شهر تهران يافته 
ها و با داشتن اطالعات از پيش تعيين شده، پيشنهادهای برای آوری درخواستکه با جمع ترتيباينبهشده است.  ارايهطرح 

ه های ورودی بشود. اطالعات و دادهافزار در اختيار کاربر قرار داده ميخروجي نرم عنوانبهشده و  ارايهاعزام وسيله نقليه 
 از: اندعبارتاند که افزار به دو گروه عمده تقسيم شدهنرم

 های ثابت نظیر:الف( داده

 ها و مشخصات ايستگاه )مرکزی، نوع اول، نوع دوم و...(محل ايستگاه (1
 مشخصات رانندگان و نوع وسيله نقليه  (2

 وع خدمت، قيمت خدمت(تعرفه )ن (3

 ها( نظیر:ب( اطالعات متغیر روزانه )درخواست

 کاال مبدأ (1
 مقصد کاال (2
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 نوع و مشخصات کاال و غيره (3

 مايپمهو مقصدهای يكسان در يك بازه زماني خاص اعالم شده باشد، وسايل نقليه  مبدأسپس چنانچه چند بار با ناحيه 
ه اعزام شود، ب پيماهمهايي وسيله نقليه در يك ساعت مقرر اعزام خواهد شد. اينكه در هر روز چند نوبت و در چه ساعت

افزار، . با توجه به مسيرها و مشخصات از پيش تعيين شده برای نرماست افزارنرمهای دلخواه سرپرست است و جزء ورودی
 از:  اندعبارتتواند به مرحله اجرا درآيد. اين پيشنهادها د که ميشومي ارايهخروجي  عنوانبهپيشنهادهای 

 تعيين مسير مناسب برای وسيله نقليه  -
 ای که بايد بارهای فوق را حمل کنند )در واحد زماني(تعداد وسايل نقليه -

 شرح وظايف هر ايستگاه -

 نمايد.شرح وظيفه هر وسيله نقليه در مسيری که طي مي -

در نيامده است  اجرايي صورتبهگونه سابقه اجرايي نداشته و تاکنون نيز خالصه با توجه به اينكه اين طرح هيچ طوربه
در  شوند، از تشريح آنهای موتوری حمل ميو همچنين در مورد مطالعه کاالهای سبك شهری است که اکثراً توسط پيك

 شود.اين مطالعه اجتناب مي

 [27] بارهای شهر تهرانوانت تمصرف سوخ يمطالعه سامانده -7-0-1-5

انجام  1691اين پروژه به ارجاع معاونت انرژی وزارت نيرو و توسط مهندسين مشاور انديشكار و هفت شهر در سال 
 يونقلملحريزی شهری، شده است. در اين مطالعه سعي بر شناخت کامل عوامل تكنولوژيك، اقتصادی، اجتماعي، برنامه

ح است که ابتدا تحقيق در سط گفتني، شده است. است مؤثربارها و عوامل حقوقي که همگي بر مصرف سوخت وانت
 تهران صورت گرفته است. بارهایوانتکالن موضوع و سپس در مرحله مياني و در آخرين مرحله در مورد خاص 

های ت. بخشي شامل مطالعات انجام شده قبلي و آمارنامهمنابع و فنون گردآوری داده نيز از چند دسته تشكيل شده اس
 آمدهدستهبهای مختلف و نيز مطالعات ميداني نامهگوناگون مرتبط با موضوع بوده و بخشي ديگر نيز با استفاده از پرسش

ه ابتدا اطالعات ژيات کارشناسان صاحب صالحيت در اين امر تعيين گرديده است. در اين پرونظر ازاست و مابقي با استفاده 
زات، شامل اطالعات جغرافيايي، جمعيتي، تجهي يطورکلبهبرای تهيه بانك اطالعاتي تعريف و تعيين شده که  موردنياز

آوری اطالعات از شهری و اطالعات انواع وسايل نقليه است. در اين گزارش برای جمعاطالعات کلي سفرهای درون
 های زير استفاده شده است:روش

 تهيه پرسشنامه -الف
 مشاهده و ضبط در چك ليست يا دياگرام يا نمودارهای ويژه -ب
 ضبط از طريق کنتور و شمارنده -ج
 ایضبط اطالعات دروازه -د

نيز  بار و کنندهجذبدر نقاط توليد و  موردنيازآمار و اطالعات  آوریجمعالبته در اين مطالعات سعي شده است که 
انجام گيرد. صحت انتخاب اين نقاط نيز بر اساس سوابق کارهای انجام شده و با استفاده از  راهينقاط کليدی شبكه بزرگ

بازديدهای افراد کارشناس و آشنا به سطح شهر تهران انجام شده است. سپس به کمك اطالعات گردآوری شده در مرحله 
ها به گرفته شده برای تعيين اين شاخص اقتصادی پرداخته شده است. اطالعات بكار -های اجتماعياول، به تعيين شاخص

 شرح زير است:
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: برگرفته از اطالعات مرکز آمار ايران، سرشماری ونقلحملهای کمي نيروی انساني شاغل و فعال در بخش ويژگي (1
 عمومي نفوس و مسكن، آمارهای وزارت کار و امور اجتماعي

: برگرفته از اطالعات مرکز آمار ايران، وزارت لونقحملهای کيفي نيروی انساني شاغل و فعال در بخش ويژگي (2
 اجتماعي تأمينکار، 

 ونقلحملساختار سني: برگرفته از اطالعات مرکز آمار ايران، مطالعات موردی ترافيك و  (3
 های کشورای کارگاهای: برگرفته از گزارش مشخصات پايهتحصيالت و تخصص آموزش حرفه (4
 ر، اداره کل آمار و نيروی انسانيدرآمد: برگرفته از اطالعات وزارت کا (5
 های کشور و مرکز آمار ايرانآمار سرشماری عمومي صنعت و معدن: برگرفته از اطالعات کارگاه (6
 زی(های ملي) بانك مرک: برگرفته از اطالعات حسابونقلحملهای وابسته و پيوسته به بخش ساختار فعاليت (7
 ، الگوی درآمد و هزينه خانواررانيآمار اهای ملي، مرکز الگوی هزينه و درآمد بخش: برگرفته از حساب (8
 های مالي، آمار مالي اقتصادی بانك مرکزیبر ساختار مالي بخش: برگرفته از حساب مؤثرهای مولفه (9

، لونقحملعات مطالعات جامع های قيمتي و غير قيمتي در الگوی سفر بار: استفاده شده از آمار و اطالمولفه (11
 های مربوطهآمارنامه ،مطالعات موردی در موسسه مطالعات انرژی

بار  قلونحملهای شهری، اتحاديه شرکت بارهایوانتالگوی توزيع بار شهری: استفاده شده از اطالعات تعاوني  (11
 یمرزدرونبرون و 

 و ترافيك و پيك بادپا ونقلحملناوگان فعال در زمينه حمل بار: مطالعات موردی در سازمان  (12

زمينه  وری درهای اصالحي ارايه شده، پيشنهادهای زير در راستای افزايش بهرهالزم به يادآوری است که بر اساس طرح
 است: قرارگرفتهدر محدوده مطالعه مدنظر  بار كيترافمديريت 

 بارهاوانتتقليل سفرهای بدون بار  (1
 بندیبستهساماندهي وضعيت چيدمان بار و  (2
 بار ونقلحملسازی و نوسازی ناوگان بهينه (3
 های جايگزين و کاهش آلودگي هوااستفاده از سوخت (4
 بارهاوانتايجاد سازمان و ساختار اداری و مديريت بر عملكرد  (5
 از تكنولوژی و ارتباطات یريگبهره (6
 اصالح ساختار اقتصادی کالن و الگوی آن (7

 از: اندعبارتوری انرژی در زمينه مديريت تقاضا افزايش بهرهشده جهت  ارايههمچنين پيشنهادهای 
 پيشنهاد طراحي سيستم بهينه توزيع بارهای ترانزيتي: که در چهار گام اجرايي زير پيشنهاد شده است.

مشخص جهت دريافت سفارش در بنادر و شهرهای مرزی و در  هایايستگاهگام اول: تشكيل و احداث دفاتر و 
 و باراندازها هامحل پايانه

فارش اعالم س منظوربهها و شهرهای درون استاني گام دوم: تشكيل و احداث دفاتر مشابه گام اول در مراکز استان
 مربوط به گام اول هایايستگاهبار به دفاتر و 

افزاری توزيع بار برای ثبت سفارشات، تشخيص مسيرها و مقاصد مشترک و های نرمگام سوم: طراحي سيستم
 -بدأمريزی بهينه توزيع بار و تشكيل بانك اطالعاتي جهت ثبت مشخصات مربوط به کاالی جابجا شده نظير نامهبر

 گام به گام بازدهي توزيع را افزايش داد. توانيممقصد بار، ميزان تناژ جابجا شده که با توجه به اين اطالعات 
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مربوط به گام اول و دوم به امكانات پيشرفته مخابراتي جهت دريافت و  هایايستگاهگام چهارم: تجهيز دفاتر و 
 اعالم سفارش بار

 .است 193-7شكل  مطابقونقل بار در اين مطالعه های چهارگانه، نمودار پيشنهادی حملبا توجه به گام

 شهری تهران:پیشنهاد طراحی سیستم بهینه توزیع بارهای درون

در اين راستا بايد يكي از اين مشكالت را که کمبود توقفگاه مناسب است از پيش راه برداشت. بدين منظور مشاور 
 190-7شكل ه نموده است ک ارايهدريافت و ثبت سفارش بار را  هایايستگاهو دفاتر و  توقفگاهيابي اصولي پيشنهاد مكان

 خالصه آورده شده است. طوربهنحوه اجرای آن در 

 [28] 1600در راستای طرح ساماندهي اقتصادی  بارهاوانتپيشنهاد ساماندهي تردد  -7-0-1-3

محيطي ناشي پيشنهاد مناسب بر اساس نتايج بررسي و تحليل مشكالت اقتصادی و زيست ارايههدف از انجام اين مطالعه 
رای ونقل و دبيرخانه شواز ادامه يافتن روند فعلي الگوی حمل بار در شهرهای کشور است. اين پروژه توسط دفتر حمل

توان به کاهش انجام شده است. از داليل اصلي انجام اين پروژه مي 1600عالي هماهنگي ترافيك شهرهای کشور در آبان 
بارها، کاهش آلودگي و ترافيك هوا و ايجاد رفاه و اطمينان در حمل کاالی بارها و تاکسيمصرف بنزين توسط وانت

ست. بر ا رگرفتهقرا موردبررسيونقل کشور های نفتي در بخش حملشهری اشاره کرد. ابتدا روند مصرف فرآوردهدرون
دهد و با رشد درصد از کل مصرف انرژی در کشور را به خود اختصاص مي 69ونقل حدود طبق اين گزارش بخش حمل

نمايد. پس از آن رابطه ميليارد دالر را مصرف مي 5ميليارد ليتر سوخت به ارزش  5/75درصد در سال  3تا  5فراينده معادل 
مار بارها در مصرف سوخت به آاست. برای ارزيابي نقش وانت قرارگرفته بررسيموردبين مصرف سوخت و آلودگي هوا 

ونقل و ترافيك تهران استناد شده است و بر اساس حجم تردد و تناژ بار جابجا شده توسط و اطالعات مطالعات جامع حمل
ردد ت توجهقابلکه عليرغم سهم است  آمدهدستبهاين نتيجه  روزشبانهای شهر تهران در يك بارها در مرز حاشيهوانت
از  %70توسط اين سيستم حداکثر به  جابجا شده( سهم تناژ بار %09باری )بيش از  وسايل نقليهبارها در مقايسه با کل وانت

توان مي 17برای منطقه  مطالعاتدر اين  آمدهدستبهرسد. از اطالعات حمل بار مي وسايل نقليهتوسط  جابجا شدهکل بار 
 ارد زير اشاره کرد:به مو

 .اندسانيندرصد از نوع  5/69و  وانت كانيپبارها از نوع درصد وانت 59 -
 درصد دارای پالک شخصي هستند. 51درصد دارای پالک قرمز و  00 -

درصد از رانندگان قرارداد حمل بار  61کنند و زني پيدا ميدرصد رانندگان مشتريان خود را با گشت 35 -
 دارند.

 



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  393

 

 

 
 شهر تهرانبارهای ونقل بار در مطالعات ساماندهی مصرف سوخت وانتنمودار پیشنهادی حمل -346-7شکل 

 

 
 دریافت و ثبت سفارش بار هایایستگاهیابی اصولی توقفگاه و دفاتر و نمودار پیشنهادی مکان -347-7شکل 

 [29] شهر قزوين بارهایوانتساماندهي تردد  -7-0-1-0

رف سازی مصسازی مصرف انرژی وزارت نيرو طرحي را اجرا کرد که در به تسهيالت بهينهدفتر بهينه 1600در سال 
بارها در شد. به دليل موقعيت جغرافيايي قزوين و مشكالت ناشي از عملكرد وانتانرژی يارانه سوخت بانكي پرداخت مي

انبارهای موجود در مجاورت  تخليه در
 ونقلهای حملباراندازها و پايانه

دريافت سفارش بار از کليۀ مراکز استانها و 
شهرهای درون استاني از طريق  

 زهاها و بارانداهای مستقر در پايانهايستگاه

 انتقال مستقيم بار به 

 شهرها و مراکز سفارش دهنده بار

 ورود کاال به بنادر 

 شهرهای مرزی کشورو 

بررسي مسيرهای مشترک در ارتباط با 
 بارهای مشابه

تقسيم و توزيع بار بر اساس مسيرهای 
 مشترک و مقاصد توزيع بار

 های غالبکاربری

 تجاری

 مراکز توليدی

 و صنعتي

 مراکز عمدۀ تخليۀ

 و توزيع بار

 ها و صنوفراسته

 تجاری

هاو صنوف تجاری راسته
 فروشي()خرده

 

مكاتبات اصولي و 
مناسب طراحي

 هاتوقفگاه

 مناطق توليد 

 و جذب بار

ايجاد دفاتر و ايستگاه  
ثبت جهت دريافت و 
 سفارش بار

 تشكيالت سازماني مرکزی

 

ها و مؤسسات و شرکت
 ونقلهای حملآژانس

 

 دفاتر محلي و ايستگاهي

 ایتوقفگاه غير حاشيه

 ایتوقفگاه غير حاشيه

 

 ایتوقفگاه حاشيه
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افيك شهرهای کشور يك طرح مقدماتي برای ايجاد تسهيالت اين شهر با هماهنگي دبيرخانه شورای عالي هماهنگي تر
بارها تهيه و پيشنهاد گرديد. اين طرح در سه مرحله زير انجام شد و روش مطالعه شامل بررسي سوابق ساماندهي وانت

آوری آوری آمار و اطالعات موجود، پس از آن مطالعه ميداني برای جمعجمع منظوربه مؤسساتها و موضوع در سازمان
ررسي است. در قسمت ب هاآنهای مقتضي و ارزيابي حلراه ارايهاطالعات و  ليوتحلهيتجز تاًينهاآمار و اطالعات تكميلي و 

اين  ظرازنقرار گرفتند. الزم به يادآوری است که  موردبررسيهای زير بارهای شهری در بخشوضع موجود عملكرد وانت
 است که از طريق برداشت ميداني انجام شده و شامل موارد زير است:شامل روند اجرايي  مطالعات ميداني

 :نفوذتعيين حوزه  (1

 .های اين شهر گسترش يافتبارهای موجود در روستاها و اطراف شهر حوزه نفوذ تا شهرستانبه دليل تعداد زياد وانت

 :موردنيازتعيين آمار و اطالعات  (2

 گرفت:قرار مي موردبررسيآمار و اطالعات زير بايد 

گذاری، ظرفيت، وضعيت فعال در سطح شهر به تفكيك رنگ پالک، مدل، محل شماره بارهایوانتتعداد  -
 آاليندگي 

 روش باريابي، مصرف سوخت، مسافت پيموده شده، ساعت کار ازنظر بارهاوانتمشخصات تردد  -

ت، وضعيت تأهل، درآمد، هزينه، محل به لحاظ سن و تحصيال باروانتاقتصادی رانندگان  -های اجتماعيمشخصه -
 سكونت

  بارهاوانتنظرسنجي رانندگان در مورد طرح ساماندهي تردد  -

 شناسايي مراکز عمده بار -

 در شبكه معابر اصلي شهر بارهاوانتحجم و الگوی تردد  -

 تعيين روش آمارگيری: (3

های ، روش مصاحبه در جايگاه7در مرحله  موردنيازمورد اول اطالعات  5آوردن  به دستدر اين راستا، برای 
در سطح شبكه از روش شمارش دستي  بارهاوانتآوری آمار و اطالعات تردد انتخاب شده و برای جمع گيریسوخت

 های اصلي شهر به تفكيك وسيله نقليه و نوع حرکت استفاده شده است. حجم عبور وسايل نقليه در محل تقاطع

 :گيریسوختهای ل جايگاهجزئيات آماربرداری در مح (4

ها اههای نفتي و مديريت جايگبرای انجام اين آماربرداری بعد از هماهنگي با نيروی انتظامي و شرکت پخش فرآورده
 0صبح الي  0واقع در داخل و حومه شهر طي دو روز از ساعت  گيریسوختجايگاه  3و گرفتن مجوز، آماربرداری در 

نامه پرسش فرم 199-7شكل توسط دوازده گروه آماربردار انجام گرفته است.  16-10و  0-16بعدازظهر در دو شيفت کاری 
بارهای قزوين آورده نامه پستي وانتپرسش هایفرمای از نمونه 190-7شكل بارهای قزوين و در مصاحبه مستقيم با وانت

 شده است.



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  391

 

 

 
 قزوین بارهایوانتفرم پرسشنامه مصاحبه مستقیم با  -349-7شکل 

 

 
  بارهای قزوینپرسشنامه پستی با وانت فرم -344-7شکل 
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 ها:جزئيات آماربرداری در محل تقاطع (5

 15عصر در  5تا  7صبح و  11تا  9نفر ساعت بوده که طي يك روز از  599 جامعه آماری اين آماربرداری مجموعاً
فرم  111-7شكل فرم شمارش برای کليه وسايل نقليه باری سبك و سنگين و  119-7شكل تقاطع قزوين انجام شد. در 

 بارها است.مخصوص وانت
 

 
 فرم آمارگیری حجم تردد وسایل نقلیه در تقاطعات، قزوین -334-7شکل 

 

 
 بارها در تقاطعات، قزوینو مرور تردد وانت عبورفرم آمارگیری مشخصات  -333-7شکل 

 پردازش و تحليل آمار و اطالعات: (6

ها بر رمها پرداخته شده و سپس فها و کنترل صحت يا ناقص بودن فرمبندی فرمدر اين مرحله ابتدا به بررسي و دسته
ای ورود به کامپيوتر آماده گرديده است. برای ورود اطالعات از اساس يك دستورالعمل يكنواخت، کدگذاری شده و بر

والي مت صورتبهها استفاده شده و به اين صورت تنظيم گرديده است که کدهای اطالعاتي فرم 1"پايگاه داده"افزار نرم
                                                                                                                                                                      
1 - Access 
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ي يك بانك اطالعات ها بهاست. بعد از انتقال اطالعات فرم شدهخودکار تشكيل  صورتبههای اطالعاتي و فايل واردشده
درصد  7/6درصدی اتفاقي برای بازرسي صحت ورود اطالعات برداشت گرديده که ميزان خطای ورود اطالعات  5نمونه 

 بوده که قابل قبول تشخيص داده شده است. 
اشتباه تا ارقام نادرست به لحاظ  قرارگرفتهمورد پردازش  1"صفحه گسترده" افزارنرمپايگاه اطالعاتي سپس در محيط 

ی آماری زارافنرمدهندگان کشف شود. در انتها نيز بانك اطالعات تصحيح شده در محيط ثبت آمارگران و يا خطای پاسخ
"STATISTICAL"  های آماری و نمودارهای مربوطه استخراج گرديده است.و مشخصه قرارگرفتهمورد تجزيه و تحليل 

 بررسي وضعيت موجود ناوگان 

است  دهآمدستبهبارها از سوی معاونت راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان قزوين در اين مرحله تعداد وانت
ميداني برداشت شد که اطالعات  صورتبهگذاری شده است. عالوه بر اين از اطالعاتي بارهای شمارهکه شامل وانت

 زير است: صورتبهاستخراجي 
 

 در شهر قزوین بارهاوانتاطالعات کلی استخراج شده از وضع موجود  -65-7 جدول
 سال 79 بارهاوانتميانگين عمر ناوگان 

 درصد 09 پالک قرمز بارهایوانتدرصد 
 تن 0/1 ميانگين ظرفيت ناوگان

 تن 7013 ميزان کل ظرفيت ناوگان
 درصد 05 بال استفاده در شهر بارهایوانتدرصد 

 دستگاه 6130 در شهر باروانتتعداد کل 
 دستگاه 7103 عمومي برای حمل کاال باروانتتعداد 

 برداری بررسي ساختار سازماني، مديريتي و بهره 
 در شهر قزوين پرداخته شده است: بارهاوانتدر اين مرحله از مطالعه به بررسي ساختار عملكردی 

 ده است: بندی ش، نحوۀ عملكرد تاکسي بارهای منفرد برای باريابي به سه گونه تقسيمآمدهدستبهطبق اطالعات 
 زني در سطح شهر برای يافتن مشتری اتفاقي )به ميزان يك دوم از کل ناوگان(زني: گشتروش گشت -
 چهارم از کل ناوگان(های خاصي نظير مراکز عمده بار )به ميزان يك روش ايستگاه: توقف در مكان -
 (يخصوصمهينوسيله نقليه  صورتبهساير: دارای قراردادهای حمل و يا نوعي توافق با توليدکنندگان بار )تقريباً  -
 زير استخراج شده است: صورتبههای آماری نتايج بعد از بررسي -

های سني وهزني در گردار بين متغير روش باريابي و سن راننده: يعني روش گشتوجود همبستگي منفي معني -
 تر است. باالتر رايج

وجود همبستگي مثبت چشمگير بين روش باريابي و متغير محل سكونت )داخل يا خارج قزوين( که  -
 ساکن در خارج شهر است.  زني بيشتر در ميان رانندگاندهنده اين است که رواج گشتنشان

زني دار بين روش باريابي و ساعت کار روزانه؛ به اين معني که کساني که گشتوجود همبستگي منفي معني -
 کنند. کنند ساعت کار روزانه بيشتری صرف ميمي

 دار بين روش باريابي و ميزان درآمد.عدم وجود همبستگي معني -

                                                                                                                                                                      
1 - Excel 
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؛ يعني خودروهای قديمي بيشتر از روش باروانتريابي و سال ساخت دار مثبت ميان روش باوجود رابطه معني -
 کنند.زني استفاده ميگشت

 های عملكرد سيستمبررسي مشخصه 

اخته بارها در قزوين پرددر اين مرحله به بررسي ميزان مصرف سوخت، مسافت طي شده و شناسايي الگوی تردد وانت
آمد و الگوی  به دسترساني های سوختمصاحبه در جايگاه هایفرمشد. ميزان مصرف سوخت و مسافت طي شده از 

با پرسشگری  زمانهمبارها درصد از وانت 17حدود تقاطع استخراج شده،  15در  شدهآوریجمعتردد بر اساس اطالعات 
 آمد: به دستزني انتخاب شد که نتايج زير از اين مطالعه برای شناسايي رفتار گشت

 است.  آمدهدستبه بارهاوانتاهي و عصرگاهي د صبحگدساعات اوج تر -
 آمدهدستهبحجم تردد در مراکز عمده توليد بار در ساير نقاط  کلبهنسبت  باروانتدرصد حجم تردد مربوط به  -

 است. 
 است. آمدهدستبهدارای بار يا مسافر از کل  بارهایوانتدرصد  -
 است.  آمدهدستبهدر هر کيلومتر  بارهاوانت، ميانگين مصرف بنزين بارهاوانتميانگين سرعت  -
رف دار است. يعني مصدارای همبستگي مثبت معني موردنظرمتغير مصرف سوخت روزانه با اکثر متغيرهای  -

های بيشتر برای رانندگان، مسافت پيموده شده بيشتر، ساعات کار بيشتر، رانندگان سوخت بيشتر همراه با هزينه
 هستند و در خارج شهر سكونت دارند، است.  تربزرگده تر که دارای خانوامسن

دهد که ساير( با ساير متغيرها نشان مي -0مزدا  -6نيسان  -7پيكان  -1) باروانتبررسي همبستگي نوع  -
 بارهاوانتمتفرقه )ساير( از هزينه و مصرف سوخت باالتری برخوردار هستند و نيز سال ساخت  بارهایوانت

 با درآمد دارد. داريمعنهمبستگي مثبت 

  بارهاوانتشناسايي مراکز توليد سفرهای باری و تجمع 
از  بارها شناسايي شد وزني در سطح شهر و مراکز توليد سفر باری و تجمع وانتدر اين مرحله مشاور اقدام به گشت
 وضعيت موجود عكس تهيه شده است.

 اقتصادی مؤثر در طرح -بررسي عوامل اجتماعي 
 هاآنه اهم است ک آمدهدستبهدر شهر قزوين  باروانتاجتماعي سيستم  -هايي از عوارض اقتصادیراستا، يافتهدر اين 

 حاصل شده است.  گيریسوختهای از مطالعات ميداني و مصاحبه در جايگاه

د خالص و و درآم وضعيت تأهل، ميانگين سن رانندگان، ميزان سواد، ميانگين بعد خانوار، ميانگين ساعات کار روزانه
 مواردی است که در اين مرحله از مطالعه به آن پرداخته شده است.  ازجملهمحل سكونت 

نفر از رانندگان گذارده شده  799تصادفي در اختيار  طوربهنامه تكميلي تهيه و در راستای تكميل اطالعات الزم، پرسش
 مصاحبه شده است، هاآني که با بارهايوانتدر شهر و تعداد  بارهای شاغلاست. اين تعداد نمونه از روی تعداد کل وانت

 است. آمدهدستبه

  راهكارهای اصالحي ارايهتجزيه و تحليل و 

سازی مصرف انرژی سيستم در فصل دوم اين گزارش با توجه به هدف اصلي از اين مطالعات پژوهشي که بهينه
، در سه زمينه اصلي اصالح ناوگان، ساختار مديريت است هاآناز طريق بهبود تردد و کاهش مسافت پيموده شده  بارهاوانت

تعداد  و باروانتشده است. در اين راستا تعداد کل ناوگان  ارايه، راهكار موردنيازبرداری و تسهيالت و تجهيزات و بهره
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به  بارهاانتوبندی شهری شمارش شده است. سپس به طبقهو نيز برونشهری ونقل درونناوگان بكار گرفته شده در حمل
 دو گروه عمده پرداخته شده است. 

و گروه  کنندای در مقابل دريافت کرايه اقدام به حمل بار ميحرفه صورتبهبارهای عمومي هستند که گروه اول وانت
های خدمات هستند و يا بار و مسافر روستايي را که متعلق به ادارات و مؤسسات و سرويس هستندهای خصوصي دوم وانت

های فعال در سطح شهر، وزن غالب بارهای شهری کنند. ميانگين عمر ناوگان، انواع مختلف وانتدر شهر و حومه جابجا مي
ان و مزدا و نيز پيك بارهایوانتاستفاده بيشتر از است و با توجه به اين موارد،  آمدهدستبهاز ديگر پارامترهايي است که 

دهای توصيه شده است. با توجه به اينكه جلوگيری از ترد بارهاوانتاجرايي کردن برنامۀ وسيع معاينه فني و گازسوز کردن 
نف تحت ن صيابد، سازماندهي اي، تنها با متمرکز نمودن مديريت سيستم تحقق ميهاآنزني و حذف گشت بارهاوانتزايد 

تا يابد. در اين راسهای مجاز و اعمال مقررات خاص و مدون از سوی متوليان ساماندهي ترافيك ضرورت ميپوشش پايگاه
 شده است:  ارايهزير  صورتبهراهكارهای اصالحي 

 های دولتي و شخصيوانت (1
 اجرای محدوديت تردد عمومي -
 داشتن بغل نويسي -
 ساعات و مسيرهای معيناخذ مجوز تردد از واحد ترافيك در  -

 تاکسي بارهای تلفني  (2
 تلفني باروانتگسترش مؤسسات  -
 ها و استانداردهای الزم برای اين مؤسساتبهبود قابليت -
يه و های مؤسسات باربری، توقف و تخلها برای محل تمرکز فعاليتهای فرعي عالوه بر پايانهبيني پايگاهپيش -

 و تعميرات  گيریسوختبارگيری، 

 های دولتي سازماننقش   (3
عاوني و يا های تها از طريق تشكيل شرکتاختصاص سرمايه الزم برای احداث تسهيالت و تجهيزات اين ايستگاه -

 رأساً از سوی شهرداری و با اجاره دادن به مؤسسات باربری خصوصي 
 و مؤسسات باربری شهری باروانتهای تشكيل اتحاديه -
 ه شهرداری راني در مجموعتشكيل سازمان وانت -

 دهي نوع سرويس (4
وضع قوانين خاص در موارد ايمني بار، صاحب کاال، راننده، عابر پياده و اشغال فضای تردد مجاز، رعايت تناژ و  -

 ويژههبابعاد طولي، عرضي و ارتفاعي بار، مسقف کردن يا مجهز کردن به يخچال، داشتن پوشش روی بارهای فله 
هنگام انتقال بارهای حجيم و طويل )دارای مجوز  هشداردهندهگچ، آهك، آجر و مهار کامل بار و نصب عالئم 

 حمل( 
 نظارت قاطعانه بر قوانين وضع شده -

 ارزيابي وضعيت آتي پس از اجرای طرح 
ربط )اعم از شهرداری، های ذیبارهای شهر قزوين، منافع طرح برای طرفدر اين فصل مطالعه ساماندهي تردد وانت

رداری( بهای بهرهسيستم و هزينه یاندازراههای ها )اعم از هزينهدارايي، دارندگان امتياز، رانندگان، مردم، دولت( و نيز هزينه
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نرژی بيني شده و سپس از زوايای مختلف فني و ترافيكي، ام پس از اجرای طرح پيشعملكرد سيست درنهايتمحاسبه شده و 
ج اجرای است. اين زوايای گفته شده و نيز نتاي قرارگرفتهاقتصادی مورد ارزيابي کمّي و کيفي  -و اجتماعي زيستمحيطو 

 طرح از ابعاد مختلف در ادامه آورده شده است:

 پس از اجرای طرح بارهاوانتبيني الگوی تردد پيش -
بيني شده است های پيشنهادی صرفاً در حيطۀ عرضه مستقيم قرار دارد در اين مقطع از مطالعه پيشبا توجه به اينكه طرح

پس از اجرای طرح ايجاد نخواهد شد. اما با توجه به درصد زياد حجم  بارهاوانتکه تغييرات چنداني در الگوی زماني تردد 
 کاسته شود.  بارهاوانتاز تردد  %66بيني شده است که با اجرای طرح، به ميزان تردد، پيش کلهبزني نسبت تردد گشت

 های عملكردی سيستمبيني مشخصهپيش -
فرض شده است « د»و « ج»در اين راستا، سطح خدمات ترافيك معابر شهر در وضعيت قبل از اجرای طرح، در حدود 

ت حجم ترافيك و سرعت ميانگين در نظر گرفته شده است. بر اين مبنا تغييرات و نيز يك رابطۀ خطي نزولي ميان تغييرا
درصد کاهش در مسافت پيموده  66سرعت ميانگين حرکت وسايل نقليه را متناسب با حجم عبوری فرض کرده و با فرض 

جويي هدرصد صرف جويي در مصرف کل سوخت روزانه وو نيز ميزان صرفه بارهاوانتشده در بخش الف، سرعت ميانگين 
 است.  آمدهدستبهليتر بر روز(  %66در سرانه مصرف سوخت سيستم )به ميزان 

 ارزيابي طرح   -
 شود.مالحظه مي 117-7شكل است که در  قرارگرفتهارزيابي طرح، چند بخش کلي مورد توجه  منظوربه

 

 
 بارها در شهر قزویننحوه ارزیابی طرح پیشنهادی جهت ساماندهی تردد وانت -337-7شکل 

 ترافيك روان

 ترافيك ساکن

 ارزيابي طرح

 اثرات ترافيكي

 

 اثرات اقتصادی اثرات اجتماعي اثرات زيست محيطي اثرات مصرف انرژی

 

 اثرات بر روی انسانها

سوخت جويي در يارانهصرفه  

 ارزش اثرات ترافيك شهری

 ارزش منافع رانندگان

 

 ارزش کل منافع

 

برآورد 

 ارزش 

 منافع

اثرات بر گياهان و  

 حيوانات و اشياء

برآورد کاهش انتشار آاليندگان  

 پس از اجرای طرح

 

 هزينه مطالعاتي و طراحي

 

 هزينه تملك

 

 هزينه ساختماني

 

لوازمهزينه تجهيزات و   

 

برآورد 

 هزينه

 ثابت 

 طرح

های ثابتارزش کامل هزينه  

 نسبت

 منافع به 

هاهزينه  
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 [30] 1600مشهد  ونقلحملبار در مطالعات جامع  ونقلحملآمارگيری   -7-0-1-9

بار پرداخته است که اين مطالعه  ونقلحملشهر مشهد به آمارگيری  ونقلحملمطالعات جامع  00-95گزارش شماره 
دانشگاه صنعتي شريف و برای سازمان ترافيك مشهد انجام  ونقلحملتوسط مرکز مطالعات و تحقيقات  1600در سال 

در  آن هایايستگاهونقل بار در محدوده مورد مطالعه که موقعيت شده است. در گزارش مذکور تنها به آمارگيری حمل
 وردنظرمهای آمارگيری که نخست کلياتي از ويژگي ترتيباينبهنشان داده شده است پرداخته شده است،  116-7شكل 

يری هايي از نتايج اين آمارگشده و سپس روش انتقال اطالعات به کامپيوتر مورد بحث واقع شده و در پايان گوشه ارايه
 گرديده است. ارايه

 

 
 ونقل مشهدآماربرداری در مطالعات طرح جامع حمل هایایستگاهمحل  -331-7شکل 

 روش آمارگيری 
 یاونهگبهايستگاه واقع در مرز نواحي داخلي شهر مشهد آمارگيری انجام شده است. محل آمارگيری  0در اين مطالعه در 

در مدت سه  06دهد. آمارگيری در آبان تحت پوشش قرار ميانتخاب شده است که همۀ محورهای مهم شهر مشهد را 
 روز انجام شده است و مشتمل بر دو بخش عمده به شرح زير بوده است: شبانه

 به تفكيك نوع وسيله نقليه  یبار كيترافالف( شمارش کامل حجم 
های باری در خصوص ويژگي درصد( از رانندگان وسايل نقليه 79های تصادفي )در کل در حدود ب( مصاحبه با نمونه
 ارايهای شهر مشهد نمونه فرم آمارگيری حجم تردد وسايل نقليه در مطالعات دروازه 110-7شكل سفر، وسيله نقليه، بار در 

 شده است.
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 ای شهر مشهدفرم آمارگیری حجم تردد وسایل نقلیه در مطالعات دروازه -330-7شکل 

 پردازش آمار و اطالعات 
 :شودگزارش مي 33-7جدول کامپيوتر شده که در در اين قسمت از گزارش، اطالعات در چند مرحله وارد سيستم 

 

 مراحل ورود اطالعات به کامپیوتر در مطالعات طرح جامع شهر مشهد -66-7جدول 

 الف

 برداشت اطالعات برای استفاده سريع و راحت اپراتورها هایفرمسازی آماده
 مربوط به نوع آمارگيری ويژه خودرو هایايستگاهها به تعلق پرسشنامه

 مشخص شدن جهت حرکت وسايل نقليه )ورودی يا خروجي(
 مربوط به هر نوع آمارگيری در هر ايستگاه و جهت حرکت  هایفرمبندی گذاری و دستهشماره

 ها )شماره ايستگاه و تاريخ آمارگيری(باالی هر يك از فرم افتاده جاالم اطالعاتي تكميل اق
 های محلي به گونه قابل فهم برای اپراتورهابازنويسي اطالعات ناخوانا يا واژه

های ه به زمانجای که به روشني قابل تشخيص است مثالً زمان جا افتاده برای چند رکورد اطالعاتي با توتكميل اطالعات جا افتاده
 پيش و پس از آن

 ب
 و بر طبق فرمت معين واردشدهطراحي پايگاه اطالعاتي برای دريافت اطالعات 

 ورود آن( اطالعات به پايگاه اطالعاتي منتقل شود جایبهبا انتخاب اطالعات ) کهینحوبه

 ج
 ارزيابي کار ورود اطالعات

 در پايگاه و مقايسه آن با اصل اطالعاتبا انتخاب يك نمونه تصادفي از اطالعات موجود 

 د
 های محاسباتييا مقصد سفر برای استفاده مبدأهای تعيين کد ناحيه

 کد آدرس کنندهنييتعبا استفاده از يك برنامه هوشمند 

 

حبه مصا وسايل نقليهونقل مشهد که در آن درصد خالصه نتايج آماربرداری انجام شده در آماربرداری طرح جامع حمل
 .شده است ارايه 30-7جدول حجم هر يك از وسايل در شده از کل شمارش 
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 درصد وسایل نقلیه مصاحبه شده از کل شمارش حجم آن وسایل -67-7جدول 

 ساعت
 نوع وسيله نقليه

 تانكر تريلي کمپرسي کاميون وانت
3 00/11 00/63 70/73 73/63 60/70 
0 69/16 90/05 05/66 91/51 57/70 
9 00/11 70/60 00/66 77/50 50/79 
0 90/17 50/69 57/75 90/00 73/79 

19 90/17 50/05 90/71 33/70 93/70 
11 50/17 09/00 79/73 95/79 03/75 
17 90/15 09/69 03/73 99/56 99/75 
16 03/17 00/67 55/76 50/69 70/73 
10 79/13 90/01 50/73 00/70 09/69 
15 00/11 03/65 11/75 90/60 90/69 
13 00/10 91/60 95/79 99/69 67/51 
10 00/13 50/07 09/60 77/55 97/60 
19 37/71 05/06 96/05 19/01 96/03 
10 03/70 01/56 05/00 00/65 06/00 

 61/61 09/60 99/79 19/01 09/10 هاهمه ساعت

 نتايج حاصل از آمارگيری 
توان گفت که هدف اين مطالعات ايجاد منبع آماری و اطالعاتي مناسب به همراه خالصه مي طوربهدر انتهای گزارش 

پيشنهادات  هارايبرداری اطالعاتي در مطالعات جامع مسافر بوده است و اين گزارش نهايتاً منجر به تحليل مقدماتي جهت بهره
های انجام رسد، نحوه برداشت و بكارگيری آمار و تحليلو يا مشكالت حمل کاال در سطح شهر نشده است. اما به نظر مي

 .ونقل کاال در اين شهر دانستشده در اين مطالعه را بتوان منبعي قابل اتكا جهت پروژه حاضر يعني مطالعات جامع حمل

 مشهد شهر بار ونقلحمل جامع مطالعات -7-0-1-0

انجام پذيرفت که اين اقدامات  1690گری و آمارگيری بار مشهد توسط مشاور در ارديبهشت ماه سال عمليات پرسش
ها، مذاکرات و تنظيم و مبادله قرارداد، تشكيل و نگاریها، نامهنامهها و پرسشها، فرمزمينهشامل موارد فراهم کردن پيش

 افزار ورود اطالعات،ای عمليات ميداني، طراحي و تهيه بانك اطالعاتي و نرمآموزش گروه آمارگران و پرسشگران، اجر
بندی محدوده مورد مطالعه الزم بود که اطالعات ها در رايانه بود. در اين پروژه، پس از ناحيهورود و ويرايش و پردازش داده

 های مزبوروری گردد. آمارگيریمربوط به عرضه و تقاضای حمل بار بين نواحي دروني و بيروني شهر مشهد گردآ
 بخش به شرح زير بوده است: 0دربرگيرنده 

 حلقه بيروني هایايستگاهآمارگيری شمارش حجم همه خودروهای باری و مسافری گذری در  (1
 حلقه دروني هایايستگاهآمارگيری شمارش حجم همه خودروهای باری و مسافری گذری در  (2

 ایدروازه هایايستگاهری و مسافری گذری در آمارگيری شمارش حجم همه خودروهای با (3
 ایدروازه هایايستگاهای از رانندگان خودروهای باری گذری در پرسشگری نمونه (4
 های گوناگون در درون شهربارهای گردشي در محل پاتوقای از رانندگان وانتپرسشگری نمونه (5

 شهریاربری فعال درونهای خدمات بای از برخي شرکتنمونه صورتبهگردآوری اطالعات  (6
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 شهریهای خدمات باربری فعال برونای از برخي شرکتنمونه صورتبهگردآوری اطالعات  (7

 گردآوری اطالعات از همه مراکز عمده و يگانه توليد و جذب بار مستقر در شهر مشهد (8

گردآوری اطالعات از يك نمونه از هر يك از مراکز عمده و عمومي توليد و جذب بار مستقر در شهر مشهد )برای  (9
های از سازمان هاآن، پس از دريافت برخي از مشخصات فيزيكي و کارکردی هاآنکاربرد در تعميم آمار عملكرد 

 (هاآنعمومي و دولتي متولي 

 زير بوده است: صورتبهدوره زماني و  6های ياد شده در وند انجام آمارگيریها و رها، هماهنگيريزیبرنامه
 های مربوطهريزیهای صورت گرفته پيش از آمارگيری و برنامهفعاليت (1
 شيوه آمارگيری و اجرای آن (2

 کارهای پس از انجام آمارگيری (3

طراحي شده برای  هایفرمشده بوده است.  يطراحای و دروازه آمارگيری در طرح موجود در دو نوع ايستگاه حلقه
 است. 110-7شكل تا  115-7شكل  صورتبهونقل بار شهر مقدس مشهد آمارگيری مطالعات طرح جامع حمل

 

 
 3197ونقل بار مشهد، ای، مطالعات طرح جامع حملحلقه هایایستگاهدر  خودروهافرم شمارش حجم  -335-7شکل 
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 3197ای، مطالعات طرح جامع بار مشهد، دروازه هایایستگاهباری در  یخودروهافرم پرسشگری از رانندگان  -336-7شکل 

 

 
 3197ونقل بار مشهد، گری از رانندگان ناوگان باری فعال گردشی، مطالعات طرح جامع حملفرم پرسش -337-7شکل 

 [31] 1609زنجان  شهر ترافيك و ونقلحمل جامع مطالعات در بار مقصد -مبدأ آمارگيری -7-0-1-19

ونقل و ترافيك اين شهر صورت گرفت. هدف از انجام آمارگيری کاالی شهر زنجان در راستای مطالعات جامع حمل
آمارگيری کاال، شناسايي مراکز توليد و جذب سفرهای باری در سطح شهر زنجان، مدت زمان صرف شده برای اين سفرها 

دريافت مجوز از سوی  ازجملهالزم ) یهايهماهنگو همچنين نوع و ميزان کاالهای جابجا شده بوده است. پس از انجام 
نفتي، اداره راهنمايي و رانندگي، شهرداری( و آموزش و هماهنگي با آمارگيران،  یهافرآوردهکت پااليش و پخش شر

انجام شد. بزرگي نمونه آماری در مطالعات جامع شهر  97/90/09 خيتارمقصد کاالی شهر زنجان در  -مبدأآمارگيری 
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آمارگيری تهيه شده و در اختيار  هایفرمد از جامعه آماری، درص 16درصد تعيين شده است. بر اين اساس برای  16زنجان، 
سطح شهر انجام گرديد زيرا جايگاه  گيریسوخت یهاگاهيجاآمارگيران قرار گرفت. آمارگيری کاال در شهر زنجان در 

 باری در طول روز از آن استفاده خواهند کرد.  وسايل نقليهسوخت مكاني است که رانندگان 

رفيت و ظ وسيله نقليهمقصد و نوع بار، نوع  -مبدأهايي در مورد در اين مصاحبه شامل پرسش شدهآوریجمعاطالعات 
مشاهده  مقصد بار -مبدأفرم آماربرداری مرتبط با شمارش حجم و سرنشين و  110-7شكل و  119-7شكل آن بود. در 

 شود.مي
 

 
 مقصد کاال در شهر زنجان )صفحه اول( -مبدأفرم آمارگیری  -339-7شکل 

 

 
 مقصد کاال در شهر زنجان )صفحه دوم( -مبدأفرم آمارگیری  -334-7شکل 
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و مقصد سفر انجام داده شده  مبدأدبندی محل سكونت راننده، ک 39-7جدول و  171-7شكل و  179-7شكل مطابق با 
 وردنظرميا مقصد سفر در شهر زنجان واقع بود، با استفاده از اين نقشه محل  مبدأکه اگر محل سكونت،  ترتيباينبهاست. 

اين محل خارج از شهر زنجان و در داخل استان زنجان بود با  کهدرصورتي. شديمدداشت يا موردنظرپيدا شده و کد 
و اگر خارج از استان زنجان باشد، ابتدا استاني که محل در آن قرار  شديمکد آن محل يادداشت  171-7شكل استفاده از 

ودن است که در صورت ناخوانا ب گفتني شد.مي د مربوطه يادداشتک 39-7جدول ، تعيين شده و سپس با استفاده از دارد
نام محله يا خيابان، نام شرکت يا ساختمان  جایبه)در مواردی  179-7شكل آدرس يادداشت شده يا نيافتن آدرس بر روی 

 .شديميادداشت  000يادداشت شده است.( کد 
 

 
 GIS محیط در زنجان شهر درون ترافیکی نواحی کدبندی -374-7شکل 

 

 
 کدبندی نواحی ترافیکی درون استانی شهر زنجان -373-7شکل 
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 شهر زنجان استانیبرونکدبندی نواحی ترافیکی  -69-7جدول 

 ناحيه شماره استان نام رديف ناحيه شماره استان نام رديف

 515 کرمانشاه 13 599 تهران 1

 513 بلوچستان و سيستان 10 591 قزوين 7

 510 اصفهان 19 597 همدان 6

 519 بويراحمد و کهگيلويه 10 596 گيالن 0

 510 مرکزی 79 590 شرقي آذربايجان 5

 579 خوزستان 71 595 غربي آذربايجان 3

 571 شمالي خراسان 77 593 اردبيل 0

 577 فارس 76 590 کردستان 9

 576 سمنان 70 599 قم 0

 570 گلستان 75 590 البرز 19

 575 يزد 73 519 کرمان 11

 570 ايالم 70 511 هرمزگان 17

 579 بختياری و چهارمحال 79 517 رضوی خراسان 16

 570 جنوبي خراسان 70 516 مازندران 10

 569 بوشهر 69 510 لرستان 15

 

 گيریسوختضريب اصالح دفعات  
هدف از انجام آمارگيری کاال ارايه اطالعات در زمينه تمام وسايل نقليه باری فعال در سطح شهر زنجان است. 

، برای اندهنكرد مراجعهآمارگيری  یهاگاهيپابه  گيریسوختدر روز آمارگيری تمام اين وسايل نقليه برای  کهازآنجايي
ه که اگر رانند ترتيباينبه. شوديمدر نظر گرفته  (S) «گيریسوختضريب اصالح دفعات » عنوانبه اصالح اين امر ضريبي

، اين دينمايم گيریسوختاقدام به  باريكروز   nو اگر هر 1اين ضريب  کنديم گيریسوختروزی چند بار اقدام به 
 شود.در نظر گرفته مي nضريب برابر با 

 ضريب تعميم
. بر اساس اطالعات شوديماستفاده  (T)« ضريب تعميم»جامعه آماری، از  کلبه آمدهدستبهبرای تعميم اطالعات 

است. در  5961و تعداد وسايل نقليه سنگين شهرستان  3967شهرستان زنجان  یهاوانتتعداد  1609در سال  آمدهدستبه
ذکر شده است، با تقسيم تعداد وسايل نقليه  093005زنجان جمعيت شهرستان  1609نتايج سرشماری نفوس و مسكن سال 

 . ديآيمبر جمعيت شهرستان، نرخ مالكيت وانت و وسايل نقليه سنگين برای شهرستان زنجان به دست 
 آمدهدستبهاست. با ضرب نرخ مالكيت  699003جمعيت شهر زنجان  1609بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 

دد برای که اين ع ديآيمتقريبي به دست  طوربهتعداد وانت و وسايل نقليه سنگين شهر زنجان  در جمعيت شهر زنجان،
 است. 0971و برای تعداد وسايل نقليه سنگين  5963 هاوانتتعداد 

 .ديآيمزير به دست  یهافرمولضريب تعميم بر اساس 
                                                                                             𝑇𝑣=5036/∑ 𝑆𝑣

𝑢
𝑣=1 

u :  پرسشگری هایفرمتعداد وانت در 
𝑆𝑣 :  برای وانت گيریسوختضريب اصالح دفعات 

𝑇𝑣 : ضريب تعميم وانت 
                                                                                          𝑇𝑘=5036/∑ 𝑆𝑘

𝑚
𝑘=1 
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𝑚 :  پرسشگری هایفرمتعداد وسايل نقليه سنگين در 
𝑆𝑘 :  برای وسايل نقليه سنگين گيریسوختضريب اصالح دفعات 
𝑇𝑘 : ضريب تعميم وسايل نقليه سنگين 

 اشاره کرد:توان به موارد زير از نتايج اين آماربرداری مي
 بار اختصاص دارد.مقصد بار به منطقه قرارگيری ميدان تره -مبدأبيشترين سهم  -

دارای بيشترين درصد است. اين بدان معناست که اکثر سفرهای باری در طول هفته تكرار  یادورهروش سرويس  -
 .شونديم

 ای بيشترين درصد است که شاملدار گيری تن مصالح ساختمانيبررسي کاالهای جابجا شده با واحد اندازهدر  -
ومينيوم چوب و الوار، آل ،مصالح ساختماني )سيمان، گچ و مصنوعات آن، سنگ نمای تزئيني، انواع قير و آسفالت

ال، و سراميك، نئوپان و تخته سه موزاييكو مصنوعات و شمش، شيشه، پنجره و درب، انواع کاشي، سفال، 
، لوله، وسايل بهداشتي ساختماني )دستشويي، توالت و وان(، پودر سنگ قطعات بتني سنگ، دال و ،فرميكا، فيبر

تا  1ه و بيشترين سهم مربوط به باز شوديمآهك، گچ، يونوليت، لوازم الكتريكي، لوازم ساختماني، انواع لوله( 
 تن است. 19

سهم مربوط به  و بيشترين داردتعلق نفتي  یهافرآوردهبه سوخت و گيری ليتر کاالها با واحد اندازهيشترين سهم ب -
 ليتر است. 19999حجم بيشتر از 

 نسوجات، پارچه، قالي و پوشاک است و بيشترين سهممگيری عدد مربوط به بيشترين سهم کاالها با واحد اندازه -
 عدد است. 79مربوط به تعداد کمتر از 

تا  0فاصله زماني  طورکليبهارد. اختصاص د صبح 0تا  0به فاصله زماني  ساعت شروع سفر باری بيشترين سهم -
 صبح دارای بيشترين سهم از سفرهای باری است. 11

 [32] 1601بجنورد  شهر ترافيك و ونقلحمل جامع مطالعات در بار مقصد -مبدأ آمارگيری -7-0-1-11

سطح شهر بجنورد، مدت زمان صرف هدف از انجام آمارگيری کاال، شناسايي مراکز توليد و جذب سفرهای باری در 
دريافت  ازجملهالزم ) یهايهماهنگپس از انجام  شده برای اين سفرها و همچنين نوع و ميزان کاالهای جابجا شده است.

نفتي، اداره راهنمايي و رانندگي، شهرداری( و آموزش و هماهنگي با  یهافرآوردهمجوز از سوی شرکت پااليش و پخش 
آمارگيری کاال در شهر بجنورد از انجام شد.  77/99/01 خيتارمقصد کاالی شهر بجنورد در  -مبدأيری آمارگيران، آمارگ

 نوع پرسشگری بوده است.
را ها در سطح شهر انجام گرديد. زيو پاتوق بارتره، ميدان گيریسوخت یهاگاهيجاآمارگيری کاال در شهر بجنورد در 

در روز  يبترتاينبهجايگاه سوخت مكاني است که رانندگان وسايل نقليه باری در طول روز از آن استفاده خواهند کرد. 
انت و و خواسته شده تا از رانندگان وسايل نقليه باری )انواع هاآنتقسيم شده و از  هاگاهيجاآمارگيری، آمارگيران در اين 
جدول و  177-7 شكلدر  آمارگيریهای ايگاهمحل اين پ آمارگيری پرسيده شود. هایفرمکاميون( سؤاالت مندرج در 

 آمده است. 7-30
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 مقصد کاال در شهر بجنورد – مبدأهای آمارگیری پایگاه -377-7 شکل

 

 مقصد کاال در شهر بجنورد – مبدأهای آمارگیری پایگاه -64-7جدول 

 آمارگيری بار شهر بجنورد یهاستگاهيا
 تعداد آمارگير آدرس رديف

1 CNG - 7 جايگاه حكمت، انتهای بلوار گلستان 
 1 جنب جايگاه حكمت، انتهای بلوار گلستان -بنزين 7
 1 ابتدای بلوار گلستان، جنب شرکت نفت -بنزين 6
0 CNG-  7 دانشگاهجايگاه ترمينال، خيابان 
 1 کارگر، ابتدای خيابان امام خميني شرقي -بنزين 5
3 CNG- 7 سيدی، بلوار شهدا، نزديك ميدان توحيد 
 7 جاده اسفراين -بنزين 0
 6 ، بلوار گلستان، شهرک شهدابارترهميدان  9
 1 پاتوق، ميدان دفاع مقدس 0

 1 شهريور و صفا 10پاتوق، فلكه پای توپ، تقاطع  19
 1 پاتوق، فلكه پای توپ، تقاطع بهشتي و پای توپ 11

 

 آمده است. مورداستفاده در اين پرسشگری هایفرم 170-7 شكلو  176-7 شكلدر 
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 مقصد کاال در شهر بجنورد )صفحه اول( – مبدأفرم پرسشگری  -371-7 شکل

 
 

 
 مقصد کاال در شهر بجنورد )صفحه دوم( – مبدأفرم پرسشگری  -370-7 شکل
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 .شده استو مقصد سفر انجام  مبدأکدبندی محل سكونت راننده،  09-7جدول و  179-7شكل  تا 175-7 شكلمطابق 
يا  175-7 كلشيا مقصد سفر در شهر بجنورد واقع شده باشد، با استفاده از نقشه  مبدأکه اگر محل سكونت،  ترتيباينبه

 170-7شكل . همچنين در شديادداشت  موردنظرپيدا شده و کد  موردنظرآمده است، محل  173-7 شكلکه در  GISنقشه 
اين محل خارج  کهدرصورتيهای شهر بجنورد آمده است. ها و چهارراهکدهای درنظرگرفته شده برای تعدادی از ميدان

و اگر خارج از  شدهکد آن محل يادداشت  170-7شكل با استفاده از نقشه  از شهر بجنورد و در داخل استان بجنورد باشد
کد مربوطه يادداشت  09-7جدول از استان بجنورد باشد، ابتدا استاني که محل در آن قرار دارد، تعيين شده و سپس با استفاده 

 جایهباست که در صورت ناخوانا بودن آدرس يادداشت شده يا نيافتن آدرس بر روی نقشه )در مواردی  گفتني .شده است
 .شده استيادداشت  000نام محله يا خيابان، نام شرکت يا ساختمان يادداشت شده است.( کد 

 

 
 مقصد بار بجنورد – مبدأکدبندی مورد استفاده در ورود اطالعات  -375-7 شکل
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  GISافزار نواحی ترافیکی شهر بجنورد در محیط نرم -376-7 شکل

 

 
 ها در داخل شهر بجنوردو میدان هاچهارراه ازکدبندی برای برخی  -377-7شکل 
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 ترافیکی درون استانی خراسان شمالیکدبندی نواحی  -379-7شکل 

 

 کدبندی نواحی ترافیکی درون استانی خراسان شمالی -74-7جدول 
 ناحيه شماره استان نام رديف ناحيه شماره استان نام رديف

 317 همدان 10 301 خراسان رضوی 1
 318 فارس 19 302 تهران 7
 319 مرکزی 10 303 گلستان 6
 320 و بختياری چهارمحال 79 304 خراسان جنوبي 0
 321 يزد 71 305 اصفهان 5
 322 کردستان 77 306 اردبيل 3
 323 هرمزگان 76 307 سمنان 0
 324 آذربايجان غربي 70 308 مازندران 9
 675 البرز 75 309 قم 0

 673 کهگيلويه و بويراحمد 73 310 گيالن 19
 670 لرستان 70 311 قزوين 11
 679 زنجان 79 312 سيستان و بلوچستان 17
 670 خراسان شمالي 70 313 کرمان 16
 669 بوشهر 69 314 آذربايجان شرقي 10
 661 ايالم 61 315 خوزستان 15
 - - - 316 کرمانشاه 13

 

 گيریسوختضريب اصالح دفعات 
هدف از انجام آمارگيری کاال ارايه اطالعات در زمينه تمام وسايل نقليه باری فعال در سطح شهر بجنورد است. 

، برای اندهنكرد مراجعهآمارگيری  یهاگاهيپابه  گيریسوختدر روز آمارگيری تمام اين وسايل نقليه برای  کهازآنجايي
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ه که اگر رانند ترتيباينبه. شوديمدر نظر گرفته  (S) «گيریسوختضريب اصالح دفعات » عنوانبهاصالح اين امر ضريبي 
، اين دينمايم گيریسوختاقدام به  باريكروز   nو اگر هر 1، اين ضريب کنديم گيریسوختروزی چند بار اقدام به 

 شود.در نظر گرفته مي nضريب برابر با 

رای نيستند و ضريب اصالح ب گيریسوختهای های آمارگيری، جايگاهاز پايگاههمچنين با توجه به آنكه تعدادی 
رای شود، ضريبي بها نيز ميهای سوخت، شامل وسايل موجود در اين پايگاهوسايل نقليه باری مصاحبه شده در جايگاه

شود. اين سوخت ضرب مي های(، در ضريب اصالح سوخت وسايل نقليه شمارش شده در جايگاه 𝑆𝑆𝑠) مسئلهاصالح اين 
 آيد.ضريب از رابطه زير به دست مي

                                                                           𝑆𝑆𝑠=∑ 𝑆𝑠
𝑛
𝑠=1 − ∑ 𝑆𝑝

𝑟
𝑝=1 /∑ 𝑆𝑠

𝑛
𝑠=1 

𝑆𝑆𝑠 : های سوختضريب اصالح برای وسايل نقليه در جايگاه 

𝑆𝑠 :  برای وسايل نقليه در جايگاه سوخت يریگسوختضريب اصالح دفعات 

𝑆𝑝 :  برای وسايل نقليه در غير جايگاه سوخت گيریسوختضريب اصالح دفعات 

 ضريب تعميم
اطالعات  ازآنجاکه. شوديماستفاده  (T)« ضريب تعميم»جامعه آماری، از  کلبه آمدهدستبهبرای تعميم اطالعات 

مالكيت خودرو در شهر بجنورد به تفكيك وسيله نقليه در دسترس نبود، برای به دست آوردن تعداد وسايل نقليه باری شامل 
ی مقصد مسافر استفاده شده است. با استفاده از نتايج اين آمارگير -مبدأوانت و وسايل نقليه سنگين از نتايج آمارگيری 

 درصد است.  76/9درصد و درصد مالكيت وسيله نقليه سنگين در اين شهر 1/1رد درصد مالكيت وانت در شهر بجنو
 آمدهدستبهاست. با ضرب نرخ مالكيت 100001جمعيت شهر بجنورد  1609بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 

ه اين عدد برای ک ديآيمتقريبي به دست  طوربهدر جمعيت شهر بجنورد، تعداد وانت و وسايل نقليه سنگين شهر بجنورد 
 است. 039و برای تعداد وسايل نقليه سنگين  7109 هاوانتتعداد 

 .ديآيمزير به دست  یهافرمولضريب تعميم بر اساس 
                                                                                               𝑇𝑣=2198/∑ 𝑆𝑣

𝑢
𝑣=1 

u : پرسشگری هایفرم تعداد وانت در 
𝑆𝑣 :  برای وانت گيریسوختضريب اصالح دفعات 

𝑇𝑣 : ضريب تعميم وانت 
                                                                                               𝑇𝑘=460/∑ 𝑆𝑘

𝑚
𝑘=1 

𝑚 :  پرسشگری هایفرمتعداد وسايل نقليه سنگين در 
𝑆𝑘 :  برای وسايل نقليه سنگين گيریسوختضريب اصالح دفعات 
𝑇𝑘 : ضريب تعميم وسايل نقليه سنگين 

 توان به موارد زير اشاره کرد:از نتايج اين آماربرداری مي
 اختصاص دارد.و دروازه ورودی شهر بار مقصد بار به منطقه قرارگيری ميدان تره -مبدأبيشترين سهم  -

از سفرهای  يتوجهقابل درصددارای بيشترين درصد است. اين بدان معناست که  پاتوقروش های باريابي در روش -
 .شوديآغاز مها باری از پاتوق

مصالح ساختماني دارای بيشترين درصد است که شامل  ،گيری تندر بررسي کاالهای جابجا شده با واحد اندازه -
ومينيوم چوب و الوار، آل ،تزئيني، انواع قير و آسفالتمصالح ساختماني )سيمان، گچ و مصنوعات آن، سنگ نمای 

ال، و سراميك، نئوپان و تخته سه موزاييكو مصنوعات و شمش، شيشه، پنجره و درب، انواع کاشي، سفال، 
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قطعات بتني سنگ، دال و لوله، وسايل بهداشتي ساختماني )دستشويي، توالت و وان(، پودر سنگ،  ،فرميكا، فيبر
تا  1ه و بيشترين سهم مربوط به باز شوديمليت، لوازم الكتريكي، لوازم ساختماني، انواع لوله( آهك، گچ، يونو

 تن است. 0/0

 1999ين بتعلق دارد و بيشترين سهم مربوط به حجم  آب و نوشابهگيری ليتر به يشترين سهم کاالها با واحد اندازهب -
 ليتر است. 5999تا 

ه تعداد است و بيشترين سهم مربوط ب مصالح ساختمانيگيری عدد مربوط به هبيشترين سهم کاالها با واحد انداز -
 عدد است. 199کمتر از 

 اختصاص دارد.  صبح 19تا  9بيشترين سهم ساعت شروع سفر باری به فاصله زماني  -

 [33] 1607 گرگان شهر ترافيك و ونقلحمل جامع مطالعات در بار مقصد -مبدأ آمارگيری -7-0-1-17

های مصرف سوخت، مصاحبه با رانندگان وسايل نقليه در محل جايگاه مقصد بار شهر گرگان -مبدأدر آمارگيری 
موقعيت  01-7جدول تهيه شده است. در  موردنظرپذيرفت و بر اساس اطالعات کسب شده جداول اطالعاتي باربری انجام 

آمارگيری بوده، ارائه شده است. اين آمارگيری در سه روز متوالي انجام شده تا آمار  هایايستگاه درواقعها که اين جايگاه
گام شمارش وسايل نقليه باری شماره پالک گردد. در هن آوریجمعکاملي از جامعه آماری وسايل نقليه باری فعال در شهر 

و بخش اين آمارگيری شامل د .وسايل نيز ثبت شده تا از خطای بازشماری وسيله در هنگام تحليل اطالعات جلوگيری شود
 است. مربوطه آمده هایفرم 161-7 شكل تا 170-7 شكلبوده که در شمارش حجم و مصاحبه با راننده 

 

 مقصد بار شهر گرگان – مبدأ یریآمارگ هایایستگاه -73-7جدول 

 آدرس موقعيت نوع جايگاه نام جايگاه رديف
 7مقابل شهرداری منطقه -بلوار چاله باغ-گرگان داخل شهر مايع و گاز دو منظوره قائم 1
 نبش کمربندی-اول بلوار جرجان-ميدان معلم-گرگان خ شهيد بهشتي داخل شهر تك منظوره دو مواد شهريور10 7
 ابتدای شهرک دخانيات-بلوار نهارخوران-گرگان داخل شهر تك منظوره مايع سامان 6
 بلوار گلشهر-گرگان داخل شهر مايعتك منظوره  گلشهر 0
 خيابان مطهری جنوبي-گرگان داخل شهر تك منظوره مايع مطهری 5
 جنب انبار نفت ناحيه مرکزی-ميدان مفتح-گرگان داخل شهر تك منظوره مايع شهيد محمد هاشم 3
 3جرجان-بلوار جرجان-گرگان داخل شهر تك منظوره مايع 3جرجان 0
 ابتدای شهرک شهريار-جاده کمربندی-گرگان داخل شهر مايعتك منظوره  شهريار 9
 آهنراهچهار راه -گرگان داخل شهر تك منظوره مايع دادور 0

 جنب ترمينال-ابتدای جاده آق قال-گرگان داخل شهر تك منظوره مايع قالآقجاده  19
 بعد از چهارشنبه-بلوار الغدير-گرگان  داخل شهر CNGتك منظوره  الغدير 11
 کوچه قابوس-جرجان-گرگان داخل شهر CNGتك منظوره  جرجان 17
 ابتدای جاده زنگيان محله-کمربندی-گرگان داخل شهر CNGتك منظوره  زنگيان 16
 روبروی راهنمايي-کمربندی-گرگان داخل شهر CNGتك منظوره  طاهری 10
 ترمينالجنب -بلوار گرگان آق قال-گرگان داخل شهر CNGتك منظوره  ترمينال 15
 خروجي شهر به سمت آق قال-سرخنكالته داخل شهر CNGتك منظوره  سرخنكالته 13
 ابتدای جاده روستای آهنگر محله-جاده گرگان به علي آباد خارج از شهر دو منظوره مايع و گاز باران 10
 11کيلومتر-جاده گرگان به کردکوی خارج از شهر دو منظوره مايع و گاز کوثر 19
 ابتدای جاده روستای کفشگيری-جاده قديم گرگان به کردکوی خارج از شهر تك منظوره دو مواد خطيرآباد 10
 ورودی شرقي شهر-جلين خارج از شهر CNGتك منظوره  1جلين  79
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 فرم شمارش حجم وسایل نقلیه باری شهر گرگان -374-7 شکل

مشخصات جايگاه  زمان شروع ثبت اطالعات روي اين برگه

نام جايگاه:دقيقه:    ساعت:

بارانيعاديوضعيت جوي:کد ايستگاه:کد جايگاه:عصرصبح 

امضا  نام و نام خانوادگي آمارگير:

هر فرم مخصوص 15 دقيقه مي باشد.

ساير

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر گرگان
شمارش حجم ترافيك وسايل نقليه)بار درون شهري(

               پاييز 1392         

شماره فرم:44

شماره صفحه:

راه هاي طاليي البرز معاونت فني و عمراني

خاور وانت)نيسان( وانت)پيكان(

وانت)نيسان( سايرخاوروانت)پيكان(
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 فرم شمارش حجم وسایل نقلیه باری شهر گرگان -314-7 شکل

مشخصات جايگاه  زمان شروع ثبت اطالعات روي اين برگه

نام جايگاه:دقيقه:    ساعت:

بارانيعاديوضعيت جوي:کد ايستگاه:کد جايگاه:عصرصبح 

تريلي/ تانكر

تريلي/ تانكر

امضا  نام و نام خانوادگي آمارگير:

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر گرگان
شمارش حجم ترافيك وسايل نقليه)بار درون شهري(

               پاييز 1392         

شماره فرم:45

شماره صفحه:

راه هاي طاليي البرز معاونت فني و عمراني

سايركمپرسي/ كاميون/ ميكسرخاوروانت)نيسان(وانت)پيكان(

خاور سايركمپرسي/ كاميون/ ميكسروانت)نيسان(وانت)پيكان(
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 فرم مصاحبه بار مطالعات شهر گرگان -313-7 شکل

  

مشخصات وسيله نقليه
ظرفيت وسيله)تن/ ليتر(:نوع وسيله:نام جايگاه:  دقيقه: ساعت:

 باراني    عاديشناسه وسيله نقليه:کد جايگاه:        عصر  صبح         

واحد

)تن يا 

کيلوگرم(

صبح

ياساعت دقيقه

عصر

حجم)ليتر(

امضانام و نام خانوادگي آمارگير:

پاييز 1392

●نام کوچه، ساختمان يا مكان مشهور

مقدار

نام شهر/ در صورت گرگان، آدرس تقريبي به ترتيب زير:

●نام محله /شهرك / روستا

●نام خيابان اصلي

آدرس مبدا

آمارگيري مصاحبه بار درون شهري

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر گرگان

آدرس مقصد

وضعيت جوي:

زمان انجام فعاليت

شماره فرم:46
شماره صفحه:

  زمان شروع ثبت اطالعات روي اين برگه  مشخصات جايگاه

●نام خيابان فرعي، ميدان يا تقاطع اصلي

راه هاي طاليي البرز معاونت فني و عمراني

در صورتي که نوع بار دقيقاً مشخص نيست و ترکيبي از بارهاي مختلف است، نام بار عمده بيان شود يا کلمه "عمومي" نوشته شود.

1- وانت)پيكان( و 2- وانت)نيسان( و 3- خاور و 4- کمپرسي و 5- کاميون و 6- ميكسر و 7- تريلي و 8- تانكر و 9- ساير

مشخصات بار

نام بار

نام شهر/ در صورت گرگان، آدرس تقريبي به ترتيب زير:

●نام محله /شهرك / روستا

●نام خيابان اصلي

●نام خيابان فرعي، ميدان يا تقاطع اصلي

●نام کوچه، ساختمان يا مكان مشهور
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 [34] 1607تهران  شهر برای هاييتوصيه جهان و شهرهای در بار حمل سازماندهي هایسياست مطالعه -7-0-1-16

ال هايي برای تهران در سهای سازماندهي حمل بار در شهرهای جهان و توصيهمطالعه سياست منظوربهگزارش تطبيقي 
ه عريزی شهر تهران انتشار يافت در طي اين مطالعه شهرهايي مانند تهران در حال توستوسط مرکز مطالعات و برنامه 1607
بخش کلي تدوين شد  6دارای رشد سريع جمعيت بودند. اين مطالعه در  شهرهاقرار گرفتند، اغلب اين  موردبررسيبودند 

 شود:ها توضيح داده ميخالصه اين بخش طوربهکه در زير 
 ،است رانته شهر درباره گزارش اين اينكه رويكرد به توجه با و پردازدمي شهری بار مسئله شناخت به اول بخش (1

 ونقلحمل ایهزيرساخت در سريع تغييرات و جمعيت رشد سريع با که توسعه حال در شهرهای بر شهری بار تأثيرات
 شدر است گفتني. رديگيم قرار موردبررسي محيطيزيست و اجتماعي عمده اقتصادی، حوزه سه در ،است همراه
 بار شهری بر دارد، ساکنين موردنياز کاالی ميزان بر که مستقيمي تأثير دليل به توسعه حال در در کشورهای شهرها

 پذيرانامك سطوح مختلف در ريزیبرنامه و الزم هایزيرساخت نداشتن صورت در کاال عرضه. دارد بسياری تأثير
 .است مديريت شهری هایاولويت از يكي شهری بار حمل زمينه در ريزیبرنامه بنابراين ؛استن

 زمان مانند محدوديت مختلفي فصول در زمينه اين در رايج راهبردهای کلي، بندیدسته 0 طي دوم بخش در (2
 هری،ش بار ساماندهي جهت موردنياز فضاهای باری، خودروی نوع محدوديت دسترسي، مكان محدوديت دسترسي،

 موجود هایدستورالعمل کنترل و رساني، اجرااطالع و هاخيابان گذارینشانه ،ونقلحمل هایشرکت سازماندهي
 ورهایکش از مطالعه مورد هاینمونه بررسي با است، که هاييفصل زير شامل فصول اين از يك هر. است شده آورده

 حائز فصل اين در آنچه. است پرداخته زمينه اين در بلندمدتو  مدتميان ،مدتکوتاه اقدامات معرفي به مختلف،
 هانآ سازماندهي و انتخاب بندیاولويت در تواندمي که است اقدامات يك از هر از شده حاصل نتايج است، اهميت
در بخش سوم راهبردهای مناسبي در زمينه بار شهری برای شهر  باشد. نهايتاً تهران تأثيرگذار شهر در استفاده جهت

 تهران شهر سريع شدبندی آورده شده است. رطبقه صورتبهبندی و راهبردهای مناسب برای شهر تهران تهران جمع
 چالش به ار شهری بار وضعيت بهبود راستای در اقدامات انجام زمان مدت گذارد،مي شهری مسئله بر که تأثيراتي و

 الزم رايطش و هازيرساخت سازیبهينه برای را مدتکوتاه و بلندمدت اقدامات کلي بندیدسته در توانمي. کشدمي
 است.  شده آورده 07-7 جدول درکه  گرفت نظر در تهران در شهری بار حمل جهت

 

 جهت بهبود وضعیت بار شهر تهران بلندمدتو  مدتکوتاهراهبردهای -77-7 جدول

 اقدامات
 گيریتصميم

 بلندمدت

 باری؛ خودروهای خاص هایتعميرگاه و بار هایپايانه ساخت مناسب يابيمكان
 باری؛ خودروهای وآمدرفت ويژه مسيرهای مديريت

 شهر؛ سطح در بار حمل برای مناسب ساعات تعيين
 خاص؛ نواحي در تردد محدوديت اعمال هوشمند سيستم
 باری؛ خودروهای آمدوشد مناسب محدوده تعيين و ريزیبرنامه

 باری؛ خودروهای تردد موردنياز مجوزهای صدور
 سفر؛ تقاضای مديريت و جاده عوارض
 خاص؛ هایمكان در هاباربری تجمع و شهر بيرون به بار هایپايانه و پخش و جذب مهم مراکز جابجايي

 اقدامات

 کالبدی
 مدتکوتاه

 معابر؛ گذاریعالمت
 راهنما؛ هایچراغ
 ها؛جاده گذارینشانه

 مدور؛ هایجاده يا و طرفه يك مسيرهای اجرای
 فيزيكي؛ موانع نصب
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 های گردآوری اطالعات در مطالعات قبلی انجام شدهبررسی روش -7-7-7

ری ای، پرسشگهای مختلف گردآوری اطالعات در شهرهای مختلف کشور از پرسشگری کنار جادهروش طورکليبه
 است. قرارگرفتهای مدنظر در مراکز مختلف توليد و جذب بار و پرسشگری دروازه

های پرسشگری در مطالعات مختلف بررسي شده در شهرهای های انجام شده جزييات مربوط به روشبر اساس بررسي
 ارايه شده است. 06-7 جدول در ماالًاجکشور 

 

  موردبررسی یشهرهاهای گردآوری اطالعات در بندی روشجمع-71-7 جدول

 روش گردآوری اطالعات نام شهر رديف

1 
ونقل کاال مطالعات حمل
 1631تهران در 

 خروجي و مقدار بار و تعداد کاميون-ساعته به تفكيك ورودی 70 صورتبهدر دو بخش 

7 
مقصد  - مبدأآمارگيری 

ونقل و مطالعات جامع حمل
 1606ترافيك شهر تهران 

 مختلف در دو روزابتدا دو آماربرداری آزمايشي در دو ايستگاه 

 نفر 999آموزش آماربرداران به تعداد 

 ايستگاه مرز خارجي 9ای و ايستگاه حاشيه 69مصاحبه با راننده و شمارش احجام در 

6 
مطالعات تردد وسايل نقليه 
سنگين در سطح شهر تهران 

1697 

 ایمنطقه مرکزی و حاشيه 7تقسيم تهران به 

 ورودیهای برداشت آمار حجم در شريان

 شناخت روند حرکت وسايل نقليه سنگين در داخل شهر

 تعقيب حجم ورودی از محور خارجي به داخل شبكه شهری

0 
طرح پژوهشي سيستم 

عمليات حمل کاالهای 
 1605سبك در تهران 

 برداشت محل و مشخصات ايستگاه و برداشت مشخصات رانندگان و نوع وسيله نقليه

 خدمت، قيمت خدمت(برداشت اطالعات تعرفه )نوع 
 مقصد و مشخصات کاال-مبدأآوردن  به دستمصاحبه برای 

5 
مصرف  يمطالعه سامانده

بارهای شهر وانت سوخت
 1691تهران 

 تهيه پرسشنامه
 مشاهده و ضبط در چك ليست يا دياگرام يا نمودارهای ويژه

 ضبط از طريق کنتور و شمارنده
 یادروازهضبط اطالعات 

3 
پيشنهاد ساماندهي تردد 

در راستای طرح  بارهاوانت
 1600ساماندهي اقتصادی 

 اطالعات در دسترس نيست

0 
 بارهایوانت تردد ساماندهي
 1600قزوين  شهر

 ترکيب برداشت ميداني و مصاحبه برای تعيين:
 فعال در سطح شهر بارهایوانتتعداد 

 وضعيت آاليندگي
 ساعت کار روش باريابي و مسافت پيموده شده،

 -های اجتماعيو بررسي مشخصه بارهاوانتنظرسنجي رانندگان در مورد طرح ساماندهي تردد 
 اقتصادی رانندگان

 در شبكه معابر اصلي شهر بارهاوانتشناسايي مراکز عمده بار و حجم و الگوی تردد 

9 
بار در  ونقلحملآمارگيری 

 ونقلحملمطالعات جامع 
 1600مشهد 

 :منظوربهورهای شهری پوشش تمام مح
 به تفكيك نوع وسيله نقليه ترافيك باریشمارش کامل حجم 

درصد( از رانندگان وسايل نقليه باری در  79های تصادفي )در کل در حدود مصاحبه با نمونه
 های سفر، وسيله نقليه، بارخصوص ويژگي
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 موردبررسی یشهرهاهای گردآوری اطالعات در بندی روشجمع-71-7 جدولادامه 

 روش گردآوری اطالعات نام شهر رديف

0 
 بار ونقلحمل جامع مطالعات

 مشهد شهر

 حلقه بيروني یهاايستگاهآمارگيری شمارش حجم همه خودروهای باری و مسافری گذری در 
 حلقه دروني هایايستگاهآمارگيری شمارش حجم همه خودروهای باری و مسافری گذری در 

 ایدروازه هایايستگاهآمارگيری شمارش حجم همه خودروهای باری و مسافری گذری در 
 ایدروازه هایايستگاهای از رانندگان خودروهای باری گذری در پرسشگری نمونه
 های گوناگون در درون شهربارهای گردشي در محل پاتوقاز رانندگان وانت ایپرسشگری نمونه

 شهریهای خدمات باربری فعال درونای از برخي شرکتنمونه صورتبهگردآوری اطالعات 

 شهریهای خدمات باربری فعال برونای از برخي شرکتنمونه صورتبهگردآوری اطالعات 

 عمده و يگانه توليد و جذب بار مستقر در شهر مشهدگردآوری اطالعات از همه مراکز 

گردآوری اطالعات از يك نمونه از هر يك از مراکز عمده و عمومي توليد و جذب بار مستقر در 
 شهر مشهد

19 
 و ونقلحمل جامع مطالعات

 زنجان شهر ترافيك
 وسايل نقليه باری به تفكيك نوع و ظرفيت به روش مصاحبهمقصد  -مبدأآمارگيری 

 
 و ونقلحمل جامع مطالعات

 بجنورد شهر ترافيك
 مقصد وسايل نقليه باری به تفكيك نوع و ظرفيت به روش مصاحبه -مبدأآمارگيری 

 
 و ونقلحمل جامع مطالعات

 گرگان شهر ترافيك
 مقصد وسايل نقليه باری به تفكيك نوع و ظرفيت به روش مصاحبه -مبدأآمارگيری 

11 

 هایسياست مطالعه
 در بار حمل سازماندهي

 هاييتوصيه جهان و شهرهای
 1607تهران  شهر برای

 مطالعه تطبيقي

 های ریاضی جهت برآورد تقاضای سفر باری در شهرهای مختلفها و رویکردها در توسعه مدلبررسی روش -7-7-1

های به کار رفته در ساختار برآورد تقاضای سفر بار در شهرهای مختلف پرداخته در اين قسمت از گزارش به ارايه مدل
ررسي مختصر به ب طوربهدر کشور مطالعات محدودی در اين زمينه صورت گرفته است، در اين بند  ازآنجاکهشده است. 

 د. سوابق مطالعاتي در مشهد و بجنورد پرداخته خواهد ش

 ونقل بار شهر مشهدمطالعات طرح جامع حمل -7-0-6-1

توليد و جذب و توزيع در فرآيند  یهامدلاين مطالعات با هدف تعيين تقاضای سفرهای باری شهر مشهد به ساخت 
ای پرداخته است. اطالعات زير در راستای توسعه مدل رياضي توليد و جذب ناوگان بار شهری در مرحله های چهارمدل

 است: قرارگرفتهقدس مورد استفاده شهر مشهد م
 جمعيت نواحي باری (1

 جمعيت شاغل در نواحي باری )شاغل در محل سكونت( (2

 سطح اشتغال در نواحي باری )شاغل در محل شغل( (3

 ها در نواحي باریمساحت انواع کاربری (4

 توليد و جذب یهامدلراهكاری جهت ارايه  عنوانبهدر مطالعه حاضر استفاده از برازش )رگرسيون( خطي چندگانه 
( تعداد سفرهای توليد يا جذب شده و yاست. در اين مدل متغير وابسته ) قرارگرفتهناحيه داخلي باری مورد توجه  67در 

که ممكن است در مدل  هستندها ( عواملي از قبيل شرايط اقتصادی و اجتماعي و کاربریx1, x7n, …, xمتغيرهای مستقل )
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ادالت همبستگي فرض بر اين است که تمام متغيرها کامالً از هم مستقل، پيوسته و دارای توزيع اضافه شوند. در بسط مع
ناحيه خارجي  0ناحيه داخلي بر مبنای پارامترهای اقتصادی و اجتماعي شهر مشهد و  67. در اين راستا باشندنرمال 

ير رشد تعداد ناوگان باری در افق مطالعه، رشد ورودی( بر مبنای پارامترهای اقتصادی و اجتماعي کشوری، نظ یهادروازه)
مجزا بررسي و  طوربهناحيه خارجي نيز  0ناحيه داخلي و  67تعامالت باری مابين  روازاين. استجمعيت کشور و .... 

توليد و جذب از روش رگرسيون خطي استفاده شده  سازیمدلشده است. برای  ارايهنيز جداگانه  هاآنبرآورد  یهامدل
های رگرسيون خطي، محاسبه و بررسي ضريب همبستگي متغيرهاست به متغيرهايي که است. اولين گام در ساخت مدل

ده های زير استفاده شهای توليد و جذب از فرضاند. برای برازش مدلضريب همبستگي بااليي دارند از مدل حذف شده
 است:
 اقتصادی اجتماعي در محدوده مطالعه و در نواحي باری بر اساس توزيع نرمال فرض شده است. یهاشاخص (1

عمده مولد و جاذب سفرهای باری بر تقاضای سفر در نواحي مختلف متناسب با  یهایکاربراثرات انواع مختلف  (2
 در نظر گرفته شده است. هاآنسطح و مستقل از عملكرد 

 د توليد و جذب در نظر گرفته نشده است.اثرات نوع کاال بر فرآين (3

 .دينمايممستقل و وابسته از توزيع نرمال پيروی  یهامشخصه (4

ست. هر ا قرارگرفته موردبررسيجداگانه  طوربههای توليد و جذب برای ناوگان سبك و سنگين در اين مطالعه مدل
بسط داده شده است، متغيرهای مورد استفاده در  Stepwiseو به روش  Spssافزار چهار مدل موجود با استفاده از نرم

 :هستندتوليد و جذب سفرهای ناوگان سبك و سنگين باری، شامل موارد ذيل  یهامدل
 تجاری در نواحي باری هاییکاربرمساحت  -

 صنعتي در نواحي باری هاییکاربرمساحت  -

 اداری در نواحي باری هاییکاربرمساحت  -

 در نواحي باری تجاری مختلط هاییکاربرمساحت  -

 سطح اشتغال )جمعيت شاغل در محل شغل( در نواحي باری -

 مدل برازش خطي برای توليد سفر ناوگان باری سبك (1

 
 که در آن

 𝑷𝒍𝒊
 توليد سفرهای باری ناوگان سبك 

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒆𝒊 های تجاری در ناحيه باری مساحت کاربریi  (مترمربع)هزار 
𝒋𝒐𝒃𝒊  سطح اشتغال در ناحيه باریi  نفر جمعيت( 199)به ازای هر 

𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒊 های صنعتي در ناحيه باری ساحت کاربریمi  (مترمربع)ده 
𝑹𝟐 شاخص برازندگي مدل 
𝜟𝒔  اختالف سرجمع توليد سفر ناوگان باری سبك بر اساس مشاهده با سرجمع توليد سفر ناوگان باری سبك بر اساس

 مدل
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 ازش خطي برای جذب سفر ناوگان باری سبكمدل بر (7

 
 که در آن

 𝑨𝒍𝒊
 جذب سفرهای باری ناوگان سبك 

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒆𝒊 های تجاری در ناحيه باری مساحت کاربریi  (مترمربع)هزار 
𝒋𝒐𝒃𝒊  سطح اشتغال در ناحيه باریi  نفر جمعيت( 199)به ازای هر 

𝒐𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆𝒊 های اداری در ناحيه باری مساحت کاربریi  (مترمربع)ده 
𝑹𝟐 شاخص برازندگي مدل 
𝜟𝒔  اختالف سرجمع جذب سفر ناوگان باری سبك بر اساس مشاهده با سرجمع جذب سفر ناوگان باری سبك بر

 اساس مدل
 مدل برازش خطي برای توليد سفر ناوگان باری سنگين (6

 
 که در آن

 𝑷𝒉𝒊
 باری ناوگان سنگينتوليد سفرهای  

𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒊 های صنعتي در ناحيه باری مساحت کاربریi  (مترمربع)ده هزار 
𝑹𝟐 شاخص برازندگي مدل 
𝜟𝒔  اختالف سرجمع توليد سفر ناوگان باری سنگين بر اساس مشاهده با سرجمع توليد سفر ناوگان باری سنگين بر

 اساس مدل
 باری سنگين مدل برازش خطي برای جذب سفر ناوگان (0
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 𝑨𝒉𝒊
 جذب سفرهای باری ناوگان سنگين 
𝒋𝒐𝒃𝒊  سطح اشتغال در ناحيه باریi  نفر جمعيت( 199)به ازای هر 

𝑴𝒊𝒙𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒆𝒊 های مختلط تجاری در ناحيه باری مساحت کاربریi  (مترمربع)صد هزار 
𝑹𝟐 شاخص برازندگي مدل 
𝜟𝒔  ناوگان باری سنگين بر اساس مشاهده با سرجمع جذب سفر ناوگان باری سنگين بر اختالف سرجمع جذب سفر

 اساس مدل
های توليد و جذب به تفكيك وسايل نقليه باری سبك و سنگين، برای تعيين نحوه توزيع سفر اين پس از ساخت مدل

های مشاهده شده مقايسه شده است. از با تعداد سفر هاآنهای جاذبه استفاده شده و نتايج وسايل از دو روش فراتر و مدل
که ينو مقصد مالحظه گشت که با توجه به ا مبدأمقايسه تعداد وسايل باری مشاهده و برآورد شده سبك و سنگين بين هر 

فر پارامتر هزينه س عنوانبهو مقصد نيز  مبدأهای مشاهدات شاخص زمان سفر بين هر های جاذبه عالوه بر ماتريسدر مدل
 تری را برای توزيع سفر ارايه خواهند داد.های جاذبه برآورد مناسبشده است، مدلاعمال 

 :استجاذبه استفاده شده در اين مطالعه به شكل کلي زير  مدل

FAPT ijjiij
 

 که در اين رابطه، 

T ij سفرهای باری انجام شده بين نواحي =i  وj 

 Pi توليد سفر ناحيه باری =i  

A j جذب سفر ناحيه باری =j  

F ij تابع مقاومت سفر بين ناحيه =i  و ناحيهj 
 :استتابع مقاومت سفر در اين مطالعه به ترتيب برای ناوگان سبك و سنگين به شرح زير  

 
 
 

 که در اين روابط:

F ij تابع مقاومت سفر باری بين ناحيه =i  و ناحيهj 

 )بر حسب کيلومتر( jو  iفاصله هوايي بين مراکز نواحي باری  نيترکوتاه=  
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 [23] شهری، مشهد ونقلحملارايه مدل برآورد تقاضای کاال در شبكه  -7-0-6-7

انجام شده است به ارايه مدل برآورد تقاضای سفر بار در شهر مشهد  1699در سال  نژادرانيااين مطالعه که توسط خانم 
يله مبنا های به کار رفته از قبيل وسای پرداخته است. اين مطالعه ابتدا به بررسي انواع مدلمرحله های چهاربا استفاده از مدل

اين مطالعات با اختالف زماني کمي از  ازآنجاکهای پرداخته است. های چهارمرحلههمچنين ساختار مدلو کاال مبنا و 
مطالعات طرح جامع بار مشهد انجام شده است، بنابراين در اين مطالعه نيز از آمار گردآوری شده در اين مطالعات که شامل 

 استفاده شده است. است 00-7 جدولموارد اشاره شده در 
 

 نژاداطالعات آماری مورد استفاده در مطالعات ایران -70-7 جدول
 آمار ثانويه مر بارآمار برداشت شده از مراکز دخيل در ا آمار برداشت شده از رانندگان

 ونقلحملآمارنامه  مراکز پخش و جذب عمده یادروازهمار آ

 مرکز آمار و اطالعات اداره کل فناوری مشهد بار دکنندهيتولمراکز يكتای  گردشي بارهایوانت
 های اينترنتي شهر مشهدسايت شهریشهری و برونهای باربری درونشرکت 

 

. در اين مطالعه پس از تعميم آمار برداشت شده مربوط به استکاال مبنا  یمدهامدل استفاده شده در اين مطالعه از نوع 
تناژ کاالهای توليد/ جذب شده از/ به نواحي مختلف به تعميم اين اطالعات پرداخته شده است. در مرحله اول پس از تعميم 

 -های اجتماعيهای توليد و جذب هر نوع کاال بر اساس شاخصو پرداخت مدلاطالعات مربوط به تناژ کاالها به ساخت 
های توليد و جذب سفر برای هر گروه کاال را با متغيرهای به کار رفته در مدل 05-7 جدولاست. اقتصادی پرداخته شده 

 دهد.ارايه مي هاآن
 نژادهای تولید و جذب سفر برای هر گروه کاال در مطالعات ایرانمدل – 75-7 جدول

 گروه کاال معادله 2R کنندهبينيمتغير پيش
X : 01/9 وسازساختمساحت 𝑃1 = 0.003𝑋 + مصالح  توليد 180.7

 ساختماني
1 

X : 07/9 تعداد خانوار 𝐴1 = 0.02𝑋 +  جذب 76.18

X : شاغلين در محل شغل وY :  مساحت واحدهای
 مواد غذايي دکنندهيتولصنعتي 

30/9 𝑃2 = 0.0114𝑋 + 0.04𝑌 +  توليد 213.9
 7 مواد غذايي

X : 30/9 تعداد خانوار 𝐴2 = 0.024𝑋 +  جذب 51.3

X : مساحت کشاورزی 
30/9 𝑃3 = 0.0002𝑋 + 43.3 + 493.9 ∝𝑖  

محصوالت  توليد
 کشاورزی

6  
∝𝑖=1 اين در غير  9باشد و  1، اگر منطقه

 صورت
X :53/9 مساحت تجاری 𝐴3 = 0.001𝑋 +  جذب 74.9

X : تعداد کارمندان در واحدهای صنعتي وY : 
 مساحت واحدهای صنعتي

05/9 𝑃4 = 0.22𝑋 + 0.0003𝑌 + 118.6
+ 682.1 ∝𝑖  

محصوالت  توليد
 صنعتي و معدني

0  
در غير  9باشد و  69و  70، اگر منطقه 1=

 𝑖∝اين صورت
X : 36/9 محل شغلشاغلين در 𝐴4 = 0.01𝑋 +  جذب 3.66

X : مساحت تجاری وY : 07/9 شاغلين در محل شغل 𝑃5 = 0.015𝑋 + 0.01𝑌2425.06 بارهای عمومي و  توليد
 خانگي

5 
X :09/9 مساحت مسكوني 𝐴5 = 0.02𝑋 −  جذب 1318
X :33/9 مساحت مسكوني 𝑃6 = 0.0002𝑋 −  توليد 33.2

 3 ساير
Y : شاغلين در محل سكونت وX : 00/9 مساحت تجاری 𝐴6 = 0.0006𝑋 + 0.014𝑌 −  جذب 62.3
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جا شده بين مبادی و مقاصد مختلف از مدل جاذبه استفاده شده است که شكل برای تعيين نحوه توزيع تناژ کاالی جابه
کلي آن در بند قبلي ارايه شده است. برای تعيين تابع مقاومت سفر بين نواحي نيز از توزيع گاما استفاده شده و متغيرهای 

جزا برآورد شده است. پس از تعيين تناژ کاالی توزيع شده، نياز است ماتريس م صورتبهبرای هر گروه کاال  آنمربوط به 
ايي بار از جبرآورد شده به ماتريس توزيع وسيله تبديل شود. در اين مطالعه اشاره شده است، انتخاب وسيله برای جابه

جايي کاال باری برای جابه جزبهتوان استفاده از وسايل نقليه های زيادی برخوردار است که يك علت آن را ميپيچيدگي
و يا استفاده بيش از ظرفيت از وسايل نقليه بيان نمود. با توجه به اين مطلب و فقدان اطالعات کافي راجع به تعداد و نوع 

انتخاب وسيله انجام  یهامدلدر مشهد، در اين مطالعات ساخت  خصوصبههای شهری در ايران و ناوگان باری در شبكه
. بدين ترتيب برای تبديل ماتريس کاال به وسيله به محاسبه ضرايب معادل سواری برای هر گروه کاال توسط نشده است

 رابطه زير پرداخته شده است.

𝐕𝐂𝐄𝐤 =
∑ (𝐚𝐢

𝐤 × 𝐏𝐄𝐂𝐢)𝐢

∑ 𝐚𝐢
𝐤

𝐢

 

 که در آن:
kVCE ضريب همسنگ سواری برای وسايل نقليه معادل برای گروه =k 

k
iaی= تعداد سفر باری گروه کاالk  که با ناوگان نوعi انجام شده است 

iPCE ضريب همسنگ سواری برای نوع کاالی =i که در جدول ارايه شده است 

∑ 𝐚𝐢
𝐤

𝐢ها= مجموع تمامي سفرهای باری با احتساب تمامي ناوگان 
 

 نژادبرای وسایل باری در مطالعه ایرانضرایب همسنگ سواری در نظر گرفته شده  -76-7 جدول
 ضريب همسنگ سواری ناوگان

 6 تريلي، تانكر و بونكر
 5/1 خاور يا کاميونت

 5/7 کاميون، کمپرسي و ميكسر
 1 وانت

 

، اين ماتريس به همراه ماتريس معادل سواری سفرهای مسافری به شبكه وسايل نقليهمقصد  -مبدأپس از تعيين ماتريس 
استفاده شده  کاربرو روش تعادل  TransCADافزار تخصيص داده شده است. الزم به اشاره است که برای تخصيص از نرم

 است.

 [32] بجنوردشهری،  ونقلحملارايه مدل برآورد تقاضای کاال در شبكه  -7-0-6-6

كل شدر  های رگرسيون خطي استفاده شده است.شهری بجنورد از مدل-درونهای توليد و جذب بار برای ساخت مدل
 و ترافيك شهر بجنورد آمده است. ونقلحملنواحي ترافيكي مربوط به مطالعات جامع  7-167
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 ناحیه ترافیکی 64شهر بجنورد به  یبندمیتقس -317-7شکل 

 

 از نوع مواد خوراکي مدل توليد بار

يا مراکز  ، انبارها ويفروشيکل یهامغازهاز قبيل  ييهامكانتوليد بار از نوع مواد خوراکي به معني توزيع آن از طريق 
 یهاكانمکه برای تهيه مواد خوراکي نياز به مراجعه به آن -پخش اين نوع بار است که نيازهای ساکنان و مناطق اطراف شهر 

که فضای تجاری در برخي نواحي به اين امر اختصاص داده شده  روديمبوده و به همين دليل انتظار  -دارند توزيع در شهر
 .دهديمنشان  SPSS افزارنرمنتايج پرداخت مدل توليد بار از نوع مواد خوراکي را در  00-7جدول باشد. 

 

 نتایج پرداخت مدل تولید بار از نوع مواد خوراکی -77-7جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.153 1.061  3.914 .000 

bPf1*Tejari^2.5 7.864E-009 .000 .227 7.577 .000 
bPf2 244.947 7.669 .958 31.941 .000 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.975 .951 .949 7.5951 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 61051.397 2 30525.698 529.179 .000 

Residual 3172.677 55 57.685   

Total 64224.074 57    
 

 

 شود:برآورد مي =F 19/570و  /000R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه
P_f = 4.153 +7.864×10^-9× bPf1*Tejari^2.5 + 244.95× bPf2 

 که در آن:

 i = i Tejari( در ناحيه ترافيكي مترمربعمساحت کاربری تجاری )

 i = i bPf1متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

 i = i bPf2متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 
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با  یداريمعندرصد دارای رابطه  05استفاده شده در مدل با سطح اطمينان  یرهايمتغگردد که مالحظه مي گونههمان
 درصد با اهميت بوده و از مدل حذف نشده است.   05در سطح اطمينان  واردشدهتوليد بار است. همچنين، مقدار عدد ثابت 

مقدار يك و  59و  00، 09، 07، 01، 09، 69، 60، 69، 70، 73، 19، 10، 0، 0، 6، 7به ازای نواحي ترافيكي  bPf1متغير 
 .رديگيمبه ازای ساير نواحي مقدار صفر 

شهر بجنورد( مقدار يك و به ازای ساير نواحي مقدار صفر  بارتره)مكان ميدان ميوه و  59به ازای ناحيه  bPf2متغير 
مقدار  شوديمپيشنهاد  کنديمبا توجه به جمعيت شهر فراهم  ميدان بار يك شهر ميزان بار را کهاين. با توجه به رديگيم

( در آن TPOPشهر تقسيم شده و متغير جمعيت کل شهر ) 1601ضريب مدل بر جمعيت سال  عنوانبه آمدهدستبهثابت 
 تغييرات جمعيتي آينده در ميزان توليد بار از نوع خوراکي لحاظ گردد:  ترتيباينبهضرب شود تا 

P_f = 4.153 +7.864×10^-9× bPf1*Tejari^2.5 + 244.95/209000× bPf2×TPOP 

است که در اين مدل ساير مشخصات مدل اوليه اعم از اهميت متغيرها و خود مدل به همان ترتيب که در جدول  گفتني
 باال آمد ثابت خواهد ماند، زيرا متغير مستقل تنها بر يك عدد تقسيم و در آن ضرب شده است.

 بار از نوع مواد خوراکيمدل جذب 
هر ( دارد، زيرا ساکنان شيفروشييجز)عمدتاً  یهامغازهجذب بار از نوع مواد خوراکي وابستگي مستقيمي با تعداد 

 یهامحلپس از بارگيری در  هاباره. يعني، مقصد کننديممواد خوراکي از آنجا برآورده  تأميننيازهای روزانه خود را در 
مستقل  متغيرهای ترينمهمو بازارهای محلي پخش مواد خوراکي هستند. بنابراين، يكي از  هامغازهتوليد )اعزام( بار عمدتاً 

نتايج پرداخت مدل جذب بار از نوع مواد  09-7جدول برای برآورد جذب بار ميزان مساحت کاربری تجاری است. 
پرت حذف  یهادادهاست که برای ساخت اين مدل تعدادی از  ذکرقابل. دهديمنشان  SPSS افزارنرمخوراکي را در 

 .اندشده
 

 خوراکینتایج پرداخت مدل جذب بار از نوع مواد  -79-7جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 Tejari .004 .000 .920 13.256 .000 

 

Model R bR Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 a.920 .846 .841 11.5991 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 23639.709 1 23639.709 175.709 c.000 

Residual 4305.251 32 134.539   

Total d27944.960 33    
 

 شود:برآورد مي =F 01/105و  /901R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه
A_f = 0.004×Tejari 

 که در آن:

 i = i Tejariي ( در ناحيه ترافيكمترمربعمساحت کاربری تجاری )
 

با جذب  یداريمعندرصد دارای رابطه  05استفاده شده در مدل با سطح اطمينان  ريمتغگردد که مالحظه مي گونههمان
 نبوده و از مدل حذف شده است.  داريمعن 05بار است. همچنين، مقدار عدد ثابت در سطح اطمينان 
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  ساختمانيمدل توليد بار از نوع مصالح 
توليد بار از نوع مصالح ساختماني در يك ناحيه ترافيكي وابستگي مستقيمي با تعداد شاغالن مشغول به فروش مصالح 

 ترينهممساختماني در محل شغل و وابستگي معكوسي با مساحت کاربری تجاری در آن ناحيه دارد. بنابراين، يكي از 
اد شاغالن در محل شغل و ميزان مساحت کاربری تجاری است. بايد توجه متغيرهای مستقل برای برآورد توليد بار تعد

انتظار داشت ميزان توليد بار از نوع مصالح ساختماني وابسته به تعداد همه شاغالن در محل شغل باشد،  توانينمداشت که 
ياز است، اني از ساير نواحي نخدمات توليد بار مصالح ساختم دهندهارائهو بنابراين متغيرهای مجازی برای تفكيك نواحي 

نتايج پرداخت مدل توليد بار از نوع مصالح  00-7جدول که اين موضوع با متغيرهای صفر و يكي مرتفع شده است. 
 .  دهديمنشان  SPSS افزارنرمساختماني را در 

 
 

 نتایج پرداخت مدل تولید بار از نوع مصالح ساختمانی -74-7جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
W*CBDDID^2*PerTejari .005 .000 .675 16.060 .000 

bPcm*W .062 .005 .481 11.458 .000 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .954 .910 .906 29.5972 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 511073.579 2 255536.789 291.710 .000 

Residual 50807.681 58 875.995   

Total 561881.260 60    

 

 شود:برآورد مي =F 01/701و  /093R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه

P_cm = 0.005× W*CBDDID^2*PerTejari + 0.062× bPcm*W 
 که در آن:

تعداد شاغل ضرب در توان دوم مسافت مستقيم از مرکز شهر تقسيم بر مساحت 
 = i( در ناحيه ترافيكي مترمربعکاربری تجاری )

iW*CBDDID^2/Tejari 

، 09، 03، 07، 69، 60، 65، 67، 69، 75، 77، 9، 0، 7متغير مجازی، در نواحي 
 bPcm = .رديگيممقدار يك و در ساير نواحي مقدار صفر  59و  53، 55، 51، 59

 مدل جذب بار از نوع مصالح ساختماني
دارد. بر  در آن ناحيه وسازساختجذب بار از نوع مصالح ساختماني در يك ناحيه ترافيكي رابطه مستقيمي با ميزان 

ها ميزان قرار گيرند. يكي از اين متغير موردبررسيهستند  وسازساختميزان  گرانيبهمين اساس، نياز است متغيرهايي که 
رشد تعداد واحد مسكوني در آن ناحيه  دهندهنشان، و اندواردشدهاحيه قبل به ن یهاسالجمعيتي جديدی است که در طي 

اً نياز به ميزان تعمير و نوسازی در ناحيه، و نتيجت دهندهنشان توانديماست. متغير ديگر، جمعيت ساکن قبلي ناحيه است که 
دس زد ح توانيمكوني نيست، مس یهایکاربرها مربوط به وسازساختهمه  ازآنجاکهباشد. از سوی ديگر،  وسازساخت

 99-7جدول يك متغير با اهميت در جذب مصالح ساختماني باشد.  وسازساختکه شاغل در محل شغل در نواحي دارای 
 .  دهديمنشان  SPSS افزارنرمنتايج پرداخت مدل توليد بار از نوع مصالح ساختماني را در 
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 نتایج پرداخت مدل جذب بار از نوع مصالح ساختمانی -94-7جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
b2Acm*PI5 .367 .059 .274 6.224 .000 

Pop85 .002 .001 .084 1.881 .065 
b1Acm*W .113 .008 .759 15.097 .000 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 .958 .918 .914 26.6943 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 457008.955 3 152336.318 213.779 .000 

Residual 40617.505 57 712.588   

Total d497626.460 60    
 

 شود:ميبرآورد  =F 09/716و  /010R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه

A_cm = 0.113× b1Acm*W + 0.002× b2Acm* Pop85 + 0.367× b2Acm*PI5 
 که در آن:

در صورتيكه مثبت باشد و صفر در صورتيكه  1601و  1695 یهاسالافزايش جمعيت ساالنه بين 
 = max{0, Pop91-Pop85}منفي باشد؛ به عبارت رياضي: 

iPI5 

 iPop85 = 1695در سال  iجمعيت ناحيه ترافيكي 
مقدار يك و در ساير  53و  55، 56، 51، 00، 09، 00، 69، 60، 65، 67، 11متغير مجازی، در نواحي 

 b1Acm = .رديگيمنواحي مقدار صفر 

 b2Acm = .رديگيممقدار يك و در ساير نواحي مقدار صفر  53و  55، 00متغير مجازی، در نواحي 
 

 مدل توليد بار از نوع ساير
که در اين جدول  طورهمان. دهديمنشان  SPSS افزارنرممدل توليد بار از نوع ساير را در  نتايج پرداخت 91-7جدول 

ميزان توليد بار با  -برابر با يك است هاآندر  b1Poکه مقدار متغير مجازی -، در يك سری از نواحي شوديممشاهده 
تعداد شاغالن در محل شغل رابطه مستقيم و با توان سوم فاصله از مرکز شهر رابطه معكوس دارد. دليل اين امر آن است که 

شاغل کمتری به ارائه خدمات از نوع توليد بار ساير مشغول  در اين نواحي هر چه فاصله از مرکز شهر بيشتر باشد تعداد
دست  6هستند. برای به دست آوردن عدد مربوط به توان فاصله از مرکز شهر اعداد مختلفي امتحان شده و نهايتاً به عدد 

 يافته شده است. 
 لید بار از نوع سایرنتایج پرداخت مدل تو -93-7جدول 

 

 شود:برآورد مي =F 91/1766و  /000R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.247 .294  4.242 .000 

b1Po*W/CBDDID^3 .018 .000 .976 48.995 .000 
b2 Po*W*CBDDID .002 .000 .205 10.277 .000 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .989 .977 .977 2.1762 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 11678.785 2 5839.392 1233.010 .000 

Residual 269.945 57 4.736   

Total 11948.730 59    
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P_o = 1.247 + 0.018× b1Po*W/CBDDID^3 + 0.002× b2Po*W*CBDDID 
 که در آن:

 = iتعداد شاغل تقسيم بر توان سوم مسافت مستقيم از مرکز شهر در ناحيه ترافيكي 
iW/CBDDID^3 

 i = i W*CBDDIDتعداد شاغل ضرب مسافت مستقيم از مرکز در ناحيه ترافيكي 
 b1Po = .رديگيممقدار يك و در ساير نواحي مقدار صفر  51و  69، 0متغير مجازی، در نواحي 

مقدار يك و در ساير  53و  07، 09، 60، 63، 67، 71، 17، 9متغير مجازی، در نواحي 
 b2Po = .رديگيمنواحي مقدار صفر 

 مدل جذب بار از نوع ساير
که  طورهمان. دهديمنشان  SPSS افزارنرممدل جذب بار از نوع مصالح ساختماني را در  نتايج پرداخت 97-7جدول 

سبت مستقيم دارد. از سوی ديگر هرچه ، جذب بار از نوع ساير با جمعيت و تعداد خانوار نشوديمدر اين جدول مشاهده 
 درنتيجهو  وردنظرمگفت که نقش تجاری ناحيه  توانيمنسبت جمعيت به مساحت کاربری تجاری در يك ناحيه بيشتر باشد 

 رنتيجهدلوازم غيرخوراکي و مصالح ساختماني )يا همان بار از نوع ساير( بيشتر بوده و  کنندهتأمين یهافروشگاهتراکم مغازه/
 در جذب بار از نوع ساير است.  مؤثرنسبت جمعيت به مساحت کاربری تجاری يك متغير 

 

 نتایج پرداخت مدل جذب بار از نوع سایر -97-7جدول 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
Pop/Tejari .022 .001 .936 25.196 .000 

HH .001 .000 .155 4.178 .000 

 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .967 .936 .933 2.9080 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 5815.380 2 2907.690 343.837 .000 

Residual 397.460 47 8.457   

Total 6212.840 49    

 

 شود:برآورد مي =F 90/606و  /066R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه

A_o = 0.022×Pop/Tejari + 0.001× HH 
 که در آن:

 i = iPopجمعيت ساکن در ناحيه ترافيكي 

 i = iTejari( در ناحيه ترافيكي مترمربعمساحت کاربری تجاری )
 i = iHHتعداد خانوار ساکن در ناحيه ترافيكي 

 های توزيع بارمدل
-شهری بجنورد از نوع جاذبه بوده و با ساختاری مشابه آنچه در مورد توزيع سفرهای درون-درونهای توزيع بار مدل

صبح( از  11تا  9به دليل انجام اکثر سفرها در ساعت غير اوج ) نجايا. تنها، در اندشدهشهری توضيح داده شد پرداخت 
ت سفر زمان که ابتدا از ماتريس مقاوم ترتيباينبهبه اوج ترافيك استفاده شده است.  حساس ريغمقاومت سفر  یهاسيماتر

و يا عدم همخواني  (3/9ضعيف )مثالً ضريب تطابق زير  یهاپاسخآمدن  به دستآزاد استفاده شده است. سپس، در صورت 
. مقاومت سفر مسافت مسير روی شبكه استفاده شده است یهاسيماترميانگين طول سفرها بين مقادير مشاهده و برآورد از 
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همچنين، تابع مقاومت سفر از نوع گاما انتخاب شده است، و در صورت منفي شدن توان عدد نپر از تابع نمايي استفاده شده 
 .نديآيم به دست 96-7جدول در ارائه شده  صورتبههای نهايي توزيع سفر مدل ترتيباينبهاست. 

 

 

ضرایب نهایی، نوع تابع و نوع ماتریس مقاومت سفر انتخاب شده برای توزیع سفرها با مدل جاذبه به  -91-7جدول 

 تفکیک نوع بار

 ماتريس مقاومت سفر هدف سفر رديف
 ضرايب تابع مقاومت پس از پرداخت

a b c 

 -705390/9 9/9 050903/1 مسافت روی شبكه مواد خوراکي 1
 -091701/9 9/9 066601/1 آزاد در شبكهزمان سفر  مصالح ساختماني 7
 -5979751/9 309677/7 9907003/9 زمان سفر آزاد در شبكه ساير 6

ijt  مبدأ= ماتريس مقاومت سفر بين i  و مقصدj ؛c,b,a ضرايب پرداخت مدل :𝑭𝒊𝒋 = 𝜶 × 𝒕𝒊𝒋
𝒃 × 𝒆𝒄.𝒕𝒊𝒋Fij = α × ec.tijFij = α × ec.tij  

 [33] گرگانشهری،  ونقلحملارايه مدل برآورد تقاضای کاال در شبكه  -7-0-6-0

كل شدر  های رگرسيون خطي استفاده شده است.شهری گرگان از مدل-درونهای توليد و جذب بار برای ساخت مدل
 و ترافيك شهر گرگان آمده است. ونقلحملنواحي ترافيكي در مطالعات جامع  7-166

 

 
 ناحیه ترافیکی 46شهر گرگان به  یبندمیتقس -311-7شکل 

 مدل توليد بار

توليدی از آن نوع بار بستگي دارد. برای مثال، توليد بار از نوع مواد  یهاتيفعالتوليد بار از انواع مختلف به نوع 
 ، انبارها و يا مراکز پخش اين نوع بار استيفروشيکل یهامغازهاز قبيل  ييهامكانخوراکي، به معني توزيع آن از طريق 

 -ارندتوزيع در شهر د یهامكانکه برای تهيه مواد خوراکي نياز به مراجعه به آن -که نيازهای ساکنان و مناطق اطراف شهر 
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بپردازند.  به اين فعاليت موردنظرکه برخي از تعداد شاغالن مشغول در ناحيه ترافيكي  روديمبوده و به همين دليل انتظار 
به فروش  مستقيمي با تعداد شاغالن مشغول همچنين، توليد بار از نوع مصالح ساختماني در يك ناحيه ترافيكي وابستگي

که توليد بار با توجه به  روديممصالح ساختماني در محل شغل در آن ناحيه دارد. در مورد ساير انواع بارها نيز انتظار 
ل زات منزتوليد لوازم و تجهي یهاکارگاهمختلف با رفتارهای مختلفي در سطح نواحي صورت پذيرد. برای مثال،  یهادسته

ال نواحي مرکزی شهر انتق یهامغازه، در صورتيكه برای فروش اکثراً به شونديمشهر توليد  یاهيحاشعموماً در نواحي 
 .دهديمنشان  SPSS افزارنرمتوليد بار از نوع مواد خوراکي را در  نتايج پرداخت مدل 90-7جدول  .ابندييم

 

 نتایج پرداخت مدل تولید بار از نوع مواد خوراکی -90-7جدول 
Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

bp1W .164 .016 .578 10.283 .000 
bp2W .061 .011 .334 5.788 .000 
bp3W .032 .005 .375 6.047 .000 
Pop .003 .001 .256 3.821 .000 

 

Residuals Statistics 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .000 273.521 32.891 48.2444 52 
Residual -36.8245 75.1356 8.8801 21.8553 52 

Std. Predicted Value -.682 4.988 .000 1.000 52 
Std. Residual -1.512 3.086 .365 .898 52 

 

ANOVA 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 174958.710 4 43739.677 73.768 .000 

Residual 28460.760 48 592.933   

Total d203419.470 52    
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .927 .860 .848 24.35 
 

 شود:برآورد مي =F 19/570و  /939R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه

P = 0.003269×Pop + 0.164337×bp1×W + 0.061278×bp2×W + 0.032030×bp3×W 
 که در آن:

 i = i Popجمعيت در ناحيه ترافيكي 

 i = i bp1متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

 i = i bp2متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

 i = i bp3متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

با  یداريمعندرصد دارای رابطه  05استفاده شده در مدل با سطح اطمينان  یرهايمتغگردد که مالحظه مي گونههمان
 بوده و از مدل حذف شده است.  ندرصد با اهميت  05توليد بار است. همچنين، مقدار عدد ثابت در سطح اطمينان 

شهر هستند، مقدار يك و به ازای ساير نواحي  بارو تره، که محل ميادين ميوه 50و  59به ازای نواحي ترافيكي  bp1ر متغي
 .رديگيممقدار صفر 

)مكان عمده توزيع مصالح ساختماني( مقدار يك و به ازای ساير نواحي مقدار  97و  99، 07به ازای نواحي  bp2متغير 
 . رديگيمصفر 

عمده برای توزيع ساير کاالها( مقدار  یهامكان) 36و  37، 50، 57، 03، 07، 01، 61، 10، 1به ازای نواحي  bp3متغير 
 . رديگيميك و به ازای ساير نواحي مقدار صفر 
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قدار ثابت م شوديمپيشنهاد  کنديمميدان بار يك شهر ميزان بار را با توجه به جمعيت شهر فراهم  کهاينبا توجه به 
( در آن ضرب TPOPشهر تقسيم شده و متغير جمعيت کل شهر ) 1607ضريب مدل بر جمعيت سال  عنوانبه آمدهتدسبه

 تغييرات جمعيتي آينده در ميزان توليد بار از نوع خوراکي لحاظ گردد:  ترتيباينبهشود تا 
P = 0.003269×Pop + 0.164337×bp1×W×TPOP/365000 + 0.061278×bp2×W + 0.032030×bp3×W 

 مدل جذب بار
وابسته است. برای مثال، مواد خوراکي  هاآنبر جذب  مؤثرواضح است که جذب بار از انواع مختلف به پارامترهای 

وابستگي مستقيمي با جمعيت نواحي دارد. زيرا ساکنان شهر نيازهای روزانه مواد خوراکي خود را در سطح ناحيه و از 
( توزيع شده در يك ناحيه نيز معموالً يفروشخرده) یهامغازه، و از سوی ديگر، تعداد ندکنيم تأميناطراف خود  یهامغازه

 از نوع مواد خوراکي پس از یبارهاانتظار داشت که مقصد  توانيمبا جمعيت آن ناحيه رابطه مستقيمي دارد. همچنين، 
و بازارهای محلي پخش مواد خوراکي هستند. بنابراين، يكي از  هامغازهتوليد )اعزام( بار عمدتاً  یهامحلبارگيری در 

 متغيرهای مستقل برای برآورد جذب بار جمعيت ساکن در ناحيه است.  ترينمهم
دارد. بر  در آن ناحيه وسازساختجذب بار از نوع مصالح ساختماني در يك ناحيه ترافيكي رابطه مستقيمي با ميزان 

ها ميزان قرار گيرند. يكي از اين متغير موردبررسيهستند  وسازساختميزان  گرانيبهايي که همين اساس، نياز است متغير
رشد تعداد واحد مسكوني در آن ناحيه  دهندهنشان، و اندواردشدهقبل به ناحيه  یهاسالجمعيتي جديدی است که در طي 

اً نياز به ميزان تعمير و نوسازی در ناحيه، و نتيجت هدهندنشان توانديماست. متغير ديگر، جمعيت ساکن قبلي ناحيه است که 
دس زد ح توانيممسكوني نيست،  یهایکاربرها مربوط به وسازساختهمه  ازآنجاکهباشد. از سوی ديگر،  وسازساخت

 .يك متغير با اهميت در جذب مصالح ساختماني باشد وسازساختکه شاغل در محل شغل در نواحي دارای 
است که برای ساخت اين مدل  ذکرقابل. دهديمنشان  SPSS افزارنرمجذب بار را در  نتايج پرداخت مدل 95-7جدول 
 .  اندشدهپرت حذف  یهادادهتعدادی از 

  

 نتایج پرداخت مدل جذب بار -95-7جدول 
Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

Pop .003 .001 .272 5.382 .000 
ba1W .140 .011 .528 12.664 .000 
ba2W .024 .002 .415 9.693 .000 

ba3PopInc .163 .019 .404 8.467 .000 
Residuals Statistics 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .000 233.400 31.380 40.4719 57 
Residual -28.9558 44.5527 4.8618 15.1336 57 

Std. Predicted Value -.775 4.992 .000 1.000 57 
Std. Residual -1.771 2.724 .297 .925 57 

ANOVA 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 147855.940 4 36963.985 138.229 .000 

Residual 14172.780 53 267.411   

Total d162028.720 57    
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .955 .913 .906 16.3527 

 

 شود:برآورد مي =F 76/169و  /016R²= 0زير و با  صورتبهمدل  ،درنتيجه

A = 0.00293×Pop + 0.1396×ba1×W + 0.0235×ba2×W + 0.16275×ba3×PopInc 
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 که در آن:

در صورتيكه مثبت باشد و صفر در صورتيكه  1601و  1695 یهاسالافزايش جمعيت ساالنه بين 
 = max{0, (Pop92-Pop85)/7}منفي باشد؛ به عبارت رياضي: 

iPopInc 

 iPop85 = 1695در سال  iجمعيت ناحيه ترافيكي 
 i Pop = در سال  iجمعيت در ناحيه ترافيكي 

 i = i ba1متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

 i = i ba2متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

 i = i Ba3متغير صفر و يكي در ناحيه ترافيكي 

ست قبل آن به د سالافق، برای افزايش جمعيتي در همان سال با  یهاسالبرای  ستيبايم iPopIncبديهي است که متغير 
 از رابطه زير استفاده کرد: توانيم 1019آيد. مثالً برای افق 

PopInci= max{0, (Pop1410-Pop1405)/5} 

با جذب  یداريمعندرصد دارای رابطه  05استفاده شده در مدل با سطح اطمينان  ريمتغگردد که مالحظه مي گونههمان
 بار است. 
 بار عمدتاً از هيثانوشهر است و يك جذب  بارو تره، که محل يكي از ميادين ميوه 50به ازای ناحيه ترافيكي  ba1متغير 

 .رديگيم( دارد، مقدار يك و به ازای ساير نواحي مقدار صفر 59خود )يعني ناحيه  جوارهمناحيه 

عمده  یهامحل، که 03و  05، 01، 90، 95، 39، 55، 57، 00، 69، 71، 11، 0، 7، 1به ازای نواحي ترافيكي  ba2متغير 
 .رديگيمهای خيلي جديد هستند، مقدار يك و به ازای ساير نواحي مقدار صفر وسازساخت ايو جذب کاالهای متفرقه 

های جديد هستند، مقدار وسازساختعمده  یهامحل، که 06و  97، 00، 33، 30، 50به ازای نواحي ترافيكي  ba3متغير 
 .رديگيميك و به ازای ساير نواحي مقدار صفر 

 توزيع بار مدل
شهری -شهری گرگان از نوع جاذبه بوده و با ساختاری مشابه آنچه در مورد توزيع سفرهای درون-درونمدل توزيع بار 

 یهاسيماترصبح( از  11تا  9به دليل انجام اکثر سفرها در ساعت غير اوج ) نجايا. تنها، در اندشدهتوضيح داده شد پرداخت 
ان آزاد که ابتدا از ماتريس مقاومت سفر زم ترتيباينبهمقاومت سفر غيرحساس به اوج ترافيك نيز استفاده شده است. 

( و يا عدم همخواني 3/9ضعيف )مثالً ضريب تطابق زير  یهاپاسخآمدن  به دستاستفاده شده است. سپس، در صورت 
راکم زمان سفر حالت ت ايو های مقاومت سفر مسافت مسير ميانگين طول سفرها بين مقادير مشاهده و برآورد از ماتريس

روی شبكه استفاده شده است. همچنين، تابع مقاومت سفر از نوع گاما انتخاب شده است، و در صورت منفي شدن توان 
به  93-7ول جدارايه شده در  صورتبههای نهايي توزيع سفر مدل ترتيباينبهعدد نپر از تابع نمايي استفاده شده است. 

 .نديآيم دست
 

 ضرایب نهایی، نوع تابع و نوع ماتریس مقاومت سفر انتخاب شده برای توزیع سفرها با مدل جاذبه -96-7جدول 

 ماتريس مقاومت سفر رديف
 تابع مقاومت پس از پرداختضرايب 

a b c 

 -00/9 9/9 35/1 مسافت مستقيم 1
 -50/9 39/1 07/9 مسافت روی شبكه 7
 -900/9 9/9 75/9 زمان سفر آزاد در شبكه 6
 -900/9 9/9 10/9 زمان سفر در حالت متراکم 0

ijt  مبدأ= ماتريس مقاومت سفر بين i  و مقصدj ؛c,b,a مدل : ضرايب پرداخت𝑭𝒊𝒋 = 𝜶 × 𝒕𝒊𝒋
𝒃 × 𝒆𝒄.𝒕𝒊𝒋Fij = α × ec.tijFij = α × ec.tij  
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های در خصوص حوزه هاآنبررسی نتایج مطالعات انجام شده در شهرهای مختلف و راهکارهای پیشنهادی در  -7-7-0
 شهریبار درون ونقلحملمرتبط با 

 پوشش داده شده است. 1-0-7-1در اين بخش در قالب مطالب بند  موردنظرموضوعات 

 بار شهری در شهرهای مختلف جهان ونقلحملبررسی  -7-9

سايي است. شنا قرارگرفتهسال اخير تحوالت چشمگيری در مديريت بار شهر در شهرهای مختلف جهان مدنظر  75در 
بندی تجربيات در قالب مطالعات اکتشافي کمك شاياني به پيگيری روند انجام مطالعه خواهد رويكردهای اتخاذ شده و دسته

های مهندسي کشور -ضمن بررسي روندهای اجرايي و عملكرد فني ،کرد. در اين ميان و بر اساس شرح خدمات پيشنهادی
انادا، نيوزلند، اعضای اتحاديه اروپايي در حوزه جابجايي بار، از ميان کشورهای امارات انگلستان، اياالت متحده آمريكا، ک

بيشتر با  هايبررساين گرفت. قرار خواهد  موردبررسيمتحده عربي، ترکيه، چين، هندوستان و کره جنوبي نيز يك کشور 
ونقل بار شهری شهرهای منتخب، تسهيالت در نظر گرفته شده برای تمرکز بر روی شناسايي انواع ناوگان فعال در حمل

نجام های اخدمات و مقررات حمل بار در آن شهرها و جزييات فني و زيرساختي توسعه يافته خواهد بود. با بررسي ارايه
في شهرهای الگوی مبنا، وضعيت موجود سامانه حمل بار در حوزه شهری در شده در منابع مرتبط در ادامه ضمن معر

  شهرهای منتخب ارزيابي خواهد شد.
 کارشناسي مطابق با بندهای شرح خدمات نظراتنقطهاست که شهرهای الگوی مبنا در اين مطالعه بر اساس  گفتني

آورده  شهریدرونونقل بار منتخب در مطالعات تطبيقي طرح جامع حمل یشهرهانام  90-7جدول اند که در انتخاب شده
 شده است.

 مطالعات تطبیقی  برایشهرهای منتخب  -97-7جدول 

                                                                                                                                                                      
1-Portland 
7-Greater Toronto and Hamilton Area (GTHA) 
6- Utrecht 
0-Dresden 
5- Prague 
3-Budapest 

 خالصه داليل انتخاب شهر برای انجام مطالعات تطبيقي نام کشور نام شهر رديف
 شهر تجاری است و منطقه تجاری مرسابارنا در اين شهر قرار دارد. اسپانيا بارسلونا 1
 موقعيت جغرافيايي مناسب، تبادل کاال از طريق هوايي، آبي، زميني با اکثر نقاط جهان آمريكا 1پورتلند 7
 کاال ريلي و بزرگراهي انبوهواردات  آمريكا شيكاگو 6
 الملليهای بينمنطقه بزرگ شهری با تقاضای فراوان کاال، دسترسي به آب آمريكا 7منطقه تورنتو و هميلتون 0
 نيازمند مديريت عرضه و حمل کاالست که ناگردشگر و توريست فراو انگلستان لندن 5
 توريست فراوان شده استساختار سنتي و قديمي شهر باعث جذب  هلند 6اوترخت 3
 پذيرترين شهرهای جهان استپاريس يكي از توريست ابر شهر فرانسه پاريس 0
 تبديل شدن به شهر صنعتي پس از جنگ جهاني دوم که نيازمند حمل پايدار بار بود. آلمان 0درسدن 9
 های جذب سرمايه در آناهميت تجاری اين شهر و سياست هلند آمستردام 0

 قطب اقتصادی در کشور سوييس سوئيس زوريخ 19
 های جذب دفاتر اقتصادیيكي از مراکز اقتصادی اروپا و سياست چكجمهوری 5پراگ 11
 وجود رودخانه دانوب اين شهر را هاب منطقه کرده است مجارستان 3بوداپست 17
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 بارسلونا: (1
 و اسپانيا شهر ترينپرجمعيت مادريد از پس و 1کاتالونيا خودمختار بخش شهر ترينپرجمعيت و پايتخت بارسلون

تشكيل  ار بارسلونا استان که همجواری است هایشهرستان و شهرها اصلي است. بارسلون بخش کشور اين بندر ترينمهم
قرار  ديترانهم دريای کنار در اروپا شهرکالن ترينبزرگ اروپا و اتحاديه پرجمعيت منطقه شهری ششمين بارسلونا. دهندمي

 مالي، امور در اهميت لحاظ به بارسلونا .ميليون نفر بوده است 3/1بالغ بر  7911جمعيت اين شهر در سال  کهطوریبهدارد 
 7جونيپر تيتحقيقا است. مرکز جهاني شهر يك گردشگری و آموزش المللي،بين هنر، بازرگاني سرگرمي، رسانه، تجارت،

 بر اساس جونيپر گزارش .داده است قرار ليست صدر در را بارسلونا ،7915 سال هوشمند شهر رنكينگ باالترين سنجش در
 شبكه ترابری، از استفاده هوشمند بر تمرکزش و گرفته صورت هوشمند هایقابليت با شهرهای تمامي سطح در تحقيقاتي
 رگراهيبز شبكه يك دارای بارسلون شهر .است بوده هوشمند شكل به رانندگي و راهنمايي چراغ و ترافيك مديريت
موقعيت منطقه شهری  160-7شكل کند. مي متصل پرتغال بعد و فرانسه به را اسپانيا که هست نيز السيرسريع قطار و گسترده

نقشه شبكه معابر منطقه شهری  165-7شكل قرار دارد و  5و تاراگونا 0، لريدا6اطق خرنادهد که در کنار منبارسلونا را نشان مي
ونقل بار در داخل شهر نيازمند سيستم حمل 3دهد. بارسلونا به دليل دارا بودن منطقه تجاری مرسابارنابارسلونا را نشان مي

های زيادی گذاریشهر برای داشتن اين نوع سيستم حمل بار سرمايهسياستمداران اين  روازاينکارا و قابل اطمينان است، 
 کردند. 

 

 
 موقعیت استان بارسلونا در کشور اسپانیا -310-7شکل 

 

                                                                                                                                                                      
1-Catalonia 

7- Juniper 

6- Girona 

0- Lleida 

5- Tarragona 

3- Mercabarna 
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 شبکه معابر منطقه شهری بارسلونا -315-7شکل 

 

 :1پورتلند (2
در ايالت متحده آمريكاست، بر  7شهر ايالت اورگن نيتربزرگپرتلند يكي از شهرهای شمال شرقي کشور آمريكا و 

 603نفر داشته و وسعت اين شهر برابر با  7،699،999پورتلند جمعيتي بالغ بر شهرکالن 7919اساس اطالعات سال 
است. موقعيت شهر پورتلند به نحوی است که در مقايسه با اغلب شهرهای آمريكای شمالي قيمت سوخت  مترمربعکيلو

يكي  شرد. اين شهر به خاطر ساحلي بودنالمللي دسترسي زيادی داهای هوايي و آبي بينکم، منابع آن فراوان است و به راه
ن ونقل پاک مانند دوچرخه، دارا بوداستفاده از سيستم حمل رود. پرتلند به خاطرشمار ميه از مراکز تجاری مهم آمريكا ب

موقعيت  163-7 شكل شود.جهان محسوب مي 6سبز یشهرهامايل خط ويژه دوچرخه و بازيافت بهينه کاال يكي از  759
 دهد.شبكه معابر شهر پورتلند را نشان مي 160-7 شكل در ايالت اورگن و شهر پرتلند

 
 

 
 موقعیت شهر پرتلند در ایالت اورگن -316-7 شکل

 

                                                                                                                                                                      
1-Portland 

7-Oregon  

6-Green Cities 
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 شبکه معابر منطقه شهری پرتلند، ایاالت متحده آمریکا -317-7 شکل

 

 :1شيكاگو (3
 6آنجلسو لس 7شهرهای نيويورک ميليون نفر جمعيت بعد از 0/7وسعت حدود  مترمربعکيلو 399شهر شيكاگو با حدود 

قرار دارد.  0سومين شهر پرجمعيت ايالت متحده آمريكا است. اين شهر در قسمت شمال شرقي آمريكا و در ايالت ايلينويز
رد. گيری پيدا کرسمي عنوان شهر معرفي شد و در اواسط قرن نوزدهم جمعيت اين شهر افزايش چشم طوربه 1960در سال 

 حسابهبونقل، ارتباطات و علمي جز شهرهای پيشگام در اين زمينه حمل اقتصادی، تجاری، صنعتي، ازنظرامروزه اين شهر 
. ستا فرودگاه دو و مترو خط سه دارای شهر آيد. شيكاگو بيشترين واردات بزرگراهي و ريلي کاال را داراست. اينمي

 شكل واقع گرديده است.بوده است که در اين شهر  جهان در فرودگاه ترينشلوغ 7910در سال  5اوهر الملليبين فرودگاه
 دهد.موقعيت شهر شيكاگو در ايالت ايلينويز را نشان مي 7-169

 

 
 ایلیونموقعیت شهر شیکاگو در ایالت  -319-7 شکل

 

                                                                                                                                                                      
1-Chicago 

7-New York City 
6-Los Angeles 
0-Illinois 
5-O'Hare 
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های ايالتي و بين ايالتي بسياری از ميان اين شهر عبور کرده است. اين شهر به خاطر شيكاگو يك شهر ساحلي است و راه
شبكه  160-7 شكل ونقل جهان را دارد. درهای حملترين سيستمونقل پايدار آبي و زميني يكي از پيشرفتهداشتن حمل

 بزرگراهي شيكاگو آورده شده است.
 

 
 راهی شهر شیکاگوشبکه بزرگ -314-7 شکل

 

 :1هميلتون و منطقه تورنتو (4
 0،170قرار دارد و وسعت آن بالغ بر  6اونتاريو ست که در ايالت7ای از بزرگترين مناطق شهری در کانادامجموعه

را  0و منطقه دورهام 9، منطقه يورک0، شهر تورنتو3، منطقه پيل5، منطقه هميلتون0کيلومترمربع است. اين منطقه شهر هالتون
 7999ال سشود. اين ناحيه يكي از مناطقي در کانادا است که رشد سريعي از جهت جمعيتي و اقتصادی دارد که از شامل مي

که در شكل زير  طورهمانميليون نفر است.  0/3هميلتون شناختند. جمعيت اين منطقه حدود  و به بعد اين مناطق را با تورنتو
 و منطقه شهری تورنتو 109-7 شكل .استشود اين منطقه شامل بزرگراه، فرودگاه، خطوط ريلي و فرودگاه مشاهده مي

 ريواونتا ايالت در هميلتون و تورنتو شهری منطقه بزرگراهي شبكه 101-7 شكل هميلتون در ايالت اونتاريو کشور کانادا و
  دهد.کانادا را نشان مي کشور

 

                                                                                                                                                                      
1- Greater Toronto and Hamilton Area (GTHA) 
7- Canada 

6- Ontario 

0- Halton 

5- Hamilton 

3- Peel 

0- Toronto 

9- York 

0- Durham 
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 همیلتون در ایالت اونتاریو کشور کانادا و منطقه شهری تورنتو -304-7 شکل

 

  
 شبکه بزرگراهی منطقه شهری تورنتو و همیلتون در ایالت اونتاریو کشور کانادا -303-7 شکل

 
 :1لندن (5

ساحت شهری رتبه م ازنظرترين شهر در بريتانيا و پايتخت کشور انگلستان است. لندن ترين و پرجمعيتاين شهر بزرگ
ميليون نفر و  7/9حدود  7911شود. جمعيت اين شهر طبق آمارهای رسمي اعالم شده در سال اول در اروپا را شامل مي

رکن اساسي در مديريت شهر لندن به عهده  0ونقل در لندن يكي از ساختار اداری اين شهر بسيار گسترده است. حمل
آيد و ساالنه درآمد زيادی از اين مي حساببهدر اروپا  یگردشگراز مراکز اصلي شهرداری اين شهر است. اين شهر يكي 

بازديدترين شهرها در اروپا  المللي يكي از پرميليون گردشگر بين 10آورد. اين شهر با داشتن حدود مي به دستطريق 
 107-7 شكل که در طورهمان. استشود که نيازمند مديريت بسيار قوی در زمينه جابجايي افراد و حمل کاال محسوب مي

مشخص است، ساختار توسعه شهری و الگوی شبكه معابر بزرگراهي شهر لندن بر اساس توسعه حلقوی و با ساختار دسترسي 
 ها تعريف شده است.شعاعي مابين حلقه

                                                                                                                                                                      
1-London 
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 ساختار شهری و نقشه بزرگراهی شهر لندن، انگلستان -307-7 شکل

 

ب ها در جهان از منظر ضريترين شبكهونقل همگاني در اين شهر يكي از وسيعيادآوری است که شبكه حملالزم به 
 زيرزميني ونقلملح شبكه ترينخطوط زيرزميني متروی لندن يكي از قديمي کهطوریبهنفوذ دسترسي و طول شبكه است. 

ايستگاه است و  705آغاز شده است. متروی لندن دارای  1936برداری از اين خطوط مترو در سال بهره .است جهان در
در بين مردم رايج است. اين شبكه  1درصد خطوط آن بر روی زمين واقع شده است. متروی لندن با نام زيرزمين 55حدود 

 شود.جهان محسوب مي شهریدرونونقل لترين خطوط حماست که طوالني خط آهنکيلومتر  099زيرزميني دارای 

 :7شهر اوترخت (3

کيلومتری شهر  09نفر جمعيت دارد. اين شهر در  619،999اين شهر چهارمين شهر بزرگ در هلند است و در حدود 
ری دارد. تآمستردام قرار دارد. برخالف هسته مرکزی شهر که ساختار تاريخي دارد بيرون اين منطقه ساختار شهری مدرن

کند که به شكل منحني است در دو طرف اين کانال عبور مي 6خِختداخل شهر اوترخت يك کانال قديمي به نام اوده از
ساختار  106-7 شكل پذير باشد.خيابان امتداد دارد که اين کانال قديمي باعث شده است که اوترخت يك شهر توريست

 دهد.نمايي از کانال داخل شهری اوترخت راه نمايش مي 100-7 شكل شهری اوترخت و
 

 

                                                                                                                                                                      
1  - Underground 

7- Utrecht 
3- Oudegracht 
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 خِخت در اوترخت، هلندهای شهری و محل رودخانه اودهخیابان -301-7 شکل

 

 

 
 خِخت در داخل شهر اوترخت، هلنداوده کانالتصویری از  -300-7 شکل

 

 پاريس: (0

کند. پاريس يكي از شهرهای برجسته در از ميان اين شهر عبور مي 1رودخانه سناين شهر پايتخت کشور فرانسه است 
 یبر شهرهااهای اقتصاد، فرهنگ، هنر، تمدن، تاريخ و سياست است. اين شهر در کنار لندن، توکيو و نيويورک يكي از زمينه

های باريك و اين شهر دارای خيابان 10آيد. قبل از اواسط قرن مي حساببهيكي از شهرهای مدرن جهان  عنوانبهجهان و 
تر شد و ساختار شهر شروع به تغيير کرد که به دنبال آن معابر سطح شهر عريض 10بوده است که در اواسط قرن  عرضکم

 شود.شبكه معابر پاريس و ساختار شهری آن مشاهده مي 105-7 شكل های بلند بنا شد. درساختمان
 

                                                                                                                                                                      
1- Seine 



  فاز اول -بار دورن شهری اصفهانمطالعات جامع حمل و نقل  711

 

 

 
 ها و ساختار شهری در پاریس، فرانسهخیابان -305-7 شکل

 درسدن (9

نفر جمعيت دارد. اين شهر تا قبل از اتحاد  599،999اين شهر پايتخت ايالت زاکسن در کشور آلمان است. اين شهر حدود 
 هایهای فرهنگي و هنری زيادی است که يكي از جاذبهآمد. اين شهر دارای جذابيتمي حساببهآلمان جز آلمان شرقي 

کنند. اين شهر در جريان جنگ ليون نفر گردشگر از اين شهر بازديد ميمي 0/0. همه ساله در حدود استتوريستي اين شهر 
از بين رفت که پس از جنگ جهاني دوباره بازسازی شد. در جريان  کامالًکامل بمباران شد و  صورتبه باريكجهاني دوم 

نيازمند يك  اين شهر بازسازی اين شهر سعي بر آن شد که درسدن به يك شهر صنعتي تبديل شود. به خاطر صنعتي بودن،
 ونقل افراد و کاال در درسدن بيشتر پرداخته شد.پايدار بود. به همين سبب بر گسترش شبكه حمل ونقلحمل

 شود.ده ميمنطقه شهری و شبكه بزرگراهي درسدن مشاه 103-7 شكل در
 

 
 منطقه شهری درسدن، ایالت زاکسن، آلمان -306-7 شکل

 

 آمستردام (0

آمستردام پايتخت کشور هلند است و در غرب هلند قرار دارد. اين شهر در حدود يك ميليون نفر جمعيت دارد. 
آيد که غرب به دريای شمال راه دارد. بيشتر افراد اين شهر جز مهاجران خارجي مي حساببهآمستردام يك شهر بندری 
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های ريلي در يستمترين سرسد. سيستم ريلي اين شهر يكي از گستردهبه بيش از صد و پنجاه مليت مي هاآنهستند که تنوع 
تجاری آمستردام  ازنظراست.  ينيرزميزو خط متر 5خط تراموا و  13آيد. اين شهر دارای مي حساببهبين کشورهای جهان 

های جهاني از کشورهای های جذب سرمايه در اين شهر بسياری از شرکتاهميت زيادی در هلند دارد. بخاطر سياست
ها و شبكه ساختار شبكه معابر شهری و نقشه راه 100-7 شكل دهند.ای خود را در اين شهر قرار ميهمسايه دفاتر منطقه

 شود.ساختار شهر آمستردام مالحظه مي
 

 
 نقشه شهر آمستردام، هلند -307-7 شکل

 1زوريخ (19

پ قرار های آلترين شهر در سوييس است، اين شهر در شمال مرکزی سوييس، در دامنهترين و پرجمعيتزوريخ بزرگ
نفر جمعيت دارد که  609،999آيد. اين شهر در حدود مي حساببهقطب اقتصادی در سوييس  ترينمهمدارد. اين شهر 

در زوريخ  ونقل عموميکيفيت زندگي در جهان را دارد. حملزوريخ بهترين  کهطوریبهزندگي در آن کيفيت بااليي دارد 
شهر زوريخ آورده  109-7 شكل آيد. درمي حساببهونقل در جهان های حملترين سيستمترين و گستردهيكي از پيشرفته

 .شده است
 

 
 نقشه منطقه شهری زوریخ، سوییس -309-7 شکل

 

                                                                                                                                                                      
1- Zurich 
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 1پراگ (11

 چكسلواکي کشور تقسيم دنبال به و 1006 ژانويه در اول کشور اين. است اروپا اتحاديه اعضای از جمهوری چك يكي
شود که ناميده مي 7پراگ پايتخت و بزرگترين شهر جمهوری چك است. اين شهر که به زبان چكي پراها .آمد پديد سابق

ميليون نفر  6/1بنا شده است. شهر پراگ حدود  6در قسمت شمال غربي کشور چك قرار دارد و در اطراف رودخانه ولتاوا
اقتصادی اين شهر يكي از شهرهای پيشرفته در اروپا ميليون نفر جمعيت دارد. از لحاظ  7 حدوداًو در منطقه شهری پراگ 

 100-7 شكل کنند. درهای اصلي خود را در اين شهر احداث ميهای بزرگ اروپايي شعبهآيد. اکثر شرکتمي حساببه
 شود.ه معابر پراگ مشاهده مينقشه شهری و شبك

 

 
 نقشه شهری و شبکه معابر پراگ، جمهوری چک -304-7 شکل

 0بوداپست (17

بوداپست پايتخت کشور مجارستان و بزرگترين شهر اين کشور است، عالوه بر اين بوداپست مرکز فرهنگي، اقتصادی، 
 کهطوریبهاين شهر را به دو قسمت تقسيم کرده  5آيد. رودخانه دانوبمي حساببهسياسي و صنعتي کشور مجارستان 

ميليون  0/1در حدود  7911رد. جمعيت اين شهر در سال سمت راست دانوب، بودا و سمت چپ اين رودخانه پست نام دا
کند و تا دريای سياه ادامه شود، در مسير خود از ميان اين شهر عبور مينفر بوده است. رودخانه دانوب از آلمان شروع مي
مهم در  یهابندرآيد و از گذشته بوداپست جز مي حساببههای آبي دارد. اين رودخانه به دليل عمق زياد خود جز راه

 شود.، نقشه شهری و معابر شهری بوداپست مشاهده مي159-7 شكل دانوب بوده است. در
 

                                                                                                                                                                      
1- Prague 

7- Praha 

6- Vltava 

0- Budapest 

5- Danube 
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 نقشه شهری و معابر شهری بوداپست، مجارستان -354-7 شکل

 

در اين بخش از گزارش مطابق با شرح خدمات مطالعات در ادامه به بررسي انواع  موردبررسيبا معرفي کلي شهرهای 
 و ونقل کاالخدمات در بخش حمل ارايهناوگان مورد استفاده در شهرهای مختلف، تسهيالت در نظر گرفته شده برای 

 ين و مقررات حمل بار پرداخته خواهد شد.بررسي قوان

 ونقل بار شهریانواع ناوگان حمل بررسی -7-9-3

موجود در شهرهای مختلف جهان تمرکز شده است. در  حملهای در اين بخش از گزارش بيشتر بر روی انواع ناوگان
سيم های مختلفي تقهای موجود با توجه به نوع و مسافت کاالی جابجا شده به دستهبار شهری، ناوگان ونقلحملمساله 

بار شهری محسوب  ونقلحملپردازد جز ناوگان ای که در شهر به حمل کاال مينقليهشود. در حالت کلي هر وسيلهمي
توان اين وسايل را با هم در يك گروه است و نميشود. تنوع خودروهای باری شهری در شهرهای مختلف بسيار متنوع مي

های روهبار شهری را به گ ونقلحملتوان ناوگان های مختلف انجام شده ميبندیبندی کرد. ولي با توجه به دستهتقسيم
ز تر اشهری بيشبرای جابجايي بار در شبكه درون طورکليبهای تقسيم کرد. ولي ای، ريلي، آبي و لولهخودرو جاده

 شود که در ادامه به بررسي هر يك از موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد:ای و ريلي استفاده ميهای جادهسيستم

 ای: ناوگان حمل بار در سيستم جاده 
 ونقلحملهای شهری، اين مد از کاال در خيابان ونقلحملپذيری با توجه به در دسترس بودن، ارزاني و انعطاف

ها ها و ونای جابجايي بار در سراسر جهان است. در اکثر شهرها بارهای شهری اغلب توسط کاميونهترين روشمتداول
شوند. دسترسي به اکثر نقاط شهر با اين مد باعث شده است که اين گروه از وسايل حمل کاال در اکثر موارد حمل مي

لي و مدهای آبي، ري لهيوسبهها ه توسط کارخانهمثال کاالهای توليد شد طوربهآخرين حلقه از زنجيره حمل کاال باشد. 
مختلف  شود. در منابعها توزيع ميها به خرده فروشها و ونيابد و سپس توسط کاميونانتقال مي موردنظرهوايي به شهرهای 

سنگين ، نيسنگ همينبندی کلي به زيرگروه خودروهای حمل بار سبك، های مختلفي صورت گرفته ولي در دستهبندیدسته
سهم ناوگان تجاری در چين و اياالت متحده  151-7 شكل بندی شده است. بر اساس اطالعات ارايه شده درو ساير تقسيم

 اند.آمريكا و اتحاديه اروپايي با يكديگر مقايسه شده
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 چين

 101300999کل: 
 آمريكا

 5510999کل: 
 اتحاديه اروپا

 6900999کل: 
 سهم ناوگان تجاری سبک و سنگین در حال تردد در اتحادیه اروپایی، ایاالت متحده و چین -353-7 شکل

 

بر اساس اين نمودار در ادامه ابتدا انواع خودروهای حمل بار موجود در سطح جهان را تعريف کرده و سپس به بررسي 
 شود:ر شهرهای مختلف پرداخته ميهای حمل کاال موجود دهای انواع ناوگانسياست

  خودروهای باری سبك 

باری در شبكه معابر شهری ضروری بود تا خودروهای باری در يك گروه  وسايل نقليهبا توجه به ميزان توانايي مانور 
جاری تها بر اين گروه از وسايل بندی شوند تا امكان کاهش محدوديتطبقه یاگونهبهوزن و ابعاد فيزيكي  ازنظرخاص 

در  درواقعفراهم شود. بر اين اساس گروه خودروهای سبك تجاری تعريف شدند. اطالق خودروهای سبك تجاری 
اين اطالق در سطح اتحاديه اروپايي و کشورهای تحت  هرچندمختلفي خواهد بود.  وسايل نقليهکشورهای مختلف جهان به 

تن اطالق  5/6اپن و چين به خودروهای سبك با وزن کمتر از حاکميت بريتانيا، کانادا و کشورهای آسيای شرقي نظير ژ
گيرند. حال آنكه اياالت تن در اين گروه قرار مي 5/6تر از های سبكها و کاميونتتجاری، پيكاپ 1یهاونگردد. مي

کاربردهای  ترينمهمشود. الزم به يادآوری است که تن اطالق مي 5/0متحده اين اطالق به گروه خودروهای با وزن کمتر از 
بندی و خدمات امدادی و خدمات تفريحي است. بارها، بارهای بستهباری در اين گروه شامل جابجايي خرده وسايل نقليه

 ارايه شده است. 157-7 شكلنمايي از انواع وسايل تجاری سبك در 
 

 
 خودروهای سبک تجاری -357-7 شکل

 

                                                                                                                                                                      
1- Van 
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 کاميون: 

 خودکشش است ولي گاهي صورتبه کنند. معموالًشود که برای حمل بار از آن استفاده ميبه خودروهايي اطالق مي
شناسند. اين نوع مي 7را با نام لوری و انگلستان آن 1شود. که در ايرلنداوقات در آن از تريلر برای حمل بار استفاده مي

 شود.و قدرت موتور متفاوتي طراحي و ساخته مي اندازهوسايل نقليه در 

 معمولي: هایکاميون 

 يكپارچه است. صورتبهور و مخزن آن شود که قسمت موتهای اطالق ميبه کاميون

 لرهايتر: 

شود که های که قسمت موتور و مخزن آن توسط يك مفصل از هم جدا شده است و اين ويژگي باعث ميکاميون
نمونه تصويری از کاميون معمولي و  صورتبه 156-7 شكل پذيری و قدرت مانور بااليي داشته باشد. درکاميون انعطاف

 شود.تريلر مشاهده مي
 

 
 الف(کامیون معمولی ب( تریلر -351-7 شکل

 

هايي دارد، در ادامه به بررسي تعدادی از اين بعضي از کشورها تفاوتبا توجه به اينكه تعريف کلي ارايه شده در 
 کشورها و شهرهای مختلف جهان پرداخته خواهد شد:

 :6ونقل ايالت متحده آمريكاوزارت حمل (1
 99-7جدول های بندی)شامل وزن خود خودرو و بار آن( در دسته 0ها بر اساس وزن ناخالص خودروبرای کاميون

 :[35] صورت گرفته است

  

                                                                                                                                                                      
1- Ireland 
7- Lorry 

6- Federal Highway Administration (FHWA) 
0- Gross vehicle weight  (GVW) 
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 (FHWA)ونقل ایالت متحده آمریکا ها بر اساس گزارش وزارت حملبندی کامیوندسته -99-7جدول 
 وزن بندیدسته نام دسته

 کيلوگرم  7077کمتر از  سبك 1
 کيلوگرم 0563تا  7077مابين  سبك 7
 کيلوگرم 3659تا  0563مابين  متوسط 6
 کيلوگرم 0759تا  3659مابين  متوسط 0
 کيلوگرم 9903 تا 0759مابين  متوسط 5
 کيلوگرم 11000تا  9903مابين  متوسط 3
 کيلوگرم 10030تا  11000مابين  سنگين 0
 کيلوگرم 10030تر از بيش سنگين 9

 کشور هلند: (1
بار  ملحکننده يك استاندارد تهيه کرده است که مخصوص شده و نوع وسيله حمل حملبر اساس رابطه بين کاالهای  

 شودآورده شده است کاالهای مختلف با خودروهای متفاوت حمل مي 90-7جدول که در  طورهمانکاال در شهر است. 
[36]. 

 

 کننده در کشور هلندرابطه بین کاالی حمل شده و نوع وسیله حمل -94-7جدول 

 جابجا شدهنوع بار  حجم وسيله طول وسيله سيلهووزن 

 مرسوالت پستي، خرده فروشان مترمكعب 9 متر 3 تن 5/6کمتر از 

 لباس، کفش، اغذيه روزانه مترمكعب 76 متر 5/0 تن 5/0تا  5/6بين 

 لباس، کفش، اغذيه روزانه مترمكعب 00تا  09 متر 19 تن 19تا  5/0بين 

 پخش عمده کاال مترمكعب 199تا  60 متر 6/10 تن 09تا  19بين 
 

 شهر پرتلند: (7
ها برای حمل بار دارد. انتخاب و قوانين برای اندازه و نوع کاميون استانداردهانيز مانند هر شهر ديگری يك سری  

)آشتو(  1ونقل و راه آمريكاشود دارد. اداره حملها برای حمل کاال وابسته به نوع، حجم و مسافتي که بار حمل ميکاميون
بندی بر مبنای هکند. اين دستتفاده ميبندی برای انواع کاميون انجام داده است که شهر پرتلند نيز از اين قوانين اسيك دسته

ها، های تجاری مانند سوپرمارکتاست. برای انتقال کاال به محل 7(WBهای کاميون )ارتفاع، عرض، طول و تعداد چرخ
 های عريضيهايي که خيابانشود. برای انتقال بار به مكانانجام مي WB-67بوسيله  معموالًمراکز خريد و پاساژهای بزرگ 

های متوسط توان از کاميونتوانند به راحتي دور بزنند مينمي WB-67های کم است و کاميون موردنظررد، حجم بار ندا
 دهد.ها را نشان ميبندی آشتو برای کاميونتقسيم 150-7 شكل استفاده کرد. WB-40مانند 

 

                                                                                                                                                                      
1- American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
7- wheel base 
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 ها بر حسب فوتبندی آشتو، اندازهها بر اساس دستهنوع و ابعاد کامیون -350-7 شکل

 

 پاريس: (6
ها کاميونمترمربع در تمام ساعات روز حق توزيع بار دارند.  13ها با سطح اشغال شده کمتر از در شهر پاريس کاميون

ها با سطح حق توزيع کاال ندارند و کاميون 10:69الي  13:69مترمربع فقط بين ساعات  70تا  13با سطح اشغال شده بين 
 حق توزيع بار در سطح شهر را دارند. 70:99الي  10:69و  0:69الي  99:99مترمربع فقط بين ساعات  70اشغال شده بيشتر از 

 يليحمل بار توسط سيستم ناوگان ر 

شود و از مد ای نميهای پيشين در برخي از شهرهای جهان، حمل کاال درون شهر فقط محدود به مد جادهطبق گفته
اين روش  هایشود. مزيتشود. در اين سيستم از شبكه ريلي موجود در شهر استفاده مياستفاده مي شهرهاريلي هم در اين 

های ست زيرا در اکثر شهرها دغدغه مهندسان ترافيك کاهش حجمها در شهر اکاهش حجم ترافيك ناشي از کاميون
کاهش  توانيمهای موجود در برای حمل کاال، موجود در شهر است. با جايگزين کردن قطارهای شهری با کاميون

ا وتوان به کاهش آلودگي ههای اين سياست ميای در حجم وسايل نقليه در سطح شهر داشت. از ديگر ويژگيتوجهقابل
 .[37]د اشاره کر و کاهش مصرف سوخت

شهرهای زيادی در اين زمينه  7، مترو و قطار سبك شهری1توان از تراموابرای استفاده از مد ريلي در حمل بار شهری مي
به  انتويماين شهرها  ازجملهاند، ريلي سوق داده ونقلحملاند و باربری کاالی خود را به سوی سيستم فعاليت کرده

بررسي  شهرهادر سوئيس و پاريس در فرانسه اشاره کرد. که در ادامه اين  5در هلند، زوريخ 0در آلمان، آمستردام 6درسدن
 شود:مي

 

 

 

                                                                                                                                                                      
1- Tram 

7- Light Rail Systems 

6- Dresden 
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 شهر درسدن در آلمان: (1
 1های موفق در استفاده از ريل برای جابجايي بار شهری است. کارفرمای اين پروژه، شرکت فولكس واگنيكي از نمونه 

کيلومتر فاصله  0سازی در هسته تاريخي شهر قرار دارد و از صنايع صنعتي شهر درسدن حدود است، اين کارخانه اتومبيل
 155-7 كلش ميم گرفت که از سيستم ريلي موجود در شهر استفاده کند.قطعات اوليه خود تص تأميندارد. اين شرکت برای 

 نمايي از سيستم ريلي برای حمل بار اين شهر است.
 

 
 استفاده از سیستم ریلی برای حمل بار صنعتی در شهر درسدن، آلمان -355-7 شکل

 توان به موارد زير اشاره کرد:از داليل استفاده از اين پروژه مي
 سيستم ريلي کارآمد اين شهر که اکثر نقاط شهر را پوشش داده است. -

 مفيد باشد. زيستتواند برای محيطای ميجاده جایبهقرار داشتن کارخانه در شهر که استفاده از سيستم ريلي  -

 قرار داشتن کارخانه و منطقه صنعتي در مسير ريل شهری. -

 انتقال بدون وقفه کاال از منطقه صنعتي به کارخانه. -

 شهر آمستردام در هلند: (7
در آمستردام با هدف کلي کاهش آلودگي هوا، آلودگي صوتي محيط و کاهش ترافيك در  7پروژه حمل بار با تراموا

های شهری )کاهش درصدی تعداد کاميون 59اجرا شد. هدف اين پروژه کاهش  6توسط شرکت سيتي کارگو 7990 سال
های درصدی آلودگي هوا بود. کاالهای حمل شده توسط تراموا داخل ون 79کاميون( و کاهش  75999کاميون به  5999از 

تراموای باری  153-7 شكل شود.اين پروژه استفاده مي ون الكتريكي در 099تراموا و  59حدود  .شودتخليه مي 0الكتريكي
تواند بار حمل کند. اين تراموا بين کاميون مي 0هر تراموای استفاده شده در حدود  دهد.شهر آمستردام را نشان مي

 .[38] دهدشب کار انتقال بار را انجام مي 11صبح تا  0های ساعت
 

                                                                                                                                                                      
1- Volkswagen 
7- Cargo Tram 
6-CityCargo 
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 تراموای باری در آمستردام -356-7 شکل

 شهر زوريخ در سوئيس: (6
شد. و مرسوالت پستي توسط تراموا انتقال داده مي يفروش خواروبارکاالهايي مانند وسايل  1033در شهر زوريخ تا سال 

انتقال بار توسط تراموا را با سياستي جديد از سر گرفت. عالوه بر بارهای نامبرده،  1پروژه زوريخ کارگو ترام 7996در سال 
هر در کنار ايستگاه تراموا نقطه از ش 0ها در شود. زبالهتن زباله شهری نيز استفاده مي 095از تراموا برای انتقال ساالنه حدود 

 كلش . دردهنديمهای دفع زباله انتقال ها به محلها را روزانه از اين ايستگاهگيرند و ترامواهای مخصوص، زبالهقرار مي
 شود.نحوه انتقال کاال توسط تراموا را مشاهده مي 7-150

 :[39] توان به موارد زير اشاره کردمي 7990همچنين از نتايج مثبت اين پروژه در سال 
 تن زباله  095انتقال  -

 ها ای کاميونکيلومتر سفر جاده 5،979کاهش  -

 اکسيد توليد شده توسط خودروها کيلوگرم گاز کربن دی 0،011کاهش  -

 ليتر گازوئيل 60،599کاهش مصرف  -
 

 
 های شهری توسط ترامواانتقال زباله -357-7 شکل
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 شهر پاريس در فرانسه: (0
برای توزيع کاال  7زيستاز سيستم ريلي و خودروهای مناسب محيط 7990در سال  1ای مونوپريكسزنجيرهفروشگاه 

ها در اميونشدند. اين کها برای انتقال کاال استفاده ميفروشگاه استفاده کرد. قبل از اجرای اين پروژه کاميون 09خود بين 
 ازجملهای ها به خاطر کار در شب بايد دارای استانداردهای ويژهميونکردند. اين کاشب اقدام به توزيع بار در سطح شهر مي

توسط  های موفق برای انتقال باربودن و استفاده از سوخت گاز طبيعي بودند. استفاده از اين پروژه يكي از طرح صدا کم
 :[40] توان به موارد زير اشاره کردريل شهری است، از نتايج اين مثبت اين طرح مي

 کاميون 19،999جايگزيني ساالنه حدود  -

 ليتر سوخت در سال 09،999کاهش مصرف  -

 کاهش آلودگي هوا -

 کاهش ترافيك، آلودگي هوا و آلودگي صوتي -

 شود:شهر درسدن، آمستردام، زوريخ و پاريس پرداخته مي 0به مقايسه حمل بار ريلي شهر در  09-7جدول در 
 

 درسدن، آمستردام، زوریخ و پاریس یشهرهامقایسه حمل بار ریلی در  -44-7جدول 

 پاريس زوريخ آمستردام درسدن واحد مورد
 69 15تا  6 10 5 کيلومتر مسيرطول 

 10 15 69 39 تن ظرفيت

 179،999 030 0،699 699،999 تن در سال ظرفيت ساالنه 

 فروشيلوازم خرده زباله شهری فروشيلوازم خرده قطعات اتومبيل - نوع کاال
 

برای توليد  ازموردنيدر مقايسه ظرفيت تراموای شهرها بيشترين ظرفيت مربوط به شهر درسدن است زيرا کاالهای اوليه 
تن قرار دارد زيرا زباله شهری چگالي کمتر و  15خودرو دارای وزن زيادی هستند و در سوی ديگر شهر زوريخ با ظرفيت 

 دارد.حجم بيشتری در مقايسه با کاالهای اوليه خودرو 

 ناوگان حمل بار غيرموتوری 
شود. در اين نوع از وسايل حمل بار غيرموتوری محسوب مي ازجملهچرخه باری، گاری دستي و ... دوچرخه باری، سه

ه شود. در ابتدا از اين وسايل برای حمل نامه، نان و شير استفادمي تأمينوسايل حمل بار، نيروی محرکه توسط نيروی انساني 
 توان به موارد زير اشاره کرد:شد، اين وسايل حمل بار امروزه کاربردهای مختلفي پيدا کرده است که ميمي

 تحويل کاال در مناطق پر ترافيك -

 پرازدحام  یهاراه ادهيپفروشي در دست -

 و انبارهای بزرگ هاوسايل حمل بار در فرودگاه -

 رساني دارد.(ناوگان دوچرخه مخصوص نامه 66،999)اداره پست انگلستان حدود  يرساننامه -

 درصد دوچرخه باری آمستردام مخصوص حمل کودکان است.( 09حمل کودکان ) -

 شود.هايي از ناوگان حمل غيرموتوری بار مشاهده مينمونه 159-7 شكل در
 

                                                                                                                                                                      
1-Monoprix 
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 از ناوگان حمل غیرموتوری بار ییهانمونه -359-7 شکل

 ناوگان حمل بار آبي 
در شهرهايي رايج است که يا های حمل کاال در شهر است. اين مد از حمل کاال حمل کاال با مد آّبي يكي از روش
کند که عمق آن در حدی است که قايق يا کشتي بتواند در آن حرکت ای عبور ميساحلي است و يا از ميان شهر رودخانه

 گردد:کننده از اين مد شهرهای زير انتخاب ميکند. از ميان شهرهای استفاده

 اوترخت: (1
ها و ها است. موقعيت رستورانها و رستورانشاپی کافيقايق باربر در شهر اوترخت هلند مخصوص باربری برا

ها استفاده ها در اين شهر طوری است که در امتداد کانال قرار دارند و بهترين وسيله برای رساندن بار به اين مكانشاپکافي
تند، يك ها دو موتوره هسيقها دسترسي مستقيم به کانال دارند. اين قاشاپها و کافياز اين کانال است، زيرا اين رستوران

برای مواقع اضطراری تعبيه شده است. صاحبان اين  هاآنموتور برقي برای مواقع معمولي و يك موتور ديزلي اضطراری در 
يری کاهش گچشم طوربههای سبك باربر فروشان شهر است. با انجام دادن اين پروژه سفرهای کاميونها بيشتر عمدهقايق

 کنيد.در نمايي از تخليه بار توسط يك قايق در امتداد کانال را مشاهده مي پيدا کرده است.
 

 
 هلند ،استفاده از قایق برای باربری در کانال -354-7 شکل

 پرتلند: (7
در شهر پرتلند قرار دارد، رودخانه کلمبيا پرتلند را به قسمت شمال غربي  7و ويالميت 1محل تالقي دو رودخانه کلمبيا

دهد که ها اجازه ميها و قايقمتر دارند و به کشتي17ها عمقي در حدود کند. اين رودخانهاياالت متحده آمريكا متصل مي
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7-Willamette 
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ات کشاورزی، چوب و فلزات را به عهده ها حمل توليدها و قايقونقل کاال بپردازند. اين کشتيدر اين مناطق به کار حمل
کيلومتر در امتداد رودخانه کلمبيا قرار دارد. در  605کيلومتر در امتداد رودخانه ويالميت و  79دارند. بندر پرتلند حدود 

 کند. شود که رودخانه ويالميت از اين محل عبور ميمرکز شهر پرتلند مالحظه مي
های موجود پايانه 131-7 شكلو  139-7 شكلای مخصوص بار وجود دارد، طبق هدر هسته مرکزی شهر پرتلند پايانه

ردازد. با انتقال بارهای حجيم و کم حجم پهای آبي شهر در تعامل است و به تبادل کاال ميدر مرکز شهر با ديگر پايانه
ها های ورودی به هوای شهر توسط کاميونمقدار آالينده متعاقباًشود و جويي ميتوسط مد آبي در مصرف سوخت صرفه

ای و ريلي در اين شهر آبي جاده یمدهاای از مشهود است. زنجيره کامالًيابد. ترکيب بين مدی در اين نقشه کاهش مي
 هاینمايي از محل تالقي دو رودخانه کلمبيا و والميت و پايانه 137-7 شكل آيد. درمي حساببهوفقي در حمل کاال نمونه م

 شود.موجود در اين منطقه مشاهده مي
 

 
 هسته مرکزی شهر پرتلند -364-7 شکل

 

 
 های کلمبیا و ویالمیتهای باری موجود در امتداد رودخانهپایانه -363-7 شکل
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 پورتلند در محل تالقی رودخانه کلومبیا و والمیتنمای از باالی شهر  -367-7 شکل

 پاريس: (6
ترين رودخانه فرانسه است که در شمال غربي فرانسه در جريان است و از ميان شهر پاريس عبور پرآب 1رودخانه سن

 لشك شود.دخانه استفاده ميرو اين ازخودروهای کشاورزی(  معموالًکند. در داخل شهر پاريس جهت حمل آبي کاال )مي
 .[41] دهداست را نمايش مي 7911در داخل رودخانه سن را که مربوط به سال  نرهايکانتنمايي از حمل  7-136

 

 
 پاریس ،آبی کاال در رودخانه سن نمایی از حمل -361-7 شکل

 

ای بخاطر دسترسي و سرعت باالی کاال در شهر، سيستم حمل بار جاده حملدر يك مقايسه کلي در مورد انواع مدهای 
رسند. کاالهايي مانند مواد فاسدشدني ممكن است هزينه حمل به مقصد مي ترعيسررود که آن برای کاالهايي بكار مي

تر است. در مقابل کاالهايي وجود دارد که حجم بااليي دارند و اگر با ولي زمان برای صاحبان کاال مهم بااليي داشته باشد
حمل بار را مشاهده  یمدهامقايسه کلي  01-7 جدولنيست. در  صرفهبهمقرون  هاآنکاميون حمل شوند هزينه حمل 

 طورمانهباری غيرموتوری نامي از آن نياورده شده است، زيرا  وسايل نقليهشود. در اين جدول به خاطر ماهيت متفاوت مي
 .شوداستفاده مي هاآنند که برای حمل نان، شير و ... از که ذکر شد اين نوع وسايل فقط کاربردهای خاصي دار
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 ونقلمقایسه مدهای حمل -43-7 جدول
 آبي ريلي کاميون يونقلحملمد 

 هزينه حمل پايين      هزينه حمل باال  مالک ارزيابي

 پايين سرعت و اطمينان  سرعت و اطمينان باال

در آخر زنجيره حمل بار قرار  معموالً مثال
 دارد

 وابسته به نوع کاال است
نسبت به کاميون برای مسافت 

 شودتر استفاده ميطوالني

برای لوازم وزن باال و کم 
 ارزش

و لوازم  ريتحرلوازم، يفاسدشدنغذای 
 الكتريكي

لوازم مكانيكي سنگين، خشكبار 
 و حبوبات

شيميايي و ، مواد سنگزغال
 خشكبار

 خدمات ارایهبررسی تسهیالت در نظر گرفته شده برای  -7-9-7

ولت انجام کنند تا انتقال بار به سهتا مقصد که به موازات هم عمل مي مبدأهای مختلف در سيستم انتقال بار از به قسمت
ود که بر شها و تجهيزات، امكاناتي اطالق ميشامل مكان طورکليبهشود. تسهيالت شود تسهيالت حمل بار گفته مي

 و مقصد مربوط است. مبدأهای مرتبط با انتقال کاال بين فعاليت
 .شودهای مرتبط با تسهيالت حمل بار پرداخته ميدر ادامه به تعريف برخي مفاهيم و مكان

های مرتبط با جريان و تبديل کاالها از مرحله ماده خام )استخراج( تا تحويل به مشتمل بر تمام فعاليت :1تأمينزنجيره 
 اطالعاتي مرتبط با آنهاست. هایجرياننهايي و نيز  کنندهمصرف

 سيستم عرضه کاال هستند. سرچشمهاوليه که  یهاکنندهنيتأمباالدست: مشتمل بر  تأمينزنجيره 
 کنندهتأمينشود و به باالدست انجام مي کنندهتأمينهايي که بر روی خروجي لي: تمام پردازشداخ تأمينزنجيره 

 شود.داخلي گفته مي تأمينشود، زنجيره دست انتقال داده ميپايين
نهايي  ندگانکنمصرفدست: اين بخش شامل تمام فرآيندهای درگير در توزيع و تحويل کاال به پايين تأمينزنجيره 

 است.

به  ماًيمستقفروشان يا برخي مواقع به خرده هاآنشود که از هايي اطالق مي: اين نوع از تسهيالت به مكان7مراکز پخش
شود. به دليل عرضه گسترده و انبوه کاال از يك نقطه به نقاط مختلف در سطح شهر، استان و يا کنندگان، پخش ميمصرف

 شود.کشور به اين نوع از تسهيالت مراکز عرضه کاال گفته مي
شود که در مي زونقل کاال شامل اجزای کوچكتری نيعالوه بر تعاريف کلي ذکر شده در باال، تسهيالت مرتبط با حمل

های جديد امروز که ارسال و دريافت وسيع کاال در مثال برای ساختمان طوربهشود:ادامه به بررسي اين موارد پرداخته مي
شود، افتد سكوهای مخصوص باراندازی و باالبرهای مخصوص انتقال بار به طبقات مختلف احداث مياتفاق مي هاآن

ها ه خيابانشود کسنتي و بدون تسهيالت و تجهيزات خاص باعث مي صورتبه شهریروندهمچنين برخي مواقع تخليه بار 
شود مسدود شود و ترافيك شهری افزايش يابد. وجود نداشتن سكوی بارانداز و باالبر مناسب و در داخل ساختمان باعث مي

 که زمان تخليه زيادتر شود.
ته شود، مساله محل پارک کاميون است. زيرا عدم وجود فضای کافي از ديگر عواملي که بايد در تخليه بار در نظر گرف

بودن  عرضکممشهود است  130-7 شكل که در طورهمانشود. مي خودروهابرای توقف کاميون باعث انسداد مسير ديگر 
 .[42] باعث شده که برای دور زدن فضای مناسبي وجود نداشته باشد معابر
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 ای شهریهو دور زدن در خیابان یاهیحاشعدم وجود تسهیالت مناسب برای پارک  -360-7 شکل

 

ه متخصصان و قابل اطمينان، باعث شده است ک باراز سوی ديگر پيشرفت علم و نياز روزافزون بشر به سيستم حمل پايدار 
توان به اين های تطبيقي صورت گرفته ميساير علوم مانند کامپيوتر برای ارتقای وضعيت اين امر تالش کنند. در بررسي

های هوشمند در ساير کشورهای جهان بيشتر اهميت پيدا و تكنولوژی نتيجه رسيد که همه روزه موضوع تنوع تسهيالت
توان قرار دارد. از اين تجهيزات مي 1ونقل هوشمندهای موجود در حمل بار بيشتر در حوزه سيستم حملکند. تكنولوژیمي

ها و وژیکرد. از تكنول و مرور بار و رديابي محل لحظه به لحظه بار استفاده عبورگذاری خدمات بار، کنترل برای قيمت
 ابيتيوقعمها، سامانه توان به سيستم پيام متغير، سيستم هوشمند اعالم وضعيت راهتسهيالت موجود برای حمل بار مي

 راه ارتباطات جهاني سيستم ، )(0RFIDراديويي امواج ، شناسايي(GPRS) 6راديويي امواج بسته ، سرويس(GPS)7جهان
افزارهايي بر ها و استفاده از نرمهای نظارت راهدوربين (AVL) 3متحرک رديابي اتوماتيك سيستم،   (UMTS)5موبايل دور

 اشاره کرد. 0جهاني ابيتيموقعمبنای سامانه 
تا مقصد(  مبدأتوان خودروهای باری موجود را در کل مسير )از مي RFIDهای دارای سيستم با استفاده از دستگاه

 GPRSو GPS های رود. با استفاده از سيستمر رديابي بارهايي که ارزش بااليي دارند بكار ميرديابي کرد. اين سيستم د
های توان موقعيت مكاني هر نوع کااليي را در کل مسير رديابي کرد. يكي از مزايای اين سيستم، استفاده کردن از دادهمي

 AVLدستگاه  ها است.های اين نوع دستگاهزمان از خروجي-نمودار موقعيت کاال کهینحوبهای است، ماهواره
دهد، شود و موقعيت لحظه به لحظه وسيله نقليه را نشان ميکه بر روی خودرو نصب مي GPSافزاری است مبتني بر سخت
ستفاده ا معموالًو ماهواره نمايش داده شده است.  وسيله نقليهای از اين دستگاه و نحوه ارتباط بين نمونه 135-7 شكلکه در 

 يد.به سوددهي رس توان در دراز مدتهزينه مي-از اين نوع تكنولوژی دارای هزينه اوليه بااليي است ولي با محاسبه سود
 

                                                                                                                                                                      
1- Intelligent Transportation System (ITS) 
7- Global Positioning System 
6- General Packet Radio Service 
0- Radio-frequency identification 
5- Universal Mobile Telecommunications System 
3- Automatic Vehicle Location 

0- GIS Base 
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 و نحوه ارتباط بین کامیون، ماهواره و رایانه AVLای از دستگاه نمونه -365-7 شکل

 

 مختلف جهان بررسي شده است: یشهرهادر ادامه تسهيالت و تجهيزات موجود در 

 بارسلونا: (1
دن توان به مجهز کرتسهيالتي که در اين شهر برای ارتقای وضعيت حمل بار بكار گرفته شده است مي ازجمله

 های شهری باربر به لوازم کاهنده صدا اشاره کرد.کاميون
های بكار گرفته شده در اين شهر، توزيع بار در شب است، بخاطر آرام بودن فضای شهر در شب يكي از سياست

اقل آلودگي صوتي ممكن را داشته باشند تا اين آلودگي صوتي آرامش ساکنان شهر را مختل نكند. ها بايد حدکاميون
راستا رانندگان  است. در اين موردنظربيشتر آلودگي صوتي توليد شده مربوط به راننده و نحوه انتقال بار از کاميون به محل 

ه صدا شود کانتقال بار از کاميون به انبارها سعي مي های و کاالبرهای موجود برایدستيشوند و چرخسازی ميفرهنگ
مالحظه  133-7 شكل کننده حمل و پخش کاال در شب برای شهر بارسلونا درتوليد نكند. تسهيالت و تجهيزات تسهيل

 شود.مي
 

 
 تسهیالت و تجهیزات جابجایی کاال در شب، بارسلونا، اسپانیا -366-7 شکل

 لندن: (7
تر بودن مرکز شهر لندن در برخي از ساعات روز، منطقه طرح ترافيك در روزهای دوشنبه تا جمعه بين به دليل شلوغ

 0شد. خودروهای باری برای ورود به اين منطقه در ساعات مذکور بايد مبلغ عصر در اين شهر اجرا  3صبح تا  0ساعات 
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 های اين منطقه نصبهايي در ورودیبه اين منطقه دوربين واردشدههای يورو پرداخت کنند. برای کنترل ورود کاميون
ل شهر خودروها در داخ کند. برای کنترلاتوماتيك جريمه مي صورتبهشده است. اين تجهيزات وسايل نقليه متخلف را 

 130-7 شكل شناور در سطح شهر در جريان هستند. در صورتبهاند خودروهايي که قبل از ساعات مذکور وارد منطقه شده
 .[41]شود هده ميها و خودروها مشاربينای از اين دونمونه

 

 
 بکار رفته در محدوده طرح ترافیک برای خودروهای باری و غیرباری و اتومبیل شناور، لندن، انگلستان یهانیدورب -367-7 شکل

 شهرهای آلمان: (6
در  7911ساعته در آلمان اجرا شد و تا سال  70ها توسط دستگاه خودکار بندی و ارسال نامهپروژه بسته 7991در سال 

های وشتر از ديگر رها با اين سيستم يك يورو ارزانايستگاه اتوماتيك در آلمان نصب شد. هزينه ارسال نامه 7599حدود 
ت پستي ديگر نيازی به مراجعه حضوری در ساعات اداری به اداره پست ارسال است. در اين نوع ارسال کاال و مرسوال

روز هفته مرسوالت پستي افراد را  0ساعته و  70 صورتبهالكترونيكي مستقر در سطح شهر  هایايستگاهوجود نداشت، 
ريكي اشاره های الكتکاميونتوان به استفاده از های انجام شده در اين پروژه مي. از ديگر نوآوریکننديمبندی جمع و بسته

موجود در شهرهای  هایايستگاهای از نمونه 139-7 شكل شوند. درکرد که ديگر باعث آلودگي هوا در سطح شهر نمي
 شود.آلمان و همچنين کاميون با سوخت الكتريكي برای انتقال اين مرسوالت پستي مشاهده مي

 

 
 ، آلمانDHLشرکت  ،رسانالکتریکی نامه یخودروهامرسوله و  یکاالهابندی ایستگاه اتوماتیک بسته -369-7 شکل
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 قوانین و مقررات حمل باربررسی  -7-9-1

ارای قوانين بار د حملايمني و تراکم ترافيكي دارای مشكالتي هستند برای  ازنظرکه  ييشهرهادر  شهریدرونبار  حمل
رافيكي محيطي و تای هستند. بسياری از شهرهای پيشرفته و در حال توسعه در حوزه بار شهری با مشكالت زيستويژه

نتقال بار و کم بودن در ا تأخيرو فروشندگان بسياری از  مؤسسات. با افزايش ترافيك شهری افراد، وسايل نقليه روبرو هستند
همواره با وضع و اجرای قوانين و مقررات  ربطیذبرند. مهندسان ترافيك و مسئوالن به مقصد رنج مي مبدأدسترسي از 

ريت دسترسي و کاهش پيامدهای مربوطه برای وسايل مدي منظوربهای به دنبال حل معضل هستند. قوانين و مقررات ويژه
هدف نهايي اين قوانين و مقررات داشتن حمل بار ايمن و کارا برای کاربران  کهطوریبهشود حمل بار تدوين و اجرا مي

گ نتوان به محدوديت زماني، وزني، سرعت، ظرفيت بار و مديريت پارکيقوانين موجود مي ازجملهدر حوزه حمل بار است. 
 بندی کرد:های زير دستهتوان در زيرگروهاشاره کرد. در حالت کلي قوانين و مقررات را مي

ي و بهبود دسترس منظوربهای برخوردار است مسيرهايي در شهرهايي که حمل بار از اهميت ويژه مجاز تردد: یرهايمس
 اختصاص يافته است. هاونيکامافزايش فضای پارک برای 

 های مشخصي ازترافيكي در زمان ازنظررود که مي به کار ييشهرهامحدوديت تردد ساعتي در  تردد:های مجاز زمان
 روز دارای مشكل هستند. و در اين ساعات مشخص ورود وسايل نقليه با محدوديت همراه استشبانه

کاالهای خاص و  مجوزهايي برای جابجايي معموالًبرای انتقال بار در حوزه شهری  صادر شده: یمجوزهاانواع 
 شود.کاالهايي که دارای ابعاد و وزن مشخصي هستند صادر مي

مختلف پرداخته  یشهرهادر ادامه ضمن توضيح جامع هرکدام از موارد ذکر شده به بررسي قوانين و مقررات در 
 شود.مي

 مسيرهای مجاز تردد -7-9-6-1

ی برخوردار است. يكي از ارکان اساسي در رشد اقتصادی شهرهای جابجايي کاال در حوزه شهری از اهميت ويژه
پيشرفته و در حال توسعه جابجايي بهينه و کارای بار است. وضع قوانين و مقررات در راستای تعيين مسيرهای مجاز تردد در 

ها و وسايل نقليه حمل بار در ساعات کردن دسترسي کاميون شود. دسته اول محدودحالت کلي به دو دسته تقسيم مي
ص وسايل ای که ممكن است فقط مختروز به مناطق مرکزی و پرترافيك و دسته دوم اختصاص مسير ويژهمشخصي از شبانه

و وسايل  تکنترل دسترسي به اين مناطق از تجهيزا منظوربهسواری و .... مشترک باشد.  وسايل نقليهباری باشد و يا با 
کرد.  توان به اخذ عوارض و مديريت دسترسي اشارههای کنترلي مياين سياست ازجملهکنترلي متنوعي استفاده شده است. 

رخي شود. بمي استفادهای های خاص از عاليم و تجهيزات سادههای کنترل دسترسي به محلبرای اجرای سياست معموالً
شوند های ثبت پالک خودرو کنترل ميتوسط دوربين معموالًی محدوديت هستند که ورود وسايل نقليه دارا ازنظرمناطقي 

شود. زماني سيستم اخذ عوارض کارا و بهينه است ها از وسايل نقليه باری عوارض اخذ ميو در نقاط ورودی به اين مكان
ديدی برای کاهش های جالكترونيكي و بدون موانع فيزيكي باشد. امروزه در شهرهای پيشرفته اروپايي سياست صورتبهکه 

اشاره کرد. منطقه هوای  1نمونه به منطقه هوای پاک عنوانبهها توان از اين سياستآلودگي هوا اتخاذ شده است که مي
به  را دارا نيستند اجازه ورود محيطيزيسته حداقل شرايط شود که خودروهای باری کپاک به مناطقي از شهر گفته مي

 شود.های اتخاذ شده در شهرهای مختلف پرداخته ميآن مناطق را ندارند. در ادامه به سياست
  

                                                                                                                                                                      
1-Low Emission Zone (LEZ) 
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 لندن:  (1
های لشود که بين ساهای انجام شده، تخمين زده ميبينيحمل بار نقش اساسي در اقتصاد شهر لندن دارد. طبق پيش

باری  وسايل نقليه. در شهر لندن برای [43] کنددرصد تقاضای خدمات باری افزايش پيدا مي17در حدود  7973ا ت 7993
بسياری از وسايل نقليه در کمربندی اين  130-7 شكلای در نظر گرفته شده است. طبق مسيرهای ويژه هاآنبر اساس وزن 

 يخوبهبهای بكار گرفته شده برای دور کردن وسايل نقليه از مرکز شهر دهد سياستکنند که نشان ميشهر حرکت مي
 نتيجه داده است.

 

 
 های مخصوص حمل بار در لندنحجم متوسط جریان روزانه برای راه -364-7 شکل

 بارسلونا:  (7
به اين قسمت از شهر  وسيله نقليه 19،999در هسته داخلي بارسلونا قرار دارد. روزانه در حدود  1منطقه تجاری مرسابارنا

فروشان در اين شود. اين قسمت از شهر محل اجتماع عمدهنمايي از اين منطقه مالحظه مي 109-7 شكل شود. دروارد مي
های اين منطقه قرار داده عوارضي در ورودی هایايستگاهبرای کنترل دسترسي به اين مناطق  7991شهر است که از سال 

 است.  شده
تقاطعات اصلي شهر در  ازجملهنقطه در شهر  099از راه: در حدود  6در استفاده ترکيبي 7پيام متغير یتابلوهااستفاده از 

کنند. با استفاده کند. بخاطر ترافيك زياد در تقاطعات از اين سياست استفاده ميمختلفي پيدا مي یکاربردهاساعات مختلف 
عات استفاده کنند. از اين تقاط تواننديمروز کدام گروه توانند تعيين کنند در ساعات مختلف شبانهپيام متغير مي یتابلوهااز 

 6ای دار تابلوهاهای مختلفي هستند. اين دارای حالت شود تابلوهای پيام متغيرمالحظه مي 101-7 شكل که در طورهمان
سايل ريزی شده است و برنامه آن در اختيار دارندگان وحالت متغير است که بر اساس وضعيت ترافيكي منطقه از قبل برنامه

 نقليه سنگين قرار داده شده است. اين سه حالت شامل وضعيت زير است:
 ممنوع مطلقاًپارک  -

                                                                                                                                                                      
1- Mercabarna 
7-Variable Message Sign 
6-Combined-use 
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 ه کاالپارک مخصوص تخلي -
 پارک برای عموم آزاد -

 

 
 نمایی از منطقه تجاری مرسابارنا، بارسلونا -374-7 شکل

 

 
 استفاده از تابلو پیام متغیر در شهر بارسلونا -373-7 شکل

 پاريس: (6
ت های مخصوصي برای تخليه بار در برخي تقاطعاشهر پاريس عالوه بر داشتن قوانين توزيع شبانه بار مسيرها و محل 

ني با استفاده از تجهيزات مخصوص باراندازی شود کاميومشاهده مي 107-7 شكل که در طورهماندر نظر گرفته است. 
 .[41]خود برای تخليه بار اقدام کرده است 
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 محل ویژه تخلیه بار در شهر پاریس -377-7 شکل

 اوترخت: (0
با طول  هادر اين منطقه از شهر کاميون کهطوریبهکه ذکر شد هسته مرکزی اين شهر ساختار تاريخي دارد،  طورهمان 

سمت های اتخاذ شده در قتوانند به توزيع بار بپردازند. يكي ديگر از سياستمتر فقط در ساعات مشخص مي 0کمتر از 
تن است. زيرا انبارهای زيرزميني تاريخي موجود در  7ش از تاريخي شهر ممنوعيت تردد خودروهای باری با بار محوری بي

شود در برخي از ساعات اوج توزيع بار مالحظه مي 106-7 شكل که در طورهمانشوند. های تاريخي تخريب ميقسمت
 گيرد و ساير خودروها حق ورود به اين منطقه را ندارند. ها قرار ميها فقط در اختيار کاميونخيابان

 

 
 تخلیه بار در اوترخت هلند منظوربهمسدود کردن یک مسیر  -371-7 شکل

 :1پراگ (5
 .استها دسترسي کاميون ازنظرپراگ پايتخت کشور جمهوری چك در داخل شهر خود دارای دو نوع محدوديت 

 تن در ساعات مشخص مگر با حكم از 5/6در مسيرهای داخل مرکز شهر: ممنوعيت ورود خودروها با وزن بيش از 
 طرف شهرداری

شود. محدوده آبي اين دو محدوده مشاهده مي 100-7 شكل تن در 3در مسيرهای مرکز شهر: خودروها با وزن بيش از 
 شهر است.مربوط به درون مرکز شهر و محدوده قرمز مربوط به مرکز 

 

                                                                                                                                                                      
1- Prague 
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 ها، پراگ، جمهوری چکمحدوده ممنوعیت برای کامیون -370-7 شکل

 شيكاگو: (3
 شهر شيكاگو سياست مسيرهای ويژه کاميون را با سه هدف زير اجرا کرد:

 حفظ مناطق مسكوني از ورود وسايل نقليه سنگين -
 بارها مخربها شهری از تحمل حفظ راه -
 های تجاریتوسعه شريان -

 .[44] شودهای مخصوص کاميون و ريل شهر شيكاگو مالحظه ميراه 105-7 شكل در
 

 
 های کامیون و ریل شهر شیکاگوراه -375-7 شکل
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  پرتلند: (0
ود های موجهای مخصوص حمل بار است. برخي از راهشهر پرتلند همانند ديگر شهرهای ايالت متحده آمريكا دارای راه

ر های موجود دتعدادی از پلهای کم ظرفيت از لحاظ بار، دارای محدوديت وزني هستند. در پرتلند به خاطر داشتن پل
های تني برای تريلرها هستند. يكي از دغدغه 63ها و محدوديت تني برای کاميون 5/77های باری دارای محدوديت مسير راه

شود در حالي های باری ظرفيت باال توليد مياساسي مسئوالن اين شهر اين موضوع است که با پيشرفت تكنولوژی کاميون
منطقه شهری پرتلند آورده شده  103-7 شكل . در[45] های خود را دارندهای موجود هنوز محدوديتاهکه تسهيالت و ر

 تر با جزئيات بيشتر در بخش ضميمه پيوست شده است.است و نقشه کامل
 

  
 ها در شهر پرتلند.... مخصوص کامیونکننده و های ایالتی، اصلی، پخشنقشه راه -376-7 شکل

 های مجاز ترددزمان -7-9-6-7

 شود برای تردد وسايل نقليه باریدر شهرهايي که مساله حمل بار شهری باعث بروز مشكالت در ترافيك شهری مي
شود. در هر شهر با توجه به فراخور مشكالت پديد آمده، روز اعمال ميهای تردد ساعتي در طول شبانهمحدوديت
قرار  موردبررسيها در شهرهای مختلف جهان يتشود. در ادامه اين نوع از محدودهای مشخصي تعيين ميمحدوديت

 گيرد:مي

 پاريس: (1

توان به کاهش های زير به اجرا درآمده است که از پيامدهای آن ميدر اين شهر با هدف افزايش ايمني راه سياست
 تصادف و افزايش ايمني اشاره کرد:

 وزيع بار دارند.مترمربع در تمام ساعات روز حق ت 13ها با سطح اشغال کمتر از کاميون -
 حق توزيع کاال ندارند. 10:69الي  13:69مترمربع فقط بين ساعات  70تا  13ها با سطح اشغال شده بين کاميون -

حق  70:99الي  10:69و  0:69الي  99:99مترمربع فقط بين ساعات  70ها با سطح اشغال شده بيشتر از کاميون -
 توزيع بار در سطح شهر را دارند.
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 لندن: (7

ست محدوديت تردد وسايل نقليه باری در سطح شهر در ساعات مشخص با هدف کاهش آلودگي صوتي و افزايش سيا 
تردد  های مربوط به زمانفروشان در اين شهر ممنوع است. سياستايمني انجام شده است همچنين توزيع شبانه بار به خرده

 :[41] شهری لندن، از قرار زير است یهاراهدر 

 90:99الي 71:99تن: در روزهای دوشنبه تا جمعه: 17ممنوعيت ورود وسايل باری بيش از  -

 جمعه 90:99شنبه تا  16:99تن: از  17ممنوعيت ورود وسايل باری بيش از  -
 90:99الي  10:99شنبه تا دوشنبه از  یروزهاتن: در  19ممنوعيت ورود وسايل باری بيش از  -

 90:99الي  16:99دوشنبه تا شنبه از  یروزهاتن: در  19ممنوعيت ورود وسايل باری بيش از  -

 بارسلونا: (6

بهبود وضعيت نابسامان حمل بار شروع شد. قبل از انجام اين طرح  منظوربهپروژه بار بارسلونا توسط شهرداری اين شهر 
نين شد همچها از حالت مطلوب دورتر ميضا، وضع راهکه با افزايش تقا کردنديمخودروهای شخصي اقدام به پخش بار 

ای برای تخليه و بارگيری بار بود که در پروژه بار تدابيری برای اين مشكل يكي ديگر از مشكالت اين شهر پارک حاشيه
 توان به موارد زير اشاره کرد:مي مؤثرهای زمان تخليه منظور شد. از سياست

(حداکثر زمان توقف  79:99)در برخي مواقع  10:99الي  99:99ده تقاطعات در ساعات برای وسايل نقليه باری در محدو
 دقيقه است. 69برای بارگيری و باراندازی 

د. بر کنشود که راننده بر روی شيشه جلو خودرو نصب ميای استفاده ميهای ويژهبرای اجرای اين طرح از برچسب
ه راننده فقط در اين ساعات حق تخليه بار در محدوده شهری را دارد. روی اين برچسب زمان مشخصي تعيين شده است ک

 های تعيين کننده زمان تخليه آورده شده است.ای از اين برچسبنمونه 100-7 شكل در
 

 
 برچسب تعیین کننده زمان مجاز برای تخلیه بار، بارسلونا، اسپانیا -377-7 شکل

 

توان به توزيع بار در شب اشاره کرد. طبق اين سياست خودروهای های کنترل زمان تردد در بارسلونا مييگر سياستاز د
دايي که از کاميون مثال ميزان ص طوربهکنند بايد استانداردهای بخصوصي داشته باشند. باری که اقدام به توزيع شبانه بار مي

 است. 70:99الي  76:99ص باشد. در بارسلونا زمان تخليه بار شبانه بين ساعات يابد بايد کمتر از يك حد مشخانتشار مي

 آمستردام: (0

شود. تراموای مخصوص بار شهری در که ذکر شد از تراموای شهری در آمستردام برای حمل بار استفاده مي طورهمان
دهد. سياست ديگری در کشور هلند اتخاذ شده است که انجام مي 76:99الي  90:99آمستردام فعاليت خود را بين ساعات 
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ها برای کاهش آلودگي شوند. اهداف اين سياستيدرصد از شهرهای هلند مشمول اين سياست م 56تر است. خيلي کلي
اقدام به توزيع بار برای  11:99الي  93:99محيطي است. قبل اجرای اين پروژه بيشتر خودروها بين ساعات زيست
ه شد. در اجرای اين پروژافزايش آلودگي صوتي و ترافيك شهری مي باعثکردند. که فروشان در سطح شهر ميخرده

روز و هم از وزني، ابعاد خودرو و زمان توزيع بار اجرا شد. برای زمان توزيع بار هم از لحاظ ساعات شبانههای محدوديت
يزيكي استفاده شده در هلند نشان داده شده و موانع ف تابلوها 109-7 شكل هايي اعمال شد. درلحاظ روز هفته محدوديت

 .[46] است
 

 
 های اجرا شده برای تخلیه بار در هلندسیاست -379-7 شکل

 : 1پراگ (5

شهر اقدام به اعمال پراگ و ديگر شهرهای پيشرفته در جمهوری چك با هدف بهبود وضع ترافيكي سطح 
 ها در ادامه آورده شده است:های زماني کرد. اين محدوديتمحدوديت
تن در روزهای کاری از ساعت  605های هسته مرکز شهر: ممنوعيت ورود خودروها با وزن بيش از در خيابان -

 )مگر با مجوزهای مربوطه( 19:99الي  99:99
 تن در تمامي ساعات 3از در مسيرهای مرکز شهر: خودروها با وزن بيش  -

طي نيز محيهای زيستآلودگي متعاقباًتوان به کاهش ترافيك شهری اشاره کرد که ها مياز نتايج اين اعمال قانون
 کاهش يافت.

 
 

                                                                                                                                                                      
1- Prague 
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 :1بوداپست (3

حمل شده در محدوده شهری است  یبارهادرصد  69دهنده اين است که از شهر بوداپست نشان آمدهدستبهآمارهای 
های اوج در مناطق مختلف شهر بوداپست ترافيك زياد در زمان به دليلشود. صد کاالها در ساعات اداری جابجا ميدر 09و 

ار و ساخت خودروهاهای متفاوتي اعمال شده است. مناطق شهری بوداپست بر اساس وزن های مختلف، محدوديتدر ساعت
های اعمال شده در مناطق مختلف در محدوديت 100-7 شكل اند. درهای زماني خاصي را اعمال کردهشهری، محدوديت

 دهد. ساعات مختلف را نشان مي
 

 

 
 اعمال شده برای وسایل حمل بار در بوداپستهای زمانی و مکانی محدودیت -374-7 شکل

 منطقه تورنتو و هميلتون: (0

افزايش ايمني در هنگام انتقال کاال اختصاص داده شده است.  منظوربهها در منطقه هميلتون هايي مخصوص کاميونراه
يشتر ها بي هستند. اين راهها و قوانين متفاوتروز و ايام مختلف هفته دارای محدوديتها در ساعات مختلف شبانهاين راه

د که ذکر ش طورهمانکنند ايجاد شده است. هايي که آلودگي صوتي ايجاد ميمجاز و کاميون ازحدشيببرای بارهای 
 07-7 جدولشود. در مختلف جهان با اهداف متفاوتي وضع و اجرا مي یشهرهاهای محدوديت زمان دسترسي در سياست

 بندی شده است.اين اهداف جمع
 

 های محدودیت زمان دسترسیبندی شهرهای بررسی شده با هدف سیاستجمع -47-7 جدول
 هدف شهر

 ايمني افزايش پاريس
 ايمني افزايش و صوتي آلودگي کاهش لندن

 بار، کاهش آلودگي صوتي و ترافيك شهری حمل نابسامان وضعيت بهبود بارسلونا
 محيطيکاهش آلودگي زيست آمستردام

 کاهش ترافيك شهری پراگ
 کاهش ترافيك شهری بوداپست

 صوتي آلودگي کاهش منطقه تورنتو و هميلتون

                                                                                                                                                                      
1- Budapest 
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 انواع مجوزهای صادر شده -7-9-6-6

شود ولي با توجه وجود داشتن شهری صادر ميهای برونمجوزهای صادر شده برای حمل کاال در راه معموالً
های شهری، برای جابجايي کاالهای شهری نيز گاهي مجبور به صدور قوانين خاصي هستيم. های متعدد در راهمحدوديت

از، مج ازحدشيبشدني، حمل کاال با ابعاد و وزن اکثر مجوزهای صادر شده مربوط به جابجايي کاالهای خاص و فاسد
برند قوانين جديدی برای کاهش محيطي هستند. امروزه در شهرهای پرجمعيت که از آلودگي هوا رنج ميمجوزهای زيست

آلودگي هوا تصويب شده است. طبق اين قوانين خودروهايي که دارای استانداردهای خاصي نيستند حق ورود به مراکز 
ادر شده دارای محدوديت زماني خاصي هستند که پس از مدت زمان های پرترافيك را ندارند. مجوزهای صشهر و مكان

 کرد: بندیدستههای زير توان مجوزها را به گروهيابند. در حالت کلي ميمعيني انقضا مي
 مجوز حمل بار خاص -

 مجاز که درصورت بروز خسارت به عهده مسئول بار است ازحدبيشمجوز بار با ابعاد و وزن  -

 هستند تریبزرگدوبل که دارای طول و ابعاد  مجوز برای تريلرهای -

 مجوز برای عدم آلوده کرده هوا -

 شود:در ادامه به بررسي اين مجوزها در شهرهای مختلف جهان پرداخته مي

 اوترخت: (1

به اجرا در آمد که از بندهای اين طرح که در مرکز تاريخي شهر اوترخت به  7990سياست منطقه هوای پاک در سال 
 توان به موارد زير اشاره کرد:درآمده مياجرا 

 ندارد. محيطيزيست ازنظرتن در اين مناطق محدوديتي  5/6ورود وسايل نقليه زير  -
 پذير است:با شرايط زير امكان 5/6ورود وسايل نقليه باالی  -
 سال 9و تاريخ توليد کمتر از  6خودروهای ديزلي مطابق با استاندارد يورو  -

 و باالتر 0ارد يورو يا مطابق با استاند -

حق ورود به اين منطقه را دارند. خودروهای متخلف   0Euroفقط خودروهای مطابق با استاندارد  7916ولي پس از سال 
 يورو است. 139شوند که جريمه آن های نظارتي کنترل ميتوسط دوربين

 لندن: (7
در روزهای دوشنبه الي  19:99الي  90:99ساعات  ای از شهر درتمام خودروها )باری و غير باری( هنگام ورود به منطقه

پوند افزايش پيدا  9اين مقدار به  7995کردند. که در سال پوند پرداخت مي 5جمعه که پر ازدحام است بايد مبلغ حدود 
سيستم در  اهآنکرد. برای دريافت مجوز ورود به اين منطقه بايد صاحبان خودروها مبلغي را پرداخت کنند تا شماره پالک 

 کنند.های کنترلي، خودروهايي که شماره پالکشان در سيستم ثبت نشده را جريمه ميثبت شود. در ساعات ذکر شده دوربين

 هلند: (6

 توان به موارد زير اشاره کرد:از مجوزهای صادر شده برای توزيع بار در شهرهای اين کشور مي
بايد دارای مجوزی باشند که نشان دهد آلودگي صوتي ناشي  های منظور شده برای اين کارتوزيع بار در شب: کاميون

 بل است.دسي 39از کاميون کمتر از 
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 اياالت متحده آمريكا: (0

تني  00محوره و  3های توان به اعطا مجوز به کاميوناز مجوزهای صادر شده برای توزيع بار در شهرهای اين کشور مي
 1999 حدوداًکيلومتر در سال )کاهش -ميليون وسيله نقليه 199توان به کاهش آن مي یامدهايپبرای ورود به شهر که از 

 اکسيد کربن متصاعد شده اشاره کرد.تن گاز دی 199،999کاميون سبك( و کاهش حدود 

 پرتلند: (5

اين شهر  رعالوه بر قوانين ياد شده برای کل اياالت متحده آمريكا، در شهر پرتلند قوانين ديگری نيز حكم فرماست. د
ای تهيه شود. بارها حجيم که برای بارهايي که دارای وزن و يا ابعاد بيش از استانداردی هستند بايد مجوزهای جداگانه

 کنندهحملهای شود. در برخي مواقع هم کاميونآالت ساختماني ميمربوط به ماشين معموالًکنند فضای زيادی اشغال مي
شود که رانندگان بايد برای حمل اين نوع بارها مجوزهای بيشتر مي هاآنراحي شده برای تيرهای فوالدی بزرگ از ابعاد ط

 الزم را کسب کنند.

 بارسلونا: (3

ای وجود با توجه به محدوديت فضای پارک و تقاضای بيش از ظرفيت برای تخليه بار در بارسلونا مشكل پارک حاشيه
ای برای تخليه بار اين مشكل حل شد. در اين طرح حدود دقيقه 69ی داشت که پس از اجرای طرحي مبتني بر دادن مجوزها

فضای پارک برای تخليه و بارگيری کاال اختصاص پيدا کرد که بدين منظور يك برچسب روی شيشه نصب  999/19
 و تخليه بار بكند. یريبارگتواند اقدام به شود که کاميون فقط در زمان مشخص شده روی برچسب ميمي

 رات تردد بار در حوزه شهری در شهرهای مختلفبررسی اث -7-9-0

مختلفي موجود است و حال آنكه تمرکز بر بررسي  یهاگزارششناسايي اثرات جابجايي بار در سطح جهان  منظوربه
تری برخوردار بوده است. اتحاديه اروپايي در برنامه منسجم موسوم به در ميان کشورهای اروپايي از کيفيت مطلوب

BestUFS ونقل کاال پرداخته و در اين حوزه مطالعات مختلفي داشته و به بررسي وضعيت شهرهای اروپايي در زمينه حمل
اند. بررسي مطالعات انجام گرفته در اين کشورها در زمينه حمل بار مناسبي را در اين زمينه انجام داده یهایگذاراستيس

ژه قرار دهد. لذا در اين بخش از مطالعات، ضمن بررسي اثرات به تبيين های مناسبي را در اختيار اين پروتواند ايدهمي
 .[20] پيشنهادهای کلي در اين حوزه پرداخته خواهد شد

کاال در شهرهای بزرگ اروپا به شرح  ييجابجااز منظر کارشناسان مجرب لجستيك شهری در اروپا سه خصوصيت 
 زير ذکر شده است:

 بار در ساختار داخلي و خارجي شهرها وجود ندارد؛ ييجابجاای بين تفاوت عمده (1
 بار کامالً ناکارآمد است؛ ييجابجاشهری در ارتباط با  یهایگذاراستيس (7
شهری جديد و نو ظهور نسبت به  1كارگيری خدمات لجستيكرشد اقدامات مرتبط با اصالح و بروند رو به  (6

 کند است.  نيازهای به وجود آمده بسيار

                                                                                                                                                                      
يا  به نقاط فروش هاآن. مهارت و دانش مديريت و کنترل جريان کاال،  انرژی، اطالعات و يا منابع ديگر مانند محصوالت و خدمات را از نقاط توليد يا مبدا 1

 .[17] نديگويم)بازار( لجستيك  ارائه
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 آمدهدستبههای اروپا شهرکالنونقل سال اخير با کار مداوم در حوزه حمل 3يا  5خصوصيات مذکور در پي مشاهدات 
برای رفع  حلراهبهترين »و « 1بار در شهرها»توان به برنامه تحقيقاتي ملي کشور فرانسه با عناوين اين کارها مي ازجملهاست. 

شهری اروپا اشاره کرد. نتايج اين مشاهدات حاکي از اين است که  یهاراه شبكهدر « 7کاالونقل شهری مشكالت حمل
نعت بار اخير در زمينه ص یهاشرفتيپ درواقعرسد. وضعيت صنعت باربری در شهرهای مورد بحث کامالً بحراني به نظر مي

 آن )نظير سطح سرويس( در مالحظات وتر کرده است، مخصوصاً اگر تأثيرات محيطي مرتبط با بررسي آن را پيچيده
راضي به  6هااز ذينفع کدامچيه، تغييرات در اين زمينه کند است و اگرچه هرحالبهقرار گيرد. اما  مدنظرمحاسبات 

با  هک يحالهای سريع نيستند، ولي معموالً مسؤولين شهرها انتظار دارند که خدمات لجستيكي جديد در پيشرفت
 جهتمهکنند با نيازهای نوظهور مشتريان و کسبه و صاحبان مشاغل نيز همخوان و مطابقت مي محيطيزيستاستانداردهای 

خدمات  رايهاکنند انتظار دارند که قبل از اينكه مشغول مي ارايههای لجستيكي باشند. از سوی ديگر کساني که سرويس
 تيبتراينبههای مالي اختصاص دهند تا يد کمكها( در راستای استفاده از خدمات جدشوند مسؤولين شهری )شهرداری

 کاسته شود.  هاآنگذاری و ريسك باالی ضعف سرمايه
مردم، مصالح  موردنيازمثل کاالهای  ييبارهاترافيكي ثابتي به علت حمل  هایجريان موردبررسيدر شهرهای 

درصد از کل ترافيك شهر را شامل  75ود های پستي و ساير موارد، وجود دارد که در حدها، محمولهساختماني، زباله
د که به همين بندی دارنشود. عالوه بر اين، کاالها نياز به اقدامات ديگری مانند تخليه، بارگيری، انبار، نگهداری و بستهمي

 کنند. دليل فضای بيشتری را طلب مي
بوجود آمده است. اين تصميمات لجستيكي بر پايه  0تصميمات لجستيكي درنتيجهشهری کاالها  یهاييجابجاتمام اين 

اند، اتخاذ به رفتار واحدهای اقتصادی شهر و خانوارها وابسته هاآنتقاضای توليد و نوع سيستم پخش و توزيع، که خود 
شته اای را در شهرهای بزرگ به همراه دهای پيچيدهکاالها ويژگي ييجابجااند که شوند. تعامالت مذکور باعث شدهمي

 از: اندعبارتپيچيده  یهايژگيونيز گفته شد، اين  ترپيشباشد. چنانچه 
 بار با ساختار داخلي شهرها، یهاييجابجاناسازگاری  -

 بار و جابجاييشهری مرتبط با  یهایگذاراستيسناکارآمدی  -

ر در نواحي رغم نيازهای رو به رشد در زمينه حمل باتدارکات مقرر برای خدمات لجستيك نوظهور، علي -
 روند.شهری، به کندی پيش مي

 شود. از موارد فوق پرداخته مي هرکداممشروح به  طوربهدر ادامه 

 بار با ساختار داخل شهرها هایجابجايي ناسازگاری -7-9-0-1

اری توان به سادگي از نسبت سفرهای ببارهای شهری در شهرهای کشور فرانسه مي جابجاييبرای پي بردن به ساختار 
ميانگين هر شغل در اين شهرها حدوداً يك سفر کاری )تحويل يا فرستادن بار( در هفته  طوربهی کمك گرفت. و مسافر

ه در های تجاری، خدماتي، صنعتي، مديريتي و غيره کاز فعاليت هرکدامتوان دريافت که کند. با دقت بيشتر ميايجاد مي
ای از توليد کاال، که در شهرهای مختلف يكسان است، مرتبط هتوانند به يك مشخصه ويژدهند ميهای شهری رخ ميمحيط

                                                                                                                                                                      
1. Goods in Cities 

7. Best Urban Freight Solution  
6. Stakeholders 

لجستيكي فرآيندهايي است که برای سازماندهي حرکت و جابجائي کاالها به منظور فراهم آمدن حالت بهينه و کارا در سيستم توليد  . مقصود از تصميمات1
 گيرند.کاالها صورت مي
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باشد. از ديدگاه مسائل لجستيك، يك داروخانه )يا يك نانوائي، يك بانك، يك انبار و غيره( چه در مرکز يك شهر 
 بزرگ باشد و چه در حومۀ يك شهر متوسط باشد عملكردی مشابه خواهد داشت. 

 های اقتصادی در سطوحو انتقال بارها توسط بخش جابجايياستراتژيك راجع به  یهااستيسدر شهرهای بزرگ، 
تا  13کيلومتر و  -درصد از کل حجم وسيله نقليه 69تا  79 هاجابجاييگيرند؛ اين ای، ملي و فراتر از ملي صورت ميمنطقه

قلي در ونت که سياست کلي حملگيرند. اين موضوع باعث شده اسي را در بر ميزيستمحيطهای درصد از آلودگي 59
شهری نباشد. يعني خصوصيات شهر هر چه که باشد )از لحاظ  ربطیذکاالها خيلي در دست مديران  جابجاييقبال 

 های مشخصي در زمينه لجستيك يك شهر به کار گرفته نشده است، که البتهجغرافيائي، قوانين و مقررات و غيره(، سياست
 یهااستيسکه  توان گفت، ميطورکليبهکمتر و بعضي شهرها بيشتر به وقوع پيوسته است.  اين موضوع در بعضي شهرها

ك ترمينال که هنگام توسعه لجستيكي شهر، اگر نياز است که ي یاگونهبهوابسته هستند؛  هایکاربرلجستيك شديداً به نوع 
و ... و همچنين فاصله آن از مراکز اصلي  1آبي هایبايست دسترسي آن به جاده، ريل، کاناليا انبار جانمايي شود، مي

 اقتصادی، به همان اندازه که وجود زمين مناسب برای احداث مهم است، در نظر گرفته شوند.
و فضاهای  نبوده است مدنظراند؛ زيرا مسأله زمين خيلي در بسياری از شهرها مالحظات فوق در نظر گرفته نشده هرحالبه

لجستيكي وجود ندارند و در اکثر موارد تنها فضاهايي برای جريان ترافيك، بارگيری و تخليه بار های شهری برای فعاليت
دائمي در حوزه داخلي شهر تعبيه شده باشند، وجود  طوربهمتصدی امور لجستيك شهری، که  یهاشرکتتوان يافت. مي

ليه خود، جهت انجام خدمات باری، به مرکز نق ليوساباری تنها به دليل کم کردن زمان عملكردی  یهاشرکتنداشته و 
بايست که در قسمتي از شهر که مي کردنديمجانمايي  یاگونهبهاند؛ اگر اين واحدهای خدماتي را از پيش شهر نفوذ کرده

 به مراتب بهتر بود. شانيکنوناز عملكرد  هاآندر آن انجام وظيفه کنند، قرار گيرند، يقيناً عملكرد 
تمرکز  منفي اتيبه خصوصای ديگر نيز دارد، که ونقل بار شهری مشخصهمحلي، حمل طيشراعالوه بر عدم تناسب 

گردد. برای مثال، مردم تمايلي به برخي ضوابط اجتماعي و کاری که ای بار برميونقل جادهيافته در شهرها در زمينه حمل
ي وسايل نقليه باری در درون شهر نسبت به يناشي از جابجا یهايآلودگدهند. در نواحي شهری وجود دارد، نشان نمي

ونقل آلودگي ناشي از تردد وسايل نقليه سنگين در خارج شهرها بيشتر است. از مشكالت ديگر اين است که صنعت حمل
ب در زمان مناس بايست به خدماتنسبت به تغيير ساير متغيرهای کل سيستم که در آن مشتريان و عرضه کنندگان کاال مي

دمات حمل بار کنندگان خ ارايهشود که و فضای مناسب دست يابند، به توسعه متناسب دست نيافته است. اين امر باعث مي
 رگونهههای باريك، های موجود در آن، از قبيل تراکم ترافيكي، خيابانعملكرد خود را در قبال فضای شهری و محدوديت

ين بسيار رقابتي های مرتبط با وسايل نقليه سنگز کرده و با اين شرايط وفق پيدا کنند. پيشهروه موانع فيزيكي موجود و غيره، ب
برداری با اندازه کوچك يا متوسط اين امر بيشتر صادق است( و برای اند )که خصوصاً درباره واحدهای در حال بهرهشده

ند، به افزايش طول عمر وسايل نقليه خود و افزايش مدت های کار را کاهش دهاينكه بتوانند به شغل خود ادامه داده و هزينه
 آورند. زمان کار در طول روز روی مي

شوند و جام ميبخش انالبته بايد توجه داشت که بسياری از سفرهای مرتبط با توزيع بار در شهرها در شرايطي رضايت
ه شود کشود که اين امر باعث ميبسته ميبرداران کوچك قراردادهايي های بزرگ و بهرهدر اين راستا بين سازمان

 برداران کوچك( جهت ابقا در کار خود از مقررات وضع شده در سطح ملي تجاوز نكنند. کاران جزئي )بهرهپيمان

 بار  جابجاييهای شهری در ارتباط با بررسي ناکارآمدی سياست -7-9-0-7

                                                                                                                                                                      
 شوند.ونقلي مرسوم استفاده ميبعضي از شهرهای دنيا به عنوان يك گونه حمل ونقل مسافر و بخصوص کاال درهای آبي جهت حمل. کانال7
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ونقل کاال را حمل یهاتيفعالآگاهند که  خوبيبهونقل بار بر محيط شهری دارد مسئولين شهر به دليل اثراتي که حمل
 دانند. روش مناسب آن را نمي هاآنبايد کنترل نمود؛ ولي اکثر 

به اجرا  های بيشتری در سطح شهرتحويل بار در مكان منظوربههر چه مقررات جهت سامان يافتن ترافيك وسايل نقليه 
ت که اين گيری لجستيكي خواهد داشت؛ اما بايد توجه داشدرآيند، تحويل کاالها به مقاصد نهائي تطابق بيشتری با تصميم

ست هم يباشديد برای رانندگان وسايل نقليه سنگين خواهد شد، که در اين رابطه رانندگان مي یهاتيمحدودامر موجب 
دهي مجدد جهت تحويل بار خود را توأمان در نظر بگيرند. های ايجاد شده توسط مقررات را و هم سازمانمحدوديت

ها )در هر مورد که باشد( ممكن است مخالف قوانين اساسي مربوط به آزادی عمل رانندگان و آزادی محدوديت گونهاين
ها )صاحبان بار( ليه سنگين معموالً مطابق خواسته دريافت کننده محمولهتجارت باشد. از سوی ديگر، يك راننده وسيله نق

 ذيل را به دنبال داشته باشد: یامدهايپاز  هرکدامکند، که اين خواسته ممكن است عمل مي
 ريزی مجدد )زماني و مكاني( و به روز، جهت تحويل کاال به مشتريان لزوم برنامه -

 های حملافزايش کرايه -

 تحويل برای هر مغازه در طول هفتهکاهش تعداد  -

که البته تمام اين تصميمات و اقدامات در مقابل افزايش قيمت گازوئيل يا ازدياد تراکم ترافيكي در شهر کامالً منطقي 
 تعامالت امری نامعمول و غيرمنطقي است.  گونهاينکه  هرچندآيد؛ و مستدل به نظر مي

رات در اين ها و مقرريزیاند و بيشتر برنامهرتباط با بار، اندک و اغلب کهنههای عمومي محلي در ا، سياستطورکليبه
ها اند )اين قوانين مطابق با درخواست شهرداریشدهسال گذشته مي 79شوند که تا رابطه به همان صورت اعمال و اجرا مي

(. در بسياری اندشدهکنند، تعيين مييت ميهايي که برای حمل کاالها در مراکز شهری فعالجهت تعيين اندازه و وزن کاميون
 هاونيکامها اغلب زمان مجاز تردد های زماني نيز افزوده شده است. اين محدوديتاز شهرها به اين مقررات فيزيكي محدوده

 .اندنمودهصبح منظور  11تا  0را در خارج از بازه زماني 
احتي توانند آن را به ريه سنگين به اين صورت است که مي، ديدگاه اغلب شهرها درباره ترافيك وسايل نقلدرواقع

ونقل حمل هایتحريم کنند و يا حداقل مقررات سخت و سنگيني بر آن ببندند؛ و شايد در تعداد اندکي از شهرها فعاليت
ب و کارآمدتر مناس صورتبهآن کمك نمايند و آن را  ييکاراتوانند به بهبود و افزايش ديده شده است که مي یاگونهبهبار 

 دهي نمايند. سازمان
عالوه بر مشكالت مذکور، مشكالت ديگری نيز وجود دارد که اين مشكالت عموماً از تفاوت و حتي تداخل و ناهمسان 

 69در فرانسه حدود  شهرکالناز يك شهرداری به شهرداری ديگر است. برای مثال تنها در يك  هاگذاریسياستبودن 
توان يافت که اين وضع به علت وجود مناطق شهرداری مختلف رباره وزن و اندازه وسايل نقليه سنگين ميقانون مختلف د

ه قوانين ک گونهاينشك ، به وجود آمده است؛ بيهستندهای وضع شده مستقل خود قادر به اجرای قانون هرکدامکه 
 ر سردرگمي خواهد کرد. را دچا هاآنکنند، رانندگان را ملزم به پيروی از خود مي هرکدام

ل ي به کار گرفته شده است. برای مثايها در شهرهای اروپاونقل کاال برخي استراتژیريزی جامع حملدر زمينه برنامه
نفر انجام  1990999ونقل شهری کشور فرانسه که برای شهرهای با تعداد ساکنين باالی ريزی جامع حملدر فرآيند برنامه

خش در ب گذاریسياستای برای بوده است. در اين مطالعات اهداف ويژه مدنظرونقل باری ی حملسازشود، يكپارچهمي
 از:  اندعبارتونقل کاال اعمال شده است که حمل

 سازی تحويل بارها در شهربهينه -

 سازی قوانين و مقررات مربوط به وسايل نقليه سنگينهماهنگ -

 هاها جهت تخليه و بارگيری محمولهفراهم کردن فضاهای مناسب و کافي در خيابان -
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مرتبط  ييايدرونقل ريلي و آنهايي که به حمل خصوصبهريزی برای تهيه و تدارک فضای لجستيك شهری برنامه
 شوند.مي

به  هاآن از ياندکاند، تعداد بسيار ونقلي موارد مذکور را مدنظر قرار دادههای جامع حملريزیاما، با اينكه اکثر برنامه 
شده در مطالعات جامع به اين دليل به اجرا  ارايه هایگذاریسياستاقدامات اجرائي انجاميده است. بايد توجه داشت که 

بوده است، بودجه، پرسنل، اختيارات و قدرت سياسي  هاآنها بر عهده اند که مسئولين دولتي شهرها که اين طرحدر نيامده
 . اندنداشتهها را يزیرالزم برای اجرای اين نوع برنامه

ابداعاتي جهت رفع مشكالت  هاآنکه در برخي از  یاگونهبهي شرايط قدری متفاوت است؛ يدر ساير شهرهای اروپا
های مختص به بار به کار گرفته شده است. در بسياری از شهرهای کشور انگليس )و مخصوصاً در موجود در زمينه فعاليت

 رفتهقرارگونقل و لجستيك مورد بحث ها و متخصصين حملاين موضوع توسط سازمان های زيادی است کهلندن( سال
 يدرپيپطي جلسات « 7ایونقل جادهانجمن حمل»و « 1ونقل کاالانجمن حمل»است. در اين زمينه، دو سازمان بزرگتر 

کنند. تا جايي بحث مي بارهنيادرتوضيح داده و  6TFLهای باری را برای نمايندگان جزئيات عملكردی سازماندهي محموله
تعيين شده برای  0گذاری تراکمجدی نيز تبديل شده است. برای نمونه، مقدار قيمت یهاچالشکه برخي از اين مباحث به 

يورو در روز، که برابر با مقدار تعيين شده برای وسايل نقليه شخصي است( نتيجه دو سال مباحثه  5وسايل نقليه حمل بار )
ز برای جابجايي کاال غير ا يحلراهای که هيچ پوشي آن در نواحيهای باربری خواستار چشمبوده است، چرا که شرکت

ونقل بازرگاني به دليل تأثيرات شديدی ها انتظار داشتند که وسايل حملشهرداری کهدرحالي؛ ها وجود ندارد بودندجاده
 برابر بيشتر از وسايل نقليه شخصي بپردازند.  6تا  7بايست عوارضي ها دارند ميکه بر راه

رين ناحيه بزرگت ، يك سياست کلي در مورد کاال منجر به نتايج جالبي شده است، بدين ترتيب که در5در بارسلونا
ناحيه تخليه و بارگيری  5999واحد گشتي موتوری برای کنترل  09( يك دسته موتور با نام بار شامل 3تجاری آن )اِنسانچه

دی جلوگيری ج صورتبههای غيرقانوني بلندمدت کنار خياباني اند. اين موضوع از پارکينگکنار خياباني سازماندهي شده
در اختيار رانندگان کاميون قرار داده است تا کار تخليه و بارگيری بارها را به راحتي انجام دهند.  کرده است و اين فضاها را

در شهر بارسلونا همچنين نوآوری ديگری در زمينه ساماندهي برخي از بلوارهای اصلي شده است؛ به اين صورت که با 
 اند: استفاده برای عبورمختلف روز دست يافتههای به سه کارکرد مختلف در زمان هاآناختصاص دو خط در طرفين 

 در طول روز، و استفاده برای پارکينگ اوج ريغدر ساعات  ترافيك باریترافيك کلي در ساعات اوج، استفاده برای 
 ای ساکنين محل در شب.حاشيه

، 0شمالي )مانند آمستردامتوان در برخي از شهرهای اروپائي ها در زمينه مديريت شهرها را مينمونه ديگری از نوآوری
االً های نو )يا احتماند که تنها کاميونای تنظيم شده( مشاهده کرد. اين مقررات به گونه19و گوتبرگ 0، استكهلم9کوپنهاگن

هايي که کامالً پر از بارند اجازه ورود به مناطق مرکزی شهر را داشته باشند؛ اين با حداکثر سن مشخص شده( و کاميون

                                                                                                                                                                      
1. Freight Transport Association 

7. Road Haulage Association 

6. Transport for London  
0. Congestion Pricing 

5. Barcelona, Spain 

3. The Ensanche 
0. Amsterdam 

9. Copenhagen 

0. Stockholm 
19. Goteborg 
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 فتنيگها است. البته های سابق مرتبط با وزن و اندازههای جديد به تدريج در حال جايگزين شدن با محدوديتاستاندارد
 اند. های قبلي وزن و اندازه کامالً نامناسب ارزيابي شدهاست که محدوديت

های خاص وآوریهايي بود از نهای فوق ذکر شده، نمونههايي که در مورد شهرهای مختلف در پاراگرافتمام مثال
 وانعنبه هاآنتوان از نمي درنتيجهبرای مشكالت خاص در هر شهر )با توجه به شرايط اجتماعي و ساختار آن شهر( و 

 که هميشه مفيد باشند استفاده کرد.  ييهاحلراههای استاندارد يا مدل

 خدمات لجستيكي مناسب نسبت به تقاضای موجود ارايهبررسي مشكالت موجود در خصوص عدم  -7-9-0-6

های اساسي و مهم بين رفتارها و نيازهای واحدهای مربوط به تفاوت شهریدرونونقل بار های حمليكي از ويژگي
دهندگان به اين نيازهای و پاسخ طرفكيازکنندگان و واحدهای تجاری اقتصادی شهری از قبيل خانوارها، مصرف

 ونقل و لجستيكي از طرف ديگر است. حمل
در چند سال گذشته تغييرات شديدی در رفتارهای مصرفي به وجود آمده است که اين تغييرات همراه با تغيير شكل در 

ابطه با يك سری محصوالت ميالدی يك مطالعه آماری در فرانسه در ر 7999اند. در سال نحوه انجام سفرهای خريد نيز شده
نظری نبودند. ای ديگر مقادير کم و قابل صرفهای باری خانهو نشان داد که محموله 1ويژه )مانند مواد غذايي( انجام شد

 کردند.درصد کل خانوارهای شهر پاريس مايحتاج مواد غذايي خانواده را در فاصله زماني منظم تهيه مي 17در آن زمان 
دادند و باقي ( انجام ميwww.telemarket.frهايي مثل سايت)از وب onlineن کار را از طريق خريدهای اي هاآنيك سوم 

ميالدی( خريدهای اينترنتي از هر  7995سال )يعني سال  5دادند. پس از پس از خريد در مغازه اين کار را انجام مي هاآن
سعت زيادی پيدا کرد و تبديل به يك جريان اصلي در خريد کاالها شد. در همان سال خريد و کالً تجارت نوع کاال و

ميليارد يورو در فرانسه حدود يك چهارم کل سفارشات پستي را در بر داشته  0/9ای در حدود الكترونيكي با ارزش کلي
تر است. اين تغيير ناگهاني سفرهای خريد را پيچيده توجهقابلبسيار  7999درصد در سال  0است، که اين مقدار در مقابل 

ونقلي بيشتری درگير اين کارند و اين سفرها با سفرهايي با ساير اهداف کرده است و دليل آن نيز اين است که مدهای حمل
ز افزايش نيونقلي جديد اند. عالوه بر اين، سفرهای خريد تقاضا را برای خدمات لجستيكي و حمليكديگر ممزوج شده

 شوند. اين تقاضاها بيشتر به تحويل کاالها در خانه، محل کار يا نقاط بارگيری کاالها مرتبط مي ترينمهماند، که داده
ه اين دهند، کداران، نيز تقاضای رو به رشدی برای خدمات لجستيكي جديد نشان ميهای ديگر، مخصوصاً مغازهشغل

داران درباره مغازه 7997ای که در سال سازماندهي لجستيك شهری خواهد بود. در مطالعه امر يقيناً مستلزم اصالحات اساسي
 دست آمد که: ه ، نتايج جالبي به اين صورت ب0فرانسه انجام شد 6و تورز 7در شهر ليله

 برای انبار کاالها وجود داشته باشد. شهریدرونمند بودند که فضای داران عالقهدرصد مغازه 15 -

 مند بودند که خدماتي جهت تحويل کاال به منزل مشتريانشان وجود داشته باشد.داران عالقهمغازه درصد 15 -

 هايشان وجود داشته باشد.تمايل داشتند که فضايي مختص به پذيرش محموله هاآندرصد  9در حدود  -

ها و ها و پاکتآوری جعبهای جهت جمعهای ويژهاند که به سرويساعالم کرده هاآنبيشتر از يك سوم  -
 مقواهای جامانده از کاالها نياز دارند. 

                                                                                                                                                                      
1. CREDOC, 2001 
7. Lille 

6. Tours 
0. Samarcande, 2002 

http://www.telemarket.fr/
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مشكالت اساسي در اين بخش اين است که برای پاسخ به تقاضای فوق، ميزان اقدامات ابتكاری و مؤثر توسط بخش 
 يه صورتبکه در مطالعه فوق ذکر شد، امروزه وجود ندارد و يا حداقل لجستيك بسيار پائين بوده است. بسياری از خدماتي 

« 1یلجستيك شهر» عنوانبهتوان گفت که چيزی مي قتيدر حقکه مخصوص شرايط محيط شهری باشد وجود ندارد. 
 ذيل تعريف کرد:  صورتبهتوان وجود ندارد. در اين رابطه لجستيك شهری را مي

 .«کاال در شهرها به کار گرفته شود جابجاييتواند در مديريت بهينه که مي خدمات هرگونهتهيه و تدارک »

اتفاق افتاده است و حتي با رشد زيادی که در زمينه تجارت  ندرتبهچنين خدماتي در شهرها بسيار  طورکليبه
ری شود. هالكترونيكي وجود داشته است، اين نوع تجارت نيز نتوانسته است منجر به تشكيل خدمات لجستيكي ش

ياری از بس کهدرحاليکنند، های قديمي پست در اروپا هنوز نقش اصلي برای تحويل کاالها به منازل بازی ميسرويس
به داليل  7اند؛ زيرا معتقدند که تحويالت خانگيای نشان ندادهخدمات به منازل عالقه ارايهونقلي نسبت به های حملشرکت

 ذيل کار مشكلي است:
 اند و در نقطه مشخصي قرار ندارند.)که همان منازل مسكوني هستند( پراکندهنقاط تحويل  -

 کنند.دهند در زمان تحويل و يا موارد ديگر خلف وعده ميدرصد زيادی از متقاضياني که سفارش مي -

 بندی برای تحويل کاالها با مشكالتي همراه است.برنامه زمان -

 ها هستند، زياد است.انتعداد سفارشاتي که در طبقات فوقاني آپارتم -

ار ونقل، شرکت استمشكالت بعضي اقدامات لجستيك شهری نيز وجود دارند. در بخش حمل گونهنيااما عليرغم 
های بازرگاني الكترونيكي فرانسه در زمينه مواد غذايي تبديل شده کارمند( به همكار اصلي شرکت 1999)با  6سرويس

توانند مسيرهای بهينه را برای است و مي GPS7های آن مجهز به تمام کاميون است. اين شرکت يك شرکت مدرن است که
 کنند. ييشناساحمل کاالها 

 صورتبهاين شرکت که  .5ي پيشگام استيدر کشورهای اروپا 0، کياالهامحمولهآوری در زمينه مديريت نقاط جمع
خدمت  رايهاد، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتريش و... کشورهای مختلف اروپائي مانند بلژيك، هلن است و در هاشرکتگروه 

های پستي تحويلي به درصد کل بسته 5کند، که اين مقدار بسته را جابجا مي 590999کند، تنها در فرانسه هر روز مي
بايست آوری کاال مينقطه جمع 0999دهد. بايد توجه کرد که برای مديريتتشكيل مي 3ها را توسط پست فرانسهخانواده

 ای دست يافت؟به چه سطحي از امكانات محاسباتي و حرفه
آوری کاالها سازی نقاط جمعيا اتوماتيك« 9پك استيشن»( در اجرای شبكه DHL 0در کشور آلمان گروه پست آلمان )

 .[20]سيار فعال و کارآمد بوده است ب

                                                                                                                                                                      
1. Urban Logistics 

7. Home Deliveries 

6. Star Services 
0. Kiala 

 رجوع کرد. www.kiala.comتوان به سايت برای اطالعات بيشتر راجع به تجهيزات عملكردی کياال مي  5

3. La Poste 
0. Deutscho Post 

9. Packstations 
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ارداری انب»زمينه لجستيك که در بعضي از شهرهای اروپائي بروز کرده است های نوين در يكي ديگر از فعاليت
شرکتي است که کار خود را با اجاره فضاهای انبار به خانوارهای شهرهای اروپائي  7است؛ برای مثال، شورگارد« 1ایحرفه

داران و ساير در سطح مغازه ( شروع کرد و در حال حاضر به دنبال اين است که خدمات انبارداری خود را10006)در سال 
 اند گسترش دهد. هايي که در مراکز شهرها واقع شدهشغل

 های کلي برای رفع مشكالتپيشنهادهای ممكن در زمينه سياست -7-9-0-0

ونقلي شهرها که در پي راهكارهايي برای بهبود وضع حمل اندرکاراندستدر اين قسمت دو پيشنهاد عملي کلي برای 
اد شده است. البته بايد توجه داشت که کارهای پيشنه ارايههای شهری هستند ريزیها و برنامهونقل بار در قالب سياستحمل

ويسنده مقاله سابقه کاری ن اند و هم با توجه بهي نيستند که بايد مدنظر قرار گيرند. بلكه اين موارد هم سادهيشده تنها آنها
 توجهي شده است. خيلي بي هاآنجزء کارهايي هستند که نسبت به اعمال 

ريزی شهری ههای برنامحتماً بايد با بخش هاآنونقل شهری بايد در نظر بگيرند اين است که گام اولي که متصديان حمل
ح شود مگر ها نبايد طربندیگونه دستوری برای ناحيهکنند روابط نزديك کاری داشته باشند. هيچکار مي هاآنکه برای 

ونقلي و با توجه به نيازهای موجود برای تدارک نواحي مخصوص به مسائل های حملاينكه همراه با مشاوره سازمان
صورت گيرد. مثالً هنگامي که صدور مجوز ها، لجستيكي درباره فضاهای تحويل بار در خيابان و يا کنار خيابان

دارک بايست به همراه امكان ترا مي ترافيك باریشود، مقدار جريان تخميني های صنعتي يا تجاری بررسي ميساختمان
 مدنظر قرار داد. دقتبهفضاهای مناسب برای تخليه و بارگيری کاالها 

واضح، ساده  یهانامهنيآئفته شود که توسط آن بتوان يك سری گام دوم پيشنهاد شده اين است که فرآيندی پيش گر
 های حمل بار تنظيم و اعمال نمود. و پايدار در مورد امكان دسترسي برای کاميون

ها بر اساس وزن و اندازه بايد با های دسترسي کاميونتوان گفت که محدوديتآخرين پيشنهاد مي عنوانبه
ين شود؛ است جايگز هاآني زيستمحيطو يا هر شاخص ديگری که بيان کننده عملكرد هايي که بر مبنای سن محدوديت

ونقل بار را مدرن کيفيت هوای شهرها را افزايش داد و هم ناوگان حمل همآنتوان با است که مي يحلراهترين اين ساده
 نيز بهبود يابد.  شهریدرونهای عملكرد کاميون ييکاراکرد، تا از اين طريق 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
1. Professional Storage 
7. Shurgard 
6. www.shurgard.com 
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 تعیین اولیه نیازها و اهداف مطالعات و تدقیق چهارچوب انجام آن -1

 های ارزیابیتعیین اهداف و معیارها و شاخص -1-3

. لجستيك شهری شامل مجموعه وسيعي از شوديممحسوب  1ونقل بار در شهر، بخشي از لجستيك شهریحمل
شهری  ( مختلف است که برای حيات اقتصادی و زندگينفعانیذ)مانند توليد، توزيع، مبادله و غيره( بين فعاالن ) هاتيفعال

 ابجاجکنندگان هستند که برای دهندگان و مصرففعاالن در اين زمينه، توليدکنندگان، انتقال نيترمهمضروری است. 
، تصادیتحت تأثير وضعيت اق هاتيفعالونقل منسجم و مناسب استفاده کنند. اين کردن بار بايد از يك سيستم حمل

يك مدل ساده از مجموعه فعاالن و روابط  1-6شكل ی موجود، شرايط محيطي و مقرراتي قرار دارند. در هارساختيز
تلف برای فعاالن مخ ميرمستقيغی مستقيم و هانهيهزدر محيط شهری نمايش داده شده است. اين روابط باعث ايجاد  هاآن

فعاالن و  هب. تصادفات هم شوديمدهندگان مربوط به انتقال ماًيمستقيي بار جاجابهخواهد شد. برای نمونه هزينه نگهداری و 
 محيطي هزينه وارد بر کل جامعه خواهد بود. هم به ساير اعضای جامعه مربوط است و آلودگي زيست

ی مختلف هاخشبای تعريف شود که ميزان اندرکنش و اثرات آن بر گونهونقل بار شهری بايد بهبنابراين، سيستم حمل
تأمين و حمل بار  سازیونقل بايد با هدف بهينهديگر، مديريت سيستم حملبيانگيری باشد. بهدر جامعه قابل پايش و اندازه

گذاری برای حمل انجام شود. تعيين اهداف سيستم حمل بار و سياست 6و بيروني 7ی درونيهانهيهزسازی به منظور کمينه
. انجام شود هاآنی مرتبط با هاشاخصکه بايد با شناخت دقيق معيارها و  شوديمآن، بخش مهمي از مطالعات محسوب 

. در هنگام تعيين اهداف، بايد شوديمعنوان چهارچوب کلي انجام کار دنبال به 7-6شكل برای اين منظور، فرآيندی مشابه 
يي هاستميسونقل کلي شهر و آن هم جزيي کوچك از مجموعه ونقل بار، جزيي از سيستم حملتوجه کرد که سيستم حمل

د در راستای گيری اين زيرسيستم بايتوجهي از جهت. بنابراين بخش قابلدهنديماست که محيط زندگي را در شهر تشكيل 
ی هااستيسديگر، بيانو اهداف کالن آن باشد. به هااستيسدستيابي به سيستم کلي زندگي شهری و تالش برای موفقيت 

 ونقلي در عملكرد مناسب آن مؤثر خواهد بود. ی حملهااستيسونقلي نيز به اندازه غير حمل
 

                                                                                                                                                                      
1 City Logistics 

 ی مستقيم حمل مانند کرايه، مصرف سوخت و غيره است.هانهيهزمنظور،  7

 و تصادفات است. هاندهيآالی اجتماعي مانند هانهيهزمنظور  6
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 3در حمل بار شهری هاآنفعاالن و روابط  -3-1شکل 

 

. ستون هدديمونقل بار و فرايندهای مربوط به آن را نشان مسايل و مشكالت فعلي سيستم حمل، 7-6شكل ستون اول در 
هبود سبب ب توانديمو در ستون سوم، مجموعه اقداماتي که  کنديمو اهداف مرتبط با مسايل را بررسي  هااستيسدوم، 

ه در ونقل کوضعيت حمل بار و دستيابي به اهداف موردنظر شود، ارايه شده است. اين اقدامات، بر اجزای سيستم حمل
ی دروني و بيروني ارزيابي سيستم حمل بار نيز در ستون پنجم و ششم هاشاخصستون چهارم آمده تأثير خواهد گذاشت. 

 .شوديممالحظه 
ی سطوح باالتر مانند طرح هابرنامهو  هااستيسبار در شهر اصفهان، بايد بر اساس اهداف،  ونقلاهداف مطالعات حمل

و مانند  1099ونقل مسافر، سند چشم آمايش، برنامه راهبردی اصفهان جامع شهری و مجموعه شهری، مطالعات جامع حمل
سوی ديگر، سطح مورد انتظار برای  ی قبلي گزارش بررسي شده است. ازهابخشدر  هاآنآن تدوين شود که جزييات 

گذاری برای حمل بار در يك شرکت توليدی يا تدوين اهداف در مطالعات بار نيز بسيار مهم است. برای نمونه، سياست
يت گذاری برای کل شهر در سطح مدير، با سياستشوديمباری که بخشي از زنجيره تأمين و خدمات لجستيك محسوب 

گذاری، موجب تفاوت اين تفاوت در سطح سياستظر اين مطالعات است، متفاوت خواهد بود. شهرداری اصفهان که مدن
تبع آن، تفاوت نوع معيارها و شهری و بهدر نوع راهكارها و اقدامات پيشنهادی برای بهبود وضعيت حمل بار درون

 .شوديمی ارزيابي هاشاخص
 

                                                                                                                                                                      
1 BESTUFS. Quantification of urban freight transport effects I. BESTUFS Consortium, 2006, www.bestufs.net 
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 ونقل بار شهریتعریف اهداف و معیارهای حمل -7-1شکل 

 

ونقل بار شهر اصفهان، راهكارها و اقدامات در حوزه نفوذ شهرداری يعني در بخش ازآنجاکه در مطالعات جامع حمل
ی هاشاخصنيز بايد در همين سطح ارايه شود و  هاآنعمومي ارايه خواهد شد، اثرات حمل بار و راهكارهای بهبود 

 ونقل بار در سطح کالن تدوين شود. اثرات سيستمگيری تأثير اين اقدامات نيز بايد با هدف پايش وضعيت حملاندازه
 بندی کرد:دسته توانيمونقل بار را در سه دسته کلي حمل
 آثار اقتصادی 

o .عمومي )به شهر و شهروندان(: مانند تأثير بر قيمت کاال، جذابيت شهر، اشتغال 

o ( مانند تأثير بر ازدحام ترافيك، هزينه سرمايههاکتشرخصوصي :) ،و  اراييکگذاری/ عملياتي/ توزيع
 وری، تعداد ناوگان.بهره

 محيطيآثار زيست 

o   .عمومي )به شهر و شهروندان(: مانند تأثير بر آلودگي هوا و آلودگي صوتي 

o ( مانند تأثير بر عملكرد زيستهاشرکتخصوصي :).محيطي شرکت 
 

شرایط آتیمدلهاشرایط موجود

اثرات اقداماتارزيابي اقداماتفعاالن/ اولويتهای ذی نفعان

هزينه اقدامات

مسايل-1

ا و تناسب تقاض
عرضه

مل دسترسي به ح
و نقل

کفايت مقررات

ايل رابطه بين وس
باری 

ايمني

آثار زيست 
محيطي

هاهزينه

درآمدها

اهداف-7

مل دستيابي به ح
و نقل پايدار

ايجاد رشد 
متوازن منطقه

ايجاد نظم در 
سيستم

ي ايجاد يكپارچگ
در سيستم

ت بهبود کيفي
خدمات

حفظ محيط 
زيست

هاکاهش هزينه

يافزايش کارآي

اقدامات-6

اصالح کاربری
زمين

وضع مقررات 
مناسب

اصالح ساختار 
سازماني

مقررات مالياتي

يمقررات ترافيك

تهاتوسعه زيرساخ

نوسازی ناوگان

تغيير فناوری

اجزا-0

زيرساختها

خودروها

کارکنان

ساختار سازماني
و مقرراتي

تعرفه ها

مديريت حمل و 
نقل

حجم خدمات

درونيشاخص-5

هزينه های 
مديريتي

هزينه های ثابت
عملياتي

ر هزينه های متغي
عملياتي

درآمدها

زمان حمل

تصادفات

يبيرونشاخص-3

آلودگي هوا

آلودگي صوتي

شرايط اجتماعي

یشرايط اقتصاد

شرايط مالي
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  اجتماعيآثار 

o  .عمومي )به شهر و شهروندان(: مانند تأثير بر کيفيت زندگي، سالمتي و تصادفات 

o ( مانند تأثير بر شرايط کاری رانندگان.هاشرکتخصوصي :) 

، آثار مختلف حمل بار در شهر، مستقل از هم نيستند. برای نمونه، وجود ازدحام ترافيك شوديمکه مالحظه  طورهمان
جذابيت  بر کاهش هانياو همه  گذارديمو کيفيت زندگي تأثير  هاندهيآالحمل و توزيع کاال، ميزان در شبكه بر قيمت 

ی هاشاخصاز  ، برخيبيترتنيابه. شوديمشهر مؤثر است. از سوی ديگر، افزايش هزينه حمل باعث افزايش قيمت کاال نيز 
معيارهای مختلفي به کار روند. در ادامه، اهداف و گيری اثرات و ارزيابي عملكرد سيستم ممكن است برای اندازه

 ی ارزيابي پيشنهادی برای شهر اصفهان ارايه خواهد شد.هاشاخص

 اهداف مطالعات بار در اصفهان -1-3-3

ونقل بار را در شهر اصفهان بيان که آرمان و هدف غايي مطالعات جامع حمل 1ونقل بار در شهر اصفهانانداز حملچشم
 ر اعالم شده است:، به شرح زيکنديم

 متصل مه به شهر رونیب و درونکاالها را  که افراد شرویپ یاقتصاد با ایپواست  یشهر اصفهان،»
 .«کندیم

 :شوديمونقل بار در شهر اصفهان، پيشنهاد انداز، اهداف کلي زير در مطالعات جامع حملبرای تحقق اين چشم
  ونقل بار در راستای نيازهای حمل بار درون و از طريق توسعه شبكه حمل توسعه اقتصادی: -1هدف

 شهری و اتصال مناسب نقاط عرضه و تقاضا.برون
  سازی معابر برای استفاده کاربران مختلف راه و هدايت مناسب از طريق ايمن افزايش ايمني: -7هدف

، خودروی شخصي و همگاني در شبكه خودروهای باری در شبكه با توجه به وضعيت تردد پياده، دوچرخه
 معابر.

  ی شهری و هاراهاز طريق ايجاد دسترسي مناسب مراکز توليدی و صنعتي به شبكه  :جاييجابهبهبود  -6هدف
 ملي و انتقال بار به مقصدهای موردنظر.

  و  متونقل بار و حفظ سالاز طريق توازن در پاسخگويي به نيازهای حمل ايجاد عدالت اجتماعي: -0هدف
 ايمني ساکنان مجاور معابر حمل بار.

  محيطيتزيسبار و کاهش اثرات سوء  ونقلحملسيستم  کارايياز طريق بهبود  :زيستمحيطحفظ  -5هدف 
 آن.

 ی ارزیابی در مطالعات بار اصفهانهاشاخصمعیارها و  -1-3-7

ونقل برای پايش ميزان دستيابي به اهداف در مطالعات جامع حمل بار در شهر اصفهان و شناخت عملكرد سيستم حمل
ونقل بار برای اهداف زير به ی عملكرد سيستم حملهاشاخص. شوديماستفاده  7ی ارزيابي يا عملكردیهاشاخصبار، از 

 کار خواهد رفت:
  ی ارزيابي بايد عملكرد راهبردها در جهت رسيدن هاشاخص. و راهبردها، اهداف اندازچشمايجاد ارتباط بين

 ونقل بار را به خوبي ترسيم کنند.انداز سيستم حملبه اهداف و چشم

                                                                                                                                                                      
 شرح خدمات. 3-6-1مراجعه بفرماييد به بند  1

2 Performance Measures 
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 ی ارزيابي برای بررسي وضعيت، عملكرد و نحوه استفاده از سيستم هاشاخص. بررسي نيازها و تدوين راهبردها
ی الزم برای هاپروژهو  هابرنامه، هااستيسو با شناسايي کمبودها، امكان ارايه  رونديمونقل به کار حمل

 .کننديمارتقای سيستم را فراهم 

  ذاری گی ارزيابي، اطالعات الزم برای تعيين زمان و مكان سرمايههاشاخص .هاپروژه بندیاولويتارزيابي و
فهميد  توانيم، بيترتنيابه. کننديمي حداکثر فايده فراهم ابيدسترا به منظور  هابرنامهو اجرای  هاپروژهدر 

، هاشاخصبايد از اولويت باالتری در راهبردها برخوردار باشند. اين  هااستيسو يا  هابرنامه، هاپروژهکدام 
 .کننديمرا نيز فراهم  هااستيسو  هابرنامه، هاپروژهافزايي امكان بررسي و تحليل اندرکنش و هم

 ی ارزيابي، از طريق شناسايي مسايل فني، مالي و اجرايي، باعث بهبود هاشاخصاستفاده از  .يريت عملكردمد
 .شوديم هايرسانخدماتو  هاپروژه، هابرنامهمديريت و اجرای 

 در  هایگذارهيسرماو  هابرنامه، هااستيسی ارزيابي، امكان تبادل اطالعات و نتايج هاشاخص .ارايه نتايج
 .کنديمو نهادهای متولي فراهم  نفعانیذونقل را بين حمل

  ی ارزيابي، ميزان پاسخگويي نهادهای متولي را در خصوص نحوه هزينه هاشاخص .یريپذتيمسئولافزايش
محقق شده يا خير و تا چه حد  هابرنامهو  هااستيسکه آيا  دهنديمکرد منابع عمومي، افزايش داده و نشان 

 .و چه اصالحاتي در چه اموری الزم است اندبودهانداز اوليه موفق ي به اهداف و چشمابيدستدر 

خوردار ی کلي زير برهايژگيوعملكرد فعلي و ميزان تأثير نتايج مطالعه بايد از  ی مورد استفاده برای ارزيابيهاشاخص 
 گذاری شده است: نام SMARTی هايژگيوطور خالصه باشند که به
 حساس باشد. هابرنامهبوده و به تغيير شرايط ناشي از اجرای  مشخصايد دقيق و شاخص ب 

  گيری آن انجام شود.بوده و تعريف دقيقي برای اندازه گیریاندازهقابلشاخص بايد 

  و قابل گردآوری باشد. دسترسی ساده در هاروششاخص بايد با هزينه کم و با 

  باشد.  1مرتبطاز آن استفاده کنند،  خواهنديمشاخص بايد با نيازهای کساني که 

  ی مديريتي مؤثر هاميتصمو در زمان مناسب گردآوری و گزارش شود تا بتواند بر  7موقعبهشاخص بايد
 باشد.

 ی مشاور ازهابرداشتبر اساس نتايج مشاهدات ميداني و  هاشاخصی از امجموعهی اوليه، هايبررسبر اساس نتايج 
گيری . اما گردآوری منظم اطالعات کمي و اندازه6گردآوری شد 1-6جدول بار در شهر در قالب ونقل وضعيت حمل

 ی اصالحي پيشنهادی، بسيار پرهزينه خواهدهابرنامهی زماني مختلف برای اثر سنجي نتايج هابازهدر  هاشاخصمقدار اين 
گيری اندازهونقل بار، قابلی عملكردی سيستم حملهاشاخصکه ويژگي اصلي موردتوجه در معرفي معيارها و بود. درحالي

اجرايي را ی هابرنامهميزان مؤثر بودن  توانيم بيترتنيابهی زماني کوتاه )ساالنه( با هزينه کم است. هابازهدر  هاآنبودن 
  اشد.قابل ارزيابي ب هابرنامهگيری کرد تا بازدهي مناسب ی واقعي )مانند تغييرات زمان سفر( اندازههايخروجبر اساس 

                                                                                                                                                                      
1 Relevant 
2 Timely 

 شرح خدمات. 0-7-1مراجعه بفرماييد به بند  6
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 ونقل بار در شهر اصفهانی مقدماتی برای بررسی مسایل حملهاشاخص -3-1جدول 

 واحد شاخص اخص ارزيابيش دسته مسايل رديف

 کيلومتر-ريال به ازای هر تن هزينه حمل اقتصاد 1

 حجم و نوع بار 7

 درصد کيلومتر خالي به کل خودرو کيلومتر )پر و خالي(-خودرو

 ساعت به ازای هر بارگيری زمان بارگيری

 مترمكعب حجم بار

 تن وزن بار

 ساعت زمان شروع و پايان باربری

 درصد بار در سالن بار به کل باروزن 

 درصد به کل بار هاشرکتجا شده توسط وزن بار جابه

 درصد جا شده با پالک اصفهان به غير آنوزن بار جابه

 زيرساخت 6

 ساعت به ازای تن مدت زمان بارگيری در حاشيه خيابان

 درصد وزن بار ورودی/ خروجي به محدوده به کل بار

 درصد امكانات رفاهي به جمعيت شهرتعداد 

 درصد تعداد وسايل باری به تعداد پارکينگ

 درصد ي به کل بارابيدور جا شده به روش وزن بار جابه

 درصد کيلومتر -کيلومتر طي شده در معابر دسترسي به کل تن -تن

 زيستمحيط 0

 کيلومتر -به ازای تن CO2گرم 

 گرم
 کيلومتر -به ازای تن NOxگرم 

 کيلومتر -به ازای تن SOxگرم 

 گرم آالينده به ازای خودرو کيلومتر باری

 بلدسي ميزان آلودگي صوتي باری به کل آلودگي صوتي

 کيلومتر -ليتر سوخت به ازای تن
 ليتر

 کيلومتر -ليتر سوخت به ازای وسيله

 مقررات 5

 تعداد نظارت باریتعداد کارکنان واحدهای 

 تعداد تعداد نهادها

 درصد تعداد رانندگان بيمه به کل رانندگان باری

 درصد تعداد تخلفات خودروهای باری به کل تخلفات

 درصد وزن بار ورودی به شهر به وزن بار عبوری

 ناوگان 3

 ساعت به ازای وسيله متوسط زمان سفر خودروی باری

 کيلومتر در ساعت خودروی باریمتوسط سرعت سفر 

 ساعت به ازای تن زمان سفر به ازای هر تن بار

 سال ميانگين سن ناوگان

 درصد تعداد تصادفات خودروهای باری به کل تصادفات

 درصد تعداد خودروهای باری شرکتي به کل خودروهای باری
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ارايه شده  7-6جدول با اهداف مطالعات جامع بار اصفهان در  هاآنی عملكردی پيشنهادی به همراه ارتباط هاشاخص
ی مهمي مانند تناژ حمل بار و يا تعداد خودروهای باری به دليل عدم وجود اطالعات هاشاخصاست. الزم به ذکر است 

، هااخصشدر معرفي  شوديم. تأکيد اندشدهگيری نبوده و بنابراين از فهرست خارج اندازهی آتي قابلهاسالدر  کافي،
ری گيمقصد سفرها مالک تصميم -ی آمارگيری مبدأهاليتحلی برآورد تقاضای سفر و هامدلی حاصل از هايخروج

 ی آتي، عامل انتخاب آن بوده است. هاسالگيری شاخص در نبوده، بلكه سهولت اندازه
 

 ی عملکردی در مطالعات جامع حمل بار اصفهانهاشاخص -7-1جدول 

ف
ردي

 

 منبع گردآوری شاخص تغيير مورد انتظار شاخص عملكردی

 مطالعه اهداف

صادی
توسعه اقت

 

ش ايمني
افزاي

 

بهبود 
جابه

جايي
ت اجتماعي 

ايجاد عدال
 

ظ 
حف

ط
محي

ت
زيس

 

1 
زمان سفر در شبكه حمل 

 بار
افزايش قابليت اطمينان زمان 

 سفر
سيستم ثبت سرعت در 
      شبكه معابر شهر اصفهان

 کاهش تعداد تصادفات تعداد تصادفات  7
پايگاه ثبت تصادفات 

      پليس

6 
حجم تردد خودروی 
 باری در شبكه حمل بار

سهم تردد خودروی  افزايش
 باری در شبكه حمل بار

سيستم شمارنده خودکار 
      حجم تردد

0 
خودرو کيلومتر باری طي 

 شده در شبكه
کاهش خودرو کيلومتر 

 باری
سيستم شمارنده خودکار 

      حجم تردد

 
ی انجام هایريآمارگی عملكردی بايد مدنظر قرار گيرد. با توجه به حجم وسيع هاشاخصرويكرد ديگری نيز در معرفي 

افزاری ساخته شده برای برآورد تقاضای سفر باری در شهر اصفهان، امكان استخراج ، و به کمك مدل نرم1605شده در سال 
شهر  ونقل بار درف بهبود حملی مختلهااستيسو  هابرنامهی ديگری نيز وجود دارد که برای مقايسه عملكرد هاشاخص

گيری به روش مستقيم يا حتي محاسباتي در محيط واقعي اندازه توانينمرا  هاشاخصاصفهان مفيد خواهند بود. برخي از اين 
 عنوان معيار بسيار مفيدی برایبه توانيمحال ی وسيع ميداني انجام پذيرد، بااينهایريآمارگ مجدداً کهآنکرد، مگر 

اس ی عملكردی بر اسهاشاخصبهره برد.  هاآنونقل بار در شهر اصفهان از بر وضعيت حمل هابرنامهبندی تأثير اولويت
 ارايه شده است. 6-6جدول ونقل بار شهر اصفهان در ی در مطالعات جامع حملسازمدلنتايج 
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 ی در مطالعات جامع حمل بار اصفهانسازمدلی عملکردی بر اساس نتایج هاشاخص -1-1جدول 
ف

ردي
 

 واحد شاخص شاخص عملكردی

 اهداف مطالعه

صادی
توسعه اقت

 

ش 
افزاي

ايمني
 

بهبود 
جابه

جايي
ت اجتماعي 

ايجاد عدال
 

ظ 
حف

ط
محي

ت
زيس

 

      کيلومتر-تن -ريال  هزينه حمل 1

      تن وزن بار 7

      درصد به شهر به وزن بار عبوری / خروجيوزن بار ورودی 6

      درصد وزن بار ورودی/ خروجي به محدوده مرکز شهر به کل بار 0

      درصد کيلومتر -طي شده در معابر دسترسي به کل تن کيلومتر -تن 5

 کيلومتر -به ازای تن 2COگرم  3

 گرم

     

      کيلومتر -به ازای تن xNOگرم  0

      کيلومتر -به ازای تن xSOگرم  9

      کيلومتر -به ازای تن HCگرم  0

      کيلومتر باری -گرم آالينده به ازای خودرو  19

 کيلومتر -ليتر سوخت به ازای تن 11
 ليتر

     

      کيلومتر -خودروليتر سوخت به ازای  17

      وسيله -ساعت  باری هایمتوسط زمان سفر خودرو 16

      ساعت -کيلومتر  ی باریهامتوسط سرعت سفر خودرو 10

      تن -ساعت  زمان سفر به ازای هر تن بار 15

      درصد تعداد تصادفات خودروهای باری به کل تصادفات 13

 افق مطالعات و نوع اقدامات ممکن در هر افق نییتع -1-7

با توجه به اينكه طراحي و اجرای  دهديمونقل در شهرهای بزرگ کشور نشان بررسي نتايج مطالعات جامع حمل
ونقل ملح سال اوليه از آغاز مطالعات جامعتصميمي بتواند در سه  کهنيااحتمال ، کشديچند سال طول مزيربنايي  یهاطرح

های وضعيت سفرهای شهری که ناشي از تغيير متغير ينيبشيپ حالدرعين. ، کم استبه اجرا درآيد شهری اصفهانبار درون
توجهي همراه قابلبا خطاهای سال  15زماني بيش از  یهافاصلهاست برای کاربری زمين جمعيتي، اقتصادی، اجتماعي و 

سال آينده آماده  15تا  5حدود يك بازه زماني ي معموالً برای ونقلحمل بلندمدت یهابرنامهليل خواهد بود. به همين د
 .شوديم

و درنتيجه الزم است صحت  دهنديمبرشي از آينده را موردتوجه قرار  معموالًی برآورد تقاضا هامدلاز سوی ديگر، 
ی اعتبارسنجي در آينده، بررسي صحت برآورد هاروشی زماني کنترل شود. يكي از هاافقدر  هاآن یهاينيبشيپو دقت 

 باركسال ي 5ی عمومي نفوس و مسكن است که در کشور ما هر هایسرشمارمتغيرهای اقتصادی اجتماعي حاصل از نتايج 
رگيری باشد تا کنترل و بهنگام سازی اطالعات ی آماهادوره. به همين دليل بهتر است سال افق منطبق بر شوديمانجام 

 سادگي انجام پذيرد.ورودی به
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 5زماني  یهابازهاست،  1605با توجه به اينكه سال پايه برای برداشت اطالعات تقاضای سفر در مطالعات حاضر، سال 
 :شوديمپيشنهاد  به شرح زيرشهری اصفهان ونقل بار درونحمل ساله از آغاز مطالعات جامع

 هزينهکم، زود بازده و مدتکوتاه یهاطرح: (1099)سال  ساله 5 مدتکوتاه افق -
 تغيير و مختلف یهارساختيز، پرهزينه و نيازمند ايجاد مدتميان یهاطرح: (1095)سال  ساله 19 مدتميان افق -

 ونقلحملمرتبط با  یهاستميس در
ف مختل یهارساختيزو نيازمند  پرهزينه، بسيار زيربنايي بلندمدت یهاطرح: (1019)سال  ساله 15 بلندمدت افق -

 مانند کاربری زمين هابخشو ساير  ونقلحملمرتبط با  یهاستميسدر  توجهقابلو پيچيده و تغييرات 

 مدتکوتاه افق -1-7-3

عه/ اجرای خواهند شد که زمان مطال یزيربرنامهانتخاب و  یاگونهبه( 1099) مدتکوتاهپيشنهادی برای افق  یهاطرح
زودبازده و  یهاطرح عنوانبهدر شهر، جابجايي بار مشكالت فعلي حل با هدف  هاطرحسال باشد. اين  7حداکثر  هاآن
ين دليل، هم بهموقت، يك آرامش نسبي و اقبال عمومي در ذهن شهروندان ايجاد نمايد.  طوربهتا  شونديمهزينه تعريف کم

، ديگربيانبهخود را از دست خواهند داد.  کاراييسال،  5ه بوده و پس از گذشت حدود نيز نسبتاً کوتا هاطرحعمر اين 
 مدتانيمافق  یهاطرحو  هاحلراهپلي برای گذر از مشكالت فعلي به  عنوانبه، مدتکوتاهپيشنهادی در افق  یهاطرح
  .کننديمعمل 

 ارايه پيشنهاد برای ساختار کلي مديريت لجستيك و زنجيره عرضه گروه کاالهای خاص  -
 شهریارايه مدل مسيريابي برای توسعه شبكه ترابری حمل بار درون -

يستم ونقل بار اصفهان در راستای سبرای مدل شبكه حمل موردنيازمناسب )الگوريتم مفهومي(  افزارنرممعرفي  -
 بارنامه شهری

 مرزهای محدوده مرکزی شهر اصفهان برای کنترل تردد ناوگان باریتعيين  -

هر ششهری کالنبار درون ونقلحملارايه طرح کلي، چهارچوب سازماني و نيازهای عملياتي و اجرای سازمان  -
 اصفهان

 طرح در زمينه ساماندهي تجميع و توزيع کاالهای عمده ارايه -

 شهری و بالعكسه بار به مراکز توليد و جذب درونهای عمدتبيين سامانه حمل کاال از پايانه -
ر سطح بر حمل بار د مؤثرجهت نصب در شبكه ترابری شهر اصفهان برای مديريت  موردنيازارايه نمونه عالئم  -

 شهر 

 مدتانیم افق -1-7-7

وند ار ردر کن هاآنهستند که فرآيند مطالعات مقدماتي و اجرايي  ييهاآن، مدتانيمپيشنهادی برای افق  یهاطرح
سال باشد و يا  5حداکثر  هاآنزمان مطالعه/ اجرای  است و معموالً مدتکوتاهاز افق  تريطوالنجذب بودجه و منابع مالي، 

يد، اجرا به حد موردنظر رس در افقي دورتر که تقاضای استفاده کنديماقتصادی، ايجاب  -و توجيه فني هاآناثربخشي 
 . شوند
ونقل بار و و عوارض مالي مرتبط با حمل هانامهآيينمتون تكميلي مرتبط با ضوابط، مقررات،  نويسپيشتدوين  -

 کاال
 شدههای عمده نامناسب شناساييارايه پيشنهاد در خصوص کاربری -
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حمل بار، ثبت تخلفات و نظارت بر عملكرد ناوگان  هایفعاليتدر کنترل  ITS از گيریبهره هایزمينهبررسي  -
 ونقل بارهای هوشمند در زمينه مديريت حملدر رابطه با بكارگيری سيستم هاطرح ارايهو حمل بار 

 شهریهای لجستيكي و حمل بار درونسنجي، طراحي و توسعه شرکتامكان -
 یشهردرونبار و کاالی  ونقلحمل یهاشرکتطراحي سيستم مديريت ناوگان برای  -

 بلندمدت افق -1-7-1

سال به جواب خواهند رسيد.  19است و معموالً بيش از  برزمانها بسيار طالعات و اجرای آنی بلندمدت، فرآيند مهاطرحدر 
 بودن آن است. برزماناز داليل اصلي  هاطرحبودن اين  برنهيهزبحث 
های نامناسب پيشنهادی در طرح تفصيلي برای پهنه شهری اصفهان )ارايه يك مدل مفهومي گروه کاربری شناسايي -

 ن(کاربری زمي
 توقف بار هایايستگاهعمده تخليه و بارگيری، باراندازها و  هایپايانهيابي ايجاد مكان -
 های عمده حمل و توزيع باريابي پايانهمكان -

 جانمايي بارانداز در حاشيه معابر اصلي محدوده مطالعه -

 شهر اصفهان هیپا GISاطالعات  اخذ -1-1

، 6-6 شكل( از کارفرمای محترم دريافت شده است. در GISجغرافيايي )نقشه شهر اصفهان در قالب سيستم اطالعات 
 نشان داده شده است. مجموعه اطالعاتي دريافت شده شامل موارد زير است: GISتصويری از معابر شهری در 

 اصفهان شهریدرونبرون و  یهاانهيپاموقعيت  -

 يساختمان یهابلوکو پوسته آن و  هاابانيخشامل  -
 مناطق اصفهان -
 مطالعات جامع اصفهان یبندهيناح -

 شبكه معابر شهر -

 

 
 شهر اصفهانمعابر نقشه  -1-1 شکل
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 بندی محدوده مورد مطالعهناحیه -1-0

 هایمدلدر برای استفاده  باریکردن اطالعات سفرهای  7هم فزون منظور به همحدوده مورد مطالع 1ترافيكي بندیناحيه
آمار و اطالعات، و اساس کدگذاری  گيردصورت ميو دستيابي به تعداد سفرهای توليد و جذب شده  ونقلحمل
  است. ونقلحملو ترافيك، مديريت تقاضا و تحليل و ارزيابي سيستم  ونقلحمل ريزیبرنامه

اری سفرهای بمقصد  -مبدأاز آمارگيری  حاصل محدوده مورد مطالعه ارتباط زيادی با اطالعات یبندهيناح ازآنجاکه
د ناحيه ليل ادغام دو يا چنبه د هاهيناحشكل تعداد و پس از انجام اين آمارگيری و تحليل نتايج آن،  ،داردو مسافری در شهر 

و شده،  جامانمقدماتي صورت بهمحدوده مورد مطالعه ترافيكي  یبندهيناحاين بخش در به همين دليل  .درکخواهد تغيير 
 با اطالعات دريافتي، در ويرايش بعدی گزارش هاآنمقصد و هماهنگي  -نهايي پس از انجام آمارگيری مبدأ یبندهيناح

اصول کلي و مباني نظری ارايه شده در اين گزارش در سراسر مطالعات به قوت الزم به ذکر است که  خواهد شد.ارايه 
 خود باقي است. 

م رابطه با هها و وسعت هر ناحيه که البته تعداد ناحيهاند از: عبارت بندی محدوده مورد مطالعهاصلي در ناحيهمشخصه دو 
زايش ها، وسعت نواحي افا، وسعت هر ناحيه کاهش يافته و با کاهش تعداد ناحيههبا افزايش تعداد ناحيه يعني عكس دارند؛

بنابراين تعداد نواحي مطلوب بايد با توجه به دقت مطالعه، سطح جغرافيايي اطالعات در دسترس )آيا اطالعات در حد  يابد.مي
 ن هزينه موردنظر، تعيين شود.ي( و ميزاکد پستمنطقه شهرداری يا منطقه پستي موجود است يا بلوک آماری يا 

فرها رفتار س سازیمدلبيشتر باشد،  هاناحيهافزايش و کاهش تعداد نواحي دارای مزايا و معايبي است. هرچه تعداد 
دن از سوی ديگر، اين افزايش باعث دشوار ش و حجم تقاضا در شبكه معابر از دقت بيشتری برخوردار است.ه بود ترواقعي

اهش کد. با شوموردنياز ميهزينه، زمان و نيروی انساني ، افزايش یسازمدل تر شدناطالعات، مشكل یآورجمععمليات 
در نواحي مرکزی محدوده مورد مطالعه باعث  خصوصبهافزايش که اين  يابدميتعداد نواحي، وسعت هر ناحيه افزايش 

ای افزايش تعداد سفرهای درون ناحيهحي و اين نوااجتماعي  -مشترک اقتصادی هایويژگيکاهش دقت و از بين رفتن 
 . شوديمو به دليل حذف اين سفرها از روی شبكه معابر، برآورد کيفيت تردد در شبكه با خطا همراه  خواهد شد

وه بر آن بسياری عال .تعادل برقرار شود هاآنباشد که بين تعداد نواحي و وسعت  ایگونهبه بايد بندیناحيهبنابراين روش 
، ی خدماتي يا پستيهایبندهيناحی در مطالعات مشابه قبلي يا فرادست، وجود بندهيناحعوامل ديگر مانند وجود از 

، شكل جاذب سفرويژه مولد و ، جمعيت، نقاط کاربری زمين و مساحت صنعتي و تجاریاجتماعي،  -اقتصادی یهايژگيو
ترافيكي  بر اين اساس، ناحيه بندی مقدماتي .باشد دازه ناحيه مؤثردر شكل، تعداد و ان توانديمهندسي ناحيه و بسياری ديگر 

 در اختيار قرار گرفته انجام خواهد شد. تاکنونبر اساس اطالعاتي که 

 ترافیکی یهاهیناح کلی یهایژگیو -1-0-3

ترتيب ونقلي، در سه دسته به در مطالعات حمل 6ي، ناحيه بندی ترافيكي محدوده مورد مطالعه و حوزه نفوذطورکلبه
 :شوديماهميت انجام 

محدوده مورد مطالعه که همان شهر اصفهان و مرزهای تعريف شده در طرح جامع شهرسازی آن است و نواحي  -1
ی رتييجزی ديگر بوده و اطالعات هادستهاز نواحي  ترکوچك. اين نواحي شوديمترافيكي داخلي را شامل 

 ی نيز فقط برای نواحي ترافيكي اين دسته انجام خواهد شد.سازمدلحال، فرآيند . درعينشوديمبرايشان برداشت 

                                                                                                                                                                      
1 Traffic Analysis Zone (TAZ) 
2 Aggregate 
3 Influence Area 
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حوزه نفوذ مستقيم که شامل محدوده مورد مطالعه و نواحي حومه شهر است و مراودات مستقيم و مستمری  -7
صورت شهرستان اصفهان تعريف صورت تبادل سفرهای روزانه با شهر اصفهان دارند و در اين مرحله، بهبه
و در حد دهستان يا يك يا چند  تربزرگدر اين محدوده ترسيم خواهد شد که عموماً  1حي مياني. نواشوديم

 .رديگيمبرای برآورد تقاضای سفر آينده مالک عمل قرار  هاآنآبادی هستند و رشد تبادل سفر از 

و نواحي  شوديمر ی کشوهااستانی استان اصفهان و نيز ساير هاشهرستانحوزه نفوذ غيرمستقيم که شامل ساير  -6
صورت مجموع چند استان يا شهرستان و ، اين نواحي بهروديمکه انتظار  طورهمان. دهديمرا تشكيل  7خارجي

 بندی خواهند شد.ی دسترسي به شهر اصفهان دستهاجادهدر راستای محورهای 

 اند از: ساير مواردی که بايد تا حد ممكن در فرآيند ناحيه بندی موردتوجه باشد، عبارت
بندی محدوده برای تحليل و پردازش با هدف دستهحدوده مورد مطالعه حوزه نفوذ و م بندیناحيه: همگوني -

 طوربهرا  مشترکي هایويژگيتا حد ممكن بتوانند  هاناحيهباشد که  صورتيبهبايد  بندیناحيهت. اطالعات اس
اگر  ،مثال عنوانبهاست.  زمين کاربرینمود بارز اين ويژگي،  شته باشند.همگون و يكنواخت در درون خود دا

 هایاختمانسن است که تمامي آ آلايده، شوددر نظر گرفته  صنعتيبا کاربری  ایناحيه عنوانبهيك ناحيه داخلي 
 .باشند. واضح است که تحقق اين امر در بيشتر اوقات مشكل و حتي غيرممكن استصنعتي و توليدی واقع در آن 
 هایاربریکاز جمله: موجود  هایکاربریمشترک برای هر ناحيه با بررسي  هایويژگينظرگرفتن  در ،در حقيقت

 . است پذيرامكانمسكوني، تجاری، اداری و ... 
طالعه و بررسي که امكان م دونظر گرفته ش در ایگونهبهوسعت نواحي ترافيكي بايد : هاناحيهوسعت بودن تناسب م -

نواحي ا بناحيه کوچك باشد که حفظ الگوی سفر آن  قدرآننبايد  هقيق را فراهم سازد. وسعت ناحيمناسب و د
يل تغيير به دل، بزرگ باشد که اطالعات حاصل از آمارگيری قدرآناز طرف ديگر نبايد  ؛نباشد پذيرامكانجاور م
 هايدهآدرسفاقد دقت کافي باشد. از سوی ديگر، هرگاه وسعت نواحي از حد متعارف در سطح ناحيه  هايژگيو

 ار خطادچ ،که مبادی و مقاصد سفرها در مرحله کدگذاری از پرسشنامه به نواحي شوديمباشد باعث  ترکوچك
از ي نواحشدن  وزن، چرا که برای هموجود نداردوسعت نواحي الزامي به يكسان بودن  د. بايد توجه داشت کهشو

ي نواحاست، مساحت  جمعيت و اشتغال بيشترسرانه مرکزی که  هایبخشنظر جمعيت و اشتغال، بايد در 
ه که خطای همفزوني ناشي از اين فرض که هم باشد ایگونهبه. وسعت نواحي بايد در نظر گرفته شود ترکوچك

 زياد نباشد.، خيلي ندمتمرکز 6بر گرانيگاه هافعاليت
نظر گرفته شوند که در محدوده آن ناحيه،  در ایگونهبهداخلي بايد  هایناحيهمرز : آمارگيری در فرآيند تسهيل -

داشته  وجود هاآنو برقراری ارتباط بين از منابع مختلف شده  آوریجمعامكان ترکيب و محاسبه اطالعات و آمار 
 اهشکولي سبب  ،نامتعارف پيدا کنند هایشكل هاناحيهکه  شودميباشد. توجه به اين امر گرچه گاهي باعث 

البته سعي بر آن است که تا حد امكان شكل هندسي نواحي حفظ  قت آمارگيری خواهد شد.افزايش دهزينه و 
مقصد، کدگذاری و اختصاص اطالعات به  -مبدأآمارگيری  خصوصبه هایريآمارگشود تا استفاده از آن در 

  .جه نباشددست آمده با مشكل و دشواری موا
كان آماری باشد تا ام یهاحوزهمنطبق بر )اعم از داخلي و خارجي(  ترافيكي یهاناحيهمرز : بايد آماربه دسترسي  -

، تده اسشتهيه  آماری هایبلوک و هاحوزهکه بر اساس مناطق،  ايرانملي مرکز آمار از آمار و اطالعات استفاده 
وعي توسط ساير نهادهای خدماتي از جمله شرکت پست، شهرداری اطالعات متن کهآنضمن وجود داشته باشد. 

                                                                                                                                                                      
1 Intermediate TAZ 
2 External TAZ 
3 Centroid 
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 استفاده کرد. هاآناز  توانيممناطق و غيره در سطوح مختلف وجود دارد که 
شده  تعيين هایمحدودهاصلي، عوارض طبيعي،  هایخيابانمحل و موقعيت هر ناحيه داخلي با توجه به : موقعيت -

يكي ، مانع فيزیاهيناحبايد دقت شود که درون هيچ  .شودمياب و تعيين مجاور انتخ هایناحيهشهری و وضعيت 
سيم نمود، تق ترکوچكبايد ناحيه را به نواحي  صورتوجود نداشته باشد در غير اين  وآمدرفتيا طبيعي برای 

رد که موانع نواحي تالش ک ترسيمبيش از يك گرانيگاه داشته باشد. بنابراين بايد در  تواندينمچرا که هر ناحيه 
دا جاصلي  یهاراهو  هابزرگراهرودخانه، در ناحيه بندی شهری، قرار گيرند.  هاهيناحطبيعي و مصنوعي در مرز 

دسترسي و  یهاراه کهدرحالي. رنديگيمو عمدتاً در مرز نواحي قرار  شدهازجمله اين موانع محسوب شده 
وع در بديهي است اين موضا دارند و بهتر است درون نواحي قرار بگيرند. عكس اين ويژگي ر تريفرع یهاابانيخ

 .شودينمنبوده و رعايت  مدنظر اندگرفتهنواحي مياني و خارجي که در خارج از شهر قرار 
جود داشته و)مرکز ثقل( گرانيگاه  يك ي انجام شود که برای هر ناحيهصورتبهبندی بايد ناحيه: وجود گرانيگاه -

نده مجموعه نقاط نمايترافيكي قرار داشته و درون ناحيه که  اینقطهعبارت است از رانيگاه ناحيه ترافيكي گباشد. 
  مرکز ثقل هندسي ناحيه يا مرکز ثقل سفرهایمعموالًمحل گرانيگاه، است.  توليد و جذب سفردرون ناحيه از نظر 
 ی ميداني، تعيين خواهد شد. هابرداشتمقصد و ساير  -مبدأاز آمارگيری  ناحيه است که پس

 ،بندیيهناحدر  هاويژگيضروری است که اساساً رعايت همه اين  مسالهتوجه به اين : بندیدر ناحيه ساير موارد مؤثر -
ها، ناحيهبعضي از خاص در  هایويژگيمثال وجود  عنوانبهکاری مشكل و گاهي اوقات غيرممكن است. 

امكان استفاده از نتايج مطالعات  .دهدميقرار  الشعاعتحترا ذکر شده مي عمو هایويژگيبندی بر اساس ناحيه
ی قرار گيرد. همچنين بايد تالش شود که مرزها موردتوجه یبندهيناحگذشته، عامل ديگری است که بهتر است در 

ي مرز نواحتا حد ممكن در  هامحلهسياسي و سنتي مثل مرزهای دهستان، و مرزهای اجتماعي و فرهنگي مثل مرز 
شدن  وزنهم ، چرا که برایوسعت نواحي با يكديگر يكسان نيست بايد توجه داشت که ترافيكي قرار بگيرند.

، انددادهمرکزی که جمعيت و اشتغال بيشتری را در خود جای  هایبخشاز نظر جمعيت و اشتغال، بايد در  هاآن
ه خطای نظر گرفته شود ک در ایگونهبهنواحي بايد  وسعتافزون بر اين، در نظر گرفته شود.  تریکوچكنواحي 

برای  ،مدر صورت لزو .شود، خيلي بزرگ نندبر گرانيگاه متمرکز هافعاليتهمفزوني ناشي از اين فرض که همه 
عضي و ... که در ب دانشگاه، بازارمثال  عنوانبه ،شوديممجزا اختصاص داده  یاهيناح ،خاص یهایکاربرمناطقي با 

 .از اين نواحي هيچ جمعيت ساکني وجود ندارد

 ونقل بار در سایر شهرهای کشورناحیه بندی ترافیکی حمل -1-0-7

ونقل دانشگاه علم و صنعت توسط مرکز تحقيقات حمل 1690شهری مشهد در سال ونقل بار درونمطالعات جامع حمل
تايي مطالعات  101ی بر لزوم حفظ سازگاری با ناحيه بندی گذارصحهاز ی ترافيكي، پس بندهيناحايران انجام شد. در بخش 

حومه  وشهر مشهد  درنهايتسازی تقاضای بار، ونقل مسافر، با توجه به کمبود اطالعات در دسترس برای مدلجامع حمل
و  های توزيع بارجدول مقصد، تهيه -مبدأد که پايه کار مطالعات شتقسيم ناحيه خارجي  0داخلي و باری  ناحيه 67به آن 
 .دهديمی را نشان بندهيناحاين  0-6شكل  .گرفتبيني تقاضای حمل بار قرار های پيشمدل
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 مشهد شهریدرونناحیه بندی بار در مطالعات جامع بار  -0-1شکل 

 

عنوان بخشي از ناحيه ترافيكي( که به 39ناحيه ترافيكي( و بجنورد ) 199شهری شهرهای گرگان )در مطالعات بار درون
گذاری سفرها کدی در دو مطالعه بار و مسافر در هنگام بندهيناحونقل مسافر انجام شده بود، تفاوتي بين مطالعات جامع حمل

 نبود.

 در مطالعات قبلی در شهر اصفهانبندی ترافیکی ناحیه -1-0-1

کيلومترمربع  559و مساحت  1605در سال  1نفر 950،130،7محدوده مورد مطالعه، شهر اصفهان با جمعيتي در حدود 
نفر  19،999تا  5،999طور متوسط است. در يك برآورد کلي با توجه به اينكه بهترين اندازه جمعيت ساکن در نواحي به

ته ی گذشهاسال. مطالعات مختلفي در دهديمناحيه را برای مطالعه سفرهای مسافری شهری نشان  099تا  799است، تعداد 
 .شوديمدر اينجا اشاره  هاآن نيترمهمی شهر انجام شده است که به برخي از بندهياحنبرای 

 3174ونقل مسافر سال مطالعات جامع حمل -1-5

شگاه ونقل )ممتحن( دانحملتوسط مرکز مطالعات و تحقيقات ونقل و ترافيك شهر اصفهان که در مطالعات جامع حمل
به مرکز شهر اصفهان و به شعاع متوسط پنجاه کيلومتر  یامحدوده 5-6شكل  انجام شد، مطابق 1600صنعتي شريف در سال 

تقسيم  3-6شكل مطابق ناحيه ترافيكي  671به اين محدوده  .مقصد سفرهای ساکنان انتخاب شده بود -مبدأبرای آمارگيری 
تجميع  9-6شكل منطقه ترافيكي در  71 ي دراين نواح است.شهر اصفهان مربوط به  0-6شكل آن طبق ناحيه  193که  شد

 .دهديمدر آن، مناطق ترافيكي شهر اصفهان را نشان  17تا  1که مناطق  اندشده

                                                                                                                                                                      
نفر و رشد متوسط ساالنه آن  139،009،1برابر  1609، جمعيت شهر اصفهان در سال es.ir-http://amar.ostanبر اساس سالنامه آماری شهرستان اصفهان  1

 هنوز انجام نشده، اين برآورد بر اساس رشد جمعيت انجام شده است. 1605سال  بوده است. با توجه به آنكه سرشماری 97/1

http://amar.ostan-es.ir/
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  3174سال  ونقلحملمحدوده مورد مطالعه در مطالعات جامع  -5-1شکل 

 

 
 اصفهان شهرکالننواحی ترافیکی محدوده  -6-1شکل 
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 نواحی ترافیکی شهر اصفهان -7-1شکل 

 

 
 اصفهان شهرکالنمناطق ترافیکی  -9-1شکل 

 1601ونقل مسافر سال مطالعات جامع حمل -6-5-1-1

ونقل و ترافيك شهر اصفهان که توسط دانشگاه صنعتي اصفهان در اواخر سال ی مطالعات جامع حملسازبهنگامدر 
منطقه از مطالعات  17ناحيه و  193ی داخلي شهر اصفهان با ندبهيناحانجام شد،  1601آغاز و آمارگيری آن در سال  1609

ی و مقايسه روند تغييرات در سطح نواحي ترافيكي گذاربرهماقتباس شده است. به اين ترتيب،  1600قبلي در سال 
ارهای ی الزم برای پيشنهاد راهكهاليتحلی تدوين شده در مطالعات قبلي، هامدلبوده و با استفاده از نتايج و  ريپذامكان
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ی بندهياحنعنوان مبنای ی بهبندهيناحونقل بار نيز همين ونقل شهر اصفهان تدوين شده است. در مطالعات حملمديريت حمل
 مقدماتي ترافيكي در نظر گرفته خواهد شد.

 يکد پستبندی منطقه -6-5-1-7

ستي است، زيرا مرسوالت پستي از هر نوع، باعث ايجاد در بخش بار، اطالعات مناطق پ هایبنددسته نيترمهميكي از 
طح شهر بار و کاال در س کنندگانعيتوزو درواقع شرکت پست، يكي از مؤثرترين  شونديمسفرهای باری در سطح شهر 

ولت در ی پستي، باعث سهبندمنطقهونقل بار با ی ترافيكي شهر در مطالعات حملبندهيناح. سازگاری شوديممحسوب 
 .دهديمنقشه مناطق پستي شهر اصفهان را نشان  0-6شكل ی آتي و تبادل اطالعات خواهد شد. هایزيرنامهبر

 

 
 پستی شهر اصفهاننقشه مناطق  -4-1شکل 

 بندی سازمان بازيافت و مديريت پسماندمنطقه -6-5-1-6

بندی نهادهای خدماتي مختلف وابسته به شهرداری اصفهان، به فراخور نياز و نوع فعاليت خود، شهر را به مناطقي تقسيم
ی آوربندی جمعبندی مرتبط با زماناشاره کرد که منطقه 19-6شكل به نقشه ارايه شده در  توانيم هاآنکه از جمله  اندکرده

 اهد شد.ی خواژهيوی باری، به اين دسته نيز توجه هاهيناح. در تجميع نهايي دهديماقالم بازيافتي در سطح شهر را نشان 
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 آوری اقالم بازیافتی در شهر اصفهانبندی جمعنقشه زمان -34-1شکل 

 بندی مقدماتی پیشنهادی این مطالعهناحیه -3-5-2

ونقل بار و مسافر، در اين مرحله ي بين مطالعات جمع حملخوانهمکه اشاره شد برای حفظ سازگاری و  طورهمان
اقتباس خواهد شد، اما پس از کدگذاری و برداشت  1601ونقل سال العات جامع حملی داخلي شهر اصفهان از مطبندهيناح

 هانآی تقاضای باری، تعداد سازمدلی در دسترس برای هادادهآمار سفرهای باری، ممكن است با توجه به سطح دقت 
. برای درک بهتر موقعيت نواحي، دهديمی ترافيكي مقدماتي شهر اصفهان را نشان بندهيناح، 11-6شكل کاهش يابد. 

 ترسيم شده است. 17-6شكل ی نقشه توريستي در زمينهی روی پسبندهيناح
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 ناحیه 396به  (اصفهانشهر )بندی ترافیکی محدوده مورد مطالعه ناحیه -33-1شکل 
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 تطابق نقشه توریستی و ناحیه بندی ترافیکی محدوده مورد مطالعه -37-1شکل 

 حوزه نفوذ مستقیمترافیکی  یبندهیناح -1-5-1

 -شده که پس از انجام آمارگيری مبدأ فرض 16-6شكل حوزه نفوذ مستقيم در اين مطالعات، شهرستان اصفهان در 
طورکلي، هر دهستان يك ناحيه مياني در نظر گرفته خواهد شد. با توجه به ی، تدقيق خواهد شد. بهادروازهمقصد سفرهای 

كل شی استان اصفهان در هاشهرستانی خاص شهر اصفهان و ارتباطات آن با ساير شهرهای استان، هر يك از هايژگيو
صورت به یادروازهعنوان يك ناحيه مياني در حوزه نفوذ مستقيم در نظر گرفته شده و در کدگذاری سفرهای نيز به 6-10

 جداگانه شناسايي خواهند شد.
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 ی خروجی آناجادهوده شهرستان اصفهان و محورهای محد -31-1شکل 

 

 
 ناحیه بندی مقدماتی میانی )درون استان اصفهان و خارج از شهر اصفهان( -30-1شکل 

 حوزه نفوذ غیرمستقیمترافیکی  یبندهیناح -1-5-0

 15-6كل شحوزه نفوذ غيرمستقيم در اين مطالعات، کل کشور در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب، هر استان در 
 د.ی شناسايي خواهد شادروازهيك ناحيه خارجي است که در کدگذاری سفرهای 
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 عنوان حوزه نفوذ غیرمستقیمبندی مقدماتی خارجی )خارج از استان اصفهان( بهناحیه -35-1شکل 

 و نوع اطالعات موردنیاز در شهر اصفهان یروش انجام آماربردار حیتشر -1-6

ی مختلف آماربرداری و اطالعات موردنياز در مطالعات بار شده و سپس هاروشدر اين بخش ابتدا مروری کلي بر 
 .شوديمروش و روند انجام آمارگيری و نوع اطالعات الزم در شهر اصفهان بيان 

 موردنیاز و اهداف آن یهایانواع آماربردار حیتشر -1-6-3

. رديگيممورد استفاده قرار  بارضای تقا یسازمدلبرای  موردنياز یهاداده تأمينبه منظور  بار مقصد -مبدأآمارگيری 
 در دو دسته کلي توانيمآمارگيری را  هایری متفاوت خواهد بود. روشبا توجه به نوع و اهداف مطالعه، شيوه آمارگي

 آمارگيری با توجه به اهداف آمارگيری طراحي شوند.  یهافرمکرد که در هر مورد بايد  یبندميتقس یامصاحبهشمارشي و 
به آن  هاادهدي است که برآورد بسياری از متغيرها و نيز کنترل کردن ونقلحملری، پايه بسياری از مطالعات آمارگي

مدت  ،يد و جذب سفرهای باری در سطح شهرف انجام آمارگيری کاال، شناسايي مراکز تولاهدبعضي از اوابسته است. 
 ی جابجا شده است.زمان صرف شده برای اين سفرها و همچنين نوع و ميزان کاالها

 :بهره گرفت توانيمزير بع امن منطقه شهری، از كيمقصد حمل بار در - مبدأبرای گردآوری آمار 
برای  ای از رانندگان باری(ای بار )شمارش حجم تردد ناوگان باری و پرسشگری نمونهدروازه ریيآمارگ -

 شناسايي سفرهای باری خارج به داخل و داخل به خارج و خارج به خارج در محدوده شهر اصفهان
 در سطح شهر اصفهان برای شناسايي سفرهای داخل به داخل حمل بار پرسشگری از رانندگان خودروهای باری  -
 مانند خدمات باربری دهدهنهيسسات اراؤها و مها، شرکتاز بنگاهتوزيع سفرهای باری اطالعات  افتيدر -

نوف ها و صراسته، بار عيو توز هيمراکز عمده تخلي، و صنعت دیيمراکز تولي، بازرگان غالب هاییکاربر
 يفروشخرده و يفروشعمده يبازرگان
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 ی مشابههامكانو  هاپاتوق، ریيگسوخت هایگاهيجا مانند دیينقاط کلدر  ریيو آمارگ ييشناسا -

 د از: عبارتن هاآن نيترمهممختلفي وجود دارد که های روشمقصد،  -ی آمارگيری مبدأهافرمبرای توزيع و گردآوری 
در بازه  ديبا ریيآمارگ نيشود. ايها مریيگيپ ليو تسه ييعموماً منجر به نرخ باالی پاسخگو يپرسشگری تلفن -

 ييهاتيتماس، دارای محدود نيبرقراری نخست انزم دهندگان درپاسخ نكهيا ضمن ،ساعات کاری انجام شود
دوباره  ریيگياحتماالً چندان مشتاق به پ ايشده هستند  پردازش و هيبه اطالعات پا يمانند وقت کم و عدم دسترس

 كيهای ضبط و ثبت شده توسط پرسشگر با استفاده از پست الكترونداده ني. همچنستنديو تماس بعدی ن يتلفن
تعداد  ،ریيآمارگ يژگيو ،يبه اندازه نمونه، چارچوب زمانهزينه اين روش . استي اعتبارسنج ازمندينمابر ن اي

 .بستگي دارد و مهارت پرسشگران
 نيها در امنرخ برگشت فر امااست،  نهيهزکم ی ديگرهاروشنسبت به فرم پرسشگری  يپست افتيارسال و در -

 اريدر اخت ،دارد که فرم يبستگ نيها به ابودن پاسخ نانياطمها و قابلکامل بودن فرم زانياست. م کمتر روش
 كيرونپست الكت اينمابر توان از تلفن، ، برای اقدامات بعدی ميازآنپس مناسب قرار گرفته باشد. اشخاص

 استفاده کرد.
 يياسخگوپرود. نرخ يکار مبه  هاهای گردآوری دادهاز روش يكيعنوان به زين تلفني و پستيروش  دو بيترک -

روش،  نير اد مناسب ريتدب كيتر است. گراناز آن چند که  هر؛ است ياز روش پست شتريب ،يبيوش ترکر در
ب در شخص مناس اي بخشيي ها و شناساشونده درباره ارسال فرمها و مراکز پرسشدادن به شرکت يآگاهشيپ

 افتني يامكان آگاه صورت، نياده شود. در اها فرستبرای آن ماًيها مستقاست تا فرم ييها برای پاسخگوآن
 اندازه نمونه وجود دارد. ليتعد ،ها و درنتيجهبه فرم ييها برای پاسخگومندی شرکتاز عالقه شيشاپيپ

ام ناوگان باری انج ریيمعموالً برای آمارگ که نوعي از پرسشگری در حين سفر است، 1ایپرسشگری کنار جاده -
 روش، کنترل بهتری بر اندازه نمونه وجود دارد و نيکه در ا. ضمن آندارد ييباال ييپاسخگوو نرخ  دشويم

 احتمال ش،رو نيا بيشوندگان خواهند بود. از معاشده توسط پرسش هيهای اراپاسخ يقادر به بررس پرسشگران
آب و  طيراشثير تأدهندگان و از پاسخ ریيگيپعدم امكان  ران،يآمارگ يمنيا ل،يبه هر دل كيتراف انيقطع جر

 ریيگمحدود کردن نمونه روش، نيا گريد بيمعااز است.  ریيآمارگ تيفيبر ک ييساعت روز و روشنا ،ييهوا
 با کل منطقه مورد مطالعه است. سهيهای خاص در مقابه محل

و شامل  شوديمخالصه  13-6شكل به اين ترتيب، نوع و روش گردآوری آمار سفرهای باری در شهر اصفهان به شرح 
 موارد زير است:

مقصد سفرهای باری در سطح شهر که به روش آمارگيری در حين سفر از طريق مصاحبه  -آمارگيری مبدأ -
ی مهم درون محدوده شهری ريگختسوی هاستگاهياحضوری با رانندگان وسايل باری مختلف در محل 

ی هاپاتوقروز متوالي وسط هفته(، و در  7به مدت  10-6شكل ی هاستگاهياايستگاه منتخب از  69اصفهان )جمعاً 
روز وسط هفته( انجام  1به مدت  75-7جدول ی هاپاتوقپاتوق منتخب از  79ي مهم )جمعاً ررسميغرسمي و 

ای نمونه تصادفي مناسبي از خودروه رسديمخواهد شد. با توجه به وسعت شهر اصفهان و مسافت سفرها، به نظر 
ی مذکور قابل پرسشگری باشد. هدف اين آمارگيری، تهيه ماتريس تقاضای هامحلباری در بازه آمارگيری از 

ه اين منظور، . بشوديمك نوع بار است و بنابراين يك آمارگيری اصلي محسوب شهری به تفكيسفر بار درون
ی آمارگيری مستقر و ضمن ثبت تعداد خودروهای باری هامحلآمارگيران پس از کسب آموزش الزم، در 

                                                                                                                                                                      
1 Road Side Interview (RSI) 
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قف وکه تمايل به همكاری داشته باشند مصاحبه خواهند کرد. به دليل مت هاآنوارد شده با محل، با هر تعداد از 
گيری و يا پاتوق بارگيری، فرصت کافي برای گفتگو و توجيه رانندگان بودن خودروها در ايستگاه سوخت

زياد خواهد بود. درنتيجه فرم آمارگيری مفصل بوده و اطالعات کليه  هاآنوجود داشته و احتمال همكاری 
 سفرهای روز گذشته از رانندگان اخذ خواهد شد. 

ی ورودی به شهر به روش آمارگيری هاجادهی که در ادروازهی اجادهسفرهای باری مقصد  –آمارگيری مبدأ  -
در حين سفر از طريق مصاحبه حضوری با رانندگان وسايل باری مختلف در کنار جاده به مدت يك روز انجام 

راين شهری به تفكيك نوع بار است و بنابخواهد شد. هدف اين آمارگيری، تهيه ماتريس تقاضای سفر بار برون
ی هامحلاين منظور، آمارگيران پس از کسب آموزش الزم، در . به شوديميك آمارگيری اصلي محسوب 

آمارگيری مستقر و ضمن ثبت تعداد خودروهای عبوری، با همكاری پليس اقدام به متوقف کردن تصادفي 
خواهند کرد. به دليل سرعت زياد تردد خودروها و دشواری متوقف کردن  هاآنخودروهای باری و مصاحبه با 

ايد با احتياط انجام شود و ازآنجاکه فرصت کافي برای گفتگو و توجيه رانندگان وجود خودروها، اين کار ب
 . کنديمندارد، فرم آمارگيری مختصر بوده و فقط سفر فعلي را ثبت 

ی که به روش دستي به مدت يك روز ادروازهی هاستگاهياآمارگيری شمارش حجم تردد در سطح شهر و در  -
ی سفر باری است و بنابراين يك هاسيماترمارگيری، کنترل کيفيت و دقت انجام خواهد شد. هدف اين آ

ی هامحل. به اين منظور، آمارگيران پس از کسب آموزش الزم، در شوديمآمارگيری فرعي محسوب 
 .کننديمآمارگيری مستقر و تعداد خودروهای عبوری را به تفكيك نوع وسيله ثبت 

 

 
 شهری اصفهانهای بار درونانواع آمارگیری -36-1شکل 

  

آمارگيری سفرهای باری 
شهری

مقصد سفرهای -مبدا
باری دورن شهری

در جايگاه های 
سوختگيری

یدر پاتوق های بارگير

مقصد سفرهای -مبدا
باری برون شهری

در دروازه های جاده ای 
ورودی شهر

شمارش حجم تردد

نقطه منتخب در79در 
سطح شهر

در دروازه های جاده ای 
ورودی شهر
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 های سوخت در سطح شهر اصفهانموقعیت جایگاه -0-1جدول 
 نشاني رديف

 5511339-9611زينبيه -جاده حبيب آباد-غفاری اهللآيتخ  -زينبيه: اصفهان 119جايگاه سوخت  1
 6076096-9611جنب انبار نفت شهيد منتظری  -شرکتي اصفهان: اصفهان 5جايگاه سوخت  7
 0033300-9611 سيناابنخيابان  -: اصفهان سيناابنجايگاه سوخت  6
 90166190360 کمربندی روبروی دانشگاه آزاد اسالمي -جايگاه سوخت الوند هراتيان: اصفهان  0
 6793667-9611خيابان امام خميني روبروی پالر  -جايگاه سوخت اميرکبير اصفهان: اصفهان  5
 0516799-9611نرسيده به برازنده -خيابان بعثت -جايگاه سوخت امين: اصفهان  3
 3665009-9611پل بزرگمهر خ آبشار سوم روبروی روستای ردان جنب امام  -جايگاه سوخت آبشار: اصفهان  0
 5777605-9611پشت کارخانه قند -جي شرقي -جايگاه سوخت آذرخش: اصفهان  9
 3313791-9611بين چهارراه آپادانا و آبشار -خيابان سجاد -جايگاه سوخت بزرگمهر: اصفهان  0

 0509109-9611روبروی خيابان گلستان -خيابان بعثت -جايگاه سوخت بعثت اصفهان: اصفهان  19
 0697576-9611نبش بلوار امام رضا -خيابان کهندژ -جايگاه سوخت بلوچي کهندژ: اصفهان 11
 5550090-9611 7خ گاز-خيابان پروين -جايگاه سوخت پروين: اصفهان  17
 7713070-9611خيابان کمال اسماعيل  -جايگاه سوخت پمپ زاينده اصفهان: اصفهان  16
 5539670-9611سرهنگ  از پلان پروين بعد خياب -جايگاه سوخت پيمان: اصفهان  10
 0000009-9611ترمينال کاوه -جايگاه سوخت ترمينال کاوه: اصفهان  15
 5505999-9611پل تمدن -هفتون -جايگاه سوخت تمدن: اصفهان 13
 7757779-9611ابتدای خيابان جي -فلكه احمدآباد -جايگاه سوخت جي: اصفهان  10
 6709099-9617بلوار دانشگاه صنعتي  -حيدری: اصفهان جايگاه سوخت حاج  19

 3706007-9611پل فلزی  -جايگاه سوخت حكيم نظامي: اصفهان  10
 5055600-9617م امام  -جايگاه سوخت دستگرد: دستگرد  79
 5617699-9611بلوار ارغوانيه  -جايگاه سوخت دماوند: اصفهان  71
 6696959-9611رباط اول بعد از تقاطع دکتر فاطمي  خيابان -جايگاه سوخت دی: اصفهان  77
 6939516-9611جنب شهرک رسالت -خ امام خميني -جايگاه سوخت رسالت: اصفهان  76
 0070710-9611مقابل کوه آتشگاه -خيابان آتشگاه -جايگاه سوخت رشادی: اصفهان  70
 0016637-9611قديم  خيابان آتشگاه جنب ميدان بهار -جايگاه سوخت سعادت: اصفهان  75
 0016759-9611ملك شهر -خيابان بهارستان -جايگاه سوخت شاهين: اصفهان  73
 7190901-9611شهرک آزمايش  -جايگاه سوخت شهرک آزمايش: اصفهان  70

 7776911-9611خيابان طيب -جايگاه سوخت شهروکار: اصفهان 79
 0030099-9611الله  دانيو مپل کاوه  حدفاصل -جايگاه سوخت شهيد چمران: اصفهان  70
 5770139-9611 بارترهجنب ميدان ميوه و -اتوبان باغ رضوان -جايگاه سوخت صنعت قند: اصفهان  69
 6755399-9617خ اشرفي اصفهاني -خيابان کهندژ -جايگاه سوخت طلوع فجر: اصفهان  61
 0050590-9611ن قائميه جنب خيابا-بلوار کشاورزی -جايگاه سوخت عالج: اصفهان  67
 0077900-9611جنب پل کاوه -جايگاه سوخت فانوس: اصفهان 66
 0055050-9611سيمين  راهسه -جايگاه سوخت فرقداني: اصفهان 60
 0595175-9611نرسيده به خيابان غرضي -ملك شهر راهسهبعد از -: کاوهزادهيقاضجايگاه سوخت  65
 0051653-9611چهار راه بنايي -خيابان زينبيه -اصفهانجايگاه سوخت قدس رضوی:  63
 5500990-9611اول اتوبان شهيد بابايي -آخر هفتون -جايگاه سوخت قرباني اصفهان: اصفهان  60
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 های سوخت در سطح شهر اصفهانموقعیت جایگاه -0-1جدول ادامه 
 نشاني رديف

 0693555-9611مقابل پارک -خيابان امام رضا -جايگاه سوخت مجتبائي: اصفهان  69
 6790031-9611روبروی شهرک قدسي -خيابان بهارستان -جايگاه سوخت محمدی مارچين: اصفهان  60
 0033000-9611خيابان مدرس  -اصفهان: اصفهان  جايگاه سوخت مدرس 09
 6990753-9611 محمودآبادفلكه دانشگاه اول جاده  -جايگاه سوخت مسجد الجواد: اصفهان  01
 6670765-9611خيابان امام خميني نرسيده به تابلوخانه اصفهان  -: اصفهان جهاننقشجايگاه سوخت  07
 0069101-9611خ بهارستان شرقي  -راه ملك شهر سه -خ کاوه  -جايگاه سوخت نگين اصفهان: اصفهان  06
 5300179-9611روبروی خدمات شهرداری -خ عاشق اصفهاني-اصفهاني: خ بعثت عاشق ديوحجايگاه سوخت  00
 3700991-9611چهار باغ باال جنب ستاد منطقه -جايگاه سوخت يك شرکتي اصفهان: اصفهان 05
 5769609-9611انتهای خيابان سلمان -خوراسگان -اصفهان جايگاه سوخت دانشمند:  03
 5710700-9611جي شرقي -خوراسگان -جايگاه سوخت صفا: اصفهان  00

 پس از بازديد ميداني تدقيق خواهد شد. یريگسوخت یهاگاهيجاتوجه: موقعيت اين 
 

 

  گیری در سطح شهر اصفهانی سوختهاستگاهیاموقعیت  -37-1شکل 
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 بارگیری در سطح شهر اصفهان یهاپاتوقموقعیت  -5-1جدول 
 نشاني منطقه شهرداری رديف

1 
 يك

 چهارراه جهاد تا اتوبان حدفاصل -خيابان جهاد
 محدوده مسجد لنبان -خيابان دکتر بهشتي 7
 ورودی خيابان دهنو -خيابان امام خميني دو 6
0 

 سه

 محدوده خيابان دردشت -سيناابنخيابان 
 هافروشبازار فرش  -خيابان حكيم 5
 خيابان مشير 3
 سرای هندوها -خيابان حكيم 0
9 

 چهار

 هاگلرو به روی باغ  -اول خيابان مشتاق -فلكه بزرگمهر
 پل غدير  -خيابان سلمان فارسي 0

 پل شهرستان -خيابان سلمان فارسي 19
 و بزرگراه صياد( بهشتهشتچهارراه پيروزی )تقاطع خيابان  11
 ورودی همدانيان -خيابان جي 17
16 

 پنج
 سيمين راهسه

 فلكه ارتش 10
 محدوده سيلو -اول خيابان مصلي -فلكه هوانيروز -خيابان سجاد شش 15
 آباددولتاول جاده  هفت 13
10 

 هشت

 فلكه نوبهار -خانه اصفهان
 فلكه نگهباني -خانه اصفهان 19
 سر پل رباط -فلكه رباط کريم 10
 اول خيابان رزمندگان -خيابان رباط 79
 اول رداني پور -پل چمران 71
 مقابل ترمينال -خيابان کاوه 77
76 

 نه
 انتهای فلكه الغدير -آتشگاه راهسه

 تقاطع صمديه لباف -خيابان کهندژ 70
75 

 ده

 زير پل سرهنگ -خيابان پروين
 پل تمدن 73
 احمدآبادفلكه  70
 احمدآبادنرسيده به فلكه  -خيابان جي 79

70 
 يازده

 فلكه شهيد بختياری
 فلكه شاهد 69
 سرتاسر خيابان شريف شرقي 61
67 

 دوازده
 فلكه استقالل

 ابتدای خيابان رباط سوم -فلكه ملك شهر 66
 سرتاسر خيابان رباط سوم 60
65 

 سيزده

 سيمين راهسه
 اول خيابان اميرحمزه 63
 نيبنزپمپمقابل  -دستگرد 60
 قائميه راهسه 69
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 بارگیری در سطح شهر اصفهان یهاپاتوقموقعیت  -5-1جدول ادامه 
 نشاني منطقه شهرداری رديف

60 
 چهارده

 نقشينه راهسه
 ميدان جوان 09
 ينشانآتشکوچه جنب  -خيابان آيت ا... غفاری 01
07 

 پانزده

 چهارراه عاشق -خيابان عاشق غربي
 بنزينپمپقبل از  -آباددولت 06
 ميدان امام خميني خوراسگان 00
 انتهای اباذر -ميدان پزوه 05
 به طرف باغ رضوان -جي 03

 

آمده است.  3-6جدول  در هاآناست که برخي از  موردنيازونقل بار، اطالعات مختلفي برای تحليل کلي وضعيت حمل
گذاری ونقل شهری نيز بايد بر مبنای آمار رسمي شمارهعالوه بر آن، اطالعات پايه مانند تعداد ناوگان باری در حوزه حمل

ن پرداخته شده است. انواع اطالعات ی شرح خدمات به آهابخشی مرتبط اخذ شود در ساير هاهياتحادپليس يا آمار 
 خالصه شده است. 0-6جدول صورت به هاآنی آورجمعموردنياز و روش 

 

 در حوزه بار ونقلحمل زییربرای برنامه موردنیازمرسوم  یهاداده -6-1جدول 

 زیيردر برنامه يبانيموضوع مورد پشت موردنياز یهاداده موضوع

 ازدحام تيريمد

 زمان سفر ناوگان باری
 ناوگان باری نيانگيسرعت م

 رهايخأاز ت يزمان تلف شده ناش
 ونقلحملدر  نانياطم تيقابل

 از ازدحام يناش نهيهز
 (لومتريبه ازای واحد طول )ک ييجابجا نهيهز

 اندداشته شتریيب رهایيخأکه ت يينوع ناوگان و نوع بارها
 (لومتريک -و تن لومتريک -ناوگانسوخت )بر  مصرف زانيم

 (لومتريک -و تن لومتريک -ها )در ناوگانينرخ انتشار آلودگ

 ارب ييدرک بهتر آثار ازدحام بر جابجا
 شيدرک بهتر نقش ناوگان در افزا

 هايانتشار آلودگ و ازدحام

 ایچندگونهي دسترس

 تأسيساتحجم ناوگان باری وارد و خارج شده از 
 يخدمات تأسيساتتقاضا در  رييتغ زانيم

 يدسترس یهاراهاز تراکم در  يناش ريخأت
 التيتسه تيشده مرتبط با ظرف جاديمربوط به صف ا راتيخأت

 يهای دسترسنرخ تصادفات در راه
 تأسيساتدر محدوده  يهای زمانشمارنده

 تأسيساتتعداد ساکنان و کارکنان در محدوده اطراف 

 شبكه و بهبود ازهایيدرک بهتر از ن
 هايسترسد

 کاال و حمل رهایيمس
 آن نگهداری

 عبوری ناوگان باری كيحجم تراف
 و مقصد مبدأالگوی 

 اطالعات مربوط به ابعاد و وزن ناوگان

 دورهایيپرتردد و کر رهایيمس نييتع
 بار ياصل

 دورهایيروسازی راه در کر تيريمد
 ياصل

 يمنيا

 نرخ تصادفات
 و راه لير های همسطحتعداد تقاطع

 کم منيهای با پهنای اپل
 های تندبيمناطق دارای ش

 راهكار هيو ارا خيزحادثهنقاط  نييتع
 وضع موجود طيبهبود شرا برای
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  در حوزه بار ونقلحمل زییربرای برنامه موردنیازمرسوم  یهاداده -6-1جدول ادامه 

 زیيردر برنامه يبانيموضوع مورد پشت موردنياز یهاداده موضوع

 اقتصادی توسعه

 حجم ناوگان باری
 کاال ييجابجا زانيم

 و مقصد مبدأالگوی 
 کاال ونقلحملهای نهيهز

 هاینهياقتصادی و هز ایيمزا يابيارز
 ديگذاری جدهيبار و سرما حمل

 

 های آنآورجمعانواع اطالعات موردنیاز و روش  -7-1جدول 

 نوع اطالعات رديف منبع روش

 آمارگيری
 ایهای دروازهستگاهيااز  عبوری و مسافری حجم خودروهای باری 1 شمارش

 رسشگریپ
7 
6 

 ایهای دروازهستگاهيا عبوری ازرانندگان خودروهای باری 
 های درون شهرپاتوقو  گيریسوخت یهاستگاهياباری در محل  خودروهایرانندگان 

 گردآوری

 یهاگاهيپا
 اطالعاتي

 و
بازديدهای 

 ميداني

0 
5 
3 
0 
9 
0 

19 
11 
17 
16 
10 

  شهریدرونخدمات باربری فعال  هایشرکت
 شهریبرون خدمات باربری فعال هایشرکت

 شهرسطح و جذب بار در  ديمراکز عمده تول
 مشخصات شبكه معابر
 مسيرهای پرتردد باری

 هاسولهمراکز دپوی محصوالت و انبارها و 
 تعداد خودروهای باری سبك و سنگين ثبت شده در شهر

 محدوده مجاز و غيرمجاز بارگيری در شهر
 طراری و بحرانمسيرهای حمل کاال در شرايط اض

 غيررسمي ناوگان باری یهاپاتوقموقعيت 
 شهری یهازبالهمسيرها و محل تخليه 

 یانواع آماربردار کیبه تفک یریگاندازه نمونه برآورد -1-6-7

به همين علت اطالعات  ؛ممكن نيست موردنظردر هر آمارگيری، امكان برداشت اطالعات از همه افراد جامعه آماری 
ر انتخاب شود که نشانگ ایگونهبه. نمونه آماری بايد شوديمبرداشت  ،از جامعه آماری تحت عنوان نمونه آماری بخشي

 اد جامعه آماری وجود داشته باشد.امكان تعميم نتايج به کل افر کهینحوبهکل افراد آن جامعه باشد،  یهايژگيو

 هاآنترين مهمکه  است ی مختلفي موردنظرهادادهوری گردآ شهری،مقصد سفرهای باری درون-مبدأ در آمارگيری
فيت بنابراين تمرکز اصلي در برآورد اندازه نمونه، توجه به دقت و کي ايجاد شده در نواحي ترافيكي است.سفر تعيين تعداد 

 اندازه نمونه به سه عامل اصلي بستگي دارد: گيری از تقاضای سفر خواهد بود. نمونه
 در جامعه مورد مطالعه،  رهامتغي پراکندگي -
 موردنياز برای برآورد هر متغير،درجه دقت  -
 ه.اندازه جامع -

، انحراف S. در اين رابطه، شوديمبرای محاسبه حداقل تعداد نمونه استفاده  (1)ونقل، از رابطه در مطالعات آماری حمل
 عيمقدار توز 𝑍𝛼و  متغير موردنظر نيانگيبرآورد م ينسب یخطا، E، ميانگين متغير موردنظر، µاستاندارد متغير موردنظر، 

 .روديانحراف به کار م یاستاندارد کردن خطا یاست که برا α نانيسطح اطم یاندارد به ازانرمال است

(5) 𝑛 = (
𝑆 × 𝑍𝛼

𝐸 × 𝜇
)

2
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ياز شده و ميزان دقت موردنتوليد سفر در نظر گرفته  شاخص عنوانبهکل شهر )جامعه( در نرخ سفر با هدف مشخص 
ه اندازه برای محاسبشود. ميونقل محسوب ريزی حملعنوان مالک محاسبه بعد نمونه در مطالعات برنامهبرای محاسبه آن به

نمونه، در اختيار داشتن اطالعات مشابهي از وضعيت جامعه مورد مطالعه يا رفتار مشابه در ساير جوامع ضروری است. بر 
ی شهر با اهداف مختلف براباری نرخ سفر  انحراف استانداردمقادير ميانگين و ا توجه به در اختيار نبودن اين اساس و ب

 . شوديممشاهده  9-6جدول در استفاده شده که  شهری مشهد و بجنورددر مطالعات بار درون مشابه مقاديراز  ،اصفهان
و  E=%5درصد و خطای نسبي  05سطح اطمينان  خودروی باری دربرای برآورد نرخ سفر  موردنيازنمونه  حداقل اندازه

مقادير نرخ سفر  کهيدرصورتالزم به ذکر است  ه شده است.يارا 9-6جدول در رديف آخر  aZ=03/1مقدار توزيع نرمال 
انحراف استاندارد نيز به همان نسبت تغيير کند، درنتيجه با توجه به رابطه معكوس اين دو متغير  روديمافزايش يابد، انتظار 

حال ضروری است پس از ری در اندازه نمونه موردنياز برای حفظ دقت مطالعه ايجاد نخواهد شد. بااين(، تغيي1در رابطه )
مقصد بار در شهر اصفهان و استخراج نرخ سفرهای باری، محاسبات اندازه نمونه برای اطمينان از  –انجام آمارگيری مبدأ 

 ئيد شود.صحت نتايج دوباره تكرار و کفايت تعداد نمونه برداشت شده تا
 

 با اهداف مختلف خودروی بارینرخ سفر  تعیینبرای  موردنیازنمونه  اندازه -9-1جدول 

 سنگين )کاميون( سبك )وانت( نوع خودروی باری
 کار شخصي تخليه بار یريبارگ کار شخصي تخليه بار یريبارگ نوع فعاليت

 µ  5/1 01/1 00/1 06/1 01/1 3/1ميانگين نرخ سفر روزانه، 
 S 93/9 00/9 60/1 50/9 0/9 90/9انحراف استاندارد نرخ سفر روزانه، 

 E 95/9 95/9 95/9 95/9 95/9 95/9خطای نسبي، 
 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 %5و خطای  %05با سطح اطمينان  aZمقدار توزيع نرمال، 

 n 593 091 095 199 375 091تعداد نمونه، 
 

که طوریدر حال حاضر، اطالعات دقيقي از تعداد خودروهای باری فعال در سطح شهر اصفهان در دسترس نيست. به
دستگاه گزارش شده، اما طبق برآوردهای دريافت شده  0999نام کرده در طرح ساماندهي، کمتر از ی ثبتبارهاوانتتعداد 

و  باروانتدستگاه  50،599تعداد  روديمشهری شهرداری اصفهان، انتظار ونقل بار و کاالی دروناز سازمان مديريت حمل
بر اين اساس، و با فرض توزيع يكنواخت کليه وسايل خودروی سنگين در سطح شهر اصفهان وجود داشته باشد.  10،599

وسيله باری در هر ناحيه  019طور متوسط حدود گانه شهر اصفهان، به 193باری سبك و سنگين در سطح نواحي ترافيكي 
 قرار خواهد داشت.

خودروی  05،999عداد باشد، يعني با پذيرش ت 1حداقل اندازه نمونه در هر ناحيه، بايد % دهديمی نشان سازمدلتجربه 
 خودروی باری خواهد بود.  059باری برآورد شده، حداقل اندازه نمونه، مصاحبه با رانندگان 

 

 شهریاندازه نمونه الزم در آمارگیری سفرهای باری درون -4-1جدول 

 توزيع شدهحداقل فرم  موردنيازحداقل نمونه  نوع خودرو
 1599 095 باروانت

 1799 375 سنگين

 7744 3114 جمع
 

 و مطالعه حجم تردد بر اساس تردد هاستگاهيای، پس از تعيين محل ادروازهمقصد سفرهای باری  -در آمارگيری مبدأ
ای انجام خواهد گونهبهگيری مصاحبه با خودروهای باری ی، نمونهاجادهونقل شمارهای مكانيزه سازمان راهداری و حمل

 خودروهای باری عبوری مصاحبه شده باشد. 5شد که حداقل با %
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 یهدف در پرسشگر یهاگروه ییشناسا -1-6-1

آنجاکه اين . ازشوديمی پرسشگری استفاده هافرمجا شده، از مقصد و سفرهای باری و حجم بار جابه-برای تعيين مبدأ
ديگر، انبياين دسته از رانندگان قرار داد. به توانيم، جامعه آماری را شوديمسفرها توسط رانندگان خودروهای باری انجام 

جا شده در سطح شهر اصفهان، رانندگان خودروهای باری سبك مقصد و حجم بار جابه-گروه هدف در پرسشگری مبدأ
 هستند.  هاونيکامو انواع  باروانتو سنگين اعم از 

 اخذ اطالعات و آمار هایاهستگیا تیتثب ایبرمشترک با کارفرما  دیبازد انجام -1-6-0

ی ورودی/ اجادهی هادروازهمقصد سفرها، در  -ی مبدأهاپرسشنامهمصاحبه با رانندگان خودروهای باری و تكميل 
طالعه در مرحله دوم م هاستگاهيا. محل دقيق شوديمی بارگيری انجام هاپاتوقی، و ريگسوختی هاستگاهياخروجي شهر، 

 تثبيت خواهد شد.

 برداشت آمار یهاها و فرمپرسشنامه یطراح -1-6-5

. برخي از اقدامات در اين شكل در مرحله دوم شوديممشاهده  19-6 شكلطور خالصه در آمارگيری به انجامروند 
 طراحي شده است:  ی زيرهافرم باری در شهر اصفهان،های ی سفرريآمارگمطالعه انجام خواهد شد. برای 

 با استفاده از شوديم مشاهده 10-6 شكلنمونه اين فرم در  ی:ادروازهحجم تردد خودروهای باری  شمارش فرم .
يری گتا برای تعميم نمونه شوديمی برداشت ادروازهاين فرم، حجم تردد خودروهای باری عبوری از ايستگاه 

 ی به کل سفرها مورد استفاده قرار گيرد.اروازهدمقصد  -مبدأ
 

 

طراحي پرسشنامه و فرم های آمارگيری

تعيين محل های اخذ اطالعات

تعيين تعداد نمونه موردنياز

تعيين روز آمارگيری

انتخاب آمارگير و آموزش آنها

پرسشگری رانندگانشمارش حجم

حجم خودروهای عبوری 
از دروازه  ها

پمپ بنزين

پاتوق های غيررسمي

کدبندی و ورود اطالعات
به پايگاه داده

تحليل داده ها

انجام آمارگيری

 
 روند انجام آمارگیری موردنیاز جهت مطالعه بار -39-1 شکل
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 ی در شهر اصفهانادروازهفرم شمارش حجم تردد خودروهای باری  -34-1 شکل

 

 لشكی ورودی/ خروجي شهر اصفهان: نمونه اين فرم در هاجادهی در ادروازهمقصد بار  -مبدأپرسشگری  فرم 
. به کمك اين فرم، با رانندگان خودروهای باری مصاحبه شده و صرفاً اطالعات سفر فعلي شوديممشاهده  6-79

 . هر رديف از اين فرم به يك خودرو اختصاص دارد.شوديماخذ  هاآن

 

 
 ی در شهر اصفهانادروازهمقصد بار  -فرم پرسشگری مبدأ -74-1 شکل
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 ی هاستگاهياشهری( در مقصد سفرهای باری درون -از رانندگان ناوگان باری فعال )مبدأپرسشگری  فرم
در ادامه،  .شوديممشاهده  71-6 شكلدر شهری: نمونه اين فرم ی بارگيری درونهاپاتوقگيری و سوخت

 .شوديمداده  آنفرم و شيوه پرکردن اين موجود در  یهاپرسشتوضيحاتي در زمينه 
o  ،و شماره فرم يادداشت نشاني دقيق محل پرسشگریدر بخش باالی فرم، تاريخ و زمان پرسشگری 

شامل اطالعات کلي در مورد راننده مانند سن و « مشخصات راننده». بخش اول اين فرم شوديم
و  شوديمتحصيالت است. همچنين در اين بخش در مورد تعداد روزها و ساعات کاری پرسيده 

را در طول يك هفته و همچنين ميزان  موردنظرآمارگيران بايد در اين بخش تعداد روزهای کاری راننده 
ت کاری او را در طول يك روز يادداشت نمايند. سپس سؤاالتي در زمينه تعداد افرادی که با ساعا

 .شوديمو همچنين آدرس محل سكونت راننده پرسيده  کننديمخودرو کار 
o  که اين شوديمسؤاالتي که مشخص کننده نوع خودرو است، پرسيده « مشخصات خودرو»در بخش 

ظرفيت، ميزان مصرف سوخت، نوع  سال ساخت، ظرفيت، واحدسؤاالت شامل نوع و نام خودرو، 
. در قسمت تعداد دفعات است یريگسوختسوخت مصرفي، تعداد محورهای خودرو و تعداد دفعات 

 با دقت پر شود.« باريك روز چند هر»و « روزی چند بار»گيری بايد دو گزينه سوخت
o  مقصد، نوع فعاليتمبدأاختصاص دارد که شامل نشاني « مشخصات سفر»بخش بعدی اين فرم به / 

و  یاورهد، پاتوق، سرويس يزنگشت)بارگيری، بارگيری و تخليه، تخليه بار و ساير(، روش باريابي )
 ت زمانتخليه يا بارگيری شده )اسم بار، وزن/ تعداد/ حجم بار، واحد بار(، مد ساير(، مشخصات بار

انتظار برای تخليه يا بارگيری بر حسب دقيقه، مدت زمان تخليه يا بارگيری بر حسب دقيقه، مكان 
ساعته و مدت  70 صورتبهبارگيری يا تخليه )کنار خيابان، پارکينگ يا انبار(، مدت زمان شروع سفر 

 در روز قبل انجام داده. کليه اين اطالعات در مورد سفرهايي که راننده استزمان سفر بر حسب دقيقه 
شود تا پايگاه داده بر اساس اطالعات سفر در يك روز کاری کامل ساخته شود. به است، پرسيده مي

. شوديميادداشت « منزل»يا مقصد منزل داشته باشد، کلمه  مبدأاين ترتيب که اگر هر کدام از سفرها 
 ردنظرموو نوع فعاليت  شوديمسيده دقيق پر طوربهيا مقصد سفر  مبدأبرای سفرهای باری نشاني 

 .شوديم. سپس نام بار و ميزان آن يادداشت شوديم)بارگيری، تخليه و ساير( و روش باريابي مشخص 
o  در ادامه از راننده در مورد مدت زمان انتظار، مدت زمان تخليه يا بارگيری و مكان تخليه يا بارگيری

به مقصد آن  مبدأ. سپس زمان شروع هر کدام از سفرهای باری و مدت زمان رسيدن از شوديمپرسيده 
 .شوديمسفر يادداشت 
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 فرم پرسشگری از رانندگان ناوگان باری فعال در شهر اصفهان -73-1 شکل
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 انجام مطالعات یچهارچوب کل نییو تع جینتابندی جمع -1-6-6

 اندازچشم انهیب نییتب -1-6-7

صورت خالصه شرح زير ، که از برنامه راهبردی شهرداری اصفهان اخذ شده، به1099در سال  1انداز شهر اصفهانچشم
 است:

يافته با اقتصاد و اصفهان شهری است اسالمي، مردم محور با عدالت اجتماعي، روان، ايمن، هوشمند، توسعه»
 «. ، برای زندگيوررهبهمعيشت پويا و 

ونقل شهر اصفهان )انجام ، که از نتايج مطالعات جامع حمل1090شهر اصفهان در سال ونقل کالنانداز حملبيانيه چشم
 ( اخذ شده، به شرح زير است:1606-شده توسط دانشگاه صنعتي اصفهان

ونقلي روان، ايمن، سالم، هوشمند و يكپارچه بوده که عالوه بر تحقق کيفيت مطلوب زندگي سامانه حمل»
ی ونقل پايدار شهرهای سيستم حمل، کارکردهای خود را در مؤلفهنفعانذیشهروندان و تأمين انتظارات کليه 

 «.استبرقرار ساخته 
شهری اصفهان ونقل بار درونو هدف غايي مطالعات جامع حمل ونقل بار در شهر اصفهان، که آرمانانداز حملچشم

 :شوديم، به شرح زير اعالم کنديمرا بيان 
ور کارآمد و طاصفهان، شهری است پویا با اقتصادی پیشرو که افراد و کاالها را درون و بیرون شهر به»

 «. کندیمی خاص شهر، به هم متصل هایژگیومتناسب با 

بايد  نهاتنهو توسعه اقتصادی شهر است. کاال  پوياييی الزمهصورت ايمن، ارزان و در زمان مناسب، ونقل کاال بهحمل
ود تا نصرف طور مناسب و کارآمد مبادله شنيز به هايفروشخردهی صنعتي و توليدی در سطح کالن، بلكه بين هایکاربربين 

انداز ارتباط کارآمد و مؤثر افراد و کاالها موردتوجه است و گردد. در بيانيه چشم کننده نهايي نيز به سهولت از آن منتفع
. بنابراين، ارتباط کاالی درون شهر اصفهان با بيرون شهر )ساير شهرها شوديمی آتي تلقي هابرنامهتوسعه اقتصادی، محور 

شهر اصفهان در مرکز کشور، و حجم وسيع تبادالت باری  تيبه موقع( نيز برای موردتوجه جدی است. با توجه هااستانو 
ی پيراموني اين شهر، و با در نظر گرفتن مراکز صنعتي و توليدی وسيع در محدوده آن، ايجاد تسهيالت مناسب هاجادهاز 

 . ابدييمونقل کاال و تردد خودروهای باری بسيار اهميت برای حمل
 :شوديمير پيشنهاد انداز، اهداف کلي زبرای تحقق اين چشم

و  شهریبرونبار در راستای نيازهای حمل بار درون و  ونقلحملتوسعه اقتصادی: از طريق توسعه شبكه  -1هدف  -
 اتصال مناسب نقاط عرضه و تقاضا.

معابر برای استفاده کاربران مختلف راه و هدايت مناسب خودروهای  سازیايمنافزايش ايمني: از طريق  -7هدف  -
 شبكه با توجه به وضعيت تردد پياده، دوچرخه، خودروی شخصي و همگاني در شبكه معابر.باری در 

هری و ملي ش یهاراه: از طريق ايجاد دسترسي مناسب مراکز توليدی و صنعتي به شبكه جاييجابهبهبود  -6هدف  -
 .موردنظرو انتقال بار به مقصدهای 

بار و حفظ سالمت و ايمني  ونقلحملاسخگويي به نيازهای ايجاد عدالت اجتماعي: از طريق توازن در پ -0هدف  -
 ساکنان مجاور معابر حمل بار.

 آن. حيطيمزيستبار و کاهش اثرات سوء  ونقلحملسيستم  کارايييق بهبود : از طرزيستمحيطحفظ  -5هدف  -

                                                                                                                                                                      
 .1099شهرداری اصفهان، برنامه راهبردی اصفهان  1
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 ونقل بار در شهر اصفهانساله و ده ساله در زمینه وضعیت حمل انداز پنجچشم تهیه -1-6-9

 1اندازشمچ بر. بنابراين عالوه سازديمريزی پلكاني برای رسيدن به اهداف را ضروری ت در منابع، انجام برنامهمحدودي
ه که به بياني شوديمتعريف  ترکوتاهی زماني هادورهاندازهايي برای ونقل بار در شهر اصفهان، چشمبلندمدت حمل

اندازی با قابليت اجرا در مدت معين و با هدف دستيابي به که درواقع چشم هاتيمأموراست. اين  ريتعبقابلنيز  7تيمأمور
صورتي ی قابل دستيابي است بهترکوتاهانداز بلندمدت بوده و بخش از آن را که در مدت اهداف هستند، زيرمجموعه چشم

 .کننديمبيان  ترحيصر
 ونقل بار در شهر اصفهان:  انداز پنج ساله حملچشم -

ی صورتی پویا و متمرکز مدیریت شده و بستر اطالعاتشهری است که سامانه حمل بار در آن بهاصفهان، »
 «. شهری در اختیار داردی مختلف درون و برونهایزیربرنامهالزم را برای 

، ساماندهي فوری وضعيت فعلي خودروهای باری در سطح شهر و نحوه تبادل سفر خودروهای اندازچشمهدف اين 
ونقل بار ساله اول، بايد اقدام به تعريف يك متولي يا مديريت واحد برای حمل 5در دوره است.  شهریروندبرون و 

 هانآو ساير امور مرتبط به  هاشرکتشهری کرد که قادر باشد وضعيت حمل بار و خودروهای باری و رانندگان و درون
 کهآنی بعدی در اختيار قرار دهد. ضمن هایزيربرنامهی ی زماني الزم از اطالعات مناسب را براهایسررا رصد کند و 

ونقل بار شهر اصفهان ی حاصل از مطالعات جامع حملهامدلي روزرسانبهو نگهداری و  هابرنامهو  هاطرحمسئوليت اجرای 
 ونقل بار حفظ شود.نيز بايد بر عهده آن باشد تا پويايي و کارآمدی سيستم حمل

 ونقل بار در شهر اصفهان:  انداز ده ساله حملچشم -
 نیترمکی نوین، هایفناوری از ریگبهرهاصفهان، شهری است که سامانه یکپارچه حمل بار در آن با »

 «.صورتی سازگار با هویت شهر داشته باشداثرات منفی را بر ازدحام در شبکه معابر به

و راهكارهايي است که باعث افزايش بازدهي سيستم  هابرنامهی از برداربهره ی وسازادهيپطراحي، ، اندازچشمهدف اين 
، اما پايداری و مؤثر بودن شوديمونقل ارايه بر مبنای مطالعات جامع حمل هاطرحشهری بشود. اين ونقل بار درونحمل

شهری ط نهاد متولي حمل بار درونصورت متمرکز توسی مختلف، بر اساس مجموعه اطالعاتي که ساالنه بههاسالدر  هاآن
ند ی بخشي از فرآيسازكپارچه، ارزيابي خواهد شد. ايجاد سامانه يكپارچه حمل بار در شهر با هدف يشوديمگردآوری 

ی مختلف هاخشبلجستيك در زنجيره تأمين بايد موردتوجه ويژه قرار گيرد. اين يكپارچگي بايد بر اساس نيازهای شهر در 
د انجام شود تا صورتي پويا و هوشمن، توزيع بار، انتخاب وسيله، انتخاب زنجيره سفر و بسياری موارد ديگر بهشامل باريابي

با حذف سفرهای زائد در شبكه و افزايش بازدهي نسبت به وضعيت فعلي، ضمن کاهش اثرات منفي خودروهای باری در 
 ر به نيازهای شبكه حمل بار باشد.شبكه معابر، باعث افزايش رونق اقتصادی و پاسخگويي کارآمدت

 در شهر اصفهان یشهرونقل بار درونمطالعات جامع حمل یراهبرد یزیرطرح -1-6-4

انداز مطالعه و دستيابي به اهداف تعريف شده برای آن انجام ونقل بار بر اساس چشمی راهبردی در زمينه حملزيرطرح
ر با تأکيد ب هاآنونقل بار اصفهان و تائيد اجرای همه . به اين منظور، پس از مرور راهبردهای مطالعات جامع حملشوديم

ی هاينظرسنجونقل بار که بر اساس دو وجه مسافری و باری، مجموعه مسايل و مشكالت شناسايي شده در زمينه حمل
ار ونقل بساس اهداف تعريف شده برای مطالعات جامع حملميداني شناسايي شده بود موردتوجه قرار گرفته و بر ا

 .شوديمپيشنهاد 19-6جدول شهری اصفهان، مجموعه راهبردها مطابق درون

                                                                                                                                                                      
1 Vision Statement 
2 Mission Statement 
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 ونقل بار اصفهانراهبردهای مطالعات جامع حمل -34-1جدول 

 هدف راهبرد

 تحويل بار در محل

 توسعه اقتصادی -1
 و مراکز توزيع مشترک بار 1و مراکز توزيع متمرکز بار هاانهيپاايجاد 

 ونقل بارهماهنگي نهادهای مختلف در زمينه حمل

 ارتقای دسترسي مراکز صنعتي و توليد بار به شبكه بزرگراهي 

 ی در زمينه بارسازفرهنگتدوين برنامه آموزش و 

 افزايش ايمني -7

 افزايش نظارت و اعمال مقررات بر خودروهای باری
 هوشمند مديريت سوانح یهاستميستوسعه استفاده از 

 ارتقای طرح هندسي متناسب با خودروهای باری 
 ارتقای ايمني خودروهای باری

 همگاني با باری ونقلحملکاهش تداخل 
 غيرموتوری )پياده و دوچرخه( با باری ونقلحملکاهش تداخل 

 طراحي شبكه ويژه حمل بار 

 جاييبهبود جابه -6
 گردآوری اطالعات حمل بار 

 خودروهای بارتسهيل تردد 
 برای خودروهای باری هاتوقفگاهاحداث 

 ارتقای رويه معابر در شبكه حمل بار
 ی مختلفهابخشپاسخگويي مناسب به نيازهای 

 ايجاد عدالت اجتماعي -0
 کاهش اثرات حمل بار بر ساکنان مجاور معابر

 استفاده از خودروهای جديدتر
 زيستحفظ محيط -5

 گازهای آاليندهکاهش توليد 

ی شهری و بررسمدت و بلندمدت در زمینه مدیریت حمل بار درونمدت، میانمجموعه راهبردهای کوتاه تهیه -1-6-34
 های مختلف شهر اصفهان ها برای محدودهقابلیت استفاده از آن

ی هارحطی بيشتر و تهيه هايبررسهر چند برخي از اقدامات متناظر با راهبردها در سطح مطالعات حاضر نبوده و نيازمند 
. نكته رسديمونقل بار در شهر اصفهان ضروری به نظر برای ترسيم برنامه بهبود سيستم حمل هاآناجرايي است، اما ارايه 

انجام  هانآی ارزيابي عملكرد هاشاخصپيشنهاد اولويت اجرای اقدامات متناظر با هر راهبرد بايد بر اساس  کهآنمهم ديگر 
در مرحله نهايي  11-6جدول . بنابراين، شوديمشود که نيازمند مطالعات بيشتری است و در مرحله چهارم مطالعات انجام 

 مطالعه تدقيق خواهد شد.  7مطالعه در قالب طرح اجرايي

                                                                                                                                                                      
1 Urban Consolidation Centers (UCC) 
2 Action Plan 
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ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -33-1جدول   

 هسته
 مرکزی

 کل
 شهر

 بلند
 مدت

 ميان
 مدت

 کوتاه
 مدت

 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 ی خيابانهيرحاشيغيا  هيحاشصورت برای بارگيری به هایکاربرتعيين حداقل فاصله از   *   *

 تحويل بار در محل

توسعه  -1
 اقتصادی

 تشديد اعمال مقررات درباره محل بارگيری *   * *
 تعيين بازه زماني بارگيری *    *
 تعيين محدوده محدوديت تردد خودروی باری در شهر *    *
 وسايل غير موتوری در شهرپيشنهاد حمل بار توسط   *   *
 انتخاب وسيله باری متناسب با حجم/ وزن بار  *  * *
 هایکاربرتجميع سفرهای باری از به   *  * *
 ی بارگيریهامحلی هوشمند برای تحويل بار و دسترسي به هاستميساستفاده از   *  * *
 غيرحاشيه خيابانگردآوری اطالعات بارگيری در حاشيه و  *   * *
 یاهيرحاشيغطراحي و توسعه باراندازهای   *  * *

 ی متمرکز تخليه و بارگيریهامحليابي مكان   * * 
 ی مراکز توزيع مشترک بارهامحليابي مكان  *  * * و مراکز توزيع متمرکز بار هاانهيپاايجاد 

 (3PL) ی طرف سومهاشرکتتوسعه   *  * 
 ی، پليس، ...اجادهونقل هماهنگي با اداره کل راهداری و حمل *   * 

 ونقل بارهماهنگي نهادهای مختلف در زمينه حمل

 ونقل بار )در قالب شورای هماهنگي ترافيك(ايجاد و تقويت شورای هماهنگي حمل *    
 شهریبرونی، ريلي، هوايي، درون و اجادهونقل ی مختلف حملهاوهيشهماهنگي   *  * 
 رساني به شهروندان و نهادها در خصوص نقش اساسي حمل بار در توسعه اقتصادیاطالع * *  * 
 گذاری خدمات حمل بارقيمت *   * 
 ی موردنيازهامحلايجاد مسيرهای ويژه عبور خودروهای باری در   *  * *

ارتقای دسترسي مراکز صنعتي و توليد بار به شبكه 
 بزرگراهي

 ونقل چند وجهيی صنعتي به تسهيالت حملهایکاربرمسيردهي   *  * 
 در مسير کريدورهای اصلي تردد خودروهای باری هاگلوگاهشناسايي    *  *
 توجه به مشخصات فني خودروهای باری در طراحي حاشيه معابر  *  * *
 مشكالت تردد و گردش خودروهای باریمقياس برای شناسايي -سازی ترافيكي خردانجام شبيه  *  * *
 



  فاز اول -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 147

 

 

ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -33-1جدول ادامه   

 هسته
 مرکزی

 کل
 شهر

 بلند
 مدت

 ميان
 مدت

 کوتاه
 مدت

 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 ونقل هوشمند به رانندگان خودروهای باریآموزش مقررات، شبكه حمل بار، مسيرهای مناسب، و تجهيزات حمل *   * 
 سازی در زمينه بارآموزش و فرهنگ تدوين برنامه

افزايش  -7
 ايمني

 آموزش مسايل مربوط به خودروهای باری مانند نقاط کور، نحوه تردد و ... به شهروندان *   * 
بر خودروهای افزايش نظارت و اعمال مقررات  گذاری بلندمدت در زمينه اعمال مقررات بر خودروهای باری و تهيه تجهيزات الزمسرمايه   * * *

 هماهنگي بين پليس و ساير نيروهای نظارتي *   *  باری
 ی هوشمند مديريت سانحههاستميسايجاد و توسعه   *  * 

 ی مديريت سوانحهاستميستوسعه 
 تهيه تجهيزات الزم برای رفع سوانح ناشي از خودروهای باری  *  * 
 و معابر هاتقاطعتوجه به مشخصات خودروهای حمل بار در طراحي   *  * *

 ارتقای طرح هندسي متناسب با خودروهای باری
 هامجتمعو ورودی  هاچيپتأمين فاصله مناسب و طراحي متناسب درختان و موانع حاشيه معابر در   *  * *

 احتمالي اصالح طراحي خودروهای باری شهری برای کاهش شدت سوانح   * * 
 هاآنشهری برای پيشگيری از کشيده شدن خودروهای سواری به زير نصب حفاظ کنار خودروی باری درون  *  *  ارتقای ايمني خودروهای باری

 ونقل هوشمنداستفاده از تجهيزات حمل   * * 
 همگانيونقل ی حملهاستگاهيای تخليه و بارگيری در جانمايي هامحلتوجه به   *  * *

 ونقل همگاني با باریکاهش تداخل حمل
 ونقل همگاني و باراستفاده از خطوط اشتراکي ويژه حمل  *  * *
 ی تخليه و بارگيری درر طراحي مسير دوچرخه و پيادههامحلتوجه به   *  * *

 ونقل غير موتوری و باریکاهش تداخل حمل
 عبور پياده و دوچرخه از عرض معابر شبكه حمل باراستفاده از تجهيزات الزم در محل   *  * *
 ريزی شبكه حمل بارشناسايي مسيرهای پرتردد خودروهای باری و برنامه   * * *

 شهریطراحي شبكه حمل بار درون
بهبود  -6

 جاييجابه

 شهریمسيردهي و هدايت خودروهای باری به استفاده از معابر شبكه حمل بار درون  *  * *
 اصالح طرح هندسي معابر در شبكه حمل بار  *  * *
 شمارش دستي/ خودکار حجم تردد خودروهای باری *   * *

 استفاده از تجهيزات نوين شمارش مانند طول خودرو به جای تعداد محور  *  * * گردآوری اطالعات حمل بار
 معابر مرکز شهربرداشت مدت و تعداد دفعات تخليه و بارگيری در حاشيه  *    *
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ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -33-1جدول ادامه   

 هسته
 مرکزی

 کل
 شهر

 بلند
 مدت

 ميان
 مدت

 کوتاه
 مدت

 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 جايي، افزايش ايمني و بهبود جابههاتداخلاصالح مشخصات مسيرهای باری برای کاهش   *  * *

 تسهيل تردد خودروهای بار

بهبود  -6
 جاييجابه

 ونقلی هوشمند حملهاستميسسازی پياده   * * *
 برای رفع موانع حرکت خودروهای باری هاتقاطعاصالح   *  * *
 ی مسيردهي و هدايت خودروهای باریهاروشبهبود   *  * *

 ی موردنياز خودروهای باریهامحلکافي در  توقفگاهتأمين تعداد    * * 
 برای خودروهای باری توقفگاهاحداث 

 هاتوقفگاهرساني به خودروهای باری از ظرفيت و موقعيت اطالع *   * *
 توجه به مشخصات فني خودروهای باری در طراحي رويه شبكه معابر حمل بار *   * *

 ارتقای رويه معابر در شبكه حمل بار
 جلب مشارکت بخش صنعتبندی عمليات نگهداری رويه معابر و اولويت  *  * *

 ی مختلفهابنگاهريزی برای حمل بار به نقاط صنعتي و برنامه  *  * 
 پاسخگويي به نيازهای مختلف

ايجاد  -0
عدالت 
 اجتماعي

 ريزی برای تحويل بار به مناطق مسكونيبرنامه *   * 
 مختلف نفعانیذتوجه به اثرات اجتماعي حمل بار بر  *   * 

 حمل بار بر ساکنان مجاور معابرکاهش اثرات 
 اصالح کاربری زمين در محدوده شبكه حمل بار   * * 
 کاهش توقف خودروهای باری سنگين در مناطق مسكوني *   * *

 ی مجاور معابر شبكه حمل بار از آلودگي صوتي و هوایهایکاربرمحافظت   *  * 
 استفاده از خودروهای جديدتر شهریخودروهای باری درونی پاک در هاسوختاستفاده از   *  * *

حفظ  -5
 زيستمحيط

 ی زماني کوتاههادورهانجام معاينه فني دقيق و منظم در  *   * 
 ی طوالنيهاتوقفاجرای مقررات خاموش کردن خودروی باری در  *   * * کاهش توليد گازهای آالينده

 شهریتعميرات خودروهای باری دروناعطای تسهيالت برای خريد و  *   * 
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 شده ییمشکالت شناسا یبندتیو اولو ازهاین حیتشر -1-6-33

يفي از وضعيت ک ونقل بار در شهر اصفهان بر اساس موضوعات مطرح شده در مطالعات پيمايشي اوليهمشكالت حمل
شرح خدمات،  7-1ی باری، مطابق بند خودروهاونقل بار در شهر اصفهان به روايت مديران و شهروندان و رانندگان حمل

الن سيستم بر عملكرد ک هاآنبندی مشكالت در اين جدول، شناخت ميزان تأثير کلي شناسايي شده است. منظور از اولويت
 است.    ننفعایذونقل بار از ديدگاه حمل

 

 ونقل بار در شهر اصفهانبندی مقدماتی مسایل حملدسته -37-1 جدول

 مشكالت دسته رديف
 اولويت

 زياد متوسط کم

 اقتصاد 1

 *   نبود تعرفه مشخص برای حمل بار
 *   قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي

  *  بار ونقلحملهزينه باالی 
  *  نقش پررنگ واسطه در بارگيری

7 
حجم و نوع 

 بار

  *  کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری
  *  عدم رعايت نوبت برای بارگيری و باراندازی

  *  )هم وانت و هم موتورسيكلت( راستاندارديغبارگيری بيش از اندازه و 
   * هنگام جابجاييآسيب ديدن بار 
   * باربری در طول روز براینداشتن ساعت مشخص 

   * عدم وجود بانك اطالعاتي
   * عدم وجود سالن اعالم بار

   * و هم در مقصد( مبدأتأخير زياد در بارگيری )هم در 
   * باربری یهاشرکتعدم دسترسي به 

   * عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا
    (شونديمعدالتي در توزيع بار )مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل بي

 زيرساخت 6

 *   کمبود فضای مناسب برای بارگيری و باراندازی
  *  وجود طرح زوج و فرد و محدوديت بيشتر برای حمل بار

  *  عدم وجود امكانات رفاهي مناسب )مانند سرويس بهداشتي و نمازخانه(
  *  پارکينگ نامناسب در پايانه

  *  جلوگيری از مراجعه حضوری برایهوشمند  یهاسامانهعدم استفاده جامع از 
   * و معابر قديمي و باريك هاکوچهمحدوديت تردد در 

 زيستمحيط 0
 *   مانند آلودگي هوا و صدا محيطيزيستمشكالت 

   * سوخت و مسائل مربوط به آن

 مقررات 5

  *  عدم وجود متولي جهت ساماندهي و نظارت و هماهنگي تمامي نهادها
   * هایباربرو  عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری

  *  شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن
 * *  هاشرکتبار و  ونقلحملعدم ساماندهي مناسب 
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 ونقل بار در شهر اصفهانبندی مقدماتی مسایل حملدسته -37-1 جدولادامه 

 مشكالت دسته رديف
 اولويت

 زياد متوسط کم

 مقررات 5
  *  عدم بيمه راننده

  *  رانندگانعدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط 
   * ممنوعيت ورود خودروهای باری به داخل شهر

 ناوگان 3

 *   مشكالت ترافيكي )عبور و مرور خودروها(
 *   وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری

   * عدم اطمينان به خودروهای باری
   * های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين

   * پاتوق( یهاوانت ژهيوبهباری )نداشتن دفتر 
   * رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان

 

ی اقتصادی هاهجنبدريافت که نيازهای مطالعاتي بايد بر  توانيمبا توجه به نوع مشكالت شناسايي شده در اين مرحله، 
ي برای رفع برخي مشكالت، بايد از قدرت حاکميت کهآنو زيرساختي در حمل بار تمرکز بيشتری داشته باشند. ضمن 

ی متناسب با برخي موارد جنبه کشوری و فراگير خواهد هایگذاراستيساز شهرداری اصفهان برخوردار بود و  تربزرگ
 يفيکی ارتقای هاطرحي در مرحله چهارم شرح خدمات مطالعات حاضر، برخي موردبررسداشت. در مجموعه راهكارهای 

شهری اصفهان ارزيابي خواهد شد، اما دسترسي به سطح مطلوب، نيازمند هماهنگي و عيت حمل بار درونو کمي وض
 حمايت نهادهای مختلف مديريتي در سطح استان خواهد بود.  

 همحدوده مطالع یمرزها قیتدق -1-6-37

ن، ونقل و ترافيك شهر اصفهای فرداست و نتايج مطالعات کالن قبلي از جمله مطالعات جامع حملهابرنامهبر اساس 
محدوده مورد مطالعه شهر اصفهان و حوزه عملكرد شهرداری اصفهان خواهد بود تا اجرای پيشنهادات حاصل از مطالعه 

ی دسترسي است، تمام شهرستان هاجادهاما حوزه نفوذ طرح که شامل سفرهای باری به شهر از طريق باشد.  ريپذامكان
اصفهان در نظر گرفته شده است.
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Abstract:  
 

Comprehensive Freight Transport Studies (CFTS) in Isfahan is carried out by the joint venture 
of Airiana Tarho Barnameh and Avande Tarho Andisheh consulting engineers based on 
agreement number 94/147703 dated 17th of March 2016 with Isfahan Municipality as the client 
and under supervision of Deputy for transportation and traffic of Isfahan Municipality and 
Isfahan University of Technology. The project reports are delivered in 4 parts, this report being 
for part 1: Initial actions and review of previous studies.  
In the first chapter, titled "initial actions", project scope, basic concepts and general outlines of 
the problem are described, and the importance of freight transport is presented from a strategic 
point of view. Then, corporate and personal stakeholders including Urban Freight Management 
Organization (UFMO), private freight companies, unions and drivers, were identified for 
questionnaire dissemination and review of their comments on the subject under study. 
The second chapter, titled "literature review", investigates existing urban transportation 
databases in Isfahan city. Accordingly, information regarding freight companies, terminals, and 
circulars of council for transportation, have been studied. Then, a general review of Urban 
Master Plan (UMP), Urban Detailed Plan (UDP), and other spatial planning documents was 
made to understand the goals and objectives of urban economic development and transport 
policies. Review of conventional models to estimate the freight demand and the approaches 
applied in other countries are also investigated in this report. Results of the stakeholder survey 
considering the performance of the freight system, existing land use and infrastructures, 
identification of congested corridors, main freight entries to the city, and issues related to freight 
accidents are analyzed in another section of this chapter. 
The third chapter, titled "determining primary requirements, study objectives and explaining 
the framework for the study", attempts to determine the goals, criteria and indices for evaluating 
the freight transport in Isfahan. The proposed horizon years for the study are short-term (2020), 
medium-term (2025) and long-term (2030). Traffic analysis zones (TAZ) for the study area are 
consistent with the zoning system applied in comprehensive passenger transportation studies. 
The structure of detailed field surveys, including methodology, sampling, duration, stations and 
cordons are discussed and this report. Finally, the freight transportation perspective in Isfahan, 
which outlines the ideal and ultimate goal of CFTS in Isfahan is presented as follows: "Isfahan 
is a dynamic city with a leading economy that connects people and goods inside and outside 
the city". The set of solutions and measures needed to move towards this perspective consistent 
with the measures taken by comprehensive passenger transport studies is presented at the end 
of the report. 
 



 

 
 

 


