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 یک

 مقدمه

نترل رو هستند، بنابراين کمحيطي روبههای زيستودگيشهرها همواره با مشكالتي نظير حجم باالی ترافيك و آل

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

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

 زيست، تجارت، اقتصاد و امنيت شهری اهميت فراوان دارد.شبكه ترافيك، محيط 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

طور متقابل ساختار كه معابر و ايمني آن دارد. همچنين بهونقل، کيفيت ترافيكي شبتأثيرات مستقيمي نيز بر شبكۀ حمل

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

ۀ معابر ر شبكونقل بار در شهر اصفهان قبل از هر چيز نيازمند مطالعۀ دقيق و عميق وضعيت موجود جابجايي کاال دحمل

ونقل بار و تبيين مسائل و مشكالت موجود در اين های اطالعاتي مربوط به حملشهر اصفهان، تشكيل پايگاه جامع داده

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 اقتصاندهي و مديريت جابجايي کاال و بار عالوه بر تأثيرات مثبت بر بخشساما 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، ريزی و توسعه سرمايه انساني )مديريتمعاونت برنامه بار،

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

وسيله مراتب قدرداني خود را از تمامي اين عزيزان که د و بدينباشآوند 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

 .دان فهيم اصفهاني باشدرساني بهتر به شهرونگرفته 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

 برداربهرهمقدمه 

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 ايبط با موضوع جابجايي بار و کاالی درونها و مقاالت مرتبسيار 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  ونقلحملنامه و آوند طرح و انديشه و نظارت هيأت علمي دانشكده بر

 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 شهرها، بيش از پيش احساس ميهای بالقوه توسعه اقتصادی و شكوفايي ظرفيت

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

ات دوسويه در حوزه شهری هستند. اثر در سيستم جابجايي بار توجهقابل، از جمله آثار محيطييستزاثرات مستقيم بر موارد 

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

سو و روند شتابان تغييرات تكنولوژيكي و ساختارهای مديريتي از سوی ديگر، لزوم مطالعه، بررسي، تحليل و تغيير نگرش 

 بار و کاال را امری حياتي و مهم گردانيده است. ونقلحملت در مديري

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

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

وسيله مراتب سپاس و قدرداني از تمام همكاران محترم شهرداری اصفهان در معاونت داند بدينخود الزم ميبر 

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

 پروژه را اعالم دارم.همچنين بزرگواران گروه محترم نظارت و همچنين مجری محترم 

 
 

 

 مجید طهماسبی

 ونقل باریرعامل سازمان حملمد

 3149آذرماه 
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 چهار

 مقدمه مشاور

های حوزه شهری، شناسايي چالششهری با هدف بهبود وضعيت جابجايي بار در ونقل بار درونمطالعات 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 ن باری و همچنين مكانو مسيريابي ناوگا

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

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

ه سال اخير مورد توجه قرار گرفت 79صوتي و بصری( ضرورت انجام مطالعات بار در حوزه شهری در سطح جهان طي 

 .است

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

 آوند طرح و انديشه ابالغ گرديد. -به گروه مشارکت مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامهدانشگاه صنعتي اصفهان 

ل و ترافيك شهرداری اصفهان، دستگاه نظارت و سازمان ونقدر 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 

ل قونها و نهادهای شهری است که به همت معاونت حملقدرداني نماييم. الزمه انجام مطالعات جامع، همكاری تمامي بخش

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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بارنامه  ستميس یونقل بار اصفهان در راستامدل شبكه حمل یبرا ازي( موردنيمفهوم تميافزار مناسب )الگورنرم يمعرف -1-6

 01 ...................................................................................................................................................................  یشهر

 04 ................... نيزم یکاربر تيريو جذب کاال و مد دينقاط عمده تول تيالزم در خصوص موقع یهاطرح هيارا -1-0

 03 ........................ توقف بار یهاستگاهيباراندازها و ا ،یريو بارگ هيعمده تخل یهاانهيپا جاديا يابيمكان -1-0-1

 09 ..................................................................................... بار عيعمده حمل و توز یهاانهيپا يابيمكان -1-0-7

 04 ...................................................شدهييعمده نامناسب شناسا یهایدر خصوص کاربر شنهاديپ هيارا -1-0-6

 09 ................. اصفهان یپهنه شهر یبرا يليدر طرح تفص یشنهادينامناسب پ یهایگروه کاربر ييشناسا -1-0-0

 94 .................................................... یکنترل تردد ناوگان بار یشهر اصفهان برا یمحدوده مرکز یمرزها نييتع -1-4

 94 ............................................................................................... شهر اصفهان یمحدوده تجار فيتعر -1-4-1

 94 ................................................................................................ یمحدوده تجار یهانهيمجموعه گز -1-4-7

 07 .................................... یبار كيدر محدوده طرح کنترل تراف یگذارمتيق ستميس يابيو ارز يبررس -1-4-6

 04 ................................................................. کاال تيبا توجه به نوع و اهم يزمان یهاتيمحدود نييتع -1-4-0

 190 ............................................................................ حمل کاال یمجاز تردد خودروها یرهايمس هيارا -1-4-4

 190 ................................. جهت تردد مجاز یشنهاديزمان پ هيجهت زمان تردد کاالها و ارا یبندتياولو -1-4-3

شهر کالن یشهرونقل بار درونسازمان حمل یو اجرا ياتيعمل یازهايو ن يچهارچوب سازمان ،يطرح کل هيارا -1-3

 119 ................................................................................................................................................................. اصفهان

 119 ........................................................................................................ يسازمان یهاچهارچوب هيارا -1-3-1

 114 ....................................................................................................................يياجرا یازهاين نييتع -1-3-7

 119 ................................................ ونقل بارحمل یشهر اصفهان برا یشبكه ترابر يسامانده یبرا شنهادهايپ هيارا -1-0

119 .......................................................... عمده یکاالها عيو توز عيتجم يسامانده نهيطرح در زم هيارا -1-0-1
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 شش

حمل بار، ثبت تخلفات و نظارت بر عملكرد  یهاتيدر کنترل فعال ITS از یريگبهره یهانهيزم يبررس -1-0-7

 171 ... ونقل بارحمل تيريمد نهيهوشمند در زم یهاستميس یريکارگها در رابطه با بهطرح هيناوگان حمل بار و ارا

ار در مؤثر بر حمل ب تيريمد یشهر اصفهان برا یجهت نصب در شبكه ترابر ازينمونه عالئم موردن هيارا -1-0-6

 106 .................................................................................................................................................. سطح شهر

ونقل بار و مرتبط با حمل يها و عوارض مالنامهنييمرتبط با ضوابط، مقررات، آ يليمتون تكم سينوشيپ نيتدو -1-9

 147 .................................................................................................................................................................  کاال

 146 .......................................................................................... و مقررات نيقوان نيتدو ياصول و مبان -1-9-1

 146 ............................................................................................... در حمل بار جيو مقررات را نيقوان  -1-9-7

 149 ......... اصفهان یونقل بار و کاالحمل تيريسازمان مد يياجرا نامهوهيو مقررات موجود در ش نيقوان -1-9-6

 137 ......................................................................... مستخرج از مطالعه حاضر يليمتون تكم سينوشيپ -1-9-0

 136 ................................................یشهرو حمل بار درون يكيلجست یهاو توسعه شرکت يطراح ،يسنجامكان -1-0

بار  عرضه حمل رهيطرف سوم، چهارم و پنجم در ساختار زنج يكيلجست یهاتوسعه شرکت يسنجامكان -1-0-1

 361 ........................................................................................................................................................ یشهر

 130 .................................................................................................. ازيموردن يساختار سازمان يطراح -1-0-7

 107 ......................یشهردرون یونقل بار و کاالحمل یهاشرکت یناوگان برا تيريمد ستميس يطراح -1-0-6

 یهایانداز، راهبردها و با در نظر گرفتن استراتژبا توجه به چشم ياتيمناسب عمل یهاراهكارها و طرح ريسا حيتشر -1-19

 100 .................................................................................هایسازمدل جيشده در بخش سه و با در نظر گرفتن نتا نيتدو

 100 ......................................................................................................................... وهايسنار فيتعر -1-19-1

 194 ......................................................................................... برتر ويو انتخاب سنار وهايسنار سهيمقا -1-19-7

 199 ....................................................................... ييطرح اجرا كي هيبه همراه ارا شنهادهايپ یبندتيو اولو يابيارز -7

 جيبر اساس نتا یآن در شبكه ترابر ياثربخش زانيم يشده و بررس هيارا هياول یهاو طرح شنهادهايپ یاقتصاد يابيارز -7-1

 199 ......................................................................................................................................... افزاردر نرم جينتا یاجرا

 199 ................................................................................................................... شده هيارا یشنهادهايپ -7-1-1

 190 ...............................................................................شده هيارا یشنهادهايپ یاجزا یاجرا یهانهيهز -7-1-7

 هيارا یشنهادهايپ یاقتصاد يابيافزار و ارزنرم جيبر اساس نتا یدر شبكه ترابر وهايسنار یاجرا ريزان تأثيم -7-1-6

 101 ........................................................................................................................................................... شده

 يفن یهااهدگياخذشده از کارفرما، و د يو فن يبر نقطه نظرات کارشناس يمبتن شدههيارا یراهكارها یبندتياولو -7-7

 106 .................................................................................................. چند شاخصه یريگميتصم كرديبر رو يمشاور مبتن

 797 .................................................................... راهكارها یسازادهيجهت توسعه و پ یبندبرنامه زمان كي هيارا -7-6

 796 ............................ مراحل کار یاجرا یراهكارها به همراه فازبند یزساادهيپ يياجرا یازهايالزامات و ن حيتشر -7-0

 794 ................................................................................................................. مطالعات یهايخروج هيو ارا نيتدو -6

794 ........................................................ کل پروژه دهيو چك یريگجهينت یبندشامل جمع يتيريگزارش مد هيارا -6-1
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 هفت

 794 ............................................. يکارگاه آموزش كيشده در مطالعه در قالب کارگرفتهبه یافزارهاآموزش نرم -6-7

 794 ........................................................................................ ازيصالح در صورت نیاخذ مصوبات از مراجع ذ -6-6

ونقل بار شده در حوزه حمل هيارا یشنهادهايها و پکردن طرح ييو اجرا يمطالعات آت یبرا شنهاديپ هيارا -6-0

 794 ........................................................................................................................................................... یشهردرون
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 هشت

 هافهرست جدول
 

 7 ........................ روز(-)تن هيسال پا یسازدر مدل یبار هينقل ليانواع کاال توسط انواع وسا ييمقدار جابجا -1-1جدول 

 7 ........................ روز(-سال افق )تن یسازدر مدل یبار هينقل ليانواع کاال توسط انواع وسا ييمقدار جابجا -7-1جدول 

 6 .......................... اوج صبح -مطالعات با شبكه وضع موجود یهاشبكه در افق يابيارز یهاشاخص سهيمقا -6-1جدول 

 0 ............................ تمام روز -مطالعات با شبكه وضع موجود یهاشبكه در افق يابيارز یهاشاخص سهيمقا -0-1جدول 

 0 ............................................................ هينقل لهينوع وس كيبه تفك یاشتغال رانندگان ناوگان بار تيوضع -4-1جدول 

 9 .................................................................. هينقل لهينوع وس كيبه تفك یبار هينقل ليوسا تيمالك تيوضع -3-1جدول 

 0 . تينوع مالك كيدر هفته و تعداد راننده هر خودرو به تفك یروزانه، تعداد روز کار یساعت کار نيانگيم -0-1جدول 

 0 ............................................................ هينقل لهينوع وس كيبه تفك یاشتغال رانندگان ناوگان بار تيوضع -9-1جدول 

 10 .............................................................................................. سوخت یهاستگاهيا يابيمدل مكان جينتا -0-1جدول 

 76 ............................ 1604شهر اصفهان در سال  یزباله در مناطق شهردار ديتول ينيتخم زانياطالعات و م -19-1جدول 

 70 ..................................... یزباله در مناطق شهردار ديتول نيتخم یبرا يخط ونيبرازش مدل رگرس جينتا -11-1جدول 

 74 ........... 1604شهر در سال  يكيتراف يزباله در نواح ديتول ينيتخم زانيشاغل در محل شغل و م ت،يجمع -17-1جدول 

 60 ............ 1604در سال  ديکاند يانتقال زباله در نواح یهاقابل استفاده به عنوان محل نيمتوسط زم متيق -16-1جدول 

 60 ................................................................................................................ يابيمدل مكان یاجرا جينتا -10-1جدول 

 64 ........................................... (9شهر به نقاط انتقال زباله در حل برتر )حل شماره  ينواح صيتخص جينتا -14-1جدول 

 60 ....................................... 1603و حمل زباله در سال  یآورجمع هينقل لهيانواع وس يمتوسط اجاره ساعت -13-1جدول 

 09 ..................................................................................................... 96نقطه انتقال  یبرا يابيريمس جينتا -10-1جدول 

 09 ................................................................................................... 179نقطه انتقال  یبرا يابيريمس جينتا -19-1جدول 

 01 ................................................................................................... 107نقطه انتقال  یبرا يابيريمس جينتا -10-1جدول 

 06 ................................................................................................... کاال در سازمان بار کشور یبنددسته -79-1جدول 

 49 ....................................................................................... نشده استان اصفها یبرداربار بهره یهاانهيپا -71-1جدول 

 49 ................................................................................. شده شهر اصفهان یبرداربهره یمسافر یهاانهيپا -77-1جدول 

 34 ................................................................................ ها در گزارشآن یو نامگذار يابيمكان یهامدل -76-1جدول 

 33 ..................................................................................................... عمده یانواع گروه کاال یبندطبقه -70-1جدول 

 30 ........................................................ در مرحله اول كي یگروه کاال یهاانهيمنتخب احداث پا ينواح -74-1جدول 

 39 ...................................... دو، سه و چهار در مرحله اول یگروه کاالها یهاانهيمنتخب احداث پا ينواح -73-1جدول 

 30 ..................................... در مرحله دوم كي یگروه کاال یهاو توقفگاه هاانهيمنتخب احداث پا ينواح -70-1جدول 

 09 .................. دو، سه و چهار در مرحله دوم یگروه کاالها یهاو توقفگاه هاانهيمنتخب احداث پا ينواح -79-1جدول 

 01 ..................................... در مرحله سوم كي یگروه کاال یهاو توقفگاه هاانهيمنتخب احداث پا ينواح -70-1جدول 

06 .................. دو، سه و چهار در مرحله سوم یگروه کاالها یهاو توقفگاه هاانهيمنتخب احداث پا ينواح -69-1جدول 
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 نه

 03 ........................................................................ فهرست مشاغل مزاحم و خاص در مناطق شهر اصفهان -61-1جدول 

 00 ................................................................. شهر اصفهان يليشده در طرح تفص نييتع یهایگروه کاربر-67-1جدول 

 93 ..................................................................... یشنهاديپ یهانهيموجود در مجموعه گز يكيتراف ينواح -66-1جدول 

 09 .................................................... یشنهاديپ یهانهيدر مجموعه گز يکسب یمساحت و درصد واحدها -60-1جدول 

 01 ................................................................... جابجا شده بر مساحت محدوده یکاالها انهيتناژ سال زانيم -64-1جدول 

 01 ................................... )مترمربع( یتجار یهایجابجا شده بر مساحت کاربر یکاالها انهيتناژ سال زانيم -63-1جدول 

 01 .....................................................ساکن هر محدوده تيجابجا شده بر جمع یکاالها انهيتناژ سال زانيم -60-1جدول 

 07 .............................................................................................. يمورد بررس یهانهيوزن نرمال شده گز -69-1جدول 

 00 .................................................... اندکرده اجرا را یگذارمتيق تجربه محدوده که ييشهرها از يبرخ -60-1جدول 

 00 ............. سه ساعته ايبه صورت دو ساعته  1در محدوده شماره  یبار ليتردد وسا تيممنوع جينتا سهيمقا -09-1جدول 

 199 ................. اول در ساعت اوج صبح نگيدر ر سبك یتردد خودروها تيبا/بدون ممنوع جينتا سهيمقا -01-1جدول 

 191 ............................................ صبح 19تا  0اول در بازه  نگيسبك در ر یتردد خودروها جينتا سهيمقا -07-1جدول 

 193 ................. به معابر منتخب در اوج صبح یبار ليورود وسا تياعمال محدود یوهايسنار جينتا يبررس -06-1جدول 

 199 .................................................................................................. شده شنهاديپ يزمان-يمحدوده مكان -00-1جدول 

 199 . نامهوهيشده توسط سازمان بار اصفهان در ش يه باربر ساماندهينقل ليتردد وسا يو زمان يمحدوده مكان -04-1جدول 

 170 ......................................................... یشهرو برون یشهرخدمات مربوط به حمل بار درون یهابسته -03-1جدول 

 160 ................................... توسط کارشناسان، کارمندان، شهروندان و رانندگان محترم شدهانيمشكالت ب -00-1جدول 

 169 .................................................................. ونقل بار در شهر اصفهانحمل ليمسا يمقدمات یبنددسته -09-1جدول 

 109 ................................................................................. شده بابت آن هيارا یشنهادهايمسائل موجود و پ -00-1جدول 

 109 ....................... بار شهر اصفهان انهيدر شبكه پا یريکارگبه یمشاور برا یشنهاديپ یعمود مينمونه عال -49-1جدول 

 141 ........................... بار شهر اصفهان انهيدر شبكه پا یريکارگبه یمشاور برا یشنهاديپ يافق مينمونه عال -41-1جدول 

 147 ...................................................................................... حمل بار یبرا يخارج یشنهادينمونه عالئم پ 47-1جدول 

 140 .......................................هاو جوانب گوناگون آن یشهرونقل بار درونو مقررات حوزه حمل نيقوان -46-1جدول 

 136 ..................................................................... بر سطح راه هينقل ليوسا یار وارده از محورهاحداکثر ب -40-1جدول 

 136 ...................................................................................................... هينقل ليحداکثر وزن کل بار وسا -44-1جدول 

 106 ...............................................................رانيا نامهنييآ یبندمواد خطرناک بر اساس دسته یبندطبقه -43-1جدول 

 100 ............................................................................................................ یعاد یهامحموله یبنددسته -40-1جدول 

 100 ... یبنداز سازمان بر اساس درجه یبردارپروانه بهره يمتقاض یهاشرکت ازيموردن ساتيامكانات و تأس -49-1جدول 

 100 .......... ونقل بارمطالعات جامع حمل یمطالعه در راهبردها و راهكارها یشنهادهايو پ وهايسنار تيموقع -40-1جدول 

 193 ....................................... در شهر اصفهان یبار هينقل ليتردد وسا تيريمختلف مد یوهايسنار سهيمقا -39-1جدول 

 109 .............. اول نگيدر ر یبار هينقل ليتردد وسا تيمحدوده ممنوع یاجرا یبرا ازيموردن زاتيتجه نهيهز -1-7جدول 

101 ............................................................................. در ساعت اوج صبح سال افق وهايسنار یاجرا جينتا -7-7جدول 
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 ده

 101 ..................................................... یا/ گلخانهندهيگاز آال كيبه تفك یبخش انرژ ياجتماع یهانهيهز -6-7جدول 

 107 ................................................................... (اليا در ساعت اوج )هزار روهيسنار یاز اجرا يناش نهيهز -0-7جدول 

 107 ..........................................................................................(الي)هزار ر وهايسنار یاز اجرا يناش ديفوا -4-7جدول 

 106 .............................................. (الي)هزار ر 1604سال  یبرا وهايسنار یو نگهدار ريساخت و تعم نهيهز -3-7جدول 

 100 .................................................................. راهكارها یبندتياولو یمرتبط برا یارهايمع ريو ز ارهايمع -0-7جدول 

 103 .................................................................................................................................. ميتصم سيماتر -9-7جدول 

 100 ................................................................................................................. نرمال شده ميتصم سيماتر -0-7جدول 

 109 ................................................................................................................ ارهايمع ريو ز ارهايوزن مع -19-7جدول 

 100 ............................................................................................................ دار شدهوزن ميتصم سيماتر -11-7جدول 

 799 .................................................................................................... هانهيگز يمثبت و منف یهاآل دهيا -17-7جدول 

 791 ....................................................................................... يمثبت و منف یهاآل دهيتا ا هانهيفاصله گز -16-7جدول 

 797 ............................................................................................ آلدهيحل ابه راه هانهيگز ينسب يكينزد -10-7جدول 

 797 ............................................................................................................ راهكارها يينها یبندتياولو -14-7جدول 

796 ...................................................................................................................... هاطرح یسازادهيافق پ -13-7جدول 
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 یازده

 هافهرست شکل

 4 .................................................................................. هيشبكه معابر شهر اصفهان در سال پا سيسطح سرو -1-1شكل 

 3 ...................................................................................شبكه معابر شهر اصفهان در سال افق سيسطح سرو -7-1شكل 

 0 ............................................................................. در شهر اصفهان یاشتغال رانندگان ناوگان بار تيوضع -6-1شكل 

 9 ................................................................................... در شهر اصفهان یبار هينقل ليوسا تيمالك تيوضع -0-1شكل 

 19 ................................................................................................. جا شدهبر تناژ بار جابه تينوع مالك ريتأث -4-1شكل 

 19 .......................................................................................... به پر ينسبت تعداد سفر خال تينوع مالك ريتأث-3-1شكل 

 10 ................................................................................... سوخت یهاستگاهيا يابيمدل مكان جينتا تيموقع -0-1شكل 

 74 ............................................................................................. ديمشاهده و برآورد مدل تول ريمقاد سهيمقا -9-1شكل 

 63 ......................................................................شهر به نقاط انتقال زباله در حل برتر ينواح صيتخص جينتا -0-1شكل 
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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 

ده که شمطالعات در چهار مرحله کلي تدوين  گزارش .ه استدشآوند طرح و انديشه ابالغ  -مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامه
 ها است.بندی طرحها، ارزيابي و اولويتچهارم با عنوان ارايه طرحگزارش حاضر مربوط به گزارش مرحله 

اری انجام های بهای سوخت، مراکز انتقال زباله شهری به کارخانه کمپوست و پايانهدر اين مرحله از مطالعه، مكانيابي جايگاه
هايي بر آن نيز در اين مرحله انجام شده است. پيشنهادها برای و اعمال محدوديت شده است. همچنين تعيين محدوده تجاری شهر

ساماندهي شبكه ترابری شهر در قالب سناريو و سامانه نيز ارايه شده و نتايج آن به صورت کامل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 
ضوابط و مقررات مورد نياز به صورت مقدماتي ارايه و توسعه  هاست.بندی آنها، ارزيابي و اولويتاين مرحله در واقع شامل ارايه طرح

 ها پيشنهاد شده است.های حمل و نقل هوشمند برای مديريت ناوگان باری و نظارت بر عملكرد آنزيرساخت
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 هاطرح یبندتیو اولو یابیها، ارزطرح هیارا: چهارممرحله 

  هاارایه طرح -3

 های مطالعات با شبکه وضع موجود در افقهای ارزیابی شبکه محاسبه شاخص -3-3

قبالً در مرحله سوم مطالعات ارايه شده است. در  VISUMافزار سازی شبكه و نتايج آن در سال پايه در نرمروند مدل
وضيح طور که قبالً تهای ارزيابي شبكه در افق مطالعات با سال پايه مقايسه و ارزيابي شده است. هماناين بخش شاخص

آالت ( ماشين4( ساير و 0( لوازم خانگي و ابزارآالت، 6( کاالهای ساختماني، 7( مواد خوراکي، 1گروه  4شده، برای داده 
( سبك شامل 1سازی خودروهای باری در سه گروه سازی انجام شده است. همچنين در روند مدلو قطعات يدکي؛ مدل

جدول د. در انبندی شدهشامل کاميون، تريلي، بونكر و تانكر طبقه( سنگين 6( نيمه سنگين شامل خاور و کاميونت و 7وانت، 
های وسايل نقليه باری ارايه شده مقدار جابجايي هر گروه از کاالها در شهر اصفهان با هر يك از دسته 7-1جدول و  1-1

 گانه است.190است. اين دو جدول صرفاً شامل ماتريس تبادل سفرهای نواحي 
 

 روز(-سازی سال پایه )تنمقدار جابجایی انواع کاال توسط انواع وسایل نقلیه باری در مدل -3-3جدول 
 مجموع 4گروه کاالی  0گروه کاالی  6گروه کاالی  7گروه کاالی  1گروه کاالی  

 9034 600 6419 1660 1049 1034 سبك )وانت(

 000 36 699 04 769 196 نيمه سنگين )خاور، کاميونت(

 1639 079 490 19 639 30 سنگين )کاميون، تريلي، بونكر، تانكر(

 19011 900 0610 1077 7643 1060 مجموع

 

 روز(-سازی سال افق )تنمقدار جابجایی انواع کاال توسط انواع وسایل نقلیه باری در مدل -7-3جدول 
 مجموع 4گروه کاالی  0گروه کاالی  6گروه کاالی  7گروه کاالی  1گروه کاالی  

 9007 641 6491 1003 1907 1999 سبك )وانت(

 001 43 700 97 700 194 نيمه سنگين )خاور، کاميونت(

 1609 604 499 19 600 01 سنگين )کاميون، تريلي، بونكر، تانكر(

 11906 097 0699 1469 7030 1003 مجموع

 

ارايه شده است. همچنين  0-1جدول و  6-1جدول پس از تخصيص مدل، نتايج اوج صبح و تمام روز به ترتيب در 
به ترتيب نتايج تخصيص ترافيك در سال پايه و سال افق را به صورت سطح سرويس شبكه بر مبنای  7-1شكل و  1-1شكل 

دهد. ذکر اين نكته الزم است که در اين بخش تغييرات شبكه در سال نسبت زمان سفر به زمان سفر جريان آزاد نشان مي
 افق در نظر گرفته نشده است و نتايج تخصيص بر روی شبكه وضع موجود ارائه شده است.

ماند، ميزان يير بنمايش داده شده است، در صورتي که شبكه عرضه فعلي تا سال افق بدون تغ 6-1جدول همانطور که در 
يابد، که اين مقدار برای وسايل درصد کاهش مي 7درصد و در تمام روز حدود  6سرعت در شبكه در اوج صبح حدود 

آيد، ميزان کيلومتر به وجود مي-درصد است. به اين ترتيب و با تغييراتي که در پارامتر وسيله 6و  0نقليه باری در حدود 
يابد. اين مقدار مصرف سوخت درصد افزايش مي 0در کل شبكه در اوج صبح حدود مصرف سوخت تمام وسايل نقليه 

کند. اما ميزان افزايش مصرف سوخت درصد افزايش پيدا مي 19تر بوده و مقدار آن حدود در معابر مرکزی شهر بحراني
ز شهر اين مقدار ح و در مرکدر وسايل نقليه باری نسبت به وسايل مسافری افزايش بيشتری پيدا کرده است که در اوج صب

دهنده اين مورد است که مقدار زمان سفر و تأخيرات در درصد خواهد بود. مقايسه پارامترهای ارائه شده نشان 61تا حدود 
 کند.شبكه شهر اصفهان در افق طرح افزايش پيدا مي
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نيز استنتاج نمود. به عنوان نمونه در سال افق طول بيشتری از  7-1شكل و  1-1شكل توان با مقايسه دو اين موارد را مي 
دهنده اين است که بايد مسير کمكي و جايگزيني برای گيرد و نشانقرار مي Fو  Eخيابان امام خميني در سطح سرويس 

اين محور در نظر گرفته شود. برخي از احجام عبوری از اين محور و در ادامه بزرگراه خرازی احجام خروجي از شهر 
ايل به خصوص در مورد وستوان با احداث کمربندی جديد، مقداری از بار ترافيكي اين دو معبر را اصفهان هستند که مي

 نقليه باری کاهش داد. 
ل مالحظه دهنده افزايش قابهمچنين مقايسه نتايج تخصيص بزرگراه چمران و آقابابايي در وضع موجود و سال افق نشان

دهد. همچنين حجم و کاهش سطح سرويس در اين معابر است که اين مورد نيز لزوم احداث کمربندی جديد را نشان مي
يسه احجام و سطح سرويس معابر مرکزی شهر نيز معابر بحراني در سال پايه و سال افق قابل مشاهده است که از جمله با مقا

 های عبدالرزاق، نواب صفوی، پروين اعتصامي و ... اشاره کرد.ها مي توان به خيابانآن
 

 اوج صبح -های مطالعات با شبکه وضع موجودای ارزیابی شبکه در افقهمقایسه شاخص -1-3جدول 
 درصد تغييرات سال افق سال پايه واحد معيار

 13 103001 173730 وسيله وسيله سفر کل شبكه

 70 9413 3394 وسيله وسيله سفر مرکز شهر

 -7 0990490 0903693 کيلومتر وسيله کيلومتر کل شبكه

 0 100979 106060 کيلومتر شهروسيله کيلومتر مرکز 

 -6 6/66 6/60 کيلومتر بر ساعت سرعت در کل شبكه

 -6 1/70 0/70 کيلومتر بر ساعت سرعت در مرکز شهر

 0 047009 076431 ليتر مصرف سوخت در کل شبكه

 19 71009 19463 ليتر مصرف سوخت در مرکز شهر

 19 719770 101907 کيلوگرم در کل شبكه COتوليد 

 16 11099 19900 کيلوگرم در مرکز شهر COتوليد 

 0 19964 13371 کيلوگرم در کل شبكه HCتوليد 

 14 074 997 کيلوگرم در مرکز شهر HCتوليد 

 -0 6030 6061 کيلوگرم در کل شبكه NOxتوليد 

 6 179 110 کيلوگرم در مرکز شهر NOxتوليد 

 010 17900 7664 وسيله فقط وسايل باری -وسيله سفر کل شبكه

 03 706 160 وسيله فقط وسايل باری -وسيله سفر مرکز شهر

 370 009996 39406 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر کل شبكه

 36 4440 6091 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر مرکز شهر

 -0 66 6040 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه

 -6 70 7040 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر

 10 03107 60309 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در کل شبكه

 61 077 449 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 19 19494 14006 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 

 69 604 696 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 

 10 1011 1040 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 

 66 67 70 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 

 14 479 031 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 

 16 4/0 0 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد 
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 تمام روز -های مطالعات با شبکه وضع موجودهای ارزیابی شبکه در افقمقایسه شاخص -0-3جدول 
 درصد تغييرات سال افق سال پايه واحد معيار

 19 999390 064664 وسيله وسيله سفر کل شبكه

 19 06306 60917 وسيله وسيله سفر مرکز شهر

 -7 69071909 61640170 کيلومتر وسيله کيلومتر کل شبكه

 6 1797006 1136794 کيلومتر وسيله کيلومتر مرکز شهر

 -7 4/63 6/60 کيلومتر بر ساعت سرعت در کل شبكه

 -7 0/61 3/67 کيلومتر بر ساعت سرعت در مرکز شهر

 6 7037600 7909909 ليتر مصرف سوخت در کل شبكه

 19 164791 177004 ليتر مصرف سوخت در مرکز شهر

 9 1677394 1773916 کيلوگرم در کل شبكه COتوليد 

 11 07940 30060 کيلوگرم در مرکز شهر COتوليد 

 4 114030 190304 کيلوگرم در کل شبكه HCتوليد 

 11 4000 4714 کيلوگرم در مرکز شهر HCتوليد 

 -4 69901 61406 کيلوگرم در کل شبكه NOxتوليد 

 7 1993 090 کيلوگرم در مرکز شهر NOxتوليد 

 10 01036 09103 وسيله فقط وسايل باری -وسيله سفر کل شبكه

 74 1910 1046 وسيله فقط وسايل باری -وسيله سفر مرکز شهر

 17 0364007 0109407 کيلومتر ریفقط وسايل با -وسيله کيلومتر کل شبكه

 11 40699 41047 کيلومتر فقط وسايل باری -کيلومتر مرکز شهروسيله 

 -6 63 60 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه

 -6 67 66 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر

 10 609637 649909 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در کل شبكه

 19 3913 4179 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 10 100719 173616 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 

 10 6141 7301 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 

 14 10109 17676 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 

 10 744 714 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 

 11 4939 0404 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 

 11 00 00 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد 
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 سطح سرویس شبکه معابر شهر اصفهان در سال پایه -3-3شکل 
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 سطح سرویس شبکه معابر شهر اصفهان در سال افق -7-3شکل 
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ارزیابی تأثیر نحوه مالکیت وسیله حمل کاال )خود مالکی یا مالکیت شرکتی( بر عملکرد جابجایی کاالی شهری،  -3-3-3

 پذیریایمنی و قانون

و وضعيت  مالكيت وسيله نقليهتواند بر روی پارامترهای مختلف حمل کاال تأثيرگذار باشد نوع يكي از مواردی که مي
های اشتغال رانندگان وسايل نقليه باری است. در آماربرداری برداشت شده برای مطالعات بار اصفهان و در قالب پرسشنامه

تهيه شده، وضعيت اشتغال رانندگان و وضعيت مالكيت وسايل نقليه باری مورد پرسش قرار گرفت که در ادامه خالصه 
آوری شده، وضعيت اشتغال و مالكيت خودروی گيرد. در ادامه با توجه به اطالعات جمعسي قرار مينتايج آن مورد برر

 ها به تفصيل بحث شده است.های کاری آنرانندگان به همراه بررسي ميزان تناژ جابجا شده و ساعت
درصد رانندگان وسايل نقليه باری به صورت خود اشتغال  31نمايش داده شده است حدود  6-1شكل طور که در همان

شد حدود  ها مطرحمشغول به فعاليت هستند و تحت نظر هيچ شرکتي قرار ندارند. از بين افرادی که اين سؤال در بين آن
 اند. مانده پاسخي به سؤال مطرح شده ندادهدرصد باقي 73اند که راننده شرکت هستند اما عنوان کرده درصد 16

 

 
 وضعیت اشتغال رانندگان ناوگان باری در شهر اصفهان -1-3شکل 

 

مشاهده  طور که در اين جدولوضعيت اشتغال رانندگان به تفكيك وسايل نقليه نيز ارايه شده است. همان 4-1جدول در 
ك شرکت اند( تحت نظر يدرصد افرادی که پاسخ داده 46شود درصد بسيار زيادی از رانندگان بونكر/ميكسرها )حدود مي

درصد رانندگان خاور  09توجهي است. در طرف مقابل حدود کنند که در بين ساير وسايل نقليه آمار قابلخاص فعاليت مي
 کنند.اند به صورت خود اشتغال فعاليت ميو تريلي که به سؤال مربوطه پاسخ داده

 

 اشتغال رانندگان ناوگان باری به تفکیک نوع وسیله نقلیهوضعیت  -5-3جدول 

 نوع خودرو
 وضعيت اشتغال

 کل
 اظهارنشده راننده شرکت خود اشتغال

%31 وانت  16%  73%  199%  
%36 خاور  3%  69%  199%  

%09 کاميونت  10%  66%  199%  
%09 کاميون/کمپرسي  19%  71%  199%  

%03 تريلي  9%  13%  199%  
%43 تانكر  79%  13%  199%  

%69 بونكر/ميكسر  06%  10%  199%  

61%

13%

26%

خود اشتغال

راننده شرکت

اظهار نشده
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ند. يعني ممكن است کاما نتايج باال نمايانگر نوع مالكيت وسايل نقليه نيست و تنها وضعيت اشتغال رانندگان را بيان مي
منظور ای به صورت خود اشتغال فعاليت داشته باشد اما وسيله نقليه آن به صورت استيجاری و يا حتي شراکتي باشد. بهراننده

طور نتايج کلي آن نمايش داده شده است. همان 0-1شكل رسشنامه مطرح گرديد که در بررسي بهتر اين مورد، سؤالي در پ
درصد  13درصد وسايل نقليه باری در شهر اصفهان به صورت ملكي هستند و از  90که از اين نمودار مشخص است حدود 

شوند. البته ذکر اين نكته الزم است مانده به صورت شراکتي اداره ميدرصد باقي 3درصد استيجاری و  19مانده حدود باقي
 اند خارج شده است. هايي که سؤال مربوطه را پاسخ ندادهکه برای تهيه اين نمودار، پرسشنامه

ج اين طور که از نتايوضعيت مالكيت وسايل نقليه به تفكيك نوع خودرو نمايش داده شده است. همان 3-1جدول در 
جدول قابل استنتاج است در بين وسايل نقليه باری فعال در شهر اصفهان، خاور بيشترين درصد مالكيت ملكي را دارد و 

صورت ملكي  سنگين بهي درصد بسيار زيادی از وسايل نقليه سبك و نيمهها قرار دارند. يعنبارها و کاميونتپس از آن وانت
دهند و درصد به خود اختصاص مي 79شود. در طرف مقابل بونكرها کمترين درصد مالكيت ملكي را با حدود اداره مي

 ده است.شود. دسته خودروی ساير به دليل نمونه پايين گزارش نشها به صورت استيجاری اداره ميدرصد آن 36
 

 
 وضعیت مالکیت وسایل نقلیه باری در شهر اصفهان -0-3شکل 

 

 وضعیت مالکیت وسایل نقلیه باری به تفکیک نوع وسیله نقلیه -6-3جدول 

 نوع خودرو
 باریوضعيت مالكيت خودروهای 

 شراکتي استيجاری ملكي
%93 وانت  0%  3%  
%00 خاور  3%  9%  

%07 کاميونت  77%  0%  
%30 کاميون/کمپرسي  77%  0%  

%00 تريلي  19%  9%  
%40 تانكر  67%  19%  

%71 بونكر/ميكسر  36%  10%  

 

اما به منظور ارزيابي تأثير نحوه مالكيت وسيله حمل کاال )خود مالكي يا مالكيت شرکتي( بر عملكرد جابجايي کاالی 
ميانگين ساعت کاری و  0-1جدول ها مورد بررسي قرار بگيرد. در شهری بايد پارامترهای مختلفي برای هر يك از گروه

10%

6%

84%

استيجاری

شراکتي

ملكي
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يك نحوه کنند به تفكای که با هر خودرو کار ميميانگين تعداد روزهای کاری در هفته رانندگان و ميانگين تعداد راننده
 مالكيت وسيله نقليه )ملكي، استيجاری و شراکتي( نمايش داده شده است.

کاری  ای بر روی ميانگين ساعتمالحظهشود نوع مالكيت وسيله نقليه تأثير قابلدول مشاهده ميطور که در اين جهمان
ساعت  3شود ميانگين ساعت کار نزديك به ای که به صورت ملكي اداره ميکه در مورد وسايل نقليهطوریروزانه دارد. به

ترين رسد. شايد مهمساعت در روز مي 4/0ار به حدود در روز است اما در مورد وسايل نقليه استيجاری و شراکتي اين مقد
شود وسايل نقليه استيجاری و شراکتي تعداد ساعت کاری بيشتری داشته باشند بحث اجاره ماشين يا دليلي که سبب مي

ی دارند رمسائلي از اين دست است. همچنين از منظر ميانگين تعداد روز کاری در هفته نيز وسايل نقليه غيرملكي مقدار بيشت
محاسبه شده تعداد  0-1جدول ها در طول هفته بسيار بيشتر است. اما پارامتر ديگری که در و در کل ساعت کاری آن

ند که از اين منظر نيز وسايل نقليه غيرملكي اعداد باالتری دارند. يعني در وسايل کنای است که با هر خودرو کار ميراننده
تواند بر ساعات نقليه غيرملكي احتمال اينكه تعداد راننده بيشتری بر روی خودرو فعاليت کنند بيشتر است و اين امر مي

 اشد.تبع آن بار جابجا شده تأثير مستقيم داشته بکاری هفتگي وسايل نقليه و به
 

 میانگین ساعت کاری روزانه، تعداد روز کاری در هفته و تعداد راننده هر خودرو به تفکیک نوع مالکیت -7-3جدول 
 ميانگين تعداد راننده هر خودرو  ميانگين تعداد روز کاری در هفته ميانگين ساعت کاری روزانه وضعيت مالكيت

06/4 ملكي  14/4  17/1  
04/0 استيجاری  03/4  61/1  
69/0 شراکتي  44/4  00/1  

 

اما يكي از مواردی که در فرايند انتقال بار در شبكه شهری تأثيرگذار است نحوه باريابي وسايل نقليه است. به هر ميزاني 
با  9-1دول جشود. به همين دليل در که نحوه باريابي مشخص و سريع باشد ميزان سفرهای غيرضروری در شهر کاسته مي

جيده بندی شده است تا ميزان تأثير نوع مالكيت بر روی اين پارامتر سنهای باريابي تقسيمتوجه به نوع مالكيت خودرو، روش
الحظه و مباريابي تأثير قابل شود نوع وضعيت مالكيت بر روی نحوهطور که از نتايج اين جدول مشاهده ميشود. همان

 معناداری ندارد و عوامل ديگری بر نوع باريابي تأثيرگذار خواهد بود.
 

 وضعیت اشتغال رانندگان ناوگان باری به تفکیک نوع وسیله نقلیه -9-3جدول 
 ساير سفارش تلفني ایسرويس دوره پاتوق زنيگشت وضعيت مالكيت

%10 ملكي  16%  79%  70%  17%  
%79 استيجاری  0%  60%  77%  19%  
%10 شراکتي  16%  60%  76%  16%  

 

ترين پارامترهايي که بايد مورد بررسي قرار بگيرد ميانگين بار حمل شده به تفكيك نوع مالكيت خودرو اما يكي از مهم
ر که طونمودار ميانگين تناژ حمل شده برحسب وضعيت مالكيت وسايل نمايش داده شده است. همان 4-1شكل است. در 

 0، 3/4، 0/7يب رتشود برای وسايل نقليه ملكي، استيجاری و شراکتي ميانگين تناژ حمل بار به تدر اين نمودار مشاهده مي
دهنده اين است که نوع مالكيت خودرو تأثير بسزايي در ميزان بار حمل شده و عملكرد جابجايي تن است. اين اعداد نشان

ق کنند بار بيشتری جابجا کنند تا از اين طريهايي که خودروهای غيرملكي در اختيار دارند سعي ميبار دارد. يعني راننده
 ب کنند.درآمد باالتری را کس

نسبت تعداد سفر خالي به پر برای هر يك از انواع مالكيت خودرو نمايش داده شده است.  3-1شكل همچنين در 
ايل نقليه غيرملكي، نسبت تعداد سفر خالي به پر کمتر از وسايل نقليه شود برای وسطور که در اين شكل مشاهده ميهمان

 ملكي است که دليل ديگری برای کارايي بيشتر وسايل نقليه غيرملكي است. 
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جايي کاال، خودروهای غيرملكي عملكرد بهتری داشته و بازده باالتری در انتقال بار دارند بنابراين از منظر عملكرد جابه
 های صورت گرفته اين مورد بايد مدنظر قرار بگيرد.ريزیبرنامهو در 

 

 
 جا شدهتأثیر نوع مالکیت بر تناژ بار جابه -5-3شکل 

 

 
 پرتأثیر نوع مالکیت نسبت تعداد سفر خالی به -6-3شکل 

 

أسفانه در تواند راهگشا باشد. متهای تصادفات ميپذيری دادهاما به منظور بررسي تأثير نوع مالكيت بر ايمني و قانون
های دريافت شده از پليس راهور شهر اصفهان، هيچ نوع تفكيكي بين وسايل نقليه ملكي و غيرملكي وجود ندارد و به داده

 منظر وجود ندارد.همين دليل امكان بررسي دقيق از اين 

اما در قانون مجازات اسالمي و قانون بيمه اجباری شخص ثالث سخني از مسئوليت مالك به ميان نيامده است. قانون 
اده کرده است. استف« دارنده»کند و قانون بيمه اجباری شخص ثالث از اصطالح مجازات اسالمي بر مسئوليت راننده تكيه مي

نامه خودرو را به نام همين قانون عبارت است از مالك يا متصرف خودرو و هرکدام بيمه 1اده م 1دارنده به استناد تبصره 
خود تحصيل کند، تكليف بيمه کردن از ديگری ساقط است. بنابراين، ممكن است دارنده و راننده يك نفر باشند و نيز 

ان حسب مورد راننده يا تومسئوليت استناد کنيم، ميامكان دارد متفاوت باشند. بسته به اينكه به کدام قانون بر اساس اثبات 
توان گفت مالك را تحت پيگرد قرار داد. البته اقامه دعوای کيفری ناشي از جرايم رانندگي بحث ديگری دارد. بنابراين نمي
 اصل بر مسئوليت کدام يك است. مهم اين است که خواهان دريافت خسارت، عليه کدام يك اقامه دعوا کند.
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به جرايم رانندگي اختصاص يافته که در اين مواد، همه جا به راننده  074تا  010، مواد 1604قانون تعزيرات مصوب در 
و متصدی اشاره شده نه به مالك، و جرم انگاری مستقلي برای مالك خودرو صورت نگرفته است. اما حسب مورد، در 

قانون  073در تحريك راننده به ارتكاب جرم، به استناد ماده  آفريني اوصورت اثبات تسهيل وقوع جرم توسط مالك يا نقش
 تعزيرات، امكان تعقيب مالك خودرو به اتهام معاونت در جرم و محكوميت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.

لبته در اين بين ابنا به اين مواد قانوني، بيشتر تبعات ناشي از تصادفات و تخلفات به عهده راننده وسايل نقليه است و 
توانند با اقداماتي تمام مسئوليت را به راننده واگذار کند و از منظر مشكلي نداشته باشد. بر همين اساس مالكان خودرو مي

های از اين منظر تفاوت چنداني بين وسايل ملكي و غيرملكي وجود ندارد. البته به منظور ارايه تحليل بهتر الزم است داده
 طور جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد.فات برای اين دو گروه بهتخلفات و تصاد

 ارایه پیشنهاد برای ساختار کلی مدیریت لجستیک و زنجیره عرضه گروه کاالهای خاص-3-7

 شهرییابی و مسیریابی برای توسعه زنجیره عرضه و شبکه ترابری حمل بار درونارایه مدل مکان -3-7-3

يابي توسعه زنجيره عرضه برای دو گروه کاالی زباله و سوخت ابي و مكاندر اين بخش از گزارش دو زير بند مسيري
، گروه کاالهای سوخت و 7600/00/110صورت گرفته است )با توجه به نامه دريافتي از کارفرمای محترم به شماره نامه 

ل است که بيش از ونقو حمل ريزی اساسي در لجستيكزباله انتخاب شد(. مسئله مسيريابي وسيله نقليه ازجمله مسائل برنامه
نيم قرن موضوع مطالعات بسياری است. در مسئله مسيريابي وسيله نقليه، يك انبار مرکزی وجود دارد که کاال در آن 

ای از ای است که هرکدام زيرمجموعهشود. هدف، رساندن کاال به دست مشتريان با استفاده از وسايل نقليهنگهداری مي
گرد و درواقع شكل تر مسئله فروشنده دورهتر و عمليشكل واقعي 1VRPگردند. ند و به انبار باز ميکنمشتريان را طي مي
 شود.است و به همين دليل جزء رده مسائل سخت تلقي مي 7TSPتعميم يافته مسئله 

 1مسیریابی وسیله نقلیه -یابیمسئله مکان -3-7-3-3

ی مسيريابي هادهند، معموالً وابسته به هزينهکاال تحويل ميکنند و دهي مييابي نقاطي که به مشتريان سرويسمكان
دهي به مسيريابي وسيله نقليه، به دنبال يافتن تعدادی مكان بهينه برای تأسيس انبار برای خدمت -يابياست. در مسائل مكان

 گيریود نيز تصميمشدهي انجام ميها سرويسونقلي که از طريق آنزمان در مورد مسيرهای حملمشتريان است و هم
ود که دو تصميم شيابي تسهيالت و مسيريابي وسيله نقليه حاصل ميشود. درواقع اين مسئله از ترکيب دو مسئله مكانمي

 زير بايد در آن گرفته شود:
 کدام تسهيالت از بين تعداد محدود يا نامحدودی از نقاط بالقوه بايد استقرار يابند؟ -
ته بندی شوند و در هر دسبايد ايجاد شوند؛ يعني مشتريان به چه نحوی دستهکدام مسيرهای وسايل نقليه  -

 مشتريان به چه ترتيبي بازديد شوند؟

يمي استراتژيك يابي تسهيالت تصمتواند منجر به نتايج غير بهينه شود، هرچند مكانگيری مستقل اين دو مورد ميتصميم
 گيری در سطح تاکتيكي است.و بلندمدت است ولي مسيريابي وسيله نقليه تصميم

ها شامل تعداد های مختلفي با هم فرق دارند اين جنبهيابي مسيريابي وجود دارد که از جنبهانواع مختلفي از مسئله مكان
حال اضافه ونقل، تابع هدف و غيره است. بااينها، نوع تقاضای مشتريان، تعداد انبارها، نوع وسايل حملسطوح و ساختار آن

های تواند ماهيت مسئله را چنان تغيير دهد که بتوان آن را يك مسئله جديد به حساب آورد. ويژگير فرضي نميکردن ه

                                                                                                                                                                      
1 Vehicle Routing Problem 
2 Travel Salesman Problem 
3 Location Routing Problem (LRP) 
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 توان به صورت زير در نظری جديد باشد را ميکننده يك مسئلهتواند مشخصها مياصلي که تغيير در هرکدام از آن
 گرفت:
سازی استوار( باشند. در شرايط )بهينه 1صادفي، فازی يا رباستيتوانند به صورت قطعي، تها ميها: دادهنوع داده -

اشند. توانند غيرقطعي نيز بها ميکه دادههای مسئله از قبل مشخص هستند، درحاليريزی قطعي، تمام دادهبرنامه
ب لداده تصادفي بدان معني است که برخي از اطالعات )در بيشتر موارد، تقاضای مشتری يا زمان سفر( در قا

های فازی بدان معني است که برخي از پارامترهای مسئله به صورت های احتمال داده شده است. دادهتوزيع
 ها دارای عدم قطعيت هستند اما توزيعسازی استوار(، دادهاعداد فازی در دسترس هستند. در حالت رباست )بهينه

اند در سناريوهای مختلف، شدني و از لحاظ ها مشخص نيست. در اين حالت به دنبال جوابي هستيم که بتوآن
 تابع هدف قابل قبول باشد.

های باری( های باری(: نقاط بالقوه برای تأسيس تسهيالت )پايانهيابي نقاط بالقوه برای تسهيالت )پايانهنوع مكان -
از کردن تسهيالت بهای بالقوه برای ای باشد. در مسائل گسسته، مكانتواند به صورت گسسته، پيوسته با شبكهمي

شود. در مسائل پيوسته و يا مسطح انتخاب مكان تسهيالت به ای از رئوس گراف داده ميبه صورت زيرمجموعه
يك مجموعه گسسته محدود نيست، بلكه تسهيالت ممكن است آزادانه در صفحه واقع شوند. در مسائل 

در هر نقطه روی يال تأسيس شود. اکثر  ای، يك تسهيل ممكن است در هر رأس از گراف يايابي شبكهمكان
 گيرند.مطالعات مسائل گسسته را در نظر مي

 ای باشند؛ اصطالح ايستا برای مشخص کردنتوانند به صورت ايستا، پويا يا دورهريزی: مسائل ميدوره برنامه -
ريزی ای متعدد برنامههای دارند. اصطالح پويا مربوط به مسائل با دورهريزی تك دورهمسائلي است که برنامه

است که در آن برخي از اطالعات )معموالً تقاضای مشتری( در ابتدا نامشخص است و در طول زمان مشخص 
ها کامل ها در تمام دورهريزی است و اطالعات تمام دادهای شامل چندين دوره برنامهشود. مسائل دورهمي

 است.
هيالت و يابي تسهای ثابتِ مكاننند حداقل کردنِ مجموعِ هزينهتعداد توابع هدف: بيشتر مطالعات يك هدفه ما -

ابع زمان چند تگيرند. هرچند برخي ديگر به طور همهای ثابت و متغيرِ مسيريابي خودرو را در نظر ميهزينه
 شود.گيرند. بيشتر معيارهای کيفي از قبيل سطح خدمت با اهداف پولي در نظر گرفته ميهدف را در نظر مي

ميمات موجودی: هدف، در نظر گرفتن مديريت موجودی در تسهيالت است؛ يعني چه مقدار کاال در انبار تص -
 نگه داشته شود و چه زماني و چه مقداری به توليدکننده سفارش داده شود.

مسائل برداشت و تحويل: در يك سيستم توزيع ممكن است کاال از تسهيالت به مشتريان تحويل داده شود يا از  -
ها انجام گيرد. در اين مورد آخر، ممكن تريان برداشته شود و به تسهيالت برده شود يا هردوی اين فعاليتمش

است که کاال از يك مشتری برداشته و به مشتری ديگری تحويل داده شود. چنين مسائلي، مسائل برداشت و 
اشد داشت و تحويل کاال داشته بشوند. همچنين ممكن است که يك مشتری نياز به هردوی برتحويل ناميده مي

 شود.زمان ناميده ميو برداشت و تحويل در مشتری بايد در يك بازديد انجام شود که برداشت و تحويل هم
شود اب ميگيرند و مسيرهايي انتخهای مجزا قرار مييابي مسيريابي تعميم يافته: مشتريان در گروهمسئله مكان -

 ند.بار بازديد ککه دقيقاً از هر گروه يك مشتری يكطوریهيل باشد بهها در يك تسکه شروع و پايان آن
رای تأمين کند که يك مشتری بيابي مسيريابي با تحويل مجزا: تحويل مجزا اين امكان را ايجاد ميمسئله مكان -

 بار و بيش از يك وسيله بازديد شود.تقاضايش بتواند بيش از يك
                                                                                                                                                                      
1 Robust Optimization 
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 3وسیله نقلیه یابی مسیریابیمسئله موجودی مکان -3-7-3-7

يابي انبارها، يابي، مسيريابي و موجودی، شامل بررسي سه مؤلفه اصلي سيستم زنجيره تأمين يعني مكانمسئله مكان
ع يابي، مسيريابي و موجودی شامل توزيع يك يا چند نومسيريابي وسيله نقليه و لحاظ کردن موجودی است. مسئله مكان

ار مياني و سپس به مشتريان در طول يك افق زماني محدود )يا نامحدود( است. محصول از يك کارخانه به تعدادی انب
ونقل و های حمليابي انبارهای مياني، هزينههای کل سيستم شامل هزينه مكانهدف اصلي اين مسئله کمينه کردن هزينه

استاندارد که بايد در  LRPوه بر يابي مسيريابي موجودی عالريزی است. در مسئله مكانکنترل موجودی در طول افق برنامه
د از گيری شود، در مورد مقدار محصولي که بايمورد موقعيت تسهيالت، تخصيص مشتريان و مسير وسايل نقليه تصميم

کردن مجموع  شود. هدف، حداقلگيری ميفروشان فرستاده شود نيز تصميمکننده به تسهيالت و از تسهيالت به خردهتأمين
های موجودی در تسهيالت و مشتريان دهي و هزينههای سفارشونقل، هزينههای حملردن تسهيالت، هزينههای باز کهزينه
 است.

 گروه کاالی سوخت -3-7-7

گسترش شهرنشيني و همچنين افزايش جمعيت منجر به ازدياد خودروها شده است و با گسترش استفاده از خودروها، 
با  CNGهای دولت قرار گرفته است. با توجه به سازگاری سوخت ها در اولويت فعاليتتأمين سوخت موردنياز آن

نيز به عنوان  CNGهای سوخت يابي جايگاههای فسيلي و مايع، مكانها با سوختزيست و ضرورت جايگزيني آنمحيط
يش اريزی استراتژيك است. مبنای توسعه و افزيك زيرساخت اساسي در اين بخش وارد شده است و نيازمند يك برنامه

های عرضه گاز طبيعي فشرده در سطح است. با توجه به کمبود جايگاه CNGهای خودروهای گازسوز، تأسيس جايگاه
های عرضه های طوالني در جايگاهخصوص آلودگي هوا در شهرهای بزرگ و پرجمعيت و نيز وجود صفکشور و به

CNG يل باال بودن هزينه احداث جايگاه که حاکي از کمبود جايگاه عرضه گاز طبيعي است و نيز به دلCNG مسئله حاضر ،
مورد بررسي قرار  7FRLMيابي جريان سوخت است. که با استفاده از تكنيك مكان CNGهای عرضه يابي جايگاهمكان

 شود:يابي جايگاه سوخت اغلب به دو دسته کلي تقسيم ميتحقيقات انجام شده در مورد مكان گيرد.مي
 GISالعاتي جغرافيايي های سيستم اطمدل -
 های رياضيمدل -

انجام شده است و تعداد  GISهای سوخت با استفاده از مدل يابي جايگاهاغلب تحقيقات انجام شده در ايران برای مكان
های های کانديد برای احداث جايگاهاند. در تحقيق حاضر مكانهای رياضي استفاده کردهمحدودی از تحقيقات از مدل
استفاده  FRLMاند و سپس به عنوان ورودی در مدل رياضي تعيين شده GISهای های مدلسوخت با استفاده از خروجي

شود و همچنين مدل پيشنهادی برای يافتن مكان بهينه گيری معرفي مييابي جريان سوختشده است. در ادامه مدل مكان
 گيرد.جهت احداث جايگاه سوخت در شهر اصفهان طراحي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 FRLMگیری یابی تسهیالت سوختمعرفی مدل مکان -3-7-7-3

ر حداکثرسازی حجم جرياني که با تعداد مشخص های سوخت را به منظوگيری جايگاهيابي، جريان سوختمدل مكان
گيری يابي جريان سوخت، مدل مكان7994کند. کابي و ليم در سال يابي ميگيری کرد، مكانتوان سوختاز تسهيالت مي

را مطرح  گيری برای وسايل نقليه با سوخت جايگزينهای سوختبه منظور يافتن مكان بهينه در شبكه مربوط به ايستگاه
 ند. کرد

                                                                                                                                                                      
1 Inventory Location Routing Problem 
2 Flow Refueling Location Model 
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 FRLMترين ورودی بندی کردند. اصليفرمول FRLMريزی خطي مختلط عدد صحيح را برای کابي و ليم مدل برنامه
 اند از:عبارت

 مجموعه مسيرهای ميان مبدأ و مقصد -
 حجم جريان ميان مبدأ و مقصدها -
 ای با سرعت متوسطشبكه جاده -
 حداکثر رنج حرکت وسيله نقليه -
 ( ساخته شود.O-Dبايد برای هر مسير )هايي که تعداد ايستگاه -

تواند مسير سفر ترين مسير ميان مبدأ و مقصد تعيين شود، سپس تمام ترکيبات مربوط به تسهيالتي که ميابتدا بايد کوتاه
ک شروع کنيم هر سفر با نيمي از باشود. اساس کار به اين صورت است که فرض ميگيری کند محاسبه ميرا قابل سوخت

خت شود. سپس چنانچه سوگيری باشد که در اين صورت باک پر مي. مگر اينكه مبدأ دارای تسهيالت سوختشودمي
دهد، کافي برای حرکت به سمت نقطه مذکور وجود داشته باشد، الگوريتم، وسيله نقليه را از مبدأ به نقطه بعدی حرکت مي

صورت نقطه  شود و در غير اينگيری انجام ميسد، سوختگيری برای با تسهيالت سوختدر صورتي که الگوريتم به نقطه
ای بايد انتخاب شود که بتواند مسافت تا رسيدن به آن نقطه را با سوختي که دارد طي کند و اگر سوخت کافي گونهبعدی به

سير مبدأ به مگيری نيست. زماني که الگوريتم بتواند از برای حرکت به نقطه بعدی وجود نداشته باشد، مسير قابل سوخت
گيری ای از تسهيالت، قابل سوختمقصد حرکت کند و باز به مبدأ برگردد مسير بدون تمام شدن سوخت، توسط مجموعه

های کانديد باشد، برای محاسبه تعداد و کليه مكان CNGهای ساخته شده و در حال ساخت شامل جايگاه nاست. چنانچه 
 شود:مي( استفاده 1از معادله ) qزوج مسيرهای 

(3-3) 𝑞 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

رای مسيرهای شود و بکند، محاسبه ميحجم جريان در هر مسير با استفاده از ميزان مسافتي که وسيله نقليه آن را طي مي
که  hممكن  هایتواند تمام ترکيبشود ميشود. الگوريتمي که در ادامه معرفي ميترکيبي، فاصله هر مسير محاسبه مي

گيری تتواند يك مسير را قابل سوخنمايد. برای تعيين ترکيب نقاطي که ميرساني کند محاسبه را سوخت qتواند مسير مي
 گام اساسي تعريف شده است: 3کند، 

نشان  q( يا همان مبدأ و مقصد مسير مذکور با انديس O-Dهای )ترين مسير برای تمامي زوجايجاد کوتاه -1گام -
 شود.محاسبه مي (1-1)طابق با شود و تعداد مسيرهای ممكن با توجه به تعداد نقاط مداده مي

برای نقاط موجود در مسيرهای  hهای انتخاب يك مسير و ايجاد يك ليست اصلي خالي از تمامي ترکيب -7گام -
q 

گيری ل سوخترا قاب Qتواند يك وسيله نقليه با رنج مشخص در مسير حذف ترکيب تسهيالتي که نمي -6گام -
 کند.

مانده هستند؛ درواقع ترکيبات معتبری که يك ترکيباني که مجموعه مادر از ساير ترکيبات باقي -0گام -
 شود.زيرمجموعه اکيد از ساير ترکيبات هستند، حذف مي

شود. اين روابط ثبت مي qبرای مسير  hدر هر يك از ترکيبات معتبر و همچنين ترکيب معتبر  kتسهيل  -4گام -
را  qبتواند مسير  hاست که اگر ترکيب تسهيالت  𝑏𝑞ℎشوند: اولي ضريب در دو مجموعه ضرايب ذخيره مي

در  kاست، که اگر تسهيل  𝑎ℎ𝑘در غير اين صورت صفر است؛ دومي ضريب  1گيری کند برابر با قابل سوخت
 در غير اين صورت صفر است. 1باشد برابر  hترکيب 

  qبرای همه مسيرهای  4تا  7های تكرار گام -3گام -
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 تعريف متغيرها و پارامترهای مدل
𝑞 : شاخص مربوط به زوج مسيرهایO-D ترين مسير برای هر زوج()کوتاه 
𝑄 : مجموعه تمام زوج مسيرهایO-D 
𝑓𝑞 :ترين مسير ميان حجم جريان در کوتاهO-D  در مسيرq 
𝑦𝑞 : است اگر 1برابر با𝑓𝑞   غير اين صورت برابر صفر است.پاسخ داده شود، در 

𝑘 : مكان تسهيالت بالقوه 
𝐾 :های تسهيالت بالقوه مجموعه مربوط به تمامي مكان 
ℎ : شاخص مربوط به ترکيب تسهيالت 
𝐻 :ها تسهيالت بالقوهمجموعه مربوط به تمامي ترکيب 

𝑏𝑞ℎ : است اگر ترکيب تسهيالت  1برابرh  بتواند مسيرq گيری کند در غير اين صورت صفر.را قابل سوخت 
𝑣ℎ است اگر همه تسهيالت در ترکيب  1: برابر باh  است.صفر باز باشند در غير اين صورت برابر با 

𝑎ℎ𝑘 است اگر تسهيل  1: برابر باk  در ترکيبh  است.صفر باشد در غير اين صورت برابر 
𝑥𝑘 است اگر تسهيلي در مكان  1: برابرk  است.صفر قرار گرفته باشد در غير اين صورت برابر 
𝑃يابي شوند.: تعداد تسهيالتي که بايد مكان 

 به شرح زير است: FRLMمدل 
 تابع هدف مدل عبارت است از:

(3-7) 𝑀𝑎𝑥  𝑍 =  ∑ 𝑓𝑞𝑦𝑞

𝑞∈𝑄

 

 های مدل:محدوديت

(3-1) ∑ 𝑏𝑞ℎ𝑣ℎ ≥ 𝑦𝑞

𝑘∈𝐾

          ∀𝑞 ∈ 𝑄 

(3-0)  𝑦𝑞𝑘 ≤ 𝑥𝑘                      ∀𝑞 ∈ 𝑄,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-5) ∑ 𝑥𝑘 = 𝑝

𝑘∈𝐾

 

(3-6) 𝑥𝑘 , 𝑦𝑞 , 𝑣ℎ ∈ {0,1}      ∀𝑞 ∈ 𝑄,   𝑘 ∈ 𝐾 

 کند. حجم جريانگيری شود را حداکثر ميتواند سوختتابع هدف است که حجم کلي جرياني که مي (7-1)رابطه 
 شود.در هر سفر بر اساس ميزان کيلومتری که وسيله نقليه پيموده است محاسبه مي 𝑓𝑞در هر مسير 

گيری شود. قابل سوخت qمعتبر باز باشد تا مسير  hدارد که حداقل يك ترکيب تسهيل الزام مي (6-1)محدوديت 
شود. ممكن است تنها يك، دو يا تعداد بيشتری گامي که قبالً ذکر شد، تعيين مي 3ترکيبات معتبر برای هر مسير، طبق 

های سوخت زماني کند که جايگاه، تضمين مي(0-1)گيری کند. محدوديت رکيب بتواند کل مسير را قابل سوختت
 توانند به تقاضا پاسخ دهند که احداث شده باشند.مي
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به عنوان متغير صفر و يك در رابطه  𝑥𝑘تسهيل بايد ساخته شود. متغير  pدارد که دقيقاً تعداد الزام مي (4-1)محدوديت 
زی ريتوانند در برنامهاند، ميشدهدر تعريف به عنوان متغيرهای صفر و يك بيان  𝑦𝑞و  𝑣ℎبيان شده است. گرچه  (1-3)

 کاهش داده شوند. (3-1)در رابطه  1مختلط عدد صحيح به عنوان متغيرهای پيوسته با حد باالی 

 شهری شهر اصفهانبرای معابر درون FRLMطراحی و مدل ریاضی  -3-7-7-7

های مناسب برای احداث جايگاه سوخت در معابر شهری شهر اصفهان به طوری طراحي گرديده در اين بخش مكان
های سوخت به يابي جايگاهبندی مدل مكانفرمولای برای وسايل نقليه حاصل گردد. ه پوشش الزم در شبكه جادهاست ک

 صورت زير است:
 ها:ها و انديسمجموعه

𝑄مقصدها که با -: مجموعه مبدأ𝑞 شود،انديس مي 
𝐾 که با های سوخت جايگاه: مجموعه نقاط پتانسيل برای احداث𝑘 شود،انديس مي 

 متغيرهای ورودی و پارامترها:
𝑡𝑞مقصد -ترين زمان دسترسي برای مبدأ: کوتاه𝑞، 

𝜏𝑞𝑘مقصد-ترين زمان دسترسي برای مبدأ: کوتاه 𝑞 اه جايگمقصد از محل -در صورتي که مسير اتصال برای اين مبدأ
سير و تطابق شده بر مترل نقاط واقعترين مسير و کنعبور کند. برای محاسبه اين متغير ورودی از ابزار کوتاه 𝑘 سوخت

 استفاده شده است. VISUMافزار در نرم 𝑘آن با نقطه 
𝑑𝑞مقصد -: تقاضای مبدأ𝑞، 

𝑝 های سوختجايگاه: حداکثر تعداد مجاز برای احداث، 

 شوند:متغيرهای تصميم مدل به صورت زير تعريف مي
𝑥𝑘 اگر :k  ،وگرنه صفر. 1برای احداث انتخاب شود 

𝑦𝑞𝑘 جايگاه سوخت: اگر 𝑘 مقصد -دهي به جريان ترافيك مبدأبرای خدمت𝑞  وگرنه صفر،  1انتخاب شود 
𝑇𝑞مقصد -ترين زمان دسترسي برای مبدأ: کوتاه𝑞  های سوختجايگاهپس از احداث، 

 تابع هدف مدل عبارت است از:

(3-7) 𝑀𝑖𝑛  𝑍 =  ∑ 𝑇𝑞𝑑𝑞

𝑞∈𝑄

 

 های مدل:محدوديت

(3-9) 𝑇𝑞 = ∑ 𝜏𝑞𝑘𝑦𝑞𝑘

𝑘∈𝐾

          ∀𝑞 ∈ 𝑄 

(3-4) ∑ 𝑦𝑞𝑘

𝑘∈𝐾

= 1           ∀𝑞 ∈ 𝑄         

(3-34)  𝑦𝑞𝑘 ≤ 𝑥𝑘                      ∀𝑞 ∈ 𝑄,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-33) ∑ 𝑥𝑘 ≤ 𝑝

𝑘∈𝐾

 

(3-37) 𝑥𝑘 , 𝑦𝑞𝑘 ∈ {0,1}      ∀𝑞 ∈ 𝑄,   𝑘 ∈ 𝐾 
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. کندهای سوخت را توسط تقاضای همه مبادی و مقاصد شبكه کمينه ميجايگاهکل زمان دسترسي به  (0-1)تابع هدف 
های جايگاهپس از احداث  𝑞مقصد -کمترين زمان دسترسي برای مبدأ (0-1)زمان با محدوديت هم (9-1)محدوديت 

 . کندسوخت را محاسبه مي
اه سوخت دقيقاً يك جايگ مقصدها -کمترين زمان دسترسي بين مبدأکند که برای محاسبه تضمين مي (0-1)محدوديت 

مقصد تخصيص داده شود. الزم به ذکر است که اين محدوديت جنبه سلبي ندارد، يعني به اين معني نيست که -به هر مبدأ
به شده به آن استفاده کند، بلكه صرفاً برای محاس مقصد مشخص، بايد حتماً از جايگاه تخصيص داده -تقاضای يك مبدأ

های سوخت کند که جايگاهتضمين مي (19-1)کمترين زمان ممكن برای پاسخگويي به تقاضا به کار رفته است. محدوديت 
های سوخت کند که تعداد جايگاهتضمين مي (11-1)توانند به تقاضا پاسخ دهند که احداث شده باشند. محدوديت زماني مي

صفر يا يك بودن متغيرهای تصميم باينری  (17-1)های شده( از مقدار مجاز تجاوز نكند. محدوديتشده )احداثانتخاب
 کند.را تضمين مي

 نتایج مدل -3-7-7-1

ايستگاه جايگاه  04تا  69های سوخت در نواحي ترافيكي از تعداد جايگاه 0-1جدول دست آمده در با توجه به نتايج به
 نشان داده شده است. 0-1شكل در سوخت مشخص شده است. نتايج اين جدول 

 

های سوختیابی ایستگاهنتایج مدل مکان -4-3جدول   
 مقدار تابع هدف شماره نقاط قرارگيری جايگاه سوخت تعداد جايگاه سوخت

30 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 69 74 78 83 84 

4944 
90 92 101 109 110 128 131 134 135 144 152 156 160 164 180 

31 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 69 74 78 83 84 

4695 90 92 101 109 110 128 131 134 135 141 144 152 156 160 164 
180               

32 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 69 74 78 83 84 

4448 90 92 96 101 109 110 128 131 134 135 141 144 152 156 160 
164 180              

33 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 69 74 78 83 84 

0773 90 92 96 101 109 110 128 131 134 135 141 144 152 156 160 
164 172 180             

34 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 69 74 78 83 84 

4019 85 90 92 96 101 109 110 128 131 134 135 141 144 152 156 
160 164 172 180            

35 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 69 74 78 83 84 

3815 85 90 92 96 101 109 110 125 128 131 134 135 141 144 152 
156 160 164 172 180           

36 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 68 69 74 78 83 

3623 84 85 90 92 96 101 109 110 125 128 131 134 135 141 144 
152 156 160 164 172 180          

37 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 68 69 74 78 83 

6060 84 85 90 92 96 101 109 110 125 128 131 134 135 141 143 
144 152 156 160 164 172 180         
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های سوختیابی ایستگاهنتایج مدل مکان -4-3جدول   
 مقدار تابع هدف شماره نقاط قرارگيری جايگاه سوخت تعداد جايگاه سوخت

38 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 68 69 74 78 83 

3271 84 85 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 135 141 
143 144 152 156 160 164 172 180        

39 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 68 69 74 78 83 

3098 84 85 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 135 141 
143 144 152 156 160 164 172 174 180       

40 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 68 69 74 78 83 

2950 84 85 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 135 141 
143 144 152 156 157 160 164 172 174 180      

41 
15 19 21 26 32 42 51 57 61 63 68 69 74 78 83 

2812 84 85 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 135 141 
143 144 152 156 157 160 164 172 174 180 190     

42 
15 19 21 26 32 42 51 57 60 61 63 68 69 74 78 

2675 83 84 85 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 135 
141 143 144 152 156 157 160 164 172 174 180 190    

43 
15 19 21 26 32 42 51 57 60 61 63 68 69 74 78 

2577 83 84 85 89 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 
135 141 143 144 152 156 157 160 164 172 174 180 190   

44 
15 19 21 26 32 42 51 57 60 61 63 68 69 74 78 

2479 83 84 85 89 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 134 
135 141 143 144 152 156 157 160 164 172 174 180 185 190  

45 
15 19 21 24 26 32 42 51 57 60 61 63 68 69 74 

2395 78 83 84 85 89 90 92 96 101 106 109 110 125 128 131 
134 135 141 143 144 152 156 157 160 164 172 174 180 185 190 

 



 فاز چهارم -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 34

 

 

 
 های سوختیابی ایستگاهموقعیت نتایج مدل مکان -7-3شکل 

 

 سوخت به صورت زير است:بندی مدل مسيريابي تانكرهای حمل فرمول
 ها:ها و انديسمجموعه

𝐴های شبكه که با : مجموعه کمان𝑎 شود،انديس مي 
𝑅 مجموعه کل مسيرها که با :𝑟 شود،انديس مي 
𝐼 که با های سوخت جايگاه: مجموعه𝑖 شود،انديس مي 

𝑅𝑖 جايگاه سوخت : مجموعه مسيرهايي که محل تأمين سوخت شهر را به𝑖 کند،متصل مي 

 متغيرهای ورودی و پارامترها:
𝑙𝑎 طول کمان :𝑎، 
𝑡𝑎 زمان سفر روی کمان :𝑎، 
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𝑃𝑎 احتمال وقوع سانحه روی طول کمان :𝑎، 

𝑆𝑎پذير )در اثر وقوع سانحه برای تانكر( کمان : چگالي جمعيت ساکن در حوزه نفوذ آسيب𝑎 ،در واحد طول 
𝑞𝑖د به جايگاه سوخت : تعداد تانكرهايي که باي𝑖 ،اعزام شوند 
𝛿𝑎

𝑟 اگر کمان :𝑎  روی مسير𝑟  وگرنه صفر، 1قرار گيرد 
𝑀،يك عدد مثبت بزرگ : 

 شوند:متغيرهای تصميم مدل به صورت زير تعريف مي

𝑥𝑟 : اگر مسير𝑟  ،وگرنه صفر، 1برای تأمين سوخت انتخاب شود 
𝑦𝑎 : کمان اگر𝑎  ،وگرنه صفر، 1در شبكه تأمين سوخت باشد 
𝑁𝑎 : کمان تعداد تانكر عبورکرده روی𝑎 .در شبكه تأمين سوخت 

 اند از:های مدل عبارتتابع هدف

(3-31) 𝑀𝑖𝑛  𝑍1 =  ∑ 𝑁𝑎𝑃𝑎𝑆𝑎𝑙𝑎

𝑎∈𝐴

 

(3-30) 𝑀𝑖𝑛  𝑍2 =  ∑ 𝑁𝑎𝑡𝑎

𝑎∈𝐴

 

(3-35) 𝑀𝑖𝑛  𝑍3 =  ∑ 𝑦𝑎𝑙𝑎

𝑎∈𝐴

 

 های مدل:محدوديت

(3-36) ∑ 𝑥𝑟

𝑟∈𝑅𝑖

= 1                          ∀𝑖 ∈ 𝐼  

(3-37) 𝑁𝑎 = ∑ ∑ 𝑥𝑟𝛿𝑎
𝑟𝑞𝑖

𝑟∈𝑅𝑖𝑖∈𝐼

                      ∀𝑎 ∈ 𝐴 

(3-39) 𝑀𝑦𝑎 ≥ ∑ 𝑥𝑟𝛿𝑎
𝑟

𝑟∈𝑅

                      ∀𝑎 ∈ 𝐴 

(3-34) 𝑥𝑟, 𝑦𝑎 ∈ {0,1}                        ∀𝑎 ∈ 𝐴,   𝑟 ∈ 𝑅 

مينه کپذير )در اثر وقوع سانحه برای تانكر( را در کل شبكه جمعيت ساکن در حوزه نفوذ آسيب (16-1)تابع هدف 
 .کندمي

طول شبكه  (14-1). تابع هدف دکنکل زمان پيموده شده توسط تانكرهای توزيع سوخت را کمينه مي (10-1)تابع هدف 
طور مستقل اهميت زيادی نداشته باشد و به لحاظ کند. اين تابع هدف ممكن است بهع سوخت در شهر را کمينه ميتوزي

واند اهميت تبرداری ميساختاری با دو تابع هدف اول )مخصوصاً تابع هدف اول( همپوشاني داشته باشد، ولي به لحاظ بهره
ن کار ها تحت نظارت قرار گيرد و برای ايرها و شبكه عبور و مرور آنيابد؛ برای مثال در شرايطي که بخواهيم حرکت تانك

ابع های نظارت تصويری( که با افزايش طول شبكه هزينه آن افزايش يابد، اين تنياز به تجهيزاتي داشته باشيم )مانند دوربين
 تواند به تنهايي اهميت يابد.هدف مي
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کند که برای هر مقصد تنها يك مسير انتخاب شود. در صورتي که نياز به مسيرهای تضمين مي (13-1)محدوديت 
و در عوض )تعداد مسيرهای جايگزين( قرار داد  nتوان سمت راست تساوی را برابر با جايگزين در شرايط اضطرار باشد مي

 تقسيم کرد.   nرا بر  (10-1)مقدار سمت راست در محدوديت 

کند که يك تضمين مي (19-1)ديت . محدوکندرا محاسبه مي 𝑎کمان تعداد تانكر عبورکرده روی  (10-1)محدوديت 
ين اتواند عضوی از شبكه توزيع سوخت باشد مگر آنكه حداقل يك مسير عبوری از آن انتخاب شده باشد. کمان نمي

صفر يا يك بودن متغيرهای تصميم  (10-1)محدوديت  دهد.را به دست مي  𝑦𝑎مقدار  (14-1)محدوديت در کنار تابع هدف 
 کند.باينری را تضمين مي

 گروه کاالی زباله -3-7-1

ترين عمليات مديريت مواد زائد جامد است. همچنين تكنولوژی و رشد ونقل زباله يكي از مهمآوری و حملجمع
درصد کل مخارج مديريت  99شده حدود جمعيت در حال حاضر با سرعت بااليي رو به افزايش است. طبق محاسبات انجام

يي از اين مقدار مربوط به حقوق کارگران و نيروی انساني آوری زباله بوده، که درصد باالمواد زائد جامد مربوط به جمع
ين جهت شود. به همديگر اکثريت مخارج سيستم مديريت مواد زائد جامد فقط صرف حقوق و دستمزد ميعبارتاست. به

ي کمتری نآوری و حمل زباله، ضمن تسريع در عمليات، هزينه و نيروی انساسازی و مكانيزه کردن سيستم جمعاصالح، بهينه
 را به دنبال خواهد داشت. 

های متفاوتي باشد. اهداف متفاوت و متنوعي برای مديريت اين مسئله تواند از جنبهحل مسئله مديريت پسماند ميراه
ين حلي است که دارای کمترحل، راهصورت ايمن و با هزينه مؤثر وجود دارد؛ برای مثال برای شرکت مجری، بهترين راهبه

عادل با حل متحلي است که کمترين خطر و ريسك را داشته باشد و بايد يك راهکه برای دولت راهاشد درحاليهزينه ب
توجه به اين اهداف را در نظر گرفت. جنبه ديگری از مسئله مديريت پسماند آن است که انواع مختلفي از پسماندها وجود 

ها باهم وجود نداشته باشد. همچنين زمان آنمديريت هم دارد که ممكن است باهم مديريت شوند و يا اينكه امكان
دل بار است. بنابراين هر مسازی مختلفي وجود دارد که هرکدام مخصوص نوع خاصي از پسماند زيانهای پاکتكنولوژی

ابي يهای دنيای واقعي مسئله مديريت پسماند را شامل گردد. مكانبايست اين جنبهگردد، ميرياضي که پيشنهاد مي
ته شده و تعيين سازی بايد در نظر گرفيابي تسهيالت پاکتسهيالت دفع و مسيرهای انتقال پسماندهای باقيمانده هنگام مكان

ه در نظر بار و پسماندهای باقيماندبايست برای پسماندهای زيانمكان شوند. موضوع مهم ديگر بازيافت است؛ بازيافت مي
 پسماند و تكنولوژی بكار گرفته شده بستگي دارد. گرفته شود که اين معموالً به نوع

فته شده است. سازی يا دفع بكار گريابي تسهيالت پاکيابي، در مكانمسئله مديريت پسماند اولين بار در ادبيات مكان
هيالت سعنوان تها در ادبيات موضوع بههای دفن که از آنها و تسهيالت دفع مانند مكانسازی مانند کورهتسهيالت پاک

يابي تسهيالت نامطلوب، هدف کاهش اغتشاش و اثر معكوس و بد بر روی تسهيالت شوند. در مكاننامطلوب نامبرده مي
رار که دورتر از مراکز جمعيتي قموجود يا مراکز جمعيتي است. بنابراين هزينه سرويس يك تسهيل نامطلوب هنگامي

ه آيد. همچنين مطالعاتي وجود دارد کتر بشمار ميودن تسهيل معموالً مهمحال نامطلوب بيابد؛ درعينگيرد، افزايش ميمي
 ها فقط جنبه مسيريابي مسئله در نظر گرفته شده است.در آن

است.  1ريزی چندهدفه عدد صحيح مختلطصورت برنامهيابي و مسيريابي در ادبيات موضوع معموالً بههای مكانمدل
ها يك مدل بود آن 7وسيله زوگزافا و سامرازمان بهطور هميابي مسيريابي بهمكاناولين تالش برای مدل کردن مسئله 

کرد ارايه بار که زمان انتقال، ريسك انتقال و ريسك دفع را حداقل ميريزی آرماني برای يك نوع از پسماند زيانبرنامه

                                                                                                                                                                      
1 multiobjective mixed-integer programming 
2 Zografos and Samara 
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تنها  7نمود. استوور و پالكارك را حداقل ميمدلي را ارايه نمود که ترکيب محدب هزينه و ريس 1نمودند. پس از آن ريولي
ر عنوان جانشين برای ريسك دها از جمعيت در معرض بهيابي مسيريابي خود در نظر گرفتند آنريسك را در مدل مكان

 عنوان يك جريانمسئله مديريت پسماند را به 6ژاکوب و وارمرداميابي و انتقال استفاده نمودند. حداقل نمودن ريسك مكان
عنوان احتمال رويداد يك حادثه در حين انتقال،انبارش و يا دفع در نظر گرفتند. ها ريسك را بهشبكه پيوسته مدل نمودند. آن

مدلي را با اضافه نمودن شرط عدالت و برابری ارايه نمودند که عالوه بر حداقل نمودن ريسك و  0کارنت و راتيك
يابي های ريسك و برابری در انتقال و مكانوسيله آناليز جداگانه مؤلفهرا به ها حداکثر نمودن عدالت و برابریهزينه،آن

ها مشابه مدل ارايه شده است با اين های مشابهي را در نظر گرفته و مدل آنهدف 4وايمن و کابيتسهيل مدنظر قرار دادند. 
در مدل خود اهداف  3جيانيكوس يد.سازی لحاظ گردهای مختلف برای پاکها انتخاب تكنولوژیتفاوت که در مدل آن

ي مسيريابي که يابحداقل نمودن هزينه، ريسك و توزيع ريسك برابر بين مراکز جمعيتي را در نظر گرفت. اولين مدل مكان
ارايه گرديد که دارای سه هدف حداقل کردن  0وسيله ليست و ميرچاندانيبار را در نظر گرفت بهانواع مختلف پسماند زيان

و گوپتا  مانسازی و انبارش است. زينه و حداکثر کردن برابری و عدالت در تعيين مكان استقرار تسهيالت پاکريسك، ه
شود را مدلي را با در نظر گرفتن انواع مختلف پسماندها و يك تابع هدف ترکيبي که شامل هزينه کل و ريسك کل مي

با پسماند و پسماند با تكنولوژی را در مدل خود ارايه نمودند.  ها دو نوع محدوديت جديد سازگاری پسماندارايه نمودند. آن
شوند. از آنجايي که مدل ها تنها هزينه مديريت انواع مختلف پسماند را شامل ميدو مدل ارايه نمود که هردوی آن 9آليدی

در  0هار کاراسيبل آلومور و ب يابند.ترين مسير به سمت تسهيالت انتقال ميشود پسماندها در کوتاهتنها هزينه را شامل مي
ه در چند هدفه را ارايه نمودند کجامع و بار مدلي های واقعي و عيني مديريت پسماند زيانبا در نظر گرفتن جنبه 7990سال 

های مسيريابي سازی و استراتژین و پاکسازی، مكان تسهيالت دفهای مختلف پاکآن انواع مختلف پسماندها، تكنولوژی
شده  شود. مدل ارايها توجه به دو هدف حداقل کردن هزينه کل و ريسك در يك مجموعه کلي در نظر گرفته ميمربوطه ب

 دهد:ها به سؤاالت زير پاسخ ميتوسط آن
 يابي در چه مكاني و با چه تكنولوژِی استقرار يابند.تسهيالت مكان -1
 مراکز دفع در چه مكاني استقرار يابند . -7

 سازی سازگار انتقال يابند.بار در چه مسيری به سمت تسهيل پاکزيان انواع مختلف پسماندهای -6

 پسماندهای باقيمانده در چه مسيری انتقال يابند . -0

ه شده های گذشته تحقيق حاضر به توسعه مدل ارايبا توجه به در نظر گرفته نشدن استقرار تسهيالت بازيافت در مدل
ه دهد که در آن تسهيالت در سپردازد و مدل جديدی را ارايه ميبازيافت مي توسط آلومور و کارا با در نظر گرفتن مراکز

های فوق دو سؤال زير مدنظر قرار شود و عالوه بر سؤالسازی، بازيافت، دفن( در نظر گرفته ميسطح مختلف )پاک
 گيرد:مي

 مراکز بازيافت در چه مكاني استقرار يابند. -
   به مراکز بازيافت انتقال يابند. پسماندهای قابل بازيافت در چه مسيری -

                                                                                                                                                                      
1 Revelle et al. 
2 Stowers and Palekar 
3 Jacobs and Warmerdam 
4 Current and Ratick 
5 Wyman and Kuby 
6 Giannikos 
7 List and Mirchandani 
8 Alidi 
9 Sibel Alumur, BaharY. Kara 
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 آوری زباله شهرییابی و مسیریابی سیستم جمعمکان -3-7-1-3

يكي از اطالعاتي که در اين بخش موردنياز است و در اختيار مشاور قرار نگرفته است، اطالعات مربوط به ميزان توليد 
يابي و مسيريابي برای سيستم های مكاندلزباله در نواحي شهر اصفهان است. به همين دليل در ادامه، قبل از ارايه م

 آوری زباله شهری ابتدا بخشي به برآورد ميزان توليد زباله در نواحي اختصاص داده شده است.جمع

 برآورد میزان تولید زباله در نواحی -3-7-1-3-3

طور که گفته شد اطالعات مربوط به ميزان توليد زباله در نواحي شهر اصفهان در اختيار مشاور قرار نگرفته است. همان
شود برای اين منظور از مدل رگرسيون خطي برای تخمين زباله توليد در نواحي به همين دليل، در اين بخش سعي مي

مفيد در دسترس در سطح مناطق شهرداری هستند، مدل را بر مبنای ترافيكي استفاده شود. ازآنجاکه برخي از اطالعات 
شود. ازجمله اطالعات در دسترس در سطح اطالعات مناطق کاليبره کرده و از آن برای تخمين در سطح نواحي استفاده مي

معيت همراه اطالعات جکنند. اين اطالعات به آوری زباله فعاليت ميمناطق اندازه ناوگاني است که در اين مناطق برای جمع
تن در روز( اطالعات ديگری  1999تا  949اند. همچنين، ميزان توليد زباله )بين آمده 19-1جدول و شاغل در محل شغل در 

است که در اختيار مشاور قرار گرفته است. برای محاسبه مقدار تقريبي توليد زباله در مناطق مقدار ميانگين کل زباله در 
م ناوگان هر منطقه از کل شهر ضرب شده است. در حقيقت، در اين محاسبه تخميني فرض بر اين بوده است که ميزان سه

 کار ناوگان در مناطق همگن است و به عبارت ديگر ميزان توليد زباله با اندازه ناوگان در هر منطقه تناسب مستقيم دارد.
 

 3145اطالعات و میزان تخمینی تولید زباله در مناطق شهرداری شهر اصفهان در سال  -34-3جدول 
شماره مناطق 

 شهرداری
اندازه ناوگان 

 پسماند تر
اندازه ناوگان پسماند 

 خشك
مجموع اندازه 

 ناوگان
ه توليد تقريبي زبال

 )تن(
جمعيت )هزار 

 نفر(
شاغل در محل شغل 

 )هزار نفر(
1 10 14 60 93 06 69 
7 0 0 13 01 47 9 
6 10 13 69 03 09 116 
0 10 11 79 01 171 77 
4 74 10 60 00 707 30 
3 16 0 77 43 196 07 
0 4 14 79 41 173 10 
9 10 76 60 00 711 67 
0 0 4 17 69 119 11 

19 10 14 70 00 797 60 
11 0 4 17 69 41 19 
17 3 0 14 69 796 79 
16 11 19 71 46 97 14 
10 13 0 76 49 191 14 
14 79 3 73 33 199 9 

 040 1030 074 630 130 104 مجموع
 

برای برازش مدل رگرسيون فرض شد متغيرهای مستقلي مانند جمعيت، شاغل در محل شغل، و مساحت کاربری تجاری 
توانند به عنوان متغيرهای با اهميت وارد مدل شوند، که مساحت کاربری تجاری با اهميت نبود و از مدل خارج شد. مي

 شود.مشاهده مي 11-1جدول نتايج برازش مدل خطي در 
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 نتایج برازش مدل رگرسیون خطی برای تخمین تولید زباله در مناطق شهرداری -33-3جدول 

 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

POP_95_Thousands 0.315 0.159 0.695 5.309 0.00 

Employee_95_Thousands 0.496 0.209 0.310 2.371 0.014 

 

Model R R Square Adjusted R Square 
St 

. Error of the Estimate 

1 0.949 0.901 0.886 21.990 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 57230.445 2 28615.223 59.174 0.000 

Residual 6286.555 13 483.581   

Total d63517.000 15    
 

 

  شود:درصد( برآورد مي 04)با سطح اطمينان  =F 10/40و  /091R²= 0درنتيجه، مدل به صورت زير و با 

WasteProduction= 0.315 × POP_95_Thousands + 0.496 × Employee_95_Thousands 

 
 که در آن:

  i = iPOP_95_Thousandsجمعيت )هزار نفر( در ناحيه ترافيكي 

 i = i Employee_95_Thousandsشاغل در محل شغل )هزار نفر( در ناحيه ترافيكي 
 

شود، طور که مشاهده مينشان داده شده است و همان 9-1شكل نتايج برازش مشاهده و مدل نيز برای ارزيابي مدل در 
الزم به ذکر است که اگر مدل با عدد ثابت برازش  درجه نزديك است. 04در خط رگرسيون بين مدل و مشاهده به شيب 

خواهد بود، که شايد مدل مناسبي به حساب نيايد. الزم بذکر است که اين  41/67و عدد ثابت  069/9ابر بر R²داده شود 
مدل به دليل عدم وجود اطالعات واقعي در سطح نواحي توسط مشاور ارائه شده است. بديهي است در صورتي که اطالعات 

 آمد.ت ميشد و نتايج بهتری بدسل شده و بكارگيری ميگرفت از آن استقباواقعي در اختيار اين مهندسين مشاور قرار مي
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Dependent Variable:   WasteProduction 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. b1 

Linear 0.901 127.451 1 14 0.000 1.000 

 
 مقایسه مقادیر مشاهده و برآورد مدل تولید -9-3شکل 

 

بر اساس مدل رگرسيون خطي به دست آمده، چنانچه مدل از سطح منطقه در سطح نواحي استفاده شود، مقدار تخميني 
خواهد بود. اطالعات موردنياز برای تخمين زباله در نواحي نيز در همين جدول ارايه شده  17-1جدول توليد زباله مطابق با 

 است.
 

 3145جمعیت، شاغل در محل شغل و میزان تخمینی تولید زباله در نواحی ترافیکی شهر در سال  -37-3جدول 
 ميزان توليد تخميني زباله )تن( شاغل در محل شغل )هزار نفر( جمعيت )هزار نفر( ترافيكيشماره ناحيه 

1 0/14 7/24 3/6 
2 0/03 2/4 1/2 
3 0/75 2/53 1/5 
4 0/49 6/31 3/3 
5 2/03 8/92 5/1 
6 0/94 17/33 8/9 
7 1/6 10/6 5/8 
8 3/18 2/22 2/1 
9 2/79 2/41 2/1 

10 3/21 2/65 2/3 
11 2/38 1/18 1/3 
12 1/34 8/51 4/6 
13 2/76 3/26 2/5 
14 4/3 6/16 4/4 
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 3145جمعیت، شاغل در محل شغل و میزان تخمینی تولید زباله در نواحی ترافیکی شهر در سال  -37-3جدول ادامه 

 ميزان توليد تخميني زباله )تن( شاغل در محل شغل )هزار نفر( جمعيت )هزار نفر( شماره ناحيه ترافيكي
15 6/1 3/35 3/6 
16 3/86 2/31 2/4 
17 1/58 1/55 1/3 
18 6/29 3/5 3/7 
19 4/02 1/01 1/8 
20 5/58 8/21 5/8 
21 6/87 3/2 3/7 
22 7/79 4/17 4/5 
23 5/08 1/25 2/2 
24 6/01 1/59 2/7 
25 3/37 3/3 2/7 
26 10/47 2/06 4/3 
27 6/02 2/35 3/1 
28 2/89 1/52 1/7 
29 2/64 1/82 1/7 
30 3/42 1/42 1/8 
31 2/46 1/96 1/7 
32 5/65 2/58 3/1 
33 4/45 1/1 1/9 
34 1/67 0/97 1 
35 2/27 1/12 1/3 
36 2/07 0/98 1/1 
37 6/28 2/01 3 
38 3/77 1/31 1/8 
39 3/36 1/77 1/9 
40 4/83 1/8 2/4 
41 3/36 1/56 1/8 
42 8/53 3/78 4/6 
43 8/01 1/5 3/3 
44 4/98 1/1 2/1 
45 1/83 2/94 2 
46 4/1 2/63 2/6 
47 6/55 2/15 3/1 
48 5/22 0/41 1/8 
49 5/59 1/87 2/7 
50 8/61 0/47 2/9 
51 10/68 2/06 4/4 
52 16/7 1/07 5/8 
53 22/65 2/02 8/1 
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 3145جمعیت، شاغل در محل شغل و میزان تخمینی تولید زباله در نواحی ترافیکی شهر در سال  -37-3جدول ادامه 

 ميزان توليد تخميني زباله )تن( شاغل در محل شغل )هزار نفر( جمعيت )هزار نفر( شماره ناحيه ترافيكي
54 19/36 1/43 6/8 
55 0/85 3/95 2/2 
56 20/69 1/46 7/2 
57 12/46 1/05 4/4 
58 9/96 2/1 4/2 
59 12/1 1/35 4/5 
60 16/41 2/64 6/5 
61 19/26 1/92 7 
62 19/89 3/41 8 
63 42/03 1/27 13/9 
64 41/34 0/84 13/4 
65 25/79 5/29 10/8 
66 16/1 0/65 5/4 
67 25/16 1/93 8/9 
68 5/13 15/27 9/2 
69 8/46 0/84 3/1 
70 8/79 3/35 4/4 
71 12/39 1/33 4/6 
72 10/14 0/54 3/5 
73 8/02 1/56 3/3 
74 23/02 4/67 9/6 
75 17/81 2/31 6/8 
76 18/45 0/89 6/3 
77 32/93 2/93 11/8 
78 35/17 2/71 12/4 
79 12/5 2/6 5/2 
80 14/24 1/43 5/2 
81 15/24 1/52 5/6 
82 27/28 0/72 9 
83 22/71 1/38 7/8 
84 14/92 1/29 5/3 
85 20/73 0/71 6/9 
86 6/9 3/53 3/9 
87 9/36 1/19 3/5 
88 7/28 0/95 2/8 
89 11/86 5/65 6/5 
90 10/15 2/43 4/4 
91 11/08 3/31 5/1 
92 10/05 4/86 5/6 
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 3145جمعیت، شاغل در محل شغل و میزان تخمینی تولید زباله در نواحی ترافیکی شهر در سال  -37-3جدول ادامه 

 ميزان توليد تخميني زباله )تن( شاغل در محل شغل )هزار نفر( جمعيت )هزار نفر( شماره ناحيه ترافيكي
93 6/44 1/63 2/8 
94 16/62 1/57 6 
95 12/76 2/31 5/2 
96 27/11 1/75 9/4 
97 11/58 1/46 4/4 
98 6/69 0/36 2/3 
99 9 0/86 3/3 

100 9/25 2/92 4/4 
101 10/69 1/92 4/3 
102 6/68 3/26 3/7 
103 5/65 2/54 3 
104 6/46 1/39 2/7 
105 5/56 1 2/2 
106 9/58 2/61 4/3 
107 8/5 0/97 3/2 
108 6/97 0/87 2/6 
109 11/98 3/31 5/4 
110 17/56 1/52 6/3 
111 10/36 1/22 3/9 
112 21/41 1/7 7/6 
113 3/56 3/91 3/1 
114 6/53 3/71 3/9 
115 6/28 3/48 3/7 
116 7/54 2/64 3/7 
117 5/14 4/56 3/9 
118 5/25 0/9 2/1 
119 4/68 4/88 3/9 
120 1/48 0/86 0/9 
121 2/41 0/94 1/2 
122 5/75 0/94 2/3 
123 9/33 1/59 3/7 
124 8/9 6/67 6/1 
125 6/9 1/88 3/1 
126 4/9 0/97 2 
127 3/78 1/56 2 
128 16/56 1/53 6 
129 5/45 2/36 2/9 
130 9/28 3/71 4/8 
131 6/24 6/64 5/3 



 فاز چهارم -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 74

 

 

 3145جمعیت، شاغل در محل شغل و میزان تخمینی تولید زباله در نواحی ترافیکی شهر در سال  -37-3جدول ادامه 

 ميزان توليد تخميني زباله )تن( شاغل در محل شغل )هزار نفر( جمعيت )هزار نفر( شماره ناحيه ترافيكي
132 5/44 2/6 3 
133 11/41 1/34 4/3 
134 10/63 1/44 4/1 
135 5/52 7/95 5/7 
136 23/82 4/86 9/9 
137 5/1 3/31 3/3 
138 3/61 0/81 1/5 
139 7/38 3/05 3/8 
140 7/81 1/12 3 
141 11/27 2/81 4/9 
142 17/37 3/87 7/4 
143 12/95 0/75 4/5 
144 9/88 2/69 4/4 
145 8/83 10/31 7/9 
146 0 4/14 2/1 
147 2/02 0/44 0/9 
148 63/86 3/65 21/9 
149 2/19 0/62 1 
150 12/64 2/23 5/1 
151 10/16 1/01 3/7 
152 64/67 6/68 23/7 
153 0/34 0/25 0/2 
154 5/82 0/67 2/2 
155 11/85 1/45 4/5 
156 9/2 1/38 3/6 
157 13/47 1/67 5/1 
158 13/06 0/97 4/6 
159 17/15 1/2 6 
160 27/67 2/73 10/1 
161 12/15 0/76 4/2 
162 4/87 2 2/5 
163 16/41 2/94 6/6 
164 16/4 2 6/2 
165 13/83 1/21 5 
166 12/73 1/9 5 
167 17/68 0/64 5/9 
168 3/48 0/77 1/5 
169 12/24 4/08 5/9 
170 6/08 1/76 2/8 
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 3145جمعیت، شاغل در محل شغل و میزان تخمینی تولید زباله در نواحی ترافیکی شهر در سال  -37-3جدول ادامه 

 ميزان توليد تخميني زباله )تن( شاغل در محل شغل )هزار نفر( جمعيت )هزار نفر( شماره ناحيه ترافيكي
171 9/07 1/29 3/5 
172 10/73 0/88 3/8 
173 9/55 0/77 3/4 
174 17/33 2/07 6/5 
175 2/9 0/74 1/3 
176 12/4 1/55 4/7 
177 7/74 1/79 3/3 
178 6/1 0/38 2/1 
179 24/97 1/91 8/8 
180 17/17 1/47 6/1 
181 15/05 0/21 4/8 
182 15/76 0 5 
183 0/97 0 0/3 
184 4/03 0/67 1/6 
185 4/21 0/76 1/7 
187 6/75 0 2/1 
190 10/29 1/22 3/8 

 یابی ارایه مدل مکان -3-7-1-7

 يابي مراکز انتقال زباله شهری به کارخانه کمپوست به صورت زير است:بندی مدل مكانفرمول

 ها:ها و انديسمجموعه
𝐽 مجموعه نقاط کانديد برای احداث نقاط انتقال )زباله( که با :𝑗 شود،انديس مي 
𝐼 که با نقاط تقاضا : مجموعه𝑖 شود،انديس مي 

 متغيرهای ورودی و پارامترها:
𝑑𝑖𝑗 فاصله بين :𝑖  و𝑗 ،)کيلومتر( 

𝑃𝑂𝑃𝑖 جمعيت )بر حسب هزار نفر( در نقطه تقاضای :𝑖، 
𝑔𝑖 ميزان توليد زباله )بر حسب تن( در نقطه تقاضای :𝑖، 
𝑐𝑗)برای احداث نقطه انتقال )زباله( در  : هزينه هر مترمربع زمين )بر حسب ميليون تومان𝑗، 

 شوند:متغيرهای تصميم مدل به صورت زير تعريف مي

𝑥𝑖𝑗 نقطه تقاضای : اگر𝑖  نقطه کانديد توسط𝑗  ،وگرنه صفر، 1پوشش داده شود 
𝑦𝑗 نقطه کانديد : اگر𝑗  ،وگرنه صفر، 1برای انتقال زباله انتخاب شود 
𝑝 انتقال.: حداکثر تعداد نقاط 

 اند از:های مدل عبارتتابع هدف
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(3-74) 𝑀𝑖𝑛  𝑍1 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑔𝑖𝑑𝑖𝑗

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 

(3-73) 𝑀𝑖𝑛  𝑍2 = ∑ 𝑐𝑗 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑔𝑖

𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

 

(3-77) 𝑀𝑎𝑥  𝑍3 = ∑ 𝑦𝑗 ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑃𝑂𝑃𝑖

𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

 

 های مدل:محدوديت

(3-71) ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1   

𝑗∈𝐽

                    ∀𝑖 ∈ 𝐼  

(3-70) 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑦
𝑗
                       ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

(3-75) ∑ 𝑦𝑗

𝑗∈𝐽

≤ 𝑝 

(3-76) 𝑥𝑖𝑗, 𝑦
𝑗

∈ {0,1}                        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

کيلومتر( از محل نقاط انتقال زباله را در کل -مجموع وزن داده شده تقاضا در فاصله )بر حسب تن (79-1)تابع هدف 
کند. در اين تابع هزينه تملك زمين برای احداث نقاط انتقال زباله را کمينه مي (71-1)کند. تابع هدف کمينه ميشبكه 

هدف فرض شده است که ميزان زمين موردنياز در هر نقطه انتقال متناسب با ميزان زباله جذب شده به آن است. الزم به 
شوند که در مدل وارد شوند احتماالً باعث انتخاب نواحي کانديدايي ميذکر است چنانچه نواحي دارای توليد زباله صفر 

شود. بنابراين به منظور تضمين مي 1ها برابر ها صفر خواهد بود ولي متغير انتخاب مربوط به آنميزان جذب زباله به آن
ها آن ار بسيار اندکي برایسازی حذف شده يا يك مقدبايست نواحي دارای توليد زباله صفر از مدلصحت نتايج مدل مي

 منظور شود.

مجموع وزن داده شده جمعيت در فاصله )جمعيت کيلومتر( از محل نقاط انتقال زباله را در کل شبكه  (77-1)تابع هدف 
کند که هر نقطه تقاضا دقيقاً به يك نقطه انتقال زباله ارتباط داده شود. تضمين مي (76-1)د. محدوديت کنبيشينه مي

توان يك نقطه تقاضا را به يك نقطه انتقال زباله ارتباط داد که کند که تنها در صورتي ميتضمين مي (70-1)محدوديت 
 آن نقطه انتقال زباله انتخاب شده باشد.

کمتر باشد.  𝑝شده کند که تعداد نقاط انتقال زباله از مقدار حداکثر تعيينضمين ميت (74-1)های محدوديت
 کند.صفر يا يك بودن متغيرهای تصميم باينری را تضمين مي (73-1)های محدوديت

ان آن هدفه نوشته شود تا بتوهدفه است، الزم است مدل به صورت يكبا توجه به آنكه مدل ارايه شده در اين بخش سه
 های موجود حل کرد. برای اين منظور تابع هدف مدل مذکور به صورت زير نوشته شد:را از روش

(3-77) 
𝑀𝑖𝑛  𝑍 = 𝑤1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑔𝑖𝑑𝑖𝑗𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

min (𝑍1)
+ 𝑤2

∑ 𝑐𝑗 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑔𝑖𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

min (𝑍2)
− (1 − 𝑤1

− 𝑤2)
∑ 𝑦𝑗 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑃𝑂𝑃𝑖𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

max (𝑍3)
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1)وزن تابع هدف دوم و  𝑤2وزن تابع هدف اول،  𝑤1که در آن،  − 𝑤1 − 𝑤2)  وزن تابع هدف سوم است. عبارت

  min (𝑍2) max (𝑍1) ،و  min (𝑍1) سازی است. عبارات وت که از نوع بيشينهضرب شده اس -1سوم به اين دليل در عدد 
ل، ها مدل به ترتيب تنها با تابع هدف اوبرای هم مقياس کردن سه تابع هدف استفاده شده است، و برای به دست آوردن آن

 اند. تابع هدف دوم و تابع هدف سوم اجرا شده
شده آن است که هزينه انتقال زباله از نقاط مياني به محل کارخانه کمپوست در تعيين  نكته قابل ذکر در مورد مدل ارايه

 های انتقال به قسمتي از شهرشهری در نظر گرفته نشده است؛ زيرا اعمال آن باعث انحراف محلنقاط انتقال زباله درون
مين عدم رعايت عدالت اجتماعي باشد. به هتواند باعث تر باشد، و اين موضوع ميشود که به کارخانه کمپوست نزديكمي

ارخانه مندی شهروندان، از کمينه کردن هزينه انتقال زباله به کدليل، با توجه به اهميت بسيار بيشتر عدالت اجتماعي و رضايت
افه توان به راحتي با اضنظر شده است. البته در صورت نياز و اهميت اين بخش از هزينه، ميکمپوست در اين مدل صرف

 کردن دو رابطه زير به ترتيب به عنوان تابع هدف و محدوديت، اين بخش از هزينه را نيز در مدل گنجاند:

(3-79) 𝑀𝑖𝑛  𝑍4 = ∑ 𝑞𝑗𝑡𝑗,191

𝑗∈𝐽

 

(3-74) 𝑞𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑔𝑖𝑖∈𝐼             ∀ 𝑗 ∈ 𝐽  

ميزان زباله  𝑞𝑗( و 101زمان سفر از هر نقطه انتقال کانديد به محل کارخانه کمپوست )ناحيه ترافيكي  𝑡𝑗,191که در آن 
آن است که مسير جابجايي  (70-1)است. علت انتخاب زمان سفر به جای مسافت هوايي در رابطه  𝑗انتقال يافته به نقطه انتقال 

 کننده هزينه جابجايي است نه فاصله هوايي. روی شبكه معابر از هر نقطه انتقال به محل کارخانه کمپوست تعيين

 یابینتایج اجرای مدل مکان -3-7-1-1

و  17-1جدول بديهي است برای حل مدل به پارامترهای )متغيرهای ورودی( مدل نياز است. مقادير اين پارامترها در 
افزار و پايگاه داده اکسل آمده است و در اين گزارش در فايل نرم 𝑑𝑖𝑗آمده است. الزم به ذکر است که مقادير  16-1جدول 

محل  6يابي مراکز انتقال زباله در شهر اصفهان در حال حاضر شود. برای اجرای مدل مكانبه دليل حجم زياد آن ارايه نمي
گرفته شد. بر همين اساس، مقادير  در نظر 6برابر با  𝑝ها، مقدار وجود دارد و به همين دليل، برای ارزيابي کفايت اين محل

min (𝑍1) وmin (𝑍2)  max (𝑍3)   به دست آمد. سپس، به  0/39379و  4/1709و  0/7071با اجرای مدل به ترتيب برابر با
های متنوع به دست ای صورت گرفت که حلگونه، مدل اجرا شد. تعيين اوزان مختلف به𝑤2و   𝑤1ازای مقادير مختلف 

های مختلف را نيز مشاهده کرد. همچنين، برای مقايسه دهي به اهداف، نحوه غلبه حلان از طريق آن، عالوه بر وزنآيد و بتو
( به عنوان نقاط ثابت به صورت سه محدوديت جداگانه در 194و  117و  90نتايج مدل با وضع موجود، نواحي موجود )

هدف را به ازای اين سه ناحيه محاسبه کرد. برای اين حالت از اوزان مدل قرار داده شد، تا بتوان از آن طريق مقادير تابع 
مساوی برای اهداف مختلف استفاده شد. البته بديهي است که حل به دست آمده نسبت به حل مشابهي )با اوزان مشابهي( 

رت بايست در صوود ميب( در آن اجبار نشده باشند غير بهينه است، چون اگر بهينه مي194و  117و  90که نواحي موجود )
های ارزيابي کارايي نقاط انتقال که شاخص-شدند. مقادير تابع هدف عدم اجبار مدل نيز همين نواحي موجود انتخاب مي

 اند. آورده شده 10-1جدول برای وضع موجود در رديف آخر  -آيندزباله در شهر اصفهان به حساب مي
هايي مغلوب هستند، و رديف مربوط و وضع موجود حل 71، 79، 10، 10، 13، 16، 17، 11های حل 10-1جدول در 

اند؛ يعني، مغلوب 77و وضع موجود نسبت به حل  16، 17، 11های کستری تمايز داده شده است. حلها با زمينه خابه آن
که در حداقل يك تابع هدف از آن دارند درحالي 77حداکثر در دو تابع هدف وضعي برابر يا مساوی نسبت به حل 

اند، مغلوب 19نسبت به حل  71، 79، 10، 10ی هاآيند. حلتر هستند، و بنابراين حلي مغلوب )غير بهينه( به حساب ميضعيف
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های قابل آيند از مجموعه حلهای مغلوب غير بهينه به حساب ميمغلوب است. ازآنجاکه حل 11نسبت به حل  13و حل 
ای تواند توسط بيشتر از يك حل مغلوب شناخته شود؛ برشوند. الزم به ذکر است که يك حل ميانتخاب کنار گذاشته مي

های نيز مغلوب است. لكن، در اينجا، چون هدف ما حذف حل 10نسبت به حل  77حل وضع موجود عالوه بر حل مثال، 
 های مناسب برای انتخاب است، تنها به ذکر يك حل غالب برای هر حل مغلوب بسنده شده است.  مغلوب از مجموعه حل

در اين حل تنها يك نقطه انتقال به دست  به دست آمده آن است که 13نكته ديگری که در اجرای مدل برای حل 
آيد؛ به اين معني که وقتي تنها تابع هدف دوم مدنظر باشد افزايش تعداد نقاط انتقال باعث افزايش هزينه خواهد بود، و مي

 تواند دليلي بر صحت نتايج مدل باشد.  اين مي
تواند يگير متواند به عنوان يك جواب بهينه مدنظر باشد، و تصميم، هر جواب غيرمغلوبي مي10-1جدول هرحال، در به

وجه به تواتر تبا توجه به وزن دلخواه حل مطلوب را انتخاب کند. اما، به دليل نياز به انتخاب نقاط انتقال برای ادامه مطالعه، با 
های غيرمغلوب، و همچنين وزن برابر دو تابع هدف اول )و بيشتر از تابع هدف سوم( حل در حل 107و  179وجود نواحي 

های به عنوان نواحي برتر برای ايجاد محل 107و  179و  96شود. در اين حل نواحي به عنوان حل برتر انتخاب مي 9شماره 
شوند. قابل ذکر است که در های موجود( پيشنهاد مي)در صورت امكان اجرا و تغيير محلانتقال زباله در شهر اصفهان 

ال شده برای انتقال به نقطه انتقصورت افزايش وزن تابع هدف سوم امكان آن وجود دارد که تقاضای يك ناحيه انتخاب
ي به ماهيت تابع هدف سوم امری منطقرسد ولي با توجه ديگر تخصيص داده شود. اين موضوع، هرچند نامطلوب به نظر مي

 است. 
دهد. نتايج تخصيص نواحي مختلف شهر )نقاط تقاضا( را به نواحي انتخاب شده برای انتقال زباله نشان مي 14-1جدول 

 با حذف مقادير صفر آن به دست آمده است. 𝑥𝑖𝑗مقدار بهينه متغير تصميم  اين جدول با استفاده از
آمده با توجه به سطح دقت مطالعات، در حد نواحي دستدر اينجا ذکر دو نكته ضروری است؛ اول آنكه نتايج به

ل استفاده د زمين باير يا قابهای انتقال زباله خواهد بود. هرچند که وجوترافيكي بوده و نياز به مطالعه تدقيق جايابي محل
برای اين موضوع در تعيين نواحي کانديد صورت گرفته است، لكن قيمت زمين به طور متوسط ارزيابي شده است و نياز 

ر ها با توجه به وضع موجود، با فرض حداکثشود. نكته دوم آنكه در اين بخش مدلبه تدقيق آن در جانمايي نهايي حس مي
های که مدل قابليت فرض تعداد بيشتر را نيز دارد. البته، برای آنكه تعداد بهينه محلاند، درحالياله اجرا شدهسه نقطه انتقال زب

زباله  آوریهای عملياتي جمعها در کنار هزينههای احداث و تملك زمين برای اين محلانتقال به دست آيد نياز است هزينه
 های حساس به اين اطالعاتتر و همچنين مدلتر و دقيقت به اطالعات جزئيزمان ديده شوند که در اين صوربه صورت هم

 شود مطالعه تفصيلي در اين زمينه صورت پذيرد.نياز خواهد بود، و پيشنهاد مي
اند، برداری ارائه شدههای مكانيابي و مسيريابي در سطح بهرهالزم بذکر است که در مورد اين بخش از آنجا که مدل

در هر افق  بايستها ميهای برآوردی برای آينده منطقي نيست، و اين مدلها در سطح استراتژيك و با دادهدلبكارگيری م
های دقيق در همان افق بكارگيری شوند. به عبارت ديگر، مسير وسايل حمل زباله يا محل انتقال زباله که آوری دادهبا جمع

ل آينده اعتبار ندارد و اين کار اصوالً منطقي نيست. از سوی ديگر، تهيه سا 79يا  19در زمان حال تعيين شده باشند برای 
 مكان انتقال يا تعيين مسير نياز به ساخت و ساز ندارد که برنامه آن در زمان حال برای افق مشخص باشد.
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 3145های انتقال زباله در نواحی کاندید در سال عنوان محلقیمت متوسط زمین قابل استفاده به  -31-3جدول 
 قيمت متوسط زمين )ميليون تومان( شماره ناحيه کانديد قيمت متوسط زمين )ميليون تومان( شماره ناحيه کانديد

41 6 106 6 
40 4/7 100 6 
31 4/7 147 4/1 
36 4/7 146 4/1 
39 6 140 4/6 
04 6 139 4/6 
09 4/7 130 4/6 
96 7 130 7 
90 7 107 7 
94 7 100 7 
07 6 199 4/7 
03 4/7 190 4/1 

117 4 194 4/1 
179 4/1 109 4/1 
101 6   

 

 یابینتایج اجرای مدل مکان -30-3جدول 
 شدهشماره نواحي انتخاب W1 W2 Z1 Z2 Z3 Z شماره حل

1 1 0 2921/7 2227 38739 1 07 179 130 
7 0/8 0/2 2955/6 1862 41151/9 1/11 40 07 179 
6 0/8 0 2939/7 1925/5 41151/9 0/69 40 07 179 
0 0/6 0/4 3485/2 1443 47118/5 1/18 96 179 107 
4 0/6 0/2 2978/7 1827/5 41151/9 0/79 40 07 179 
3 0/6 0 2953/8 2389 42174/2 0/36 40 07 101 
0 0/4 0/6 3892/7 1300 48551/7 1/16 179 107 190 
9 0/4 0/4 3504/8 1433 47118/5 0/8 96 179 107 
0 0/4 0/2 3482/8 1445 47118/5 0/44 96 179 107 

19 0/4 0 3335/6 2403 51378/8 0/007 07 101 130 
11 0/2 0/8 4163/7 1240/5 54728/4 1/09 179 146 190 
17 0/2 0/6 4163/7 1240/5 54728/4 0/73 179 146 190 
16 0/2 0/4 4163/7 1240/5 54728/4 0/37 179 146 190 
10 0/2 0/2 4198/6 1276/5 56064/5 0/003 179 130 190 
14 0/2 0 4016/3 2130 58526/1 -0/41 07 146 130 
13 0 1 7924/6 1240/5 29040/3 1 190 ... ... 
10 0 0/8 9249/6 1240/5 68628/7 0/6 147 146 130 
19 0 0/6 9238/9 1240/5 68628/7 0/2 147 146 130 
10 0 0/4 9349/7 1240/5 68628/7 -0/2 147 146 130 
79 0 0/2 9349/7 1240/5 68628/7 -0/6 147 146 130 
71 0 0 9500/3 1242 68628/7 1 147 146 130 
77 0/333 0/333 4163/7 1240/5 54728/4 0/54 179 146 190 

 194 117 90 0/85 52194 1447/5 6437/8 0/333 0/333 وضع موجود
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 (9نتایج تخصیص نواحی شهر به نقاط انتقال زباله در حل برتر )حل شماره  -35-3جدول 
 107شده به ناحيه دادهنواحي تخصيص 179ناحيه شده به دادهنواحي تخصيص 96شده به ناحيه دادهنواحي تخصيص

44 1 63 119 140 03 
37 7 60 110 144 00 
30 6 69 179 143 41 
01 0 60 171 103 47 
07 4 09 177 100 46 
06 3 01 176 109 40 
00 0 07 170 100 43 
04 9 06 174 199 40 
03 0 00 173 191 49 
00 19 04 170 194 40 
09 11 09 179 109 39 
00 17 00 170 099 31 
99 16 49 169 090 36 
91 10 30 161 019 30 
97 14 09 167  34 

96 13 90 166  33 

90 10 01 160  39 

94 19 199 164  106 

93 10 191 163  140 

90 79 197 160  149 

99 71 196 169  140 

09 77 190 160  139 

07 76 194 109  131 

06 70 193 101  137 

00 74 190 107  136 

04 73 199 100  130 

03 70 190 104  134 

00 79 119 103  133 

09 70 111 100  130 

00 69 117 109  139 

100 61 116 100  130 

104 67 110 149  109 

190 66 114 141  101 

 60 113 147  107 

 64 110 146  106 
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 نتایج تخصیص نواحی شهر به نقاط انتقال زباله در حل برتر -4-3شکل 

 ارایه مدل مسیریابی  -3-7-1-0

باله ارايه های انتقال زآوری زباله از نواحي مختلف شهر به محلدر اين بخش مدلي برای تعيين مسير وسايل نقليه جمع
 بندی زير است:رياضي خطي با فرمول ريزیشود. مدل ارايه شده از نوع برنامهمي

 ها:ها و انديسمجموعه
- 𝐼 مجموعه نقاط تقاضا که با :𝑖  و𝑗 شود؛ دپو )يا همان نقطه انتقال زباله( عضو اول اين مجموعه با انديس مي

𝑖انديس  =  شود،در نظر گرفته مي 0
- 𝑉نتقال، که با آوری زباله و انتقال آن به نقاط ا: مجموعه وسايل نقليه برای جمع𝑣 شود،انديس مي 

 متغيرهای ورودی و پارامترها:
- 𝑔𝑖 توليد زباله( در نقطه تقاضای( ميزان تقاضا :𝑖  ،)بر حسب تن( 
- 𝑡𝑖𝑗 زمان سفر )بر حسب دقيقه( بين نقاط تقاضای :𝑖  و𝑗  ، 
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- 𝑄باله بر حسب سايل حمل ز: ظرفيت هر وسيله نقليه )بر حسب تن(؛ قابل ذکر است که در اکثر مواقع ظرفيت و
شود، لكن برای هماهنگي با واحد سنجش تقاضا، در اينجا ظرفيت وسايل نقليه بر حسب مترمكعب بيان مي

 تن اعمال شده است، 
- 𝐻𝑉𝑅،اجاره ساعتي هر وسيله نقليه : 
- FS اندازه ناوگان )تعداد کل وسايل نقليه ممكن(، که برابر با اندازه مجموعه :𝑉  يا(|𝑉|است )  و يك مقدار

∑تواند بيشينه برای آن مي ⌈𝑔𝑖 𝑄⁄ ⌉𝑖∈𝐼 ،باشد 
- 𝑚𝑖 حداکثر تعداد تقسيم مجاز تقاضا در نقطه :𝑖 که برابر با ،⌈𝑔𝑖 𝑄⁄ تر بودن عمليات است و به دليل اجرايي ⌈

به معني حداکثر تعداد وسايلي که بايد در يك ناحيه  𝑚𝑖شود. در حقيقت، آوری زباله به کار گرفته ميجمع
آوری زباله کار کنند نيز هست. قابل ذکر است که تعدد وسايل نقليه فعال در سطح يك مشخص برای جمع

 ريزی مسيرها خواهد شد.  ناحيه ترافيكي باعث پيچيدگي عمليات و برنامه

 شوند:متغيرهای تصميم مدل به صورت زير تعريف مي
- 𝑥𝑖𝑗𝑣 اگر کمان :(𝑖, 𝑗)  بخشي از مسير پيموده شده توسط وسيله نقليه𝑣  ،وگرنه صفر، 1باشد 
- 𝑦𝑖𝑣 مقداری از تقاضای ناحيه :𝑖  که توسط وسيله نقليه𝑣 شود،پاسخ داده مي 
- 𝑤𝑖𝑣شده( در مسير وسيله نقليه آوری: مجموع تقاضای تجمعي )زباله جمع𝑣  از دپو )نقطه انتقال زباله( تا ناحيه

𝑖 ، 
 

 هدف مدل: تابع

(3-14) 𝑀𝑖𝑛  𝑍 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣𝑡𝑖𝑗 60⁄

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼𝑣∈𝑉

∙ 𝐻𝑉𝑅 

 های مدل:محدوديت

(3-13) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑖≠𝑗∈𝐼𝑣∈𝑉

≥ 1                    ∀𝑗 ∈ 𝐼  

(3-17) ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑣

𝑗≠𝑖∈𝐼

− ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑗≠𝑖∈𝐼

= 0                    ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}  

(3-11) ∑ ∑ 𝑥0𝑗𝑣

𝑗∈𝐼∖{0}𝑣∈𝑉

= 𝐹𝑆      

(3-10) 𝑦𝑖𝑣 = 𝑔𝑖 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑗≠𝑖∈𝐼∖{0}

                    ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}  

(3-15) ∑ 𝑦
𝑖𝑣

𝑣∈𝑉

= 𝑔
𝑖
                    ∀𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}  

(3-16) ∑ 𝑦
𝑖𝑣

𝑖∈𝐼∖{0}

≤ Q                    ∀𝑣 ∈ 𝑉  

(3-17) 𝑤𝑗𝑣 ≥ 𝑤𝑖𝑣 + 𝑦𝑗𝑣 − Q (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑣)            ∀𝑗 ≠ 𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}, 𝑣 ∈ 𝑉  
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(3-19) 𝑦𝑖𝑣 ≤ 𝑤𝑖𝑣 ≤ Q             ∀𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}, 𝑣 ∈ 𝑉  

(3-14) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑗≠𝑖∈𝐼∖{0}𝑣∈𝑉

≤ 𝑚𝑖                    ∀𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}  

(3-04) 𝑦𝑖𝑣 ≥ 0             ∀𝑖 ∈ 𝐼 ∖ {0}, 𝑣 ∈ 𝑉 

(3-03) 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}                       ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑣 ∈ 𝑉 

 کند.کمينه ميآوری زباله و انتقال آن به نقاط انتقال را در سطح شهر را کل هزينه جمع (69-1)در مدل باال، تابع هدف 
کند که هر نقطه تقاضا حداقل توسط يك وسيله نقليه خدمت داده شود. توجه شود که در تضمين مي (61-1)محدوديت 

ا تواند بيشتر از ظرفيت وسايل نقليه باشد و به همين دليل پوشش هر نقطه تقاضاين مسئله مسيريابي تقاضای هر نقطه مي
پيوسته بودن جريان وسايل نقليه در نقاط  (66-1)و  (67-1)تواند با بيشتر از يك وسيله نقليه صورت پذيرد. محدوديت مي

شده در هر نقطه تقاضا را توسط وسايل نقليه مختلف دادهميزان تقاضای پاسخ (60-1)کند. محدوديت تقاضا را تضمين مي
 داده شود. محدوديت کند که تقاضای هر نقطه تقاضا به طور کامل پوششتضمين مي (64-1)کند. محدوديت محاسبه مي

شده به هر وسيله از ظرفيت آن کمتر يا با آن برابر باشد. کند که مجموع تقاضای تخصيص دادهتضمين مي (1-63)
 (60-1)اند. محدوديت نشده به دپو نوشته شدهبرای جلوگيری از مسيرهای بسته منتهي (69-1)و  (60-1)های محدوديت

 (09-1) هایکند. محدوديتدهنده به هر نقطه تقاضا را به حداکثر مقدار قابل قبول برای آن محدود ميدمتتعداد وسايل خ
 کنند.شده را تضمين ميصحت نوع متغيرهای تعريف (01-1)و 

از محدوديت مرسوم و پرکاربرد زير است، که  1MTZدر حقيقت ويرايش  (69-1)و  (60-1)الزم به ذکر است که 
 کند:ت به آن در مسئله وارد ميپيچيدگي کمتری را نسب

(3-07) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑗≠𝑖∈𝑆𝑖∈𝑆

≤ |𝑆| − 1                   ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑆 ⊂ 𝐼 ∖ {0} 

م سازی مرسوافزارهای تجاری بهينهنكته قابل ذکر در مورد مدل باال آن است که حل آن در زمان معقول توسط نرم
( استفاده شده است. کدنويسي اين ACOها )بنابراين برای حل آن از الگوريتم متاهيوريستيك کلوني مورچهنبوده و 

 انجام شده است.  MATLABنويسي افزار برنامهالگوريتم در نرم

 نتایج اجرای مدل مسیریابی  -3-7-1-5

يری وسايل نقليه کارگاله هزينه بهآوری زبترين پارامترهای تأثيرگذار بر مسيريابي وسايل نقليه برای جمعيكي از مهم
)ظرفيت وسيله نقليه( اعمال  𝑄)اجاره ساعتي وسيله نقليه( و  𝐻𝑉𝑅شده اين موضوع توسط پارامترهای است. در مدل ارايه

توان كن نمييابد، لشده کاهش ميکارگرفتهشده است. بديهي است هر چقدر ظرفيت وسايل افزايش يابد تعداد وسايل به
ه مجموع هزينه اجاره وسايل نقليه نيز کاهش يا افزايش يابد، زيرا بايد مجموع زمان پيموده شده توسط ناوگان گفت ک

 )طبق تابع هدف مدل( مبنای محاسبات قرار گيرد. 

                                                                                                                                                                      
1  Miller-Tucker-Zemlin 
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 13-1دول جشده در برای تعيين اجاره ساعتي انواع وسيله جستجوی زيادی صورت گرفت، و به طور متوسط اعداد ارايه
به دست آمد. برای آنكه بتوان يك تصميم اوليه در مورد نوع وسايل نقليه گرفت اجاره ساعتي وسايل نقليه در مقابل ظرفيت 

آمده از اين شكل آن است که با افزايش ظرفيت وسيله کاهش دستنيز ارايه شده است. نتيجه جالب به 19-1شكل ها در آن
مدنظر باشد  تواندنسبي در اجاره ساعتي وجود دارد. به همين دليل، انتخاب بيشترين ظرفيت به عنوان يك حدس اوليه مي

ای مختلف هها برای ظرفيتشود در مطالعات تكميلي مسيريابيشود. توصيه ميها بر همين مبنا انجام مييلو ادامه تحل
 صورت پذيرد.

 

 3146آوری و حمل زباله در سال متوسط اجاره ساعتی انواع وسیله نقلیه جمع -36-3جدول 
 اجاره ساعتي )هزار تومان( ظرفيت خودرو )تن(

6 199 
3 699 
0 649 

19 099 
 

 
نای ها بر مبآوری و حمل زباله در مقابل ظرفیت آنروند افزایش اجاره ساعتی انواع وسیله نقلیه جمع -34-3شکل 

 3146متوسط اجاره در سال 
 

)ظرفيت وسيله نقليه( به  𝑄)اجاره ساعتي وسيله نقليه( و  𝐻𝑉𝑅بنا بر توضيحات باال، در ادامه، مقادير مدل مسيريابي 
 شود.در نظر گرفته مي 19و  099ترتيب 

که -ده به آن شيابي( به همراه نقاط تقاضای تخصيص دادهشده در بخش مكانمدل پيشنهادشده هر نقطه انتقال )انتخاب
به صورت مجزا اجرا شده است. در هر اجرا، نقطه انتقال به عنوان دپو )مبدأ و مقصد همه  -اندارايه شده 10-1جدول  در

 وسايل نقليه( در نظر گرفته شده است.
رايه شده است. بديهي است ا 10-1جدول تا  10-1جدول به ترتيب در  107و  179، 96يريابي برای نقاط انتقال نتايج مس

تن يك وسيله  19تن( بيشتر بوده است به ازای هر  19ای از ظرفيت وسيله نقليه )يعني در اين نتايج چنانچه تقاضای نقطه
مجزا به آن تخصيص داده شده است که مسير مربوط به آن در جداول زير نيامده است؛ اما نتايج مربوط به مقدار مابقي 

و  0/71به ترتيب با تقاضای  147و  109برای هر ناحيه در جداول زير ارايه شده است. نواحي  19ريب توليد بيشتر از ض
تن تخصيص داده  19بايست يك وسيله برای حمل ها ميشرايط توضيح داده شده را داشتند که برای هر يك از آن 0/76

 آوری شوند.ی تعيين شده طبق جداول زير جمع( بايد در مسيرها0/4و  0/6شود و سپس مابقي زباله )يعني به ترتيب 
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 91نتایج مسیریابی برای نقطه انتقال  -37-3جدول 

 شماره نقاط به ترتيب قرارگيری در مسير شماره وسيله نقليه )شماره مسير( 
1 96 94 00 09 09 96  
7 96 97 99 06 96   

6 96 03 04 06 96   

0 96 90 91 00 96   

4 96 104 100 00 99 90 96 
3 96 190 00 44 96   

0 96 07 93 07 01 96  
9 96 00 04 96    

0 96 03 00 96    

19 96 09 96     

11 96 37 30 96    

 
 379انتقال  نتایج مسیریابی برای نقطه -39-3جدول 

 شماره نقاط به ترتيب قرارگيری در مسير شماره وسيله نقليه )شماره مسير(
1 179 169 160 140 60 01 00 090 019 146 099 179 179 
7 179 177 113 114 171 176 194 100 179     

6 179 107 100 101 63 179        

0 179 170 104 160 179         

4 179 100 119 109 179         

3 179 174 173 170 100 141 149 60 179     

0 179 110 11 17 0 70 79 64 179     

9 179 70 73 70 76 74 190 179      

0 179 116 170 167 161 19 7 179      

19 179 163 166 169 69 179        

11 179 117 199 193 190 179        

17 179 143 144 60 69 09 04 179      

16 179 110 119 110 164 103 179       

10 179 79 77 197 196 179        

14 179 191 103 100 111 10 179       

13 179 4 66 06 67 07 179       

10 179 1 0 16 13 09 10 179      

19 179 190 194 61 00 49 6 179      

10 179 01 199 191 30 179        

79 179 90 09 14 0 179        

71 179 109 179           

77 179 3 10 71 179         

76 179 109 199 109 160 179          
70 179 147 179             
74 179 19 9 179            
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 377برای نقطه انتقال نتایج مسیریابی  -34-3جدول 
 شماره نقاط به ترتيب قرارگيری در مسير شماره وسيله نقليه )شماره مسير( 

1 107 139 101 109 130 106 107 
7 107 133 40 39 107   

6 107 134 136 140 107   

0 107 139 140 107    

4 107 40 31 33 107   

3 107 46 40 137 107   

0 107 130 39 03 107   

9 107 30 49 107    

0 107 47 130 00 107   

19 107 36 107     

11 107 43 34 107    

17 107 131 149 106 41 107  
 

شده بين نواحي شده در اين بخش بر مبنای مسيرهای تعييندر پايان ذکر اين نكته ضروری است که نتايج مسيريابي ارايه
ي آن نياز به تصوير مسيرها بر شبكه معابر شهر است، که حتماً بايد در مطالعات تكميلترافيكي است، و برای عملياتي شدن 

 مدنظر قرار گيرد.

راستای  ونقل بار اصفهان درافزار مناسب )الگوریتم مفهومی( موردنیاز برای مدل شبکه حملمعرفی نرم-3-1
 سیستم بارنامه شهری

شهری در اصفهان پرداخته شده ونقل بار درونريزی حملافزار( جهت برنامهدر اين بخش يك الگوريتم مفهومي )نرم
ها است که در نهايت زنجيره جابجايي بار از مبدأ تا است. مقصود از الگوريتم مفهومي ارايه توالي از اقدامات و فعاليت

 شود. مقصد را شامل مي
اني به مكان ديگر مستلزم انجام مراحل مختلفي همچون ثبت سفارش، صدور باربرگ، حمل بار جابجايي بار از هر مك

 ونقلريزی، ساماندهي و نظارت بر حمل، مبني بر مديريت، برنامه1600و غيره است. تا قبل از ابالغيه وزارت کشور در سال 
اما بعد از اين ابالغيه، دستورالعملي با عنوان گرفته است؛ ای، اين فرآيند به صورت ناقص صورت ميبار شهری و حومه

ونقل در سه بخش تهيه شده که هدف کلي آن مديريت و نظارت برخط بر حمل« ایونقل بار شهری و حومهمديريت حمل»
های الزم )همچون سامانه برخط صدور باربرگ و نظارت بر سازی زيرساختبار است. طبق اين دستورالعمل بعد از پياده

حمل بار و نصب تجهيزات هوشمند بر روی ناوگان باری(، تمامي اشخاص حقيقي يا حقوقي خواهان حمل بار،  روند
 موظف به پيروی از اين دستورالعمل هستند.

ها و ناوگان در ای جهت مديريت شرکتشهری و حومه اصفهان سامانهونقل بار و کاالی درونسازمان مديريت حمل
به منظور انجام عمليات باربری توسط اين سازمان « باريار»افزار موبايل را کرده است. همچنين نرمها طراحي و اجاختيار آن

توان از ونقل بار، توليد پايگاه داده دقيق است که ميتازگي اجرايي شده است. از مزايای هوشمندسازی حملطراحي و به
ونقل بار نشان داده شده که به الگوريتم مفهومي حمل 11-1شكل آن برای مطالعات آينده و بهبود شرايط استفاده کرد. در 

 های آن در زير تعريف شده است.منظور درک بهتر اين الگوريتم، بعضي از کليدواژه
است که از  ITSونقل بار و کاال(: اين سامانه بخشي از خدمات )مرکز کنترل حملسامانه مديريت هوشمند  -

ها و اشخاص ذينفع در امور سوی سازمان برای مديريت و کنترل هوشمند و الكترونيك امور شرکت
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های های آن را در اختيار موسسه/شرکتبخشي از تواناييکارگيری و سازمانشهری بهونقل بار درونحمل
 دهد.قرار مي مجاز

گيری که از سوی سازمان قبل از اقدام شرکت/ بارنامه: سندی است کاشف از مالكيت بار و دارای کد ره -
موسسه مجاز برای بارگيری و جابجايي بار سفارش داده شده از سوی مشتری با وسيله نقليه باربر مجاز حداقل 

وقع گيرد تا در مننده وسيله نقليه باربر قرار ميدهنده، گيرنده و رادر سه نسخه صادر و در اختيار سفارش
 پذيرش حمل بار و تحويل آن در مقصد به همراه داشته باشد.

فارش بارنامه آميز اطالعات سای است يكتا در کل استان که سامانه پس از ثبت موفقيتشناسه گيری:شناسه ره -
 نمايد.عنوان تاييديه ثبت سفارش، ارسال مي نفعان مرتبط با آن، بهکننده بارنامه و ساير ذیبه درخواست

ند. سپس ککاربر )دارنده بار( پس از مراجعه به سامانه و انتخاب نوع ناوگان موردنيازش، مبدأ و مقصد بار را انتخاب مي
اب د انتخمقص-شود. برای ايجاد يك پايگاه منظم و مناسب، بايد مبدأمشخصات بار و ساير اطالعات موردنياز تكميل مي

های ترافيكي مطالعات جامع اصفهان قرار گيرد )در داخل سامانه و غيرقابل مشاهده برای شده به صورت خودکار در ناحيه
کاربر(. در قسمت مشخصات بار، عالوه بر اطالعات دريافتي از کاربر، بخش ويژه و غيرقابل ويرايش برای کاربر )فقط 

اشاره شده است، وجود داشته  79-1جدول گانه وزارت کشور که در  61بندی انتخابي( به منظور انتخاب نوع بار از دسته
باشد. به اين ترتيب پس از ثبت نهايي سفارش، اطالعات کدگذاری شده و کاملي شامل نوع خودرو )ناوگان(، شماره ناحيه 

آن در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. باقي روند  ترافيكي مبدأ و مقصد و کد کاال به همراه ساير مشخصات مانند وزن
 ارايه شده، واضح است. 11-1شكل سفارش که در 

 

راهنما

(در دسترس کاربر نیست)داخل محیط نرم افزار 

سفارش حمل بار توسط صاحب کاال

ثبت سفارش و صدور بارنامه

ارسال شماره رهگيری به ذی نفعان

مراجعه راننده و دريافت بار

تأييد تطابق بار و مشخصات آن توسط 
راننده و دريافت بار

رسيدن به مقصد و تحويل بار به 
گيرنده

تأييد دريافت بار توسط گيرنده در 
سامانه

پايان

مشخصات کاال

مشخصات خودرو

(مبدأ)منطقه شروع سفر 

(مقصد)منطقه پايان سفر 

گانه قرار گيرد 61در دسته بندی 

تايي طرح جامع قرار گيرد617در نواحي 

در صفحه کاربری نرم افزار

توسط پشتيبان سيستم يا خودکار

(در دسترس کاربر نيست)داخل نرم افزار 

 
 ونقل بارالگوریتم مفهومی حمل -33-3شکل 
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 بندی کاال در سازمان بار کشوردسته -74-3جدول 

 61نام گروه کاالی  رديف

 انواع ترکيبات نفتي و شيميايي 1

 کاالهای ساختماني 2

 آالت سنگينماشين انواع قطعات يدکي وسايل نقليه و 3

 لوازم خانگي 4

 مواد غذايي 5

 محصوالت کشاورزی 6

 وسايل نقليه باری و مسافری 7

 ساير 8

 کاالهای فلزی 9

 ابزارآالت 10

 کاالهای دامي 11

 کنندهانواع رنگ و مواد پاک 12

 مصنوعات سفالي 13

 انواع پوشاک و منسوجات آن 14

 انواع چوب و لوازم چوبي 15

 انواع مقوا و کاغذ 16

 آالت سنگينانواع ماشين 17

 انواع چرم و مصنوعات آن 18

 انواع سيمان 19

 لوازم بهداشتي و پزشكي 20

 کاالهای معدني 21

 ای و چينيمحصوالت شيشه 22

 محصوالت پالستيكي و کائوچو 23

 انواع دارو 24

 انواع سموم و کود شيميايي 25

 و موکت انواع فرش و گليم 26

 انواع گوني و کيسه و چتايي 27

 مصنوعات سيماني 28

 های سبكلوازم يدکي دستگاه 29

 دخانيات 30

 لوازم آموزشي و ورزشي 31
 

های ايانهای مبتني بر وب در ارتباط با پتوان سامانهدر راستای دستورالعمل مذکور و به منظور بهبود فرآيند حمل بار، مي
ردار، نوع بايجاد کرد که وضعيت انبارها، باراندازهای مسقف يا روباز )مانند ظرفيت، نام مالك يا بهرهبار شهر اصفهان 

کاربری واحدها به منظور تفكيك کاالهای فاسدشدني، خطرناک و ساير از يكديگر و همچنين بهای استفاده از اين واحدها 
الكيتي ها که محت رانندگان، دپو ناوگان و غيره( در پايانهو غيره( و ساير واحدهای مرتبط مستقر )باسكول، محل استرا

 حقيقي يا حقوقي دارند، به صورت برخط به اطالع رانندگان ناوگان باری و ساير کاربران برساند.
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ه اين ونقل بار، بتوان از خدمات چند شرکتي برای ناوگان حملهمچنين با استناد به دستورالعمل وزارت کشور، مي
ونقل بار عضو شده و فعاليت نمايد، استفاده کرد. در تواند در پنج شرکت حملك ناوگان باری حداکثر ميصورت که ي

ها متوجه عدم ظرفيت کافي در انبارها )با توجه به نوع محموله ناوگان( اين صورت زماني که راننده با استعالم از سامانه پايانه
 تواند از ظرفيت شرکت ديگری استفاده کند.ا شود، ميهرفاهي يكي از شرکت-يا ساير واحدهای خدماتي

توان در پايانه اطالع از تمامي موارد فوق، همچون دانستن کاربری واحدهای ذخيره کاال )اينكه چه کاالهايي را مي
نوع و ظرفيت  بردار،موردنظر ذخيره کرد(، ظرفيت واحدهای ذخيره کاال، نوع مالكيت واحدها، نام مالك يا بهره

، ظرفيت دپو ناوگان، امكانات و ظرفيت واحدهای استراحت موجود در پايانه هاینوع و ظرفيت باسكول اراندازهای پايانه،ب
گيری رانندگان ناوگان و رانندگان و بهای استفاده از واحدهای تجاری، خدماتي و رفاهي، به صورت برخط در تصميم

 شود.ها ميونقل بار از مبادی ورودی شهر به پايانهب بهترشدن جريان حملبرداران واحدهای پايانه تأثير دارد و موجبهره
تواند با توجه به پايانه انتخاب شده توسط کاربر و يا پايانه پيشنهادی توسط سامانه، مسير بهينه از همچنين اين سامانه مي

 .ن سنگين باری به رانندگان پيشنهاد دهدمبادی شهرها تا پايانه موردنظر را با در نظر گرفتن محدوده تردد ممنوع ناوگا
تواند ها به مقاصد مختلف خارج از شهر، قبل از سفارش و ثبت بار در سامانه، صاحب بار ميدر جريان حمل کاال از پايانه
وجه تها و يا اشخاص حقيقي مطلع شده و با ها، از وضعيت ناوگان آماده به خدمت شرکتبا استعالم از سامانه برخط پايانه

احيه آهن نتوان با ارتباط اين سامانه به اداره راهبه نوع، تناژ و اندازه بار خود، اقدام به انتخاب ناوگان کند. همچنين مي
بندی، جهت و مقصد های باری )زمانهای باری )نوع، ظرفيت و دپو(، وضعيت راماصفهان و اطالع از وضعيت واگن
ای، نوع، تناژ و ابعاد بار موردنظر، عالوه بر سيستم جاده همچنين ونقل بار وهيالت حملحرکت(، بهای استفاده از اين نوع تس

های استفاده از ريل را نيز به صاحبان بار پيشنهاد داد. شايان ذکر است، در صورتي که پايانه بار در نزديكي دپو و ايستگاه
رای ای مهم بای( به عنوان گزينهونقل جادهناوگان حمل تواند بدون واسطه )بدون استفاده ازقطار قرار داشته باشد، مي

 ونقل بار تلقي گردد.حمل
ای باشد که با توجه گونهنشان داد. در واقع سامانه بايد به 17-1شكل توان در قالب نمودار تمامي موارد بيان شده را مي

های در دسترس که آن خدمت را دارا هستند، در به امكانات الزم شخص )راننده، شرکت، صاحب بار و ...(، انواع پايانه
ين، پايانه موردنظر را انتخاب کند و در جريان جزييات امكانات آن قرار گيرد. در اين شكل، اختيار او قرار گيرد و از آن ب

که  آهن يا خدمتيتوان خدمتي خاص را از آن گرفت )مانند راههايي است که مي، پايانه«های نزديكساير پايانه»منظور از 
 در پايانه انتخابي وجود ندارد يا بهتر است(.
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انتخاب پايانه

وضعيت باراندازهاوضعيت انبارها

مسقف يا روباز ظرفيت

نوع کاالی دريافتي

باسكول

انواع و دقت و امكانات

امكانات استراحتدپوی ناوگان

نوع ناوگان

ظرفيت

هزينه

هزينه

هزينه

هزينه

نوع امكانات

مجموعه پايانه ها

امكانات استراحت

دپوی ناوگان باسكول

وضعيت باراندازها

وضعيت انبارها

موقعيت دسترسي

بهترين مسير دسترسي ساير پايانه های نزديك

 
 الگوریتم مفهومی سامانه مرتبط با پایانه بار -37-3شکل 

 های الزم در خصوص موقعیت نقاط عمده تولید و جذب کاال و مدیریت کاربری زمینارایه طرح -3-0

 ی شهری است؛ اين به آنهاستقرار کاربریريزی شهری، تعيين مكان مناسب برای ايكي از مقوالت مهم در برنامه
. ها در هر ناحيه شهری وجود نداردهای مختلف شهری نيازمند فضای مناسب است و امكان استقرار آنمعناست که فعاليت

اير های يك منطقه را از لحاظ زمين مناسب و ارتباط آن با سها و ويژگييابي فعاليتي است که قابليتدر مقياس شهر، مكان
دهد و با توجه به اطالعات موجود، ارزيابي صحيحي از عوامل تأثيرگذار در انتخاب های شهر مورد بررسي قرار ميکاربری

ايدار، ريزی شهری توسعه پيابي در برنامهپذيرد. اهميت مطالعات مكانموقعيت نقاط عمده توليد و جذب کاال، صورت مي
د و نياز به آيمحيطي به دست ميومرج، ترافيك، آلودگي زيستی از هرجبا توزيع بهينه امكانات شهری برای جلوگير

بهترين تصميم در بهترين زمان و جانمايي مناسب ازنظر تملك را دارد. اين امر باعث جلوگيری از اتالف منابع و هماهنگي 
 دد.گرروندهای نادرست ميهای اقتصادی و اجتماعي و در نهايت تغيير های مرتبط و اصالح سيستمها و سازمانارگان

ل بار ونقنامه اجرايي اعمال مديريت، ساماندهي و نظارت بر امور حملشيوه»پايانه دارای تعاريف گوناگوني است. در 
شهری اصفهان ونقل بار و کاالی درونکه توسط سازمان مديريت حمل« شهر اصفهانشهری و حومه کالنو کاالی درون

ونقل مكاني به منظور ساماندهي و تمرکز امور تبادل حمل»ار به اين صورت تعريف شده است: تدوين شده است، پايانه ب
شهری و ارايه خدمات موردنياز رانندگان و وسايل نقليه باربر، دفاتر انبارهای مؤسسات و بار و کاالی درون و برون
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وني مربوط به تجزيه و تجميع بار و کاال، شهری و ساير خدمات پيرامدهنده خدمات بار و کاالی درونهای ارايهشرکت
 «.شهری، باراندازهای مسقف مكانيزه و روباز و ... استتوقف خودروهای درون و برون

زنظر عملكرد، شوند. پايانه ابندی ميها به دو دسته پايانه مسافر و پايانه کاال تقسيمهمچنين ازنظر نوع استفاده، پايانه
ها امكان هايي هستند که در آنهای چند منظوره، پايانهيا تك منظوره داشته باشد. پايانه ممكن است عملكرد چندمنظوره

 های چندمنظوره دارای مزايای زير هستند:ونقلي و تغيير مد وجود دارد. پايانهدسترسي به چندين مد حمل
 کنندگانافزايش سطح خدمات برای استفاده -

 جويي در استفاده از زمينصرفه -

 برداریهای بهرهنهکاهش هزي -

 های توقف بارهای عمده تخلیه و بارگیری، باراندازها و ایستگاهیابی ایجاد پایانهمکان -3-0-3

 بار ونقلحمل امور ساماندهي منظورشوند، که بهونقل بار محسوب ميهای حملهای باری بخشي مهم از سيستمپايانه

 و شهری استدرون باری خدمات دهندهارايه هایشرکت و مؤسسات موردنياز و انبارهای دفاتر و خدمات ارايه و کاال و
 .بارانداز است توقفگاه، انبار، بار، ونقلحمل مختلف هایشرکت ويژه دفاتر قبيل امكانات از و تأسيسات کليه دارای

 باری، هایبرساند. پايانه حداقل به را سيستم کل هزينه که هاستمكان از ایيافتن مجموعه ها،پايانه يابيمكان از هدف

 سفرهای تبادل در کليدی نقش و شهری و همچنين بالعكس بودهبرون به شهریدرون باری نقليه وسيله نوع تغيير محل

 شكل بهترين به باری سفر تقاضای به پاسخگويي سريع های باریپايانه ايجاد از اصلي هدف نابراين. بدارد به عهده باری را

 است. شهر عناصر به يكپارچه و سيستماتيك ديد اعمال هدف، به اين رسيدن الزمه است. ممكن

 یابیهای مکانبندی مدلطبقه -3-0-3-3

ارايه شده است که به صورت خالصه  Daskinتوسط  1004يابي در سال های مكانبندی مدلترين طبقهيكي از کامل
 اند از: عبارت

هايي که برای مدل -1شامل سه رويكرد است:  سازی: اين روش، خودبندی بر اساس رويكرد مدلطبقه -
هايي که چندين شاخص را در نظر مدل -7گيرند؛ برآورده ساختن يك يا چند هدف، مورد استفاده قرار مي

های مدل -6کنند و گيری چند شاخصه بهترين گزينه را انتخاب ميهای مختلف تصميمگيرند و با روشمي
 شود.ل ميدارای هر دو رويكرد فوق را شام

 دار و بدون ظرفيتيابي تسهيالت ظرفيتبندی بر اساس ظرفيت تسهيالت: مسئله مكانطبقه -

بي تسهيالت يايابي تسهيالتي مطلوب و مكانبندی بر اساس مطلوبيت تسهيالت: شامل مسئله مكانطبقه -
ا قرار نزديك به نقاط تقاضشود تا حد امكان ناخوشايند است؛ در گروه اول آن دسته از تسهيالتي که سعي مي

شود تا داده شوند و گروه دوم، شامل تسهيالتي است که برای جمعيت اطراف آن نامطلوب هستند و سعي مي
 های دفن زباله(.حد امكان دور از جمعيت قرار داده شوند )مانند محل

های ت. در مدلگسسته اس ای وای، شبكههای پيوسته يا صفحهبندی بر اساس فضای حل مسئله: شامل مدلطبقه -
ای، تعداد نامحدودی مكان کانديد وجود دارد، با اين تفاوت که در ای همانند مدل پيوسته يا صفحهشبكه
توانند ها قرار دارند و کاربران تسهيالت فقط ميها با لينكها تنها بر روی گرهای، اين مكانهای شبكهمدل

تر هستند زيرا کاربران تسهيالت قادر به بينهای پيوسته واقعمدل ها، ازدرون شبكه جابجا شوند. اين مدل
، از تعداد های گسستهها جابجا شوند. در مدلحرکت به طور مستقيم روی صفحه نيستند و تنها در طول لينك

 شود.يابي استفاده ميمحدودی مكان کانديد از بيش تعيين شده، برای مكان
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های خصوصي و دولتي توان به مسائل بخش: اهداف تجاری را ميبندی بر اساس اهداف تجاریطبقه -
ه کها است؛ درحاليبندی کرد. اهداف بخش خصوصي، حداکثر کردن سود يا حداقل کردن هزينهدسته

يطي محاهداف بخش دولتي مواردی همچون حداکثر کردن قابليت دسترسي يا حداقل کردن اثرات زيست
 است.

های مختلفي توان فواصل بين نقاط را با روشيابي ميدر هر مسئله مكانابع مسافت: بندی بر اساس نوع تطبقه -
 يابي به نوع مسئله و محدوده مورد بررسي بستگي دارد.محاسبه کرد. انتخاب نوع فاصله در يك مسئله مكان

به سه  هدف توان بر اساس نوعيابي تك هدفه را ميبندی بر اساس نوع هدف: توابع هدف مسائل مكانطبقه -
ي که هرکدام به ترتيب دارای انواع مختلف تقسيم نمودتابع هدف با اهداف کششي، تعادلي و فشاری گروه 
 است:

o  مسائل مياني ياMiniSum های تقاضا تا تسهيالت مطلوب در ونقلي کل از گرههای حملکه هزينه
ر بين هر گره تقاضا و که مسافت حداکث MiniMaxکنند و مسائل مرکزی يا شبكه را حداقل مي

 کنند.ترين تسهيل به آن را حداقل مينزديك
o يابي تسهيالتي برای پوشش همه نقاط تقاضا ای که هدف آن، مكانيابي پوشش مجموعهمسئله مكان

ف يابي پوشش حداکثری که هدبا حداقل هزينه ممكن يا حداقل تعداد تسهيالت است و مسئله مكان
ش يافته، ای که تقاضای پوشگونهصرفه از تسهيالت است، بهبهبت و مقرونيابي تعدادی ثاآن، مكان

 درون يك شعاع پوشش از پيش تعيين شده، حداکثر شود.
o  مسئله حداکثر مجموع ياMaxiSum هایدار را بين گرهکه مسافت سفر کل بر اساس تقاضای وزن 

که  MaxiMinکند و مسئله حداکثر حداقل يا تقاضا و تسهيالت نامطلوب در شبكه، حداکثر مي
 ند.کترين تسهيل ناخوشايند به آن را حداکثر ميفاصله حداقل بين هر گره تقاضا و نزديك

 یابیمکان مسائل انواع -3-0-3-7

يافته های توسعهای برای بيشتر مدليابي پوششي، مياني و مرکزی، به عنوان پايهيابي شامل مسائل مكانمسائل اصلي مكان
 شود:يابي به اختصار شرح داده ميروند. چند مورد از اين مسائل مكانيابي تسهيالت بكار ميمكان

 pگره تقاضا، قرار است تعداد  nای با شود که در شبكه(: در اين مسئله فرض ميMiniSumميانه ) -Pمسئله  -
های های تقاضا و گرهای انتخاب شود که مجموع کل مسافت موزون بين گرهگونهگره موجود به nگره از 

 تا گره( حداقل شود. pارايه خدمت )
ميانه است با اين تفاوت که هدف کمينه کردن بيشترين  p(: اين مسئله مشابه مسئله Min Maxمرکز ) -Pمسئله  -

دهي است. در اين مسئله نيز تعداد تسهيالت جديد ترين مرکز خدمتهای تقاضا از نزديكله موزون گرهفاص
 است. pيا مراکزی که بايد استقرار يابند مشخص و برابر با 

( MinSumيابي سلسله مراتبي: در اين مسئله اگر تسهيالت جديد از يك نوع و تابع هدف از نوع )مسئله مكان -
( باشد، Min Maxشود، اما اگر تابع هدف از نوع )نقطه مياني تبديل مي pموردنظر به مسئله با باشد، مسئله 

شود. مسئله سلسله مراتبي عموماً در يك شبكه يا يك نقطه مرکزی تبديل مي pمسئله موردنظر به مسئله با 
 شود.دار بررسي ميگراف جهت

 گرفته نظر در نامحدود مرکز هر ظرفيت مسائل، گونهناي در: 1نامحدود ظرفيت با مراکز يابيمكان مسئله -

 مسائل بود. اين نخواهد سودبخش هرگز نقطه تأمين يك از بيش به تقاضا يك تخصيص درنتيجه شود،مي

                                                                                                                                                                      
1 The Uncapactitated Facility Location Problem (UFLP) 
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 که ایثابت )هزينه هزينه اين مسائل، در که است ذکر گيرند. شايانمي قرار مجموع حداقل مسائل دسته در

 قبل از استقرار يابند بايد که مراکزی شود. تعدادمي گرفته نظر در دارد( نيز بستگي مرکز ساخت مكان به

 .کنند کمينه را هزينه که شوندمي معين طوری اما نيست مشخص

نامحدود  ظرفيت با مراکز يابي: اين مسائل شبيه به مسائل مكان1محدود ظرفيت با مراکز يابيمكان مسئله -
شوند. ممكن است در اين مورد جواب ظرفيت هرکدام از مراکز محدود فرض ميهستند. فقط در اين مسائل 

 ای باشد که يك مشتری به بيش از يك منبع تأمين، اختصاص داده شود.گونهبهينه به
ها جريان برقرار است، ماشين که بين آن nمرکز، مانند  nکند که ای را بيان ميمسئله: 7نمايي تخصيص مسئله -

 ن قرار داده شوند تا هزينه کل کمينه شود.مكا mطوری در 

 یابیحل مسائل مکان -3-0-3-1

ای حل ها بريابي وجود دارد. در ادامه توضيح مختصری از اين روشبه صورت کلي سه رويكرد برای حل مسائل مكان
 يابي ذکر شده است.مسائل مكان

مفهوم، شاخص و هدف شامل دو  MCDMگيری چندمعياره يا گيری چندمعياره: تصميمهای تصميمروش -
گيری و مسائل تصميم MADMگيری چند شاخصه يا تواند به دو دسته مسائل تصميماست. بر اين اساس مي

برای طراحي  MODMبرای انتخاب )ارزيابي( و مسئله  MADMبندی شود. مسئله طبقه MODMچندهدفه يا 
ا چندمعياره و انواع مختلفي از معياره گيریگيری برای انتخاب مكان، معموالً از جنس تصميماست. تصميم

 در آن مؤثر است.
حاظ های ترسيمي، به لای: بررسي و تحليل مسائل از طريق روشگيری ترسيمي و شبكههای تصميمروش -

آوردن  ها و به دستگيری مسافتهای بصری، باعث درک بهتر مسئله و سهولت اندازهگيری از قابليتبهره
شوند ها مكان مراکز و مشتريان موجود بر روی صفحه مختصات رسم مير اين تكنيكشود. دجواب بهينه مي

 شود.های مختلف مكان بهينه يك يا چند مرکز جديد به دست آورده ميو با استفاده از تكنيك
اده های رياضي برای سهای پيچيده، اغلب از مدلگيریگيری رياضي: برای تصميمهای تصميمها و مدلروش -

شود تا تجزيه و تحليل سيستماتيك را ممكن سازد. برای و خالصه کردن مسائل واقعي استفاده مي کردن
های رياضي کارا نيستند؛ زيرا يابي، مدلگيری پيچيده يا بسيار بزرگ مكانبرخي از مسائل تصميم

ين نمايد يا مي تعيتواند برای تمامي پارامترهای مسئله، مقادير کگيرنده برای انتخاب و قضاوت نميتصميم
 ها وجود ندارد.اينكه ابزار محاسباتي مناسب برای حل مدل

 های عمده حمل و توزیع باریابی پایانهمکان -3-0-7

يابي ارايه خواهد شد. سپس با بررسي تقاضای های حائز اهميت از منظر مكاندر اين بخش مروری مختصر بر شاخص
ی از نظر توليد و جذب سفرهای باری و نواحي منتخب احداث پايانه سفرهای باری در شهر اصفهان، مناطق مختلف بار

 شود.ارايه مي

 هاها با توجه به شاخصیابی پایانهمکان -3-0-7-3

ابع های باری دخيل و تأثيرگذار هستند. با بررسي منعوامل و فاکتورهای متعددی در تعيين و مشخص نمودن مكان پايانه
هايي در نظر گرفته شده که به دو شاخص های باری، شاخصانمايي کاربریو عوامل مختلف اثرگذار در ج مختلف فني

 بندی شده است:محدودکننده و غير محدودکننده تقسيم

                                                                                                                                                                      
1The Capacitated Facility Location Problem (CFLP) 
2 Quadratic Assignment Problem (QAP) 
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هايي هستند که موارد الزم برای انتخاب نقاط کانديد، قبل از مدل های محدودکننده: شاخصشاخص -
(، فاصله از رينگ )با رعايت حداقل 0t/tكي )اند از شاخص ترافيشوند که عبارتسازی بكار گرفته ميبهينه

ادفات، های شهر اصفهان، ايمني و تصفاصله مناسب به منظور عدم تأثيرپذيری رينگ از پايانه(، نقشه کاربری
 حفظ فضای ارزشمند

اند از شوند که عبارتسازی وارد ميهايي هستند که در مدل بهينههای غير محدودکننده: شاخصشاخص -
 ا، ارتباط بين نواحي )فاصله بين نواحي در شبكه(، شاخص هزينه )قيمت زمين(شاخص تقاض

اين  های شهری در نظر گرفته شد؛يابي پايانهبر اين اساس با بررسي مطالعات انجام شده، هفت شاخص مؤثر در مكان 
 اند از:ها عبارتشاخص

كي در معابر ان، سبب افزايش تراکم ترافيشاخص ترافيكي: با توجه به اينكه وجود يك پايانه باری در يك مك -
گردد، الزم است معابر اطراف در نظر گرفته شده برای پايانه، تراکم ترافيكي بااليي نداشته اطراف آن پايانه مي

های مختلف، با توجه به مقدار متوسط حجم به ظرفيت هريك از نواحي باشد. مقدار اين شاخص برای گزينه
 گردد.محاسبه مي

تقاضا: وجود يك پايانه باری در نزديكي نواحي تقاضا دارای توليد و جذب باری بيشتر، موجب کمتر شاخص  -
در  گردد، بنابراين ضرورت دارد که مكانشدن کيلومتر طي شده توسط ناوگان باری در شبكه معابر شهر مي

رای مقايسه گيری اين شاخص بزهنظر گرفته شده برای پايانه تا حد امكان نزديك به اين نواحي باشد. معيار اندا
ها، مجموع تناژ توليد شده و تناژ جذب شده گروه کاالی در نظر گرفته شده در ارتباط با هر هرکدام از گزينه

 ها است.يك از گزينه
شاخص ارتباط بين نواحي: اين شاخص ضرورت نزديكي محل پايانه باری را به نواحي مهم باری مشخص  -

حي مهم باری نواحي دارای بيشترين مقدار مجموع توليد و جذب باری بر حسب تن کند. منظور از نوامي
 است.

ر تصادف خيز و پگيرد نبايد حادثهشاخص ايمني: از ديدگاه اين شاخص، مكاني که پايانه باری در آن قرار مي -
. از اين گذشته استهای هايي با بيشترين تعداد تصادفات در سالخيز، مكانهای حادثهباشد. منظور از مكان

رو از ميان تعداد تصادفات در هر يك از نواحي ترافيكي به عنوان معياری برای سنجش اهميت نسبي هر 
 گيری شده است.گزينه، از ديدگاه اين شاخص بهره

تلف توان گفت که نواحي مخشاخص هزينه: با فرض ثابت بودن هزينه برپايي پايانه باری در همه نواحي، مي -
تقرار پايانه باری، از نظر قيمت زمين با يكديگر متفاوت هستند. شاخص هزينه، ارزش تقريبي زمين را برای اس

 برای هر يك از نواحي در نظر گرفته است.
هايي از قبيل فاصله از رينگ چهارم، مصرف سوخت، حفظ فضای ارزشمند و تاريخي در همچنين شاخص -

 شود.نظر گرفته مي

 اریهای بیابی پایانهمکان -3-0-7-7

ها، به سبب های ورودی شهر و همچنين ساخت آنهايي که در ورودی شهر قرار دارند، به دليل شناخت دروازهپايانه
ين پذيرتر است. در اهای باير، امكانای و پيراموني شهر و يا حتي دسترسي به زمينارزان بودن زمين در نواحي حاشيه

نام برده شده است. با توجه به اطالعات موجود « دپو»يا « ایپايانه حاشيه»يا  «سرخط»هايي با عنوان گزارش از چنين پايانه
طبق  1-7های بار استان اصفهان بر اساس گزارش بند ای کشور، ليست پايانهونقل جادهدر وبگاه سازمان راهداری و حمل
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های مسافری نيز در آن وبگاه ارايه شده است که موضوع اين بند نيست ولي است، همچنين مشخصات پايانه 71-1جدول 
 ارايه شده است. 77-1جدول اطالعات آن مطابق 

 
 

 برداری شده استان اصفهانهای بار بهرهپایانه -73-3جدول 
 تعداد غرفه مساحت اعيان )مترمربع( محور محل استقرار نام پايانه
 09 19140 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 6499 اشترجان فالورجان )خصوصي(
 

 برداری شده شهر اصفهانهای مسافری بهرهپایانه -77-3جدول 

 نشاني پايانه نام پايانه
تعداد شرکت 
 مستقر در پايانه

متوسط خروجي مسافر 
 از پايانه در هر روز

متوسط تعداد وسيله نقليه خروجي از پايانه 
 در هر روز

 سواری کرايه بوسميني اتوبوس
 16 - 649 0099 16 خيابان کاوه کاوه
 070 0 709 0070 14 ميدان دفاع مقدس، اول جاده شيراز صفه
 77 37 09 1961 7 خيابان جي، خيابان همدانيان جي
 109 000 30 19999 3 بلوار ميرزا کوچك خان، خيابان سهروردی رودزاينده

 

ه که افزون بر فضای کافي برای وسايل نقليطوریهای دپو ناوگان، از موضوعات اصلي است، بهفضای ساخت پايانه
ه شود. نيز بايد در نظر گرفتهايي مانند ساختمان اداری، خدمات عمومي، فضای سبز، تعميرگاه و از اين دست باری، بخش

 سوار نيز باشد که برای آن بايد فضای مناسب در نظر گرفته شود.همچنين ممكن است يك پايانه محل پارک
د. يكي از شوها پرداخته ميهای بيان شده در بند قبلي به وضعيت موجود هر يك از آندر اين بخش با توجه به شاخص

ونقل ونقل ريلي و سيستم حملهای باری، مجاورت اين تسهيالت با سيستم حملانههای مهم جانمايي مناسب پايشاخص
 -السير اصفهانآهن سريعترافيكي و راه 190( واقع در ناحيه 16-1شكل آهن شهر اصفهان )هوايي شهر اصفهان است. راه

( واقع در ناحيه 14-1شكل المللي شهيد بهشتي )و همچنين فرودگاه بين 709( واقع در ناحيه ترافيكي 10-1شكل تهران )
 اين شهر است. 100ترافيكي 
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 397آهن شهر اصفهان واقع در ناحیه ترافیکی راه -31-3شکل 

 

 
 709تهران در ناحیه ترافیکی  -السیر اصفهانسریعآهن ایستگاه راه -30-3شکل 

 

 
 340المللی شهید بهشتی شهر اصفهان واقع در ناحیه ترافیکی فرودگاه بین -35-3شکل 
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 مشخص است طور کههمان .است شده داده نشان اصفهان استان صنعتي اصلي هایشهرک موقعيت 13-1شكل در 

اين  .است صنعتي مراکز با تسهيالت اين مناسب فاصله باری، هایپايانه جانمايي برای مهم هایشاخص از يكي ديگر
 همچون اميرکبير را در نظر بگيرد. بزرگي هایبه صورتي باشد که شهرک بايد هاجانمايي

 

 
 های صنعتی اطراف شهر اصفهانموقعیت شهرک -36-3شکل 

 

شكل ر دهای دپو ناوگان با کريدورهای اصلي شهر اصفهان است. نكته مهمي که بايد به آن اشاره کرد فاصله بين پايانه
های اصلي بايد آن را به عنوان يكي از شاخص است کهمشخص شده محور اصلي )دروازه( شهر اصفهان ، دوازده 1-10

 يابي دپوهای ناوگان در نظر گرفت.مكان
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 مسیرهای اصلی ورودی و خروجی شهر اصفهان -37-3شکل 

 

شهر اصفهان و همچنين وجود بناهای متعدد تاريخي و مذهبي مهم در اين شهر، حفظ فضای با توجه به پيشينه تاريخي 
ها در نظر گرفته شده است؛ به همين منظور با استفاده از نقشه طرح های مهم برای جانمايي پايانهارزشمند يكي از شاخص

( برای انجام تحليل موردنظر انتخاب 19-1شكل ای جداگانه )های تاريخي به صورت اليهتفصيلي شهر اصفهان، کاربری
 شده است.
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 های تاریخی شهر اصفهانکاربری -39-3شکل 

 

ن های باری شاخص ترافيكي است. معابر اطراف مكاگرفته شده برای جانمايي پايانههای در نظر يكي ديگر از شاخص
در نظر گرفته شده برای احداث پايانه باری نبايد تراکم ترافيك بااليي داشته باشد. با توجه به در نظر گرفتن رينگ چهارم 

 ( دارای سطح سرويس مطلوب است.10-1شكل تمامي معابر و نواحي خارج از رينگ )
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 سطح سرویس ترافیکی معابر شهر اصفهان -34-3شکل 

 

اصفهان و همچنين اطالعات دريافتي از طرح تفصيلي  های ترافيكي شهرشاخص ايمني و تصادفات در مناطق و ناحيه
 ها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.( به منظور تعيين شاخص71-1شكل و  79-1شكل )

 



 فاز چهارم -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 56

 

 

 
 خیز تصادفات وسایل نقلیه شهر اصفهاننواحی و مناطق حادثه -74-3شکل 
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 های زمین شهری اصفهانبندی کاربریمنطقه -73-3شکل 
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 های باری شهر اصفهانیابی پایانههای استفاده شده در مکانمدل -3-0-7-1

ها در شهر اصفهان، دو مدل در نظر گرفته شده است. در مرحله نخست، مدل های باری و توقفگاهيابي پايانهبرای مكان
با هدف عدالت اجتماعي و هزينه استقرار پايانه( برای شناسايي نقاط بالقوه و  P-medianيابي اول )مدل چندهدفه مكان

گيرد. در اين مدل با توجه به نتايج بدست آمده در سناريوهای مختلف، رار ميشهری مورد استفاده قهای برونمطلوب پايانه
 شود.های هر گروه کاال تعيين ميتعداد مطلوب پايانه

يابي ها در مرحله اول، با استفاده از مدل دوم )مدل چند هدفه مكاندر مرحله دوم با توجه به مشخص شدن تعداد پايانه 
شود. بر اساس ها بر اساس نتايج بدست آمده در سناريوهای مختلف تعيين ميها( تعداد توقفگاهاهها و توقفگزمان پايانههم

ابتدا بايد به پايانه بروند و سپس بار حمل شده، ازآنجا با  کنند،تن حمل مي 19ای که بار بيشتر از اين مدل، وسايل نقليه
ه با مقصد نهايي برسند. همچنين بار حمل شده توسط وسايل نقلي ها انتقال يافته و سپس بهوسايل نقليه مجاز به توقفگاه

 توانند به صورت مستقيم از پايانه به نقاط تقاضا انتقال يابند.ظرفيت کمتر از ده تن، مي
ها در مراحل قبلي، با استفاده از مدل دوم )مدل چند ها و توقفگاهدر مرحله سوم با توجه به مشخص شدن تعداد پايانه

شود؛ بر اين اساس کمترين مقدار توابع هدف به صورت يابي انجام ميها( مكانها و توقفگاهزمان پايانهيابي همكانهدفه م
𝑀𝑖𝑛𝑧𝑚𝑢𝑙𝑡تابع هدف  =  𝑊1(𝑍1/𝑀𝑖𝑛𝑧1) + 𝑊2(𝑍2/𝑀𝑖𝑛𝑧2) + 𝑊3(𝑍3/𝑀𝑖𝑛𝑧3) شود، که در آن نوشته مي𝑤1 

است. بر اين اساس گزينه  𝑧3ضريب وزني تابع هدف  𝑤3و  𝑧2ي تابع هدف ضريب وزن 𝑤2و  𝑧1ضريب وزني تابع هدف 
 .شودبرتر برای تعيين نواحي انتخاب مي

تن برای هر گروه کاال، مسافت،  19برای استخراج نتايج برای هر مدل ابتدا اطالعاتي از قبيل بار حمل شده بيشتر/کمتر از 
افزار شود. نرمنويسي و اجرا ميفرمول GAMSناريوهای مختلف در برنامه تقاضای نواحي و هزينه استقرار پايانه در س

GAMS پذير برای حل مسائل برنامهيك سيستم قوی و انعطاف( ريزی خطيLPبرنامه ،)( ريزی غيرخطيNLP ،)
( است. MCP( و مسائل مكمل خطي )MINLPريزی خطي صحيح مختلط )(، برنامهMIPريزی صحيح مختلط )برنامه

 است. 77-1شكل افزار مطابق محيط اين نرم
 

 
 GAMSافزار پنجره نرم -77-3شکل 

 

، 790، 793، 794، 103، 106، 107، 101، 190، 193، 196، 197اند از عبارتهای بار نواحي کانديد برای احداث پايانه
و همچنين نواحي کانديد  019، 099، 739، 740، 709، 700، 704، 779، 770، 773، 770، 771، 779، 710، 719، 714، 799

، 119، 191، 03، 07، 09، 94 ،90، 96، 09، 00، 39، 36، 31، 40، 41، 07، 10، 14اند از ها عبارتبرای احداث توقفگاه
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نشان داده  76-1شكل که در  109، 194، 190، 199، 100، 107، 130، 130، 139، 140، 146، 147، 100، 106، 101، 179
 ارايه شده است. 74-1شكل و  70-1شكل ی استقرار پايانه و توقفگاه در نواحي فوق در شده است. مقدار هزينه

 

 
 هاها و توقفگاهنواحی کاندید برای احداث پایانه -71-3شکل 
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 هزینه استقرار پایانه )قیمت زمین( در نواحی کاندید احداث توقفگاه -70-3شکل 

 

 
 هاهزینه استقرار پایانه )قیمت زمین( در نواحی کاندید احداث پایانه -75-3شکل 

 مدل اول -3-0-7-1-3

گره موجود  nگره از  pگره تقاضا قرار است تعداد  nبا  ایکه در اين مدل شبكه P-medianيابي مدل چند هدفه مكان
(p<nبه )های مراکز خدمات )های تقاضا و گرهای انتخاب شود که مجموع کل هزينه استقرار و مسافت بين گرهگونهp 

ن ها تعييايانهاست. بر اساس نتايج اين مدل تعداد مطلوب پ 1گره( حداقل شود. در اينجا منظور از گره، مرکز نواحي ترافيكي
 است: (41-1)تا  (06-1)يابي به صورت روابط شود. شكل رياضي اين مسئله چند هدفه مكانمي

(3-01) 𝑀𝑖𝑛𝑧1 =  ∑ ∑ 𝑤𝑖 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

(3-00) 𝑀𝑖𝑛𝑧2 =  ∑ ∑ 𝑤𝑖 𝐶𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1
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(3-05) 𝑀𝑖𝑛𝑧3 =  𝑆  

 اند از:های اين مدل عبارتمحدوديت

(3-06) ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1             ∀𝑖 = 1, … , 𝑚

𝑛

𝑗=1

 

(3-07)  𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑗                  ∀𝑖 = 1, … , 𝑚            𝑗 = 1, … , 𝑛 

(3-09) ∑ 𝑦𝑗 ≤ 𝑝

𝑛

𝑗=1

 

(3-04) 𝑆 − ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗  ≥ 0

𝑛

𝑗=1

             ∀𝑖 = 1, … , 𝑚 
 

(3-54) 𝑦𝑗 ∈ {0,1}                     ∀𝑗 = 1, … , 𝑛 

(3-53) 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}                     ∀𝑖 = 1, … , 𝑚          𝑗 = 1, … , 𝑛 

 شوند:متغيرهای تصميم مدل به صورت زير تعريف مي

 
 به عنوان يك مرکز ارايه خدمات انتخاب شود jاگر گره 

𝑦
𝑗

= {
1

9
 در غير اين صورت 

 
 تخصيص يابد jبه يك مرکز خدمات واقع در  iدر صورتي که گره تقاضای 

𝑥𝑖𝑗 = {
1

9
 در غير اين صورت 

 که در آن:
𝑊𝑖 :شده به نقطه جذب ميزان بار𝑖 .که بايد باز توزيع شود 

pتواند احداث شود.که مي ای: حداکثر تعداد پايانه 

𝑑𝑖𝑗 بين نقطه تقاضای : فاصلهi  و پايانهj 

𝐶𝑗 قيمت زمين در مكان :j 

𝑆شود.ها اختصاص داده مي: بيشترين فاصله بين نقاط تقاضا و مراکزی که به آن 

هزينه خريد  (00-1)کند. تابع هدف های بين نقاط تقاضا و نقاط ميانه را حداقل ميمجموع فاصله (06-1)تابع هدف 
دهنده به آن را، های خدمتتقاضا پايانهبيشترين فاصله نقاط  (04-1)کند. تابع هدف ها را کمينه ميزمين برای استقرار پايانه

 رساني به نقاط مختلف تقاضا نوشته شده است.کند. اين تابع هدف، برای برقراری عدالت اجتماعي در خدمتکمينه مي

شود باعث مي (00-1)کند که هر نقطه تقاضا تنها از يك پايانه خدمات بگيرد. محدوديت تضمين مي (03-1)محدوديت 
تضمين  (09-1)رساني، خدمات بگيرد که آن پايانه تأسيس شده باشد. محدوديت يك نقطه تقاضا به شرطي از محل خدمت

کند. حد پايين برای حداکثر فاصله موزون تقاضا را تعريف مي (00-1)محدوديت شد. با pها پايانهتعداد کند که حداکثر مي
 هستند. 1و  9متغيرهای تصميم از نوع  (41-1)و  (49-1)محدوديت 
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 مدل دوم -3-0-7-1-7

شود. در مشخص مي (𝑝2ها )وجه به مرحله اول )مدل اول( تعداد پايانهگيرد؛ با تدر اين مدل دو مرحله صورت مي
 شوند. در سناريوهای مختلف تعيين مي( 𝑝1ها )مرحله دوم )مدل دوم( تعداد توقفگاه

و  𝑝1ها و باراندازها با توجه به تعيين تعدادزمان پايانهيابي همهمچنين در مرحله سوم )مدل دوم( مدل چند هدفه مكان
𝑝2 بر اين اساس کمترين مقدار توابع هدف به صورت گيرد. های مختلف صورت مييابي در وزنهای قبلي، مكاندر مدل

𝑀𝑖𝑛𝑧𝑚𝑢𝑙𝑡تابع هدف  =  𝑊1(𝑍1/𝑀𝑖𝑛𝑧1) + 𝑊2(𝑍2/𝑀𝑖𝑛𝑧2) + 𝑊3(𝑍3/𝑀𝑖𝑛𝑧3)  نوشته شده، که در آن𝑤1 
است. بر اين اساس، گزينه  𝑧3ضريب وزني تابع هدف  𝑤3و  𝑧2ضريب وزني تابع هدف  𝑤2و  𝑧1ضريب وزني تابع هدف 

 شود.برتر برای تعيين نواحي انتخاب مي
تن  19شده در جلسات ناظر و کارفرما و مشاور، دو نوع بار وجود دارد: بارهای باالی همچنين با توجه به مباحث مطرح
 تواند به طور مستقيم به مشتری تحويل داده شود.توزيع شود ولي در مورد اخير بار ميو غير آن. در مورد اول، بار بايد باز

 ها به صورت زير است:ها و توقفگاهزمان پايانهيابي همبندی مدل چندهدفه مكانفرمول

 ها:ها و انديسمجموعه
𝐼 مجموعه نقاط تقاضا که با :𝑖 شود.انديس مي 
𝐽 ها که با احداث توقفگاه: مجموعه نقاط پتانسيل برای𝑗  شود.انديس مي 

𝐾ها که با : مجموعه نقاط پتانسيل برای احداث پايانه𝑘 شود.انديس مي 

 متغيرهای ورودی و پارامترها:
𝑝1 تواند احداث شود.که ميها توقفگاه: حداکثر تعداد 
𝑝2تواند احداث شود.که مي : حداکثر تعداد پايانه 
ℎ𝑖شده به نقطه جذب : ميزان بار𝑖  که بايد باز توزيع شود؛ يعني ابتدا به بايد به پايانه برود و سپس ازآنجا به توقفگاه

انتقال يافته تا ازآنجا به مقصد نهايي برسد. اين نوع بارها معموالً توسط وسايل نقليه با بار محوری بيشتر از ده تن 
 شوند. حمل مي

𝑔𝑖مستقيم از پايانه به نقطه تقاضای  تواند به صورت: ميزان باری که مي𝑖  انتقال يابد. اين نوع بارها معموالً توسط
شوند. قابل ذکر است که اين نوع بارها ممكن است بسته به فاصله وسايل نقليه با بار محوری کمتر از ده تن حمل مي

 شهر جذب شوند.پايانه خارج از شهر يا داخل شهر تا نقطه تقاضا به پايانه خارج از شهر يا داخل 
𝑑𝑖𝑗  فاصله بين نقطه تقاضای :i  و باراندازj 
𝑑𝑗𝑘  فاصله بين بارانداز :j  و پايانهk 
𝑑𝑖𝑘  فاصله بين نقطه تقاضای :i  و پايانهk 

𝐶𝑗  قيمت زمين در مكان :j 
𝐶𝑘  قيمت زمين در مكان :k 

𝑀 عددی بسيار بزرگ : 

 شوند:مي متغيرهای تصميم مدل به صورت زير تعريف
𝑞𝑗𝑘 ميزان باری که از پايانه :𝑘  توقفگاه به𝑗 يابد. انتقال مي 
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𝑆ل شود. الزم به ذکر است که در مدها اختصاص داده مي: بيشترين فاصله بين نقاط تقاضا و مراکزی که به آن
ه د. در مواردی که از يك نقطو پايانه وجود دارتوقفگاه های شده در اين بخش دو نوع محل جابجايي بار با نامارائه

 ( بتواند بار جابجا شود از کلمه مرکز استفاده شده است.توقفگاهها )پايانه و تقاضا به هر دو اين محل
𝑦𝑗 اگر :j   ،وگرنه صفر. 1برای احداث انتخاب شود 

𝑧𝑘 اگر :k  ،وگرنه صفر. 1برای احداث انتخاب شود 
𝑥𝑖𝑗ای محوری باالی ده تن نقطه تقاضای : در صورتي که برای انتقال بارهi  توقفگاه بهj  ،وگرنه  1تخصيص يابد

 صفر.
𝑣𝑗𝑘 توقفگاه : در صورتي کهj   به پايانهk  ،وگرنه صفر. 1تخصيص يابد 
𝑙𝑖𝑗 در صورتي که برای انتقال بارهای محوری زير ده تن نقطه تقاضای :i  توقفگاه بهj  ،وگرنه صفر. 1تخصيص يابد 

𝑚𝑖𝑘 در صورتي که نقطه تقاضای :i  به پايانهk  ،وگرنه صفر. 1تخصيص يابد 
𝑛𝑖𝑗𝑘 در صورتي که نقطه تقاضای:i   توقفگاه برای انتقال بارهای باالتر از ده تن با واسطهj   به پايانهk  تخصيص
 وگرنه صفر. 1يابد، 

 تابع هدف مدل عبارت است از:

(3-57) 𝑀𝑖𝑛𝑧1 =  ∑ ∑ ℎ𝑖 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗  +  ∑ ∑  𝑑𝑗𝑘 𝑞𝑗𝑘  + ∑ 𝑔𝑖

𝑖∈𝐼

(∑  𝑑𝑖𝑗 𝑙𝑖𝑗

𝑗∈𝐽

+ ∑  𝑑𝑖𝑘 𝑚𝑖𝑘

𝑘∈𝐾

) 

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 

(3-51) 𝑀𝑖𝑛𝑧2 = ∑ ∑ ℎ𝑖 𝐶𝑗 𝑥𝑖𝑗  + ∑ 𝑔𝑖 (∑  𝐶𝑗 𝑙𝑖𝑗 +  ∑  𝐶𝑘 𝑚𝑖𝑘  

𝑘∈𝑘𝑗∈𝐽

)

𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

+  ∑ ∑ 𝑞𝑗𝑘  𝐶𝑘   

𝑘∈𝑘𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 

(3-50) 𝑀𝑖𝑛𝑧3 =  𝑆 

 های مدل:محدوديت 

(3-55) 𝑛𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑣𝑗𝑘 +  𝑥𝑖𝑗 − 1             ∀𝑖 ∈ 𝐼,   𝑗 ∈ 𝐽,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-56) 𝑆 − (ℎ𝑖 ∑ ∑(𝑑𝑖𝑗 + 𝑑𝑗𝑘)𝑛𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽

+ 𝑔𝑖 (∑ 𝑑𝑖𝑗𝑙𝑖𝑗 + ∑ 𝑑𝑖𝑘𝑚𝑖𝑘

𝑘∈𝐾

 

𝑗∈𝐽

)) ≥ 0               ∀𝑖 ∈ 𝐼 

(3-57) 𝑞𝑗𝑘 + (1 − 𝑣𝑗𝑘)𝑀 ≥ ∑ ℎ𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑖∈𝐼

              ∀𝑗 ∈ 𝐽,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-59) 𝑞𝑗𝑘 ≥ 0              ∀𝑗 ∈ 𝐽,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-54) ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1             ∀𝑖 ∈ 𝐼

𝑗∈𝐽

 

(3-64) ∑ 𝑣𝑗𝑘 = 𝑦𝑗             ∀𝑗 ∈ 𝐽

𝑘∈𝐾
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(3-63) ∑ 𝑙𝑖𝑗 + ∑ 𝑚𝑖𝑘

𝑘∈𝐾

= 1             ∀𝑖 ∈ 𝐼

𝑗∈𝐽

 

(3-67)  𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑗                  ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 

(3-61) 𝑣𝑗𝑘 ≤ 𝑧𝑘                  ∀𝑗 ∈ 𝐽,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-60) 𝑙𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑗                    ∀𝑖 ∈ 𝐼,   𝑗 ∈ 𝐽 

(3-65) 𝑚𝑖𝑘 ≤ 𝑧𝑘                  ∀𝑖 ∈ 𝐼,   𝑘 ∈ 𝐾 

(3-66) ∑ 𝑦𝑗 ≤ 𝑝1

𝑗∈𝐽

 

(3-67) ∑ 𝑧𝑘 ≤ 𝑝2

𝑘∈𝐾

 

کند. تابع به يكديگر و به نقاط تقاضا کمينه ميها توقفگاهها و مقدار هزينه جابجايي بار را از پايانه (47-1)تابع هدف 
ين فاصله نقاط بيشتر (40-1)کند. تابع هدف را کمينه ميها توقفگاهها و هزينه خريد زمين برای استقرار پايانه (46-1)هدف 

کند. اين تابع هدف، دهنده به آن را، کمينه ميخدمتهای توقفگاهها و های اوليه يا ثانويه در پايانههای انتقالتقاضا تا محل
 رساني به نقاط مختلف تقاضا نوشته شده است.برای برقراری عدالت اجتماعي در خدمت

نوشته شده است. به اين صورت که اگر برای انتقال بارهای باالتر از ده تن به  𝑛𝑖𝑗𝑘برای تعريف  (44-1)محدوديت 
و در غير اين صورت مقدار  1استفاده شود، به آن مقدار  kبه عنوان واسطه برای اتصال به پايانه  jتوقفگاه از  iنقطه تقاضای 
 1برابر با   𝑣𝑗𝑘و 𝑥𝑖𝑗  شود که هر دو مقدار مي 1تنها وقتي برابر  𝑛𝑖𝑗𝑘شود. بديهي است طبق تعريف مقدار صفر داده مي

 شوند.

 (49-1)و  (40-1)های کنند. محدوديتحد پايين برای حداکثر فاصله موزون تقاضا را تعريف مي (43-1)محدوديت 
 اند.نوشته شده(  𝑞𝑗𝑘يابد )يعني انتقال مي 𝑗توقفگاه به  𝑘باری که از پايانه برای محاسبه مقدار 

 jبرای انتقال بارهای محوری باالی ده تن تنها از يك مرکز  iکند که هر نقطه تقاضا تضمين مي (40-1)محدوديت 
 (31-1)خدمات بگيرد. محدوديت  kتنها از يك مرکز  jتوقفگاه کند که هر تضمين مي (39-1)خدمات بگيرد. محدوديت 

 .خدمات بگيرد 𝑘پايانه يا  jتوقفگاه وری زير ده تن تنها از يك برای انتقال بارهای مح iکند که هر نقطه تقاضا تضمين مي
شرطي از محل  برای انتقال بارهای محوری باالی ده تن به iدهد يك نقطه تقاضای نشان مي (37-1)محدوديت 

دهد يك نشان مي (36-1)تأسيس شده باشد. محدوديت توقفگاه تواند خدمت بگيرد که آن مي j( توقفگاهرساني )خدمت
تواند خدمت بگيرد که آن پايانه تأسيس شده باشد. محدوديت مي kرساني )پايانه( شرطي از محل خدمت به jتوقفگاه 

تواند مي j( توقفگاهرساني )شرطي از محل خدمت بارهای محوری زير ده تن به iدهد يك نقطه تقاضای نشان مي (1-30)
شرطي از محل  به iدهد يك نقطه تقاضا نشان مي (34-1)تأسيس شده باشد. محدوديت توقفگاه خدمت بگيرد که آن 

 تواند خدمت بگيرد که آن پايانه تأسيس شده باشد.مي kرساني )پايانه( خدمت

کند که حداکثر تعداد تضمين مي (30-1). محدوديت باشد 1Pها توقفگاهتعداد کند که تضمين مي (33-1) محدوديت
 باشد. 2Pها پايانه
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های مورد بررسي در اين بخش مجدداً پيش از بررسي نتايج بدست آمده، جهت سهولت بررسي و مقايسه نتايج، مدل
ل جدوتر توضيح داده شد، در شود. دو مدل مورد استفاده که پيشميها انجام شود و نامگذاری جديد برای آناشاره مي

 آورده و نامگذاری شده است. 1-76

 

 ها در گزارشیابی و نامگذاری آنهای مکانمدل -71-3جدول 
 گذاری در گزارشنام بند گزارش مدل

 به همراه هدف عدالت اجتماعي P-medianيابي چند هدفه مدل اول: مدل مكان
 ها در هر گروه کاال(و هدف هزينه استقرار پايانه )برای تعيين تعداد پايانه

 مرحله اول -1-0-7-0-1

داد )برای تعيين تعها توقفگاهها و زمان پايانهيابي هممدل دوم: مدل چند هدفه مكان
 برای هر گروه کاال(ها توقفگاه

 مرحله دوم -1-0-7-0-7

به  با توجهها توقفگاهها و زمان پايانهيابي هممدل دوم )نهايي(: مدل چند هدفه مكان
 هر گروه کاال(های توقفگاهها و وزن دهي توابع )برای تعيين مكان پايانه

 مرحله سوم -1-0-7-0-6

 به تفکیک انواع گروه کاالهای شناسایی شدهتوقفگاه های بار و یابی پایانهارایه طرح مکان -3-0-7-0

. ها، ابتدا نياز به شناسايي گروه کاالهای عمده نهايي استهای بار و توقفگاهيابي پايانهقبل از ورود به ارايه طرح مكان
در اين بخش با توجه به موضوع جريان باری شهر اصفهان، گروه کاالهای عمده جابجا شده تعيين خواهد شد. با توجه به 

بندی گروه تقسيم 0ذکر شده است، گروه کاالی عمده نهايي به  6-1در گزارش بندی شده عمده که گروه کاالی طبقه 0
آالت و قطعات )ماشين 4)ساير( و گروه  0ارايه شده است. الزم به ذکر است که دليل ادغام گروه  70-1جدول شد که در 

موضوع  ها بوده است )ايننسبت به ساير گروه 4سازی، تناژ پايين گروه شده در بخش مدلبندی ارائهيدکي( نسبت به گروه
 گيری شد(.در جلسات هماهنگي ناظر، مشاور و کارفرما تصميم
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 عمده گروه کاالی بندی انواعطبقه -70-3جدول 
 توضيحات نام گروه کاال کد گروه کاال

1 
محصوالت کشاورزی، 
مواد غذايي و کاالهای 

 دامي

بار، غالت، انواع بذر، انواع باغي، زراعي و دامي، از قبيل انواع ميوه و ترهشامل انواع محصوالت 
روغن خوراکي، مواد پروتئيني از قبيل گوشت و سوسيس و کالباس. همچنين شيالت از قبيل ماهي و 

ها غوره، سرکه، چيپس و مانند اينليمو و آبهای غذايي مثل آبميگو. انواع کنسرو و رب و فراورده
 اع لبنيات و محصوالت لبنيو انو

7 

کاالهای معدني، کاالهای 
ساختماني، انواع سيمان، 

مصنوعات سيمان و 
 مصنوعات سفالي

های زينتي، معدني و الشه، انواع نمك، انواع پودرهای معدني، کُك و گرافيت، شامل انواع سنگ
يز يمان و مصنوعات آن و نانواع خاک و کنستانتره معدني، کليه کاالهای ساختماني. همچنين انواع س

 انواع سفال

6 

لوازم خانگي، دخانيات، 
لوازم بهداشتي و پزشكي، 
لوازم آموزشي و ورزشي، 

ابزارآالت، محصوالت 
پالستيكي و کائوچو، 

ای و محصوالت شيشه
چيني و لوازم يدکي 

های سبك انواع دستگاه
پوشاک و منسوجات آن، 

انواع فرش، گليم و موکت، 
مصنوعات آن، انواع چرم و 

 انواع گوني و کيسه.

شامل انواع لوازم خانگي برقي، انواع کابل، المپ، کليد و پريز، انواع کابل، ظروف غذاخوری و 
بارمصرف، انواع دوربين، چمدان، لحاف و تشك، انواع کرکره، دوچرخه و لوازم ظروف يك

زی مانند زيپ و دکمه، انواع لوازم کن، انواع لوازم بزادوچرخه، بخاری و لوازم بخاری، انواع آبگرم
صوتي و تصويری خانگي و کامپيوتر و لوازم جانبي کامپيوتر و ماشين حساب. همچنين انواع توتون، 
تنباکو، سيگار و قليان. همچنين انواع صابون، شامپو، دستمال کاغذی، پودرهای شوينده، بوگير، تيغ 

اع لوازم آزمايشگاهي، بيمارستاني و پزشكي. نظافت، چسب زخم، سرنگ و سرم، انواع دستكش، انو
التحرير، کتاب، روزنامه، مجله و خمير چاپ و نيز انواع لوازم آرايشي و عطر و اودکلن، انواع لوازم

ي نوردی. انواع آالت موسيقانواع لوازم ورزشي و البسه ورزشي. کليه وسايل شكار، ماهيگيری و کوه
 کشي و نقاشيکشي، لوازم لولهدستي، انواع پمپ، لوازم سيمو نقاشي. انواع ابزارآالت برقي و 

ساختمان، انواع لوازم و وسايل زنبورداری، مرغداری و دامداری. انواع بشكه و سطل پالستيكي. نايلون 
و وسايل پالستيكي. انواع ظروف مالمين و چيني و بلورجات. انواع شيشه، موتور و قطعات يدکي 

بند، ابريشم، دوک، نخ، قرقره، کاموا، . انواع پارچه، آستری، آحار، پشهسبك وسايل خانگي و اداری
طناب، پشم، پر، کُرک، کالف، کنف، مو، الياف مصنوعي، نخ پنبه و کتان و نيز انواع لباس دوخته از 

 عها. همچنين انواهای زنانه و مردانه، لباس زير، کاله، جوراب و مانند اينقبلي عبا، ردا، پيراهن، لباس
پرده، پشتي، فرش، روفرشي، زيلو، گليم، جاجيم، موکت، قاليچه و نمد. همچنين انواع چرم و 

 مصنوعات آن از قبيل کيف، دستكش، پالتو، کفش و غيره. انواع برزنت، جوال و گوني.

 ساير 0

واع نشامل کليه مصنوعات فلزی از قبيل لوله، ميله، توری، ورق، المنت، مفتول، شمش، اکسيد فلزات، ا
آالت و قفل. همچنين انواع کمد، قفسه، ميز، صندلي، حلبي، انواع پيچ و پرچ و ميخ، انواع يراق

تختخواب و ساير لوازمي که از فلز ساخته شده است. انواع ضايعات، خرده شيشه، نان خشك، انواع 
آالت ماشينآالت اسقاطي، فضوالت و نخاله ساختماني. کليه قراضه فلزات، انواع وسايل و ماشين

های صنعتي، دستگاه تصفيه آب، بلدوزر، بيل مكانيكي، های تراش و پرس، چرخکشاورزی، دستگاه
سور، بنزين، آسانها، پمپ آب، پمپ بتن، پمپغلتك، کمپرسور، ويبراتور، فينيشر و امثال اين

نسرو ساز، های کهای حفاری، دستگاه، قير پاش. همچنين دستگاهها و دستگاهباسكول، جرثقيل، ماشين
ماکاروني ساز و دستگاه قنادی. دستگاه هواساز، ژنراتور، دستگاه مكنده، توربين آبي، توربين گازی، 
توربين بخار، دکل مخابراتي، تانكر، بونكر و بوکسل. انواع لوازم کوره، تراش و پااليش. انواع قطعات 

سموم کشاورزی، همچنين انواع دارو، آالت سنگين و قطعات يدکي انواع خودرو، انواع يدکي ماشين
های غيرخوراکي، های روغني و پالستيك، انواع روغنشيرخشك و غذای کودک، انواع رنگ

های صنعتي، انواع تينر، انواع بنزين، گازوئيل، غير، پارافين، گليسيرين و گريس. انواع الكل و آب
و  آالت کشاورزی و صنعتينقليه، ماشينمازوت، والوالين و گريس. انواع گاز، انواع الستيك وسايل 

. انواع ها. انواع چسب، اسيد و زاجپلين و امثال ايناتيلن، پلياستر، پليالستيك دوچرخه. همچنين پلي
ها. همچنين وسايل چوبي از چوب، تخته، الوار، نئوپان، ام دی اف، فرميكا، ذغال، هيزم و امثال اين

ره، کمد و بوفه، ميز و صندلي، انواع کابينت و نيز انواع پاکت، قبيل در و پنجره، تخت خواب، گهوا
 کارتن و جعبه، رول کاغذ و کاغذهای صنعتي.
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کننده انواع بار، مسيرهای عمده و فواصل طي شده بندی کاالهای عمده، موضوعات نواحي توليد و جذبپس از گروه
و تفاوت ماهيتي آن با ساير کاالها،  1مده محصوالت گروه گيرند. با توجه به خوراکي بودن عبار مورد بررسي قرار مي

سات باره، در جلگيری دراينها متمايز شده است. الزم به ذکر است که تصميمهای اين گروه کاال از ساير گروهپايانه
 مشترک بين کارفرما، ناظر و مشاور انجام شده است.

 های بارییابی پایانهارایه طرح مکان -3-0-7-0-3

 گروه کاالی شماره یکمرحله اول: 

شود پايانه انجام مي 0تا  1با توجه به اهداف و محدوده مطالعه حاضر تعداد  1های گروه کاالی شماره يابي پايانهمكان
و تابع  74-1جدول ها در مرحله اول در يابي پايانهشود. نتايج مكانها تعيين ميکه بر اساس نتايج آن، تعداد مطلوب پايانه

 آورده شده است. 73-1شكل در  1Zهدف 
 

 های گروه کاالی یک در مرحله اولنواحی منتخب احداث پایانه -75-3جدول 

 3Zتابع هدف  2Zتابع هدف  1Zهدف  تابع نواحي منتخب با توجه به تعداد پايانه موردنظر تعداد پايانه
P=1 408       230459 24490 2243 
P=2 182 408      102676 16327 1623 
P=3 182 408 410     91071 16327 1410 
P=4 182 192 408 410    83399 16327 1364 
P=5 182 187 192 408 410   81045 16327 1335 
P=6 182 187 192 247 408 410  80270 16327 1312 
P=7 182 187 192 207 247 408 410 79607 16327 1302 

 

 
 مرحله اولهای گروه کاالی شماره یک در ( نواحی منتخب پایانه1Zتابع هدف )نمودار  -76-3شکل 

 

ر توابع هدف توجهي دای، باعث بهبود قابلها پس از يك مقدار آستانهبر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد پايانه
 شود.احداث پيشنهاد مي برایپايانه  6شوند. بر اين اساس تعداد نمي
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 مرحله اول: گروه کاالهای شماره دو، سه و چهار
پايانه انجام  0تا  1با توجه به اهداف و محدوده مطالعه حاضر تعداد  0و  6، 7های گروه کاالهای شماره يابي پايانهمكان

جدول ل در ها در مرحله اويابي پايانهج مكانشود. نتايها تعيين ميشود که بر اساس نتايج حاصل، تعداد مطلوب پايانهمي
 آورده شده است. 70-1شكل در  1Zو تابع هدف  1-73

 

 های گروه کاالهای دو، سه و چهار در مرحله اولنواحی منتخب احداث پایانه -76-3جدول 
 3Zتابع هدف  2Zتابع هدف  1Zهدف  تابع نواحي منتخب با توجه به تعداد پايانه موردنظر تعداد پايانه
P=1 192       594345 57180 1859 
P=2 182 192      407013 57180 1433 
P=3 182 192 410     363284 57180 1388 
P=4 182 187 192 410    345051 57180 1347 
P=5 182 187 192 408 410   329534 57180 1324 
P=6 182 187 192 207 408 410  318712 57180 1312 
P=7 182 187 192 207 247 408 410 314824 57180 1302 

 

 
 مرحله اولهای گروه کاالهای شماره دو، سه و چهار در ( نواحی منتخب پایانه1Zتابع هدف )نمودار  -77-3شکل 

 

ر توابع هدف توجهي دای، باعث بهبود قابلها پس از يك مقدار آستانهبر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد پايانه
 شود.پايانه برای احداث پيشنهاد مي 0شوند. بر اين اساس تعداد نمي

 هایابی توقفگاهارایه طرح مکان -3-0-7-0-7

شخص شدن هاست، پس از ميابي پايانهها متأثر از مكانيابي توقفگاهطور که در بندهای پيشين گفته شد، مكانهمان
 شود.عيين ميها تدر مرحله اول، در اين بخش تعداد توقفگاه 0، 6، 7و  1های گروه کاالهای تعداد پايانه
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 مرحله دوم: گروه کاالی شماره یک

شود و بر توقفگاه انجام مي 0تا  1پايانه و  6با در نظر گرفتن  1های گروه کاالی شماره يابي توقفگاهدر اين بخش مكان
و تابع  70-1 جدولها در مرحله دوم در يابي توقفگاهشود. نتايج مكانها تعيين مياساس نتايج آن، تعداد مطلوب توقفگاه

 آورده شده است. 79-1شكل در  1Zهدف 
 

 گروه کاالی یک در مرحله دوم هایتوقفگاهها و نواحی منتخب احداث پایانه -77-3جدول 
 تعداد توقفگاه

 تعداد پايانه
 4Zتابع هدف  3Zتابع هدف  2Zتابع هدف  1Zتابع هدف  ه تعداد موردنظرنواحي منتخب با توجه ب

= 1 1P 190 توقفگاه       
145765 28797 43029 44/9 

= 3 2P 099 700 197 پايانه     
= 2 1P 199 39 توقفگاه      

78141 28797 14063 00/9 
= 3 2P 019 099 197 پايانه     
= 3 1P 199 179 39 توقفگاه     

63657 28797 14063 90/9 
= 3 2P 099 107 197 پايانه     
= 4 1P 199 107 179 39 توقفگاه    

49736 28797 14063 91/9 
= 3 2P 099 107 197 پايانه     
= 5 1P 199 107 179 39 36 توقفگاه   

43901 28797 14063 00/9 
= 3 2P 099 107 197 پايانه     
= 6 1P 199 107 179 96 39 36 توقفگاه  

40906 28797 14063 00/9 
= 3 2P 099 719 197 پايانه     
= 7 1P 199 107 130 179 96 39 36 توقفگاه 

47633 28797 14063 99/9 
= 3 2P 099 719 197 پايانه     

 

 
 ی گروه کاالی شماره یک در مرحله دومهاتوقفگاه( نواحی منتخب 1Zتابع هدف )نمودار  -79-3شکل 

 

جهي در توابع توای، باعث بهبود قابلپس از يك مقدار آستانه هاتوقفگاهبر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد 
 شود.پيشنهاد مي توقفگاهبرای احداث توقفگاه  6شوند. بر اين اساس تعداد هدف نمي
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 مرحله دوم: گروه کاالهای شماره دو، سه و چهار

توقفگاه انجام  0تا  1پايانه و  0با در نظر گرفتن  0، 6، 7های گروه کاالهای شماره يابي توقفگاهدر اين بخش مكان
جدول دوم در  ها در مرحلهاهيابي توقفگشود. نتايج مكانها تعيين ميشود و بر اساس نتايج آن، تعداد مطلوب توقفگاهمي

 آورده شده است. 1-79
 

 گروه کاالهای دو، سه و چهار در مرحله دوم هایتوقفگاهها و نواحی منتخب احداث پایانه -79-3جدول 
 تعداد توقفگاه

 تعداد پايانه
 1Zتابع هدف  تخب با توجه به تعداد موردنظرنواحي من

تابع هدف 

2Z 
تابع هدف 

3Z 
تابع هدف 

4Z 
P1 = 1 39 توقفگاه       

496403 190990 00990 30/9 
P2 = 3 019 099 107 197 پايانه    
P1 = 2 90 39 توقفگاه      

640149 190990 00990 09/9 
P2 = 3 019 099 107 197 پايانه    
P1 = 3 179 90 39 توقفگاه     

617049 190990 00990 06/9 
P2 = 3 019 099 107 197 پايانه    
P1 = 4 190 107 179 39 توقفگاه    

709107 190990 00990 97/9 
P2 = 3 099 700 190 197 پايانه    
P1 = 5 194 190 107 179 39 توقفگاه   

700000 190990 00990 99/9 
P2 = 3 019 099 190 197 پايانه    
P1 = 6 190 107 179 03 94 39 توقفگاه  

737701 190990 00990 00/9 
P2 = 3 099 793 107 197 پايانه    
P1 = 7 194 190 107 146 179 96 39 توقفگاه 

743644 190990 00990 96/9 
P2 = 3 099 700 107 197 پايانه    

 

 
 مرحله دومگروه کاالهای شماره دو، سه و چهار در  هایتوقفگاه( نواحی منتخب 1Zتابع هدف )نمودار  -74-3شکل 

 

در توابع  توجهيای، باعث بهبود قابلبر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد باراندازها پس از يك مقدار آستانه
 شود.پيشنهاد ميتوقفگاه برای احداث توقفگاه  6شوند. بر اين اساس تعداد هدف نمي
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 هاها و توقفگاهزمان پایانهیابی همارایه طرح مکان -3-0-7-0-1

ي ها در بندهای پيشين، با استفاده از مدل دوم، نواحمشخص شدن تعداد پايانه و تعداد توقفگاهدر اين بخش با توجه به 
 شود.های بار هر گروه کاال تعيين مياحداث پايانه

 مرحله سوم: گروه کاالی شماره یک

( و 𝑝2پايانه ) 6تعداد ها(، ها و توقفگاهزمان پايانهيابي همدر اين بخش با استفاده از مدل دوم )مدل چند هدفه مكان
شود. بر اين اساس سناريو انجام مي 71های مختلف در يابي در وزن( در نظر گرفته شده است و مكان𝑝1توقفگاه ) 6تعداد 

𝑀𝑖𝑛𝑧𝑚𝑢𝑙𝑡کمترين مقدار توابع هدف به صورت تابع هدف  =  𝑊1(𝑍1/𝑀𝑖𝑛𝑧1) + 𝑊2(𝑍2/𝑀𝑖𝑛𝑧2) + 𝑊3(𝑍3/

𝑀𝑖𝑛𝑧3) شود که در آن نوشته مي𝑤1  ضريب وزني تابع هدف𝑧1  و𝑤2  ضريب وزني تابع هدف𝑧2  و𝑤3  ضريب وزني
نتايج  شود.است. بر اساس نتايج حاصل از آن، بهترين گزينه برای احداث پايانه و توقفگاه انتخاب مي 𝑧3تابع هدف 

 ارايه شده است. 70-1جدول يابي مرحله سوم در مكان
 

 گروه کاالی یک در مرحله سوم هایتوقفگاهها و نواحی منتخب احداث پایانه -74-3جدول 
w1 w2 w3 Z1 Z2 Z3 Zmul شماره حل t هاپايانه هاتوقفگاه 

1 0/2 0 0/8 63747 55826 14064 1/000 15 68 180 182 408 410 
7 0/4 0 0/6 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
6 0/6 0 0/4 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
0 0/8 0 0/2 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
4 0/6 0/2 0/2 63748 55817 14064 1/189 15 68 180 182 408 410 
3 0/4 0/2 0/4 63758 55808 14064 1/188 15 68 180 182 408 410 
0 0/2 0/2 0/6 76251 46991 14064 1/166 68 128 180 182 192 408 
9 0/4 0/4 0/2 76251 46991 14064 1/332 68 128 180 182 192 408 
0 0/2 0/4 0/4 76621 46831 14064 1/291 68 128 180 182 192 408 

19 0/2 0/6 0/2 78788 46453 14064 1/415 68 128 180 182 192 408 
11 0 0 1 93557 51548 14064 1/000 63 68 180 182 408 410 
17 0 0/2 0/8 136706 42664 14064 1/096 68 128 180 182 187 408 
16 0 0/4 0/6 147678 42664 14064 1/193 68 180 185 182 187 408 
10 0 0/6 0/4 145692 42324 14281 1/288 68 180 185 182 187 408 
14 0 0/8 0/2 184044 33501 24008 1/272 128 167 185 182 186 191 
13 0/6 0/4 0 76751 44987 773015 1/348 128 167 180 192 221 408 
10 1 0 0 63747 55826 77299420 1/001 15 68 180 182 408 410 
19 0/8 0/2 0 63748 55817 77299420 1/189 15 68 180 182 408 410 
10 0/4 0/6 0 88762 40074 77303560 1/393 128 167 180 182 192 408 
79 0/2 0/8 0 113663 35228 77303560 1/336 128 167 190 182 192 408 
71 0 1 0 297124 28777 77306000 0/999 128 153 184 183 226 227 

 

های به ترتيب نسبت به حل11، 16، 10، 19های شماره ، حل1بر اساس نتايج بدست آمده برای گروه کاالی شماره 
شوند )در اجرای مدل بعضي از های ممكن برای انتخاب حذف ميو از مجموعه جوابمغلوب هستند  9، 17، 0، 4شماره 

ها مغلوب هستند(. با توجه به نتايج حاصل از توابع هدف و های مختلف، نسبت به ساير حلها با توجه به تابع هدفحل
به عنوان جواب بهينه  9/9و  9، 7/9به ترتيب  𝑤1 ،𝑤2 ،𝑤3با ضرايب وزني  1ميزان تكرار نواحي وارد شده، حل شماره 
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، 39، 14ها نواحي ترافيكي و برای احداث توقفگاه 019، 099، 197ها شود. نواحي برگزيده برای احداث پايانهپيشنهاد مي
هينه ب تواند هر حل ديگری را به عنوان حلپيشنهاد شده است. بديهي است کارفرمای محترم با توجه به وزن اهداف مي 199

ها بر روی نقشه شهر، در نشان داده شده است. موقعيت ساير حل 69-1شكل انتخاب نمايد. موقعيت نواحي پيشنهادی در 
 پيوست گزارش آورده شده است.

 

 
 برای گروه کاالی یک 3ها طبق حل شماره ها و پایانهموقعیت توقفگاه -14-3شکل 

 مرحله سوم: گروه کاالهای شماره دو، سه و چهار
( و تعداد 𝑝2پايانه ) 0ها( تعداد ها و توقفگاهزمان پايانهيابي همدر اين بخش با استفاده از مدل دوم )مدل چند هدفه مكان

شود. بر اين اساس کمترين سناريو انجام مي 71های مختلف در يابي در وزن( در نظر گرفته شده و مكان𝑝1توقفگاه ) 6
𝑀𝑖𝑛𝑧𝑚𝑢𝑙𝑡مقدار توابع هدف به صورت تابع هدف  =  𝑊1(𝑍1/𝑀𝑖𝑛𝑧1) + 𝑊2(𝑍2/𝑀𝑖𝑛𝑧2) + 𝑊3(𝑍3/𝑀𝑖𝑛𝑧3) 

 𝑧3ضريب وزني تابع هدف  𝑤3و  𝑧2ضريب وزني تابع هدف  𝑤2و  𝑧1ضريب وزني تابع هدف  𝑤1نوشته شده که در آن 
يابي مرحله سوم شود. نتايج مكاناست. بر اساس نتايج حاصل از آن، بهترين گزينه برای احداث پايانه و توقفگاه انتخاب مي

 ارايه شده است. 69-1جدول در 
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 گروه کاالهای دو، سه و چهار در مرحله سوم هایتوقفگاهها و نواحی منتخب احداث پایانه -14-3جدول 
w1 w2 w3 Z1 Z2 Z3 Zmul شماره حل t هاپايانه هاتوقفگاه 

1 0/4 0 0/6 323275 210985 47889 1/014 68 92 143 182 192 408 410 
7 0/2 0 0/8 331437 217229 47889 1/012 68 92 157 182 192 408 410 
6 0/4 0/2 0/4 357904 170070 47889 1/182 68 84 128 182 192 408 410 
0 0/8 0 0/2 362817 198278 47889 1/129 19 68 172 182 192 206 408 
4 0/6 0 0/4 368060 215304 47889 1/107 19 68 157 182 192 408 410 
3 0/6 0/2 0/2 384231 184730 47889 1/290 68 78 172 182 192 408 410 
0 0/2 0/2 0/6 395750 158318 47889 1/155 68 83 128 182 187 192 218 
9 0/2 0/4 0/4 480847 137955 47889 1/234 68 128 184 182 187 192 408 
0 0/2 0/6 0/2 506213 134440 47889 1/293 68 128 184 182 187 192 408 

19 0 0 1 580686 197478 47889 1/000 57 68 96 182 205 247 408 
11 0 0/6 0/4 751995 127255 47889 1/128 68 152 184 182 183 187 - 
17 0 0/2 0/8 756248 127255 47889 1/043 68 184 190 182 187 192 206 
16 0 0/4 0/6 761824 127255 47889 1/085 68 174 184 182 183 187 408 
10 0 0/8 0/2 792165 127255 47889 1/171 68 184 190 182 183 187 215 
14 0/4 0/4 0/2 452597 144012 68823 1/416 128 167 184 182 186 192 221 
13 0/8 0/2 0 312902 199049 263208100 1/181 68 96 141 182 192 408 410 
10 1 0 0 328083 209244 263208100 1/050 68 92 141 182 192 408 410 
19 0/6 0/4 0 383068 154716 263215700 1/326 83 128 167 186 192 221 410 
10 0/4 0/6 0 440173 129769 263223100 1/306 84 152 167 182 187 192 408 
79 0/2 0/8 0 514125 119117 263223100 1/238 128 167 184 182 187 192 408 
71 0 1 0 1304921 104887 263223100 1/000 15 128 - 182 186 208 - 

 

و  6به نسبت حل شماره  19و  3، 4، 0های شماره حل 0، 6، 7بر اساس نتايج بدست آمده برای گروه کاالهای شماره 
مغلوب هستند و از مجموعه  13نسبت به حل شماره  10و همچنين حل شماره  11نسبت به حل  10و  16، 17های شماره حل

های مختلف، نسبت ها با توجه به تابع هدفمدل بعضي از حلشوند )در اجرای های ممكن برای انتخاب، حذف ميجواب
با ضرايب  9ها مغلوب هستند(. با توجه به نتايج حاصل از توابع هدف و ميزان تكرار نواحي وارد شده حل شماره به ساير حل

ها ده برای احداث پايانهشود. نواحي برگزيبه عنوان جواب بهينه پيشنهاد مي 0/9و  0/9، 7/9به ترتيب  𝑤1 ،𝑤2 ،𝑤3وزني 
پيشنهاد شده است. بديهي است کارفرمای  190و  179، 39ها نواحي ترافيكي و برای احداث توقفگاه 099و 107، 190، 197

تواند هر حل ديگری را به عنوان حل بهينه انتخاب نمايد. موقعيت نواحي پيشنهادی در محترم با توجه به وزن اهداف مي
 ها بر روی نقشه شهر، در پيوست گزارش آورده شده است.نشان داده شده است. موقعيت ساير حل 61-1شكل 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 9حل شماره ها طبق ها و پایانهموقعیت توقفگاه -13-3شکل 

 

 یابی شدهمحیطی و اقتصادی تسهیالت پیشنهادی مکانارزیابی اثرات اجتماعی، زیست -3-0-7-5

در اين بخش با توجه به نواحي پيشنهادی برای احداث پايانه و توقفگاه به تحليل و ارزيابي آن از منظر موقعيت و اثرات 
شود. در انتخاب اين نقاط، قيمت زمين )مسئله اقتصادی( لحاظ شد و در مدل سوم مياجتماعي و اقتصادی آن پرداخته 

 نيز مفهوم عدالت اجتماعي گنجانده شد )مسئله اجتماعي(.
ها به و توقفگاه 019و  099، 197ها به نواحي ترافيكي های گروه کاالی شماره يك، پايانهبرای احداث پايانه -

 ارايه شده است. 67-1شكل يشنهاد شده که در پ 199و  39، 14نواحي ترافيكي 
بار مرکزی و درچه در آن های ميوه و ترهبه ترتيب پايانه 019و  099دو پايانه پيشنهادی در نواحي ترافيكي  -

 در مجاورت پايانه اميرکبير پيشنهاد شده است. 197است. همچنين ناحيه ترافيكي  واقع شده
 099و  190، 107، 197ها به نواحي ترافيكي های گروه کاالی شماره دو، سه، چهار، پايانهبرای احداث پايانه -

 ارايه شده است. 66-1شكل پيشنهاد شده که در  190و  179، 39ها به نواحي ترافيكي و توقفگاه

بار مرکزی در آن واقع شده است. همچنين ناحيه های ميوه و تره، پايانه099پايانه پيشنهادی در ناحيه ترافيكي  -
در مجاورت پايانه اميرکبير  197يد بهشتي و ناحيه ترافيكي المللي شهدر مجاورت فرودگاه بين 107ترافيكي 

 پيشنهاد شده است.

 ای که در بندهای پيشين به آن اشاره شد:های محدودکنندهبر اساس شاخص
 ها خارج از رينگ چهارم قرار دارند )دوری از مرکز شهر و کاهش آلودگي هوا(.پايانه  -

 ها لحاظ شده است )اقتصادی(.گاهها و توقفيابي پايانهقيمت زمين در مكان -

رات های تاريخي در نظر گرفته شده است )اثها با فاصله از کاربریها و توقفگاهنواحي پيشنهادی احداث پايانه -
 اجتماعي(

خيزی در آن نواحي در سطح های منتخب پيشنهادی از نظر سطح سرويس و همچنين ميزان حادثهپايانه -
 حي قرار دارند )اقتصادی(.تری نسبت به بقيه نوامطلوب
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های گروه کاالی شماره یکپایانهنواحی منتخب احداث  -17-3شکل   

 

 
 های گروه کاالهای شماره دو، سه، چهارپایانهنواحی منتخب احداث  -11-3شکل 

 شدههای عمده نامناسب شناساییارایه پیشنهاد در خصوص کاربری -3-0-1

امروزه، رشد روزافزون شهرها و توسعه شهری با توسعه صنعتي همراه شده و در برخي شهرها اين ارتباط چنان عميق 
شهرهای  شود. رشدفضايي مؤثر، باعث نابساماني شهر در حال توسعه مي -است که در صورت عدم وجود يك نظام کالبدی

ده دار و عميقي نموآور بوده که همه ابعاد زندگي شهروندان را دچار تغييرات دامنهصنعتي در کشور ما نيز چنان حيرت
عه ها و سازوکارهای نوين توسهای ناخوشايند حاضر از طريق همگامي با آخرين روشاست. بنابراين، جبران برخي پديده

 ت شهری خواهد بود.ناپذير مديريشهری از ملزومات اجتناب
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تواند محيطي، آلودگي صوتي و غيره ميهای عمده نامناسب در مناطق شهری از جنبه ترافيكي، زيستوجود کاربری
اغل های ديگر در مطالعات ساماندهي مشها به مكانهای نامناسب و انتقال آنطورکلي شناسايي کاربریساز باشد. بهمشكل

دستور کار اصلي اين مطالعات نيست. جزييات اين بررسي در پروژه ديگری با عنوان  گيرد و درمورد بررسي قرار مي
، تحت مديريت سازمان ميادين و ساماندهي «تحقيق پژوهش و مطالعات جامع ساماندهي صنايع و مشاغل شهر اصفهان»

ای نامناسب فعلي مورد بررسي همشاغل شهرداری اصفهان در حال انجام است. در ادامه با توجه به آمارهای موجود کاربری
 باره ارايه خواهد شد.گيرد و پيشنهادهايي دراينقرار مي
و  1604فهرست مشاغل خاص و مزاحم در هر يك از مناطق شهری اصفهان بر مبنای آمارنامه سال  61-1جدول در 

 اصفهان )آخرين نسخه موجود در وبگاه( ارايه شده است. 1603
 

 فهرست مشاغل مزاحم و خاص در مناطق شهر اصفهان -13-3جدول 

 1603عنوان شغل بر اساس آمارنامه سال  1604عنوان شغل بر اساس آمارنامه سال  منطقه

1 

-های لوازم اسپرت ماشينفروشگاه-فروشي مواد غذائيهای عمدهفروشگاه
ان ساختم-خودروهای نصب لوازم صوتي فروشگاه-تعميرکنندگان لوازم خانگي

 -امانت فروشي-های لوازم صوتي و تصويریفروشگاه-پزشكان و لوازم پزشكي
 گاراژهای تعمير خودرو )صافكاری، نقاشي و مكانيكي(

انبار و  -های طال سازیکارگاه
 فروشي خشكبار و مواد غذاييعمده

 ليصافكاری و نقاشي اتومب-های موزاييك سازیکارگاه-های سنگ کوبيکارگاه 7
سازی و موزاييك -انبارهای مختلف 

 های گازشرکت-کوبي سنگ

6 
ازم فروشگاه و انبار لو-لوازم اسپرت اتومبيل-نمايشگاه اتومبيل-کارگاه زرگری

 تعميرگاه اتومبيل-موتور سيكلت فروشي-خانگي
انبارهای مختلف )لوازم خانگي،خشكبار، 

 مواد غذايي و لباس دوخته(

0 
ع انواع جوشكاری صناي-تراشكاری-رنگ کاری چوب-اتومبيلصافكاری و نقاشي 

ی و ورقكار-سنگبری و موزاييك سازی-صنايع چوب-دامداری-فلزی، تعميرگاه ها
 رزیهای ريسندگي و بافندگي رنگکارگاه-فروش و شارژ کپسول گاز-کابينت سازی

 -کارگاه ريسندگي و بافندگي 
 سنگ -خدمات خودرويي  گریريخته

 سمساری -نمايشگاه اتومبيل  هاپادگان-واحدهای تجاری-انمطب پزشك 4

3 
ميوه و -شيماهي فرو-نمايشگاه اتومبيل-صافكاری و نقاشي اتومبيل و زير و بند سازی

 مكانيكي اتومبيل-تصفيه خانه -دامداری-سبزی فروش
 خدمات خودرويي -دامداری 

 

0 

انبارهای -صافكاری و نقاشيتعميرگاه اتومبيل و -نمايشگاه اتومبيل و موتور سيكلت
کارگاه کاشي -کارخانه رنگرزی )نساج پور( -های مكانيكيتعميرگاه_باربری

سطبل ا  -انبار ضايعات_شهریهای بروناتوبوس-سنگ فروشي-ميوه فروشي-سازی
 و نگهداری اسب

انبارهای مختلف )کاال ،مصالح و 
کارگاه صنعتي و  -دامداری  -ضايعات( 

 فني

9 
ار انب-باربری-جوشكاری-ريخته گری-گاوداری-بار ضايعات آهنان-صافكاری

 هافروشيميوه  -کاری نقرهآبكاری و پرداخت-ضايعات آهن
 -خدمات خودرويي  -انبارهای مختلف 

 دامداری -کارگاه صنعتي 

0 

گاوداری -تعميرگاه موتور سيكلت-پر نمودن پيك نيك-صافكاری-مصالح فروشي
 بریچوب-استبل اسب-و دامداری

پرورش و فروش گل و -صندوق سازی-کاری و نقاشي چوبرنگ -پرداخت
 درختچه

 -انبار و کارگاه چوب  -دامداری 
انبارهای مختلف )مواد غذائي و 

 خشكبار(

19 

-يلصافكاری و نقاشي اتومب-فروشگاه موتورسيكلت-ميوه فروشي-پرنده فروشي
-آوری ضايعاتجمعانبار -صافكاری، جوشكاری و مكانيكي-کانال سازی

 -شيآهن و ميلگرد فرو-مصالح ساختمان فروشي-جوشكاری، صافكاری و مكانيكي
 ريسندگي

انبارهای مختلف  -خدمات خودرويي 
 کارگاه بافندگي -)مصالح و ضايعات( 
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فهرست مشاغل مزاحم و خاص در مناطق شهر اصفهان -13-3جدول ادامه   

 1603عنوان شغل بر اساس آمارنامه سال  1604عنوان شغل بر اساس آمارنامه سال  منطقه

11 
-تعميرگاهها-هانمايشگاه-کوبي مبلرنگ کاری و رويه-رنگ کاری-ريخته گری

 سازیموزائيك-دامداری-تراشكاری
صنايع چوب، مبل و  -گری ريخته

 سازیموزاييك -کاری رنگ

17 
-دامداری-الستيك سازی-کارخانه رنگرزی-صافكاری و نقاشي-سند بالست

ي و صافكاری، مكانيك-چاپخانه  -پرکردن کپسول-ضايعات آهن آالت-سنگبری
 گریريخته -زني تيرچه بلوک -زير و بند سازی 

 - کارگاه سنگ -کارگاه صنعتي و فني 
 شرکت پخش گاز - دامداری

16 
گاه و تعمير-فروش مصالح ساختماني-شارژ انواع کپسول گاز-کارخانه لوله سازی

-سنگ بری و سنگ فروشي-ساخت و  فروش موزائيك-فروشگاه موتورسيكلت
 جوشكاری-مكانيكي و آپاراتي-صافكاری، نقاشي و تعميرگاه اتومبيل

خدمات خودرويي  -آالت سنگين ماشين
 کارگاه فني -

10 
سنگ  حجاری و-صنايع سنگ-حجاری-سنگ فروشي-سنگ بری-کپسول پرکني

 انبار ضايعات-کارخانه آرد-مكانيكي و صافكاری-دامداری-حجاری-تراشي

 -خدمات خودرويي  -کارگاه سنگ 
 انبارهای مختلف

 های صنعتيکارگاه

14 
 -جوشكاری-ريخته گری-های اتومبيلنمايشگاه-های گچيکوره-مصالح فروشي

و  تعميرگاه خودرو-تعميرگاه موتور سيكلت -دامداری-زنبورداری-اربند سازیب
 فروشيميوه-انبار ضايعات-مقوا سازی-زير و بند سازی

 -های گچي کوره -فروشي مصالح
 کارخانه -خدمات خودرويي  -دامداری 

 

تواند ها در مرکز شهر ضروری نيست و مي، مواردی هست که وجود آن61-1جدول در عناوين مشاغل ذکر شده در 
شهر اصفهان که دقيقاً در مرکز شهر قرار دارند، وجود  6و  1به مناطق حومه شهر انتقال يابد. به عنوان مثال در مناطق 

آيد. وجود دهند نامناسب به نظر ميهايي چون صافكاری، نقاشي و مكانيكي را انجام ميدرو که فعاليتگاراژهای تعمير خو
كالت ای شهر انتقال پيدا کند تا مشهای کوچك در اين مناطق الزم است اما گاراژهای وسيع بايد به مناطق حاشيهتعميرگاه

 محيطي را به حداقل برسد.ترافيكي و زيست
تواند حجم عبوری وسايل نقليه باری ( مي6نبارهای بزرگ لوازم خانگي در محدوده مرکز شهر)منطقه همچنين وجود ا

نمايش داده شده  60-1شكل طور که در روز به ميزان زيادی افزايش دهد. به عنوان مثال همانرا در ساعات مختلف شبانه
( دارای جذب سفر بااليي 77و 71، 79، 3شهرداری اصفهان )نواحي  6های ترافيكي موجود در منطقه است، برخي ناحيه

ه در اين محدوده حجم بااليي از وسايل )لوازم خانگي و ابزارآالت( هستند. يكي از معابری ک 6برای گروه کااليي شماره 
دهد خيابان خواجه نظام الملك است که نوار جريان عبوری از اين خيابان در نقليه باری را در اوج صبح از خود عبور مي

د از شونشود اکثر وسايل نقليه باری که وارد اين خيابان ميطور که مشاهده مينمايش داده شده است. همان 64-1شكل 
های لوازم خانگي به محدوده اطراف آيند. بنابراين انتقال انبارها و فروشگاههای ورودی شهر به سمت اين نقطه ميدروازه

 تواند از تراکم اين محدوده بكاهد.شهر مي
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 )لوازم خانگی و ابزارآالت( در نواحی مختلف شهر اصفهان 1جذب سفر گروه کاالی شماره -10-3شکل 

 

  
 نوار جریان خیابان خواجه نظام الملک -15-3شکل 

 

ناطق ها را به متوان آنکه نيازهای روزانه و فوری ساکنين مناطق مرکزی شهر هستند و ميهايي طورکلي کاربریبه
های صنعتي در اطراف شهر ساماندهي شود. اطراف شهر انتقال داد بايد مورد بررسي جدی قرار بگيرد و در قالب شهرک
اتومبيل،  های فروشتعمير خودرو، نمايشگاه به عنوان مثال تمام مشاغل عمده مرتبط با وسايل نقليه مانند گاراژهای بزرگ

ورود وسايل  ها نه تنها سببهای لوازم اسپرت خودرو و غيره بايد به خارج از شهر انتقال پيدا کند. زيرا اين کاربریفروشگاه
زياد در  فدهد و با توجه به زمان توقشود بلكه عبور وسايل نقليه شخصي را نيز در داخل شهر افزايش مينقليه باری مي

 يابد.اين مشاغل احتمال بروز تراکم ترافيكي و اشغال سطح خيابان افزايش مي

 های نامناسب پیشنهادی در طرح تفصیلی برای پهنه شهری اصفهانشناسایی گروه کاربری -3-0-0

های بریروه کارشود و گهای پيشنهاد شده در طرح تفصيلي شهر اصفهان پرداخته ميدر اين بند به بررسي گروه کاربری
شده است  ها به صورت کلي بيانشود. البته از آنجايي که در طرح تفصيلي گروه کاربرینامناسب پيشنهادی معرفي مي
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توان به صورت کلي پيشنهادهايي را های مختلف وجود ندارد و به همين دليل تنها ميامكان جداسازی مشاغل و کاربری
 ارايه داد. 

های انجام شده در مرحله قبلي، نواحي با توليد و جذب باال برای هر يك از سازیه مدلشود با توجه بهمچنين سعي مي
 مشخص شود و بر اين مبنا نيز پيشنهادهايي ارايه شود.  1019گروه کاالهای مورد بررسي در افق 
نمايش داده  67-1جدول ها در گروه کاربری مشخص شده است که کد و نام آن 61در طرح تفصيلي شهر اصفهان 

ها، تفكيكي بين مشاغل مختلف صورت نگرفته شود در بخش کاربریطور که در اين جدول مشاهده ميشده است. همان
توان از اين منظر پيشنهاد خاصي داد. البته در زمينه خدمات عمومي، نوع فضای سبز و اراضي است و به همين دليل نمي

های پيشنهاد ریشود اکثر کاربطور که در اين جدول مشاهده ميته است. همانکشاورزی تفكيك نسبتاً مناسبتي صورت گرف
 شده به صورت کلي بر مناطق شهری مناسب است و بايد در نقاط مختلف شهر وجود داشته باشد. 

جام داد توان بررسي الزم را انهای زراعي ميونقل و انبارداری و زمينها مانند حملاما در مورد مكان برخي از کاربری
اده وآمد کم خودروهای باری و استفهای زراعي معموالً بدليل رفتاند يا خير. زمينکه آيا در موقعيت مناسبي قرار گرفته

شود. ها در طرح تفصيلي مشاهده ميساز نخواهد بود و در اينجا تنها موقعيت آنها، برای کل شبكه مشكلشخصي از آن
د، شوطور که مالحظه ميموقعيت سه دسته کاربری در شبكه شهر اصفهان نمايش داده شده است. همان 63-1شكل در 

 بي هستند.سها در محدوده مناونقل و انبارداری در موقعيت شهرک صنعتي اميرکبير قرار دارند و ساير کاربریکاربری حمل
 

 های تعیین شده در طرح تفصیلی شهر اصفهانگروه کاربری-17-3جدول 
 نام کد کاربری

A1 مسكوني 

A2 هامسكوني ويژه اطراف مادی 

B1 تجاری ويژه با ارزش تاريخي 

B2  بازار روز 

C1 تجاری، خدماتي 

C2 ،خدماتي مسكوني، تجاری 

C3 مسكوني، خدماتي 

C4 خدمات مختلط 

D1 آموزشي 

D2 بهداشتي درماني 

D3 فضای سبز عمومي 

D4 رودفضای سبز محور زاينده 

E1 ورزشي -خدمات عمومي 

E2 فرهنگي -خدمات عمومي 

E3 مذهبي -خدمات عمومي 

E4 پارکينگ -خدمات عمومي 

E5 گردشگری ، پذيرايي و تفريحي -خدمات عمومي 

E6 اداری -خدمات عمومي 

E7 انتظامي -خدمات عمومي 

F1 خدمات اجتماعي 

F2 ایآموزش عالي و فني حرفه 

F3 ونقل و انبارداریحمل 
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 های تعیین شده در طرح تفصیلی شهر اصفهانگروه کاربری-17-3جدول ادامه 
 نام کد کاربری

F4 تأسيسات و تجهيزات شهری 

F6 اراضي نظامي 

G1 باغات 

G2 اراضي کشاورزی 

G3 قلمستان و پرورش گل و گياه 

G4 پارک طبيعي و کوهستاني 

G5 کمربند سبز حفاظتي 

G6 کاریدرختكاری و جنگل 

SA صنعتي و کارگاهي غير مزاحم 

 

 
 کاربری اراضی پیشنهادی در طرح تفصیلی شهر اصفهان -16-3شکل 

 

همچنين در مورد انبارهای محصوالت مختلف نيز بايد چند محل مشخص در خارج از محدوده مرکزی شهر مشخص 
ها های پيشنهادی پايانهموقعيت 60-1شكل ها صورت پذيرد. در شود تا تمام فرآيند انبارداری و توزيع کاالها در اين محل
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شود طور که در اين شكل مشاهده ميهای شهر که در بندهای گذشته مشخص شد نمايش داده شده است. همانو توقفگاه
های نيز با توجه به نياز روزانه شهر . در مورد توقفگاهها در خارج از محدوده مرکزی شهر پيشنهاد شده استتمامي پايانه

 ترين فاصله به محدوده شهر قرار دارند.االمكان در نزديكهايي ارايه شده که حتيموقعيت
 

 
 ها و باراندازهای پیشنهادی برای شهر اصفهان موقعیت پایانه-17-3شکل 

 

 های عمده مشخص شده است و به منظور بررسيطور که قبالً نيز عنوان شد در طرح تفصيلي تنها گروه کاربریهماناما 
سازی توليد گروه کاالی تعريف شده در مدل 4تر بايد ميزان جذب بار نواحي مختلف مورد بررسي قرار بگيرد. از بين دقيق

ررسي بايد مورد ب« قطعات يدکي -آالت ماشين»و « ابزارآالت -خانگي  لوازم»، «کاالهای ساختماني»و جذب بار، سه گروه 
 قرار بگيرد تا نواحي با توليد و جذب باال در داخل محدوده شهری نداشته باشند.

نمايش داده  1090به ترتيب ميزان توليد و جذب بار برای اين سه گروه کااليي برای سال  06-1شكل تا  69-1شكل در 
سوم، در مرکز شهر )محدوده چهارم مطالعه( ميزان توليد شود در گروه طور که در اين تصاوير مشاهده ميشده است. همان

 های از مرکز شهر دارای توليدبخش« قطعات يدکي -آالتماشين»و « ساختماني»جذب باال نيست ولي در گروه کاالی و 
اين موضوع و بررسي دقيق مشاغل  مبنای (؛ بر06-1شكل و  07-1شكل ، 60-1شكل ، 69-1شكل هستند )و جذب بااليي 

 ها نمود.هي آنها بايد اقدام به ساماندموجود در آن
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 )با واحد تن در روز( 3040میزان تولید گروه کاالی کاالهای ساختمانی در افق  -19-3شکل 

 

 
 )با واحد تن در روز( 3040میزان جذب گروه کاالی کاالهای ساختمانی در افق  -14-3شکل 
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 )با واحد تن در روز( 3040ابزارآالت در افق -میزان تولید گروه کاالی لوازم خانگی -04-3شکل 

 

 
 )با واحد تن در روز( 3040ابزارآالت در افق -خانگیمیزان جذب گروه کاالی لوازم  -03-3شکل 
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 )با واحد تن در روز( 3040قطعات یدکی در افق -میزان تولید گروه ماشین آالت -07-3شکل 

 

 
 )با واحد تن در روز( 3040قطعات یدکی در افق -ماشین آالتمیزان جذب گروه  -01-3شکل 
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 تعیین مرزهای محدوده مرکزی شهر اصفهان برای کنترل تردد ناوگان باری -3-5

 تعریف محدوده تجاری شهر اصفهان -3-5-3

 الزم عمل در زماني محدوديت و تغييرات بودن پويا به توجه با ولي باشد وسيع نظری به صورت تواندمي محدوده اين

ها اغلب CBDبه دليل اينكه  رساند. انجام به معقول زمان در را بررسي و مطالعه بتوان که گردد تعريف ایمحدوده ستا
های باريكي بوده و به فضای اتصال و شعاع چرخشي محدود شده ترين بخش شهر هستند ممكن است دارای خيابانقديمي
 باشند.

تواند باعث ازدحام، آلودگي صوتي، پايين آمدن کيفيت هوا و کاهش ايمني شود. انتقال کاالها در مراکز شهری مي
تر سبب اشغال ميزان بيشتری از خيابان شده و باعث محدود شدن عملكرد ساير وسايل همچنين حرکت وسايل نقليه بزرگ

 شوند:مي گرفته نظر در زير محدوده، عوامل اين تعيين ضرورت درشود. نقليه مي
 محدوده موردنظر دارای بيشترين ميزان تراکم ترافيك است. -1

و يا  ها که عامل توليد و جذب سفر استهايي با کاربری تجاری يا ساير کاربریشامل بيشترين ميزان از مكان -
 ها است.حتي ترکيبي از اين قسم کاربری

 های محدوده تجاریمجموعه گزینه -3-5-7

های پيشنهادی محدوده تجاری از اهميت بااليي برخوردار است، زيرا بررسي موجود شبكه معابر در گزينهشناخت وضع 
آورد تا با تكيه بر خصوصيات معابر موجود، در مورد های موجود معابر اين امكان را فراهم ميمشخصات و محدوديت

 گيری نمود.محدوده پيشنهادی طرح ترافيك تصميم

 پیشنهادی هایتعیین محدوده -3-5-7-3

های يك محدوده تجاری وجود معابر شرياني در اطراف محدوده است. در صورتي که درجه معابر يكي از ويژگي
 هایها و خروجيتر از شرياني باشد، مشكالت متعددی را نظير اختالل و تأخير در ورودیمرزهای محدوده طرح پايين

های مطرح شده در اين های تجاری در تمام گزينهسب برای محدودهمحدوده ايجاد خواهد کرد. در نظر گرفتن مرزهای منا
تند. های پيشنهادی دارای عملكرد شرياني هسدهنده مرز تمام گزينهگزارش رعايت شده است؛ به عبارت ديگر معابر تشكيل

 های پيشنهادی در ادامه مورد ارزيابي قرار گرفته است.خصوصيات هر يك از گزينه
به عنوان محدوده  00-1شكل ( نمايش داده شده در 0و  6، 7، 1وليه از شهر، چهار گزينه )محدوده بر اساس شناخت ا

های محدوده تجاری نمايش شهری اصفهان در قالب مجموعه گزينهونقل بار درونتجاری پيشنهادی در مطالعات جامع حمل
 ارايه داده شده است. 66-1جدول های فوق در داده شده است. نواحي ترافيكي دروني هر يك از گزينه
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 های پیشنهادی برای محدوده تجاریمجموعه گزینه -00-3شکل 

 

 های پیشنهادینواحی ترافیکی موجود در مجموعه گزینه -11-3جدول 

 هانواحي ترافيكي موجود در هر يك از محدوده هامحدوده
مسيرهای 

شمال 
 محدوده

مسيرهای 
شرق 

 محدوده

مسيرهای 
جنوب 
 محدوده

مسيرهای 
غرب 

 محدوده
محدوده 

1 
1 ،7 ،6 ،0 ،4 ،3 ،0 ،9 ،0 ،19 ،11 ،17 ،79 ،70 ،69 ،61 ،67 ،66 ،60 ،

64 
عبدالرزاق و 

... 
هاتف، نشاط 

 و ...
رودخانه 

 رودزاينده
 کاشاني و ...

محدوده 
7 

، 74، 70، 76، 77، 71، 79، 10، 19، 10، 13، 14، 10، 16محدوده يك، 
73 ،70 ،63 ،60 ،69 ،60 ،09 ،01 ،07 ،06 ،00 ،04 ،00 ،09 ،00 

مدرس، 
 سروش و ...

بزرگمهر و 
... 

رودخانه 
 رودزاينده

 خرازی

محدوده 
6 

، 169، 170، 171، 179، 110، 119، 110، 114، 110، 116محدوده دو، 
161 ،167 ،166 ،164 ،163 

مدرس، 
 سروش و ...

بزرگمهر و 
... 

دانشگاه، 
 ارتش و ...

 خرازی

محدوده 
0 

، 09، 90، 99، 90، 93، 06، 07، 01، 09، 30، 41، 49، 03محدوده سه، 
01 ،07 ،06 ،00 ،04 ،03 ،00 ،09 ،00 ،199 ،191 ،197 ،196 ،190 ،

194 ،193 ،190 ،113 ،177 ،170 ،174 ،173 ،170 ،160 ،109 ،104 ،
103 ،100 ،109 ،149 ،141 

پور، رداني
 چمران و ...

آقابابايي، 
 صياد و ...

اقارب پرست، 
 صفه و ...

خرازی، 
 کشاورز و ...

 های پیشنهادیگزینه تعداد واحد کسبی در هر یک از -3-5-7-7

 های تجاری بر واحد مساحتيكي از معيارهای مهم و اساسي در ارزيابي محدوده کنترل شده، وجود تعداد زياد کاربری
از کارفرمای محترم  GISپيشنهادی محدوده مورد مطالعه در قالب فايل  هایآن محدوده است. از اين جهت تمام کاربری

هايي جهت استفاده در اين مطالعه دريافت شد و با توجه به تعريف محدوده تجاری که در بند پيشين به آن اشاره شد، کاربری
مورد « ریکاربری تجا»با عناوين زير در توليد و جذب سفرهای باری مؤثر شناخته شد و از اين پس در اين مطالعه با عنوان 

 هد گرفت:بررسي قرار خوا
 بازار روز -
 تجاری، خدماتي -
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 تجاری ويژه با ارزش تاريخي -

 ونقل و انبارداریحمل -

 صنعتي و کارگاهي غير مزاحم -

 مسكوني، تجاری، خدماتي -

های تجاری کل محدوده مطالعاتي های چهارگانه و همچنين کاربریهای تجاری به تفكيك هرکدام از محدودهکاربری
های مختلف محدوده نشان داده شده است. مساحت و درصد واحدهای کسبي در گزينه 00-1شكل تا  04-1شكل در 

 6محدوده پيشنهادی شماره  شود،گونه که مشاهده مينشان داده شده است. همان 60-1جدول در سال پايه در تجاری 
 دارای بيشترين تراکم کاربری تجاری )واحد کسبي( است.
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 های پیشنهادی()کاربری 3های تجاری محدوده کاربری -05-3شکل 

 
 های پیشنهادی()کاربری 7های تجاری محدوده کاربری -06-3شکل 
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 های پیشنهادی()کاربری 1های تجاری محدوده کاربری -07-3شکل 

 
 پیشنهادی(های )کاربری 0های تجاری محدوده کاربری -09-3شکل 
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 های پیشنهادی(های کل محدوده مطالعاتی )کاربریکاربری -04-3شکل 

 
 

 های پیشنهادیمساحت و درصد واحدهای کسبی در مجموعه گزینه -10-3جدول 
 درصد کاربری تجاری مساحت کاربری تجاری )مترمربع( مساحت )مترمربع( محدوده
 09/14 04/1710039 0301701 1محدوده 
 97/14 09/6600740 71096930 7محدوده 
 10/13 63/4110176 61401469 6محدوده 
 49/17 00/0794779 06301474 0محدوده 

 70/3 61/77940963 633971067 کل محدوده مطالعاتي

 تعداد سفرهای تولید و جذب شده به هر محدوده بر اساس تناژ کاالها بر مساحت محدوده -3-5-7-1

های پيشنهادی مختلف بيشتر باشد، مطلوبيت آن محدوده افزايش خواهد هر چه ميزان کاالهای جابجا شده در محدوده
های پيشنهادی از طريق آمارگيری يافت. در اين خصوص ميزان کاالهای جابجا شده ساليانه بر مساحت هر يك از محدوده

دارای  7شود، محدوده پيشنهادی شماره گونه که مشاهده ميارايه شده است. همان 64-1جدول مقصد انجام شده، در  -مبدأ
 بيشترين ميزان تناژ ساليانه کاالهای جابجا شده بر مساحت را داراست.
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 میزان تناژ سالیانه کاالهای جابجا شده بر مساحت محدوده -15-3جدول 
 درصد تناژ کاالها بر مساحت تناژ ساليانه کاالها مساحت )مترمربع( محدوده
 47/6 90/709670 0301701 1محدوده 
 36/6 091110 71096930 7محدوده 
 60/6 0/1930017 61401469 6محدوده 
 40/7 0/1909403 06301474 0محدوده 

 96/1 3069074 633971067 کل محدوده مطالعاتي

 تعداد سفرهای تولید و جذب شده به هر محدوده بر اساس تناژ کاالها بر مساحت کاربری تجاری -3-5-7-0

های پيشنهادی مختلف بيشتر باشد، مطلوبيت آن محدوده افزايش خواهد هر چه ميزان کاالهای جابجا شده در محدوده
نهادی های پيشهای تجاری هر يك از محدودهيافت. در اين خصوص ميزان کاالهای جابجا شده ساليانه بر مساحت کاربری

شود کل محدوده گونه که مشاهده ميارايه شده است. همان 63-1جدول مقصد انجام شده، در  -از طريق آمارگيری مبدأ
 های تجاری سهم بيشتری را داراست.مطالعاتي در تناژ کاالهای جابجا شده بر مساحت کاربری

 

 های تجاری )مترمربع(میزان تناژ سالیانه کاالهای جابجا شده بر مساحت کاربری -16-3جدول 

 های تجاریدرصد تناژ کاالها بر مساحت کاربری تناژ ساليانه کاالها های تجاریمساحت کاربری محدوده
 14/77 90/709670 04/1710039 1محدوده 
 00/77 091110 09/6600740 7محدوده 
 91/79 0/1930017 63/4110176 6محدوده 
 37/79 0/1909403 00/0794779 0محدوده 

 00/70 3069074 61/77940963 کل محدوده مطالعاتي

 تعداد سفرهای تولید و جذب شده به هر محدوده بر اساس تناژ کاالها بر جمعیت ساکن -3-5-7-5

های پيشنهادی بيشتر باشد، مطلوبيت آن محدوده افزايش خواهد يافت. هر چه ميزان کاالهای جابجا شده در محدوده
های پيشنهادی از طريق آمارگيری در اين خصوص ميزان کاالهای جابجا شده ساليانه بر جمعيت ساکن هر يك از محدوده

در تناژ کاالهای  1شود محدوده گونه که مشاهده ميارايه گرديده است. همان 60-1جدول مقصد انجام شده در  -مبدأ
 جابجا شده بر جمعيت ساکن سهم بيشتری را داراست.

 

 ژ سالیانه کاالهای جابجا شده بر جمعیت ساکن هر محدودهمیزان تنا -17-3جدول 
 نسبت تناژ کاالها بر جمعيت محدوده تناژ ساليانه کاالها جمعيت ساکن محدوده
 36/4 90/709670 00039 1محدوده 
 07/6 091110 790933 7محدوده 
 70/6 0/1930017 670070 6محدوده 
 69/7 0/1909403 976971 0محدوده 

 94/7 3069074 7640039 محدوده مطالعاتيکل 

 انتخاب محدوده تجاری -3-5-7-6

جدول تا  60-1جدول چهار عامل در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت که پس از نرمال کردن مقادير هر جدول )
دارای وزن بيشتری  1شود که محدوده دهي ساده مشاهده ميارايه شده است. با روش وزن 69-1جدول (، نتيجه آن در 1-60

 شود.است و به عنوان محدوده تجاری انتخاب مي
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 های مورد بررسیوزن نرمال شده گزینه -19-3جدول 
 0محدوده  6محدوده  7محدوده  1محدوده  وزن های بررسي شدهگزينه

 0/21 0/27 0/26 73/9 74/9 درصد واحدهای کسبي
 0/20 0/26 0/28 70/9 74/9 ميزان تناژ ساليانه کاالهای جابجا شده بر مساحت محدوده

 0/24 0/24 0/27 73/9 74/9 جاریهای تميزان تناژ ساليانه کاالهای جابجا شده بر مساحت کاربری
 0/15 0/22 0/25 69/9 74/9 ميزان تناژ ساليانه کاالهای جابجا شده بر جمعيت ساکن هر محدوده

 0/20 0/25 0/26 74/4 1 امتياز کل
 

 نهايتاً با توجه به عوامل فوق محدوده زير به عنوان محدوده تجاری انتخاب شد:
 به غرب از خواجو، نشاط و هاتف، هایخيابان به شرق از سيد، مسجد و عبدالرزاق هایخيابان به شمال از ،1 محدوده

را نشان  محدوده تجاری انتخاب شده شهر اصفهان 49-1شكل شده است.  محدود رودخانه به جنوب از و کاشاني خيابان
 دهد.مي

 

 
 محدوده تجاری انتخاب شده شهر اصفهان -54-3شکل 

 

 است. بافت زياد مناطق ساير با مقايسه در آن ترافيك حجم بوده، شهری ترافيك شرياني محور شامل محدوده اين

 و هاخيابان احداث و شهری توسعه و بسط امكان نواحي از بسياری در و بوده قديمي محدوده اين در واقع نواحي اکثر
 .است برهزينه بسيار يا و نبوده ميسر جديد معابر

بازار روز، تجاری، خدماتي، تجاری ويژه با ارزش  هایکاربری انواع و تجاری مراکز عمده فعاليت و استقرار به دليل
 جذب ميزان محدوده اين در ونقل و انبارداری، صنعتي و کارگاهي غير مزاحم، مسكوني، تجاری، خدماتيتاريخي، حمل

 .است زياد زمان واحد در آن سفر

 اریگذاری در محدوده طرح کنترل ترافیک ببررسی و ارزیابی سیستم قیمت -3-5-1

 اثر زير بر سه عامل سفر تقاضای مديريت در استفاده مورد راهبردهای و هاروش گفت توانمي کلي صورت به

 گذارند:مي
 سفر الف: زمان
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 سفر ب: هزينه
 سفر ج: راحتي

 حل برای گذارد،مي اثر سفر هزينه روی بر مناسب که حليراه به عنوان تواندمي گذاریقيمت در اين ميان، سياست

 يك در ونقلحمل تسهيالت گذاریگيرد. قيمت قرار توجه مورد شهرها ترافيكي معضالت و مشكالت ای ازعمده بخش

 تواندمي گذاریقيمت شود. سياست افراد ونقليحمل هایتصميم برخي در تغيير باعث تواندمي شبكه خاص از محدوده

 رفتار تغيير موجب و گذاشته تأثير موردنظر محدوده در نهروزا سفرهای در شهروندان استفاده وسيله مورد انتخاب بر

گيرد.  صورت ونقلحمل شبكه سوخت، ماليات و بر تواندمي گذاریشود. قيمت ونقليحمل از شبكه کنندگاناستفاده
 است: پذيرامكان زير هایگذاری شبكه به روشقيمت

 مشخص ناحيه بر گذاریقيمت -

 تسهيالت بر گذاریقيمت -

 شبكه هایکمان بر گذاریقيمت -

 شبكه از مشخصي هایمحدوده بر گذاریقيمت -

 شبكه در شده پيموده مسافت اساس بر گذاریقيمت -

 ترکيبي گذاریقيمت -

 بر گذاریاست قيمت ممكن شوند. همچنينمي گذاریقيمت شهر يك وسعت تا نواحي ناحيه، بر گذاریقيمت در

 ونقلحمل سيستم امكانات و کليه تسهيالت و همگاني هایدستگاه کرايه پارک سوار، هایدستگاه ها،پارکينگ ها،خيابان

 .شود انجام نيز شهر سطح در

 گذاریها قيمتتونل و هاپل خصوصي، هایآزادراه مانند شبكه تسهيالت برخي تسهيالت، بر گذاریقيمت در

 تراکم کنترل ها،آن گذاری بربا قيمت هستند که شبكه در خاصي موقعيت دارای اغلب تسهيالت از دسته شوند. اينمي

 شوند. البتهمي گذاریقيمت هاشبكه هایکمان بعدی، روش در .گرددمي پذيرامكان شبكه از هایمحدوده در ترافيك

 از و نبوده پذيرامكان شبكه، سطح در نقليه وسايل دقيق شناسايي خودکار هایدستگاه از بدون استفاده روش، اين اجرای

 کمربندی شبكه، از مشخص ایمحدوده پيرامون محدوده، گذاریقيمت در .است نامطلوب نيز کنندگانسوی استفاده

اين  از گذر و محدوده به ورود برای کنندگانکند. استفادهمي قطع را شبكه هایکمان از برخي شود کهمي کشيده فرضي
 محدوده چند يا يك و از که دارد وجود امكان اين روش هستند. در اين شده وضع عوارض پرداخت به موظف کمربند

 .استفاده شود شهر سطح ای( دراليه تودرتو )کمربند يا و مجزا مشترک، کمربندهای با

 شده طي مقدار مسافت بر مبنای عوارض دريافت و هزينه محاسبه شده، طي مسافت مبنای بر گذاریقيمت روش در

 با و الكترونيكيهای GPSسامانه بر  از طريق صرفاً روش اين .شودمي انجام طرح محدوده داخل در خودرو توسط

 گذاریقيمت است. در سازیپياده قابل خودروها های رویگيرنده و راديويي هایبرچسب مانند رديابي ادوات کارگيریبه

 شوند.مي اعمال شبكه بر زمانهم طوربه 41-1شكل ارايه شده در  هایروش از روش چند يا دو ترکيبي
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 گذاریهای قیمتانواع روش -53-3شکل 

 

 وسايل مورد همواره در آن، از بخشي يا شهر سطح در نقليه وسايل تراکم کاهش برای گذاریقيمت سياست اعمال

 ترافيك، تراکم کاهش بر ترافيكي عالوه محدوده به ورود گذاریاست. قيمت بوده مدنظر شده پارک يا حرکت حال در

. است گرفته قرار موردتوجه هاآالينده توليد کنترل و همچنين ديگر هایپروژه اقتصادی و مالي تأمين برای ابزاری عنوان به

جدول است.  مختلف هایقيمت ميزان به شهروندان واکنش نحوه به وابسته گذاریقيمت هایسياست تأثيرگذاری ميزان
 دهد.ان مياند را نشگذاری را اجرا کردهبرخي از شهرهايي که تجربه محدوده قيمت 1-60

 

 اندکرده اجرا را گذاریقیمت تجربه محدوده که شهرهایی از برخی -14-3جدول 
 طرح ترافيك درصد محدوده  )کيلومترمربع( مساحت محدوده طرح ترافيك  )کيلومترمربع( مساحت کل شهر کشور شهر

 16/1 74/0 301 سنگاپور سنگاپور
 6/1 71 1314 انگليس لندن

 16 41 607 سوئد استكهلم

 4/0 7/9 197 ايتاليا ميالن
 4/0 09 060 ايران تهران

 

 سياست کارايي گيرد. بررسي صورت ونقلحمل شبكه و پارکينگ ماليات، سوخت، بر تواندمي گذاریقيمت

 فعلي محدوده گذاری،قيمت طرح اجرای محدودهاست.  حاضر بخش موضوع اصفهان، در ترافيك گذاری محدودهقيمت

 است سفر تقاضای مديريت ترافيك، سازیآرام جهت راهبردها بخش در شده معرفي مرکزی محدوده و و فرد زوج طرح

 .است شده داده نمايش 47-1شكل در  که
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 ( 3145اصفهان،  شهر ونقلحمل جامع مطالعاتمحدوده اجرای طرح ترافیک ) -57-3شکل 

 های زمانی با توجه به نوع و اهمیت کاالتعیین محدودیت -3-5-0

ل ها تا حد ممكن تداخه درنتيجه آنونقل بار، اعمال مقرراتي است کهای زماني برای حملمقصود از تعيين محدوديت
جابجايي بار و مسافر کاهش يابد. جابجايي بار در مقايسه با جابجايي مسافر دارای دو عارضه بر شبكه معابر است، نخست 

اکم ترافيكي نتيجه تر حضور وسايل نقليه باری روی معابر شبكه که همانند وسايل نقليه مسافری موجب اشغال سطح و در
دوم توقف وسايل نقليه باری در حاشيه معابر و تخليه و بارگيری بدون استفاده از باراندازهای خاص که اثری  شود ومي

ها دارد. سناريوهای ارايه شده در بخش قبلي برای اعمال محدوديت ترافيكي برای وسايل نقليه تر از تردد آنحتي جدی
عت اوج ترافيك( بود. بازه زماني اين محدوديت در اين باری همه با فرض اعمال محدوديت در يك ساعت مشخص )سا

تعددی های مکننده برخي کاالها مانند شير و لبنيات معموالً توقفبخش از گزارش تعيين شده است. خودروهای توزيع
جود ندارد. ز وها در بارانداهای متعدد آنکنند، امكان توقفدارند و با توجه به ميزان کااليي که در هر بار توقف تخليه مي

از طرفي حتي در صورت اجرای پيشنهادهای اين مطالعات در خصوص اجرای باراندازها، بازهم در طول يك خيابان يا 
. لذا تعيين ساعات مجار تردد وسايل نقليه باری بر 1متر است 49يك کوچه حداقل فاصله متوالي باراندازها از يكديگر 

 شود. ها در ساعات شلوغ شبكه انجام مياساس اهميت کاال و با هدف کاهش تردد آن
 طور کهد مسافری بر اساس نتايج طرح جامع شهر اصفهان ارايه شده است. همانتوزيع ساعتي ترد 46-1شكل در 

ترافيك مسافری بسيار سنگين است همچنين پس از ساعت  14تا  11صبح و ساعت  0تا  3شود حدفاصل ساعات مشاهده مي
نيز توزيع ساعتي  40-1شكل شب همچنان حجم زياد تردد مسافری در شبكه شهر اصفهان وجود دارد. در  71تا ساعت  14

 تردد ناوگان باری نشان داده شده است.  
 

                                                                                                                                                                      
 های شهری ايران جلد نهم.نامه راهآيين 1
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 3143زنان در شهر اصفهان در سال توزیع زمانی شروع سفر برای مردان و  -51-3شکل 

 

 
 توزیع ساعتی تردد ناوگان باری -50-3شکل 

 

ای به ونقل جادهبندی از ظرفيت، ابعاد و قدرت موتور وسايل نقليه باری توسط سازمان راهداری و حملهمچنين طبقه
توان شدت تصادف و ضريب معادل سواری خودروهای باری را تخمين زد. بر اين يعمل آمده است که با توجه به آن م

هستند. وسايل نقليه باری  7متر دارای ضريب معادل سواری  3تن و طول تا  19اساس خودروهای باری با ظرفيت حداکثر 
سطح زمين )ارتفاع محور  هستند و به دليل داشتن چرخ جفت و ارتفاع زياد از 4/7تر دارای ضريب معادل سواری بزرگ

بندی ها با وسايل نقليه شخصي خسارت مالي و جاني جدی در بر دارد. اين طبقهمتر از سطح زمين يا بيشتر(، تصادفات آن 1/1
 های زماني تردد وسايل نقليه باری مؤثر است.  نيز در تعيين محدوديت

 نقليه باری به صورت زير ارايه شده است.بندی تردد انواع وسايل های ارايه شده زمانبر اساس تحليل
 ( ممنوع است.1تردد تمامي وسايل نقليه باری بين در ساعت اوج صبح در محدوده مرکزی شهر )محدوده  -1
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 مجاز است. 77تا  3، از ساعت 6تن( در داخل محدوده  19تا  4/6تردد وسايل نقليه باری نيمه سنگين )بين  -7

صبح  3شب تا  77متر، فقط در ساعات  9/6تن و يا ارتفاع بارگير بيش از  19وسايل نقليه باری با ظرفيت بيش از  -6
مجاز به تردد در محدوده شهر اصفهان هستند. اين محدوده توسط کمربندی شهر تعيين شده و ورود به آن در 

 ساعات ممنوعيت مستلزم جريمه راننده است. 
صبح در تمامي نقاط شهر  3تا  10و  16تا  0حمل سوخت، ساعات تردد مجاز در بازه  در خصوص وسايل نقليه -0

های نفتي در منطقه اصفهان طي تفاهمي با شهرداری است. همچنين الزم است شرکت ملي پخش و پااليش فراورده
و  د تا با هماهنگيهای تعيين شده( و مسير حمل کاالهای سوختي را از پيش اعالم نمايناصفهان، ساعات )در بازه

 باش باشد.نشاني در مسير مذکور در آمادههمكاری شهرداری، آتش

نامه اجرايي اعمال مديريت، ساماندهي و نظارت بر امور شيوه»در های زماني بيان شده در باال، عالوه بر محدوديت
ونقل بار و کاالی يت حملکه توسط سازمان مدير« شهر اصفهانشهری و حومه کالنونقل بار و کاالی درونحمل
های زماني و مكاني برای انواع خودروهای باری تعريف شده است. در اين شهری اصفهان تدوين شده، محدوديتدرون
های تعريف شده در ابتدای اين بخش نامه چهار رينگ در حريم شهر اصفهان تعريف شده است که مشابه محدودهشيوه

نشان داده شده است. رينگ چهارم، محدوده  44-1شكل نامه در ی تعريف شده در شيوهها(؛ رينگ0و  6، 1است )محدوده 
نامه به صورت زير مشخص شده اين شيوه 69تر و پيراموني شهر است )محدوده مطالعاتي همين پروژه( که در ماده بزرگ
 است:

در شمال از ميدان استقالل، خيابان استقالل به سمت اتوبان معلم، بلوار فرزانگان، اتوبان بعثت؛ در جنوب،  -
آهن، شهدای صفه، شهيد اقارب پرست؛ در شرق، تقاطع اتوبان فرودگاه به شهيد کشوری به سمت پل راه

 آهن( به سمتکشوری؛ در غرب، از محور شهر ابرشيم )اتوبان ذوبآهن و شهيد سمت بلوار رضوان و پل راه
 شهر و به سمت ميدان استقالل.درچه و خميني

 

 
 نامه سازمان بار اصفهانسه رینگ تعریف شده در شیوه -55-3شکل 
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های افزار، تخصيص باری و مسافری بايد در ساعتهای تردد وسايل نقليه باری در نرمسازی محدوديتبه منظور مدل
مختلف انجام شود و نتايج مورد بررسي قرار گيرد. به اين منظور ماتريس احجام مسافری در ساعات مورد نظر از مطالعات 

به شده در روز محاس-وسايل نقليه باری نيز با استفاده از ضرايب زمانونقل شهر اصفهان استخراج شد و ماتريس جامع حمل
 مرحله سوم اين مطالعات، بدست آمد. 

های مكاني و زماني الزم است دو تغيير در شبكه عرضه و تقاضای شهر انجام گيرد. در بخش به منظور اعمال محدوديت
ل نقليه باری ممنوع شده است که اين کار با توجه به امكانات شده برای عبور وسايهای تعيينعرضه، معابر داخلي محدوده

انجام گرفته است. ذکر اين نكته الزم است که با توجه به اين که تخصيص باری انجام  PTV-VISUMافزار موجود در نرم
د دارد. وای است، امكان جداسازی وسايل نقليه باری در فرآيند تخصيص وجشده در اين مطالعات به صورت چندوسيله

های اعمال شده بر هر دسته همچنين در بخش تقاضا نيز ميزان توليد و جذب نواحي داخل محدوده با توجه به محدوديت
 وسايل نقليه تغيير داده شده است که برای هر يك از ساعات روز متفاوت است.

ابي قرار مورد ارزي« وده مرکزی شهرممنوعيت تردد تمامي وسايل نقليه باری در ساعت اوج صبح در محد»ابتدا پيشنهاد 
به اين صورت انجام شد که در ساعت اوج صبح هيچ وسيله  VISUMنگر افزار کالنسازی اين مورد در نرمگيرد. مدلمي

شوند و هيچ يك از وسايل  6و  7توانند وارد رينگ را ندارد )خودروهای باری سبك مي 1نقليه باری حق ورود به محدوده 
توان در و نيمه سنگين حق ورود به محدوده را در طول اين ساعت ندارند(. نمايش تصويری اين عبارت را مي باری سنگين

ه های شبكدهنده وجود حجم خودروی باری در لينكمشاهده کرد و الزم بذکر است که اين شكل تنها نشان 43-1شكل 
 است.

 
 بق پیشنهاد این مطالعهنمایش حضور خودروهای باری در اوج صبح ط -56-3شکل 

 

ابتدا به منظور بررسي تعداد ساعت ممنوعيت تردد در اوج صبح شهر اصفهان دو سناريو مدنظر قرار گرفت. در سناريو 
صبح به عنوان محدوديت زماني اوج صبح برای ورود وسايل نقليه  0تا  0صبح و در سناريو دوم ساعت  0تا  3اول ساعت 

 1در نظر گرفته شد. بر اين مبنا هيچ يك از وسايل نقليه باری اجازه ورود به محدوده شماره  باری به محدوده مرکزی شهر
 تعريف شده را ندارند.
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بررسي در دو سناريو مدنظر، با يكديگر نتايج تخصيص وسايل باری و مسافری در سه ساعت مورد  09-1جدول در 
 7ساعت به  6مقايسه شده است. با توجه به نتايج اين جدول، کاهش تعداد ساعات ممنوعيت در محدوده مرکزی شهر از 

 0تا  3ای در افزايش تأخيرات ندارد؛ دليل اصلي آن حجم پايين وسايل نقليه مسافری در ساعت ساعت، تاثير قابل مالحظه
 0تا  0اعمال محدوديت از ساعت - 7( است. الزم بذکر است در سناريوی شماره 0تا  0به دو ساعت ديگر ) صبح نسبت

جدول دهند و نتايج صبح انجام مي 0تا  3درصد تردد ممنوع شده، سفر خود را بين ساعت  49فرض بر اين است که  -صبح
شود با توجه به اثرات اجتماعي اعمال محدوديت بر اين اساس محاسبه شده است. بر اين مبنا در نهايت پيشنهاد مي 1-09

 ممنوع گردد. 1صبح برای عبور وسايل نقليه باری سبك در محدوده شماره  0تا  0تردد، تنها بازه 
 

 به صورت دو ساعته یا سه ساعته 3مقایسه نتایج ممنوعیت تردد وسایل باری در محدوده شماره  -04-3جدول 

 معيار
 -0تا  3

محدوده 
 ممنوع 1

 -9تا  0
محدوده 

 ممنوع 1

 -0تا  9
محدوده 

 ممنوع 1

 -0تا  3
محدوده 

 باز 1

 -مجموع
ممنوعيت در 

 ساعت  6

 -مجموع
ممنوعيت 

   0-0از 
 درصد تغيير

 %0/10 107099 107093 64106 63490 171109 60000 وسيله ساعت کل شبكه
 %0/36 19943 19919 1901 1944 0131 1997 وسيله ساعت مرکز شهر
 %0/10 0970197 0913094 1906094 1034710 6030900 1993639 وسيله کيلومتر کل شبكه
 %0/37 690190 696937 99199 99400 106600 00934 وسيله کيلومتر مرکز شهر

 %0/02- 60 60 01 01 64 01 سرعت در کل شبكه
 %0/11- 64 64 69 69 79 69 سرعت در مرکز شهر

 %0/10 066033 067006 149000 134141 090607 149749 مصرف سوخت در کل شبكه
 %0/37 66010 66009 0700 0606 10707 0104 مصرف سوخت در مرکز شهر

 %0/11 690037 690110 39700 37041 193061 40064 در کل شبكه COتوليد 
 %0/42 10966 13037 6637 6609 19791 6701 در مرکز شهر COتوليد 
 %0/10 70097 70046 4071 4000 13117 4307 در کل شبكه HCتوليد 
 %0/39 1090 1097 709 707 974 790 در مرکز شهر HCتوليد 
 %0/09 9967 9970 7969 7116 6991 7961 در کل شبكه NOxتوليد 
 %0/35 737 731 06 06 113 07 در مرکز شهر NOxتوليد 

 %0/78 19691 19140 6974 4917 0030 6396 فقط باری -وسيله ساعت کل شبكه
 %20/88 761 101 34 09 119 74 فقط باری -وسيله ساعت مرکز شهر
 %0/68 1963419 1970499 749400 671000 036007 706460 یفقط بار -وسيله کيلومتر کل شبكه
 %27/45 9107 3699 7006 7601 7979 1710 فقط باری -وسيله کيلومتر مرکز شهر

 %0/02- 60 60 01 01 64 01 فقط باری -سرعت در کل شبكه
 %0/11- 64 64 69 69 79 69 فقط باری -سرعت در مرکز شهر

 %0/72 94496 90904 10094 74000 09679 10900 فقط باری -مصرف سوخت در کل شبكه
 %24/35 917 346 734 794 606 193 فقط باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 %0/86 70603 70103 3906 9906 14739 4906 فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 
 %22/54 609 674 119 99 101 04 فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 
 %0/78 7060 7011 304 907 1000 377 فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 
 %23/44 66 70 19 9 14 0 فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 

 %0/58 1799 1791 694 690 413 709 فقط باری -در کل شبكه NOxتوليد 
 %28/35 0 3 6 7 7 1 فقط باری -در مرکز شهر NOxتوليد 
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( در کاهش بار ترافيكي محدوده مرکزی شهر مورد بررسي قرار 0تا  0پس از آن، اثر اجرای طرح ممنوعيت دو ساعته )
ارايه شده است. با ممنوعيت  01-1جدول نگر در سال افق به صورت افزار کالنگرفته است؛ نتايج اجرای اين وضعيت در نرم

شود. برای صبح به بعد( منتقل مي 0ها به ساعت بعد از ممنوعيت )، تقاضای ورود آن1ورود خودروهای سبك به رينگ 
صبح وارد محدوده رينگ  19تا  0صبح، در طول ساعت  0تا  0تقاضای ساعت  %49در نظر گرفتن اين اثر، فرض شد که 

 آورده شده است. 07-1جدول ير نيز در شود. نتيجه اين تغييك مي
با توجه به نتايج اين دو جدول، ممنوعيت تردد خودروهای باری سبك در رينگ اول باعث بهبود وضعيت شبكه )الاقل 

به بعد، تأثير زيادی بر يك ساعت تحليل شده  0ساعت اوج صبح خواهد داشت و انتقال تقاضا به ساعت  در مرکز شهر( در
ها در محدوده رينگ اول و مزاحمت ناشي از تخليه و بارگيری خودروهای باری نخواهد داشت. با توجه به عرض خيابان

 شود.توصيه مي برای آمدوشد ساير وسايل، ممنوعيت خودروهای باری در بازه اوج صبح
 

 مقایسه نتایج با/بدون ممنوعیت تردد خودروهای سبک در رینگ اول در ساعت اوج صبح -03-3جدول 

 واحد معيار
با لحاظ ممنوعيت  

 وانت در اوج صبح 
بدون ممنوعيت 

 وانت در اوج صبح 
 درصد تغيير

 %0/53- 171913 171109 وسيله وسيله ساعت کل شبكه
 %1/33- 0740 0131 وسيله وسيله ساعت مرکز شهر
 %0/24- 6000019 6030900 کيلومتر وسيله کيلومتر کل شبكه
 %0/57- 100770 106600 کيلومتر وسيله کيلومتر مرکز شهر

 %0/09 9/60 0/60 کيلومتر بر ساعت سرعت در کل شبكه
 %0/41 1/79 7/79 ساعتکيلومتر بر  سرعت در مرکز شهر

 %0/38- 019903 090607 ليتر مصرف سوخت در کل شبكه
 %1/03- 10007 10707 ليتر مصرف سوخت در مرکز شهر

 %0/42- 190771 193061 کيلوگرم در کل شبكه COتوليد 
 %0/99- 19690 19791 کيلوگرم در مرکز شهر COتوليد 
 %0/40- 13100 13117 کيلوگرم در کل شبكه HCتوليد 
 %1/01- 960 974 کيلوگرم در مرکز شهر HCتوليد 
 %0/20- 6999 6991 کيلوگرم در کل شبكه NOxتوليد 
 %0/49- 110 113 کيلوگرم در مرکز شهر NOxتوليد 

 %2/80- 0060 0030 وسيله فقط وسايل باری -وسيله ساعت کل شبكه
 %40/42- 109 119 وسيله فقط وسايل باری -وسيله ساعت مرکز شهر
 %1/53- 001199 036007 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر کل شبكه
 %38/41- 0401 7979 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر مرکز شهر

 %0/09 9/60 0/60 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه
 %0/41 1/79 7/79 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر

 %2/01- 01109 09679 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در کل شبكه
 %39/54- 430 606 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 %2/49- 14349 14739 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 
 %37/11- 690 101 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 
 %2/24- 1099 1000 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 
 %38/35- 70 14 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 
 %1/31- 476 413 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 
 %39/12- 9/6 6/7 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد 
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 صبح 34تا  4مقایسه نتایج تردد خودروهای سبک در رینگ اول در بازه  -07-3جدول 

 واحد معيار
صبح  19تا  0ساعت  

بدون ممنوعيت وانت 
 صبح  0تا  0در

صبح با  19تا  0ساعت  
لحاظ ممنوعيت وانت 

 صبح  0تا  0در 
 درصد تغيير

 %0/4 09614 09169 وسيله ساعت کل شبكهوسيله 
 %1/7 7677 7790 وسيله وسيله ساعت مرکز شهر
 %0/2 7019900 7090906 کيلومتر وسيله کيلومتر کل شبكه
 %1/0 03104 04713 کيلومتر وسيله کيلومتر مرکز شهر

 %0/1- 0/60 0/60 کيلومتر بر ساعت سرعت در کل شبكه
 %0/4- 3/63 0/63 اعتس کيلومتر بر سرعت در مرکز شهر

 %0/3 799900 790499 ليتر مصرف سوخت در کل شبكه
 %1/3 9063 9976 ليتر مصرف سوخت در مرکز شهر

 %0/4 99070 99099 کيلوگرم در کل شبكه COتوليد 
 %1/7 0660 0736 کيلوگرم در مرکز شهر COتوليد 
 %0/3 0404 0449 کيلوگرم در کل شبكه HCتوليد 
 %1/5 630 640 کيلوگرم در مرکز شهر HCتوليد 
 %0/2 7444 7441 کيلوگرم در کل شبكه NOxتوليد 
 %0/8 94 90 کيلوگرم در مرکز شهر NOxتوليد 

 %1/6 0790 0903 وسيله فقط وسايل باری -وسيله ساعت کل شبكه
 %33/3 161 09 وسيله فقط وسايل باری -وسيله ساعت مرکز شهر

 %1/1 060660 067499 کيلومتر ریفقط وسايل با -شبكهوسيله کيلومتر کل 
 %31/3 4310 0799 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر مرکز شهر

 %0/1- 09 09 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه
 %0/4- 60 60 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر
 %1/3 64746 60990 ليتر فقط وسايل باری -شبكهمصرف سوخت در کل 

 %32/1 414 609 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر
 %1/8 11944 11309 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 
 %33/1 704 190 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 
 %1/5 1109 1191 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 
 %32/6 71 13 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 
 %0/9 419 494 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 
 %30/9 9/4 9/6 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد 

 

تعريف شده در محدوده مرکزی شهر، الزم است وضعيت ترافيكي و درصد وسايل نقليه سنگين  اما عالوه بر رينگ
ساير معابر نيز مورد بررسي قرار بگيرد تا در صورت لزوم ورود وسايل نقليه باری به اين معابر نيز در ساعاتي از روز ممنوع 

در معابر  نبه ترتيب معابر با سطح سرويس پايين و درصد عبور وسايل نقليه سنگي 49-1شكل و  40-1شكل شود. در 
 اين تصاوير برای تمام روز نمايش داده شده است. 39-1شكل و  40-1شكل برای اوج صبح و در  6محدوده 

در اوج صبح شهر اصفهان، در اکثر معابر مرکزی شهر اصفهان درصد عبور وسايل نقليه باری  49-1شكل با توجه به 
رسد. اما با توجه به درصد مي 74)بزرگراه خرازی و چمران( تا حدود  6درصد است اما در معابر اطراف محدوده  19زير 
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ارائه شده، درصد وسايل سنگين در معابری چون عبدالرزاق، وليعصر، مدرس  39-1شكل ج تخصيص تمام روز که در نتاي
 رسد.درصد هم مي 79ي تا حدود کند و در مقاطعو باهنر نسبت به ساعت اوج افزايش پيدا مي

شكل و  41-1شكل ها نيز مدنظر قرار بگيرد که در اما به منظور اعمال محدوديت بر چنين معابری بايد سطح سرويس آن
های مطرح شده در ساعت اوج صبح و تمام روز دارای سطح نمايش داده شده است. بر اين مبنا اکثر مقاطع خيابان 1-40

نا سه سناريو برای مبتر است. بر اين های عبدالرزاق و وليعصر بحرانيسرويس پايين است؛ البته در اين بين وضعيت خيابان
 بررسي ممنوعيت عبور وسايل نقليه باری از اين معابر مدنظر قرار گرفت:

در سناريو اول، خيابان وليعصر حدفاصل بزرگمهر تا هاتف و خيابان عبدالرزاق حدفاصل هاتف تا کاشاني  -
 نمايش داده شده است.   31-1شكل برای عبور وسايل باری ممنوع گرديد که در 

كل شهای سروش، مدرس و باهنر ممنوع گرديد که در در سناريو دوم، عبوری وسايل نقليه باری در خيابان -
 نمايش داده شده است. 1-37

 در سناريو سوم ترکيب دو سناريو قبل مدنظر قرار گرفت. -

زماني -های مكانيقرار دارد و بر مبنای محدوده 6با توجه به اينكه تمامي معابر عنوان شده در داخل محدوده شماره 
شب امكان ورود وسايل نقليه باری نيمه سنگين و سنگين وجود ندارد،  77ح تا صب 3قبل، از ساعت  تعريف شده در بخش

های عنوان شده بر روی وسايل باری سبك و در ساعات ممنوعيت تردد در محدوده بنابراين تنها الزم است محدوديت
 اعمال و بررسي شود.  1شماره 
نتايج اجرای سناريوهای عنوان شده با يكديگر مقايسه شده است. با توجه به نتايج بدست آمده، اعمال  06-1جدول در 

 يگشای وضعيت ترافيكي نخواهد بود و حتمحدوديت تردد وسايل باری در معابر وليعصر و عبدالرزاق به تنهايي گره
زايش بار ترافيكي توان در افکند که دليل آن را ميپارامترهايي چون وسيله ساعت و وسيله کيلومتر در شبكه افزايش پيدا مي

کند که دليل آن را نتايج تخصيص شبكه بهبود پيدا مي 7معابر مجاور دانست. اما با اعمال محدوديت در معابر سناريو 
که از ترکيب دو سناريو قبل بدست  6باری از اين معابر دانست. در نهايت نتايج سناريو توان در درصد باالی عبور وسايل مي

بدين گونه نيست و اجرای سناريو  7دهد اما نسبت به سناريو آمده، نسبت به حالت بدون اعمال محدوديت، بهبود را نشان مي
افزايش بار ترافيكي ساير معابر  7نسبت به سناريو  6و به تنهايي نتايج بهتری را خواهد داشت. دليل افزايش تأخير در سناري 7

 موجود در اين محدوده است.
ر شود و بهتر است از سايبا توجه به موارد مطرح شده، اعمال محدوديت بر روی اين معابر به طورکلي پيشنهاد نمي

ای سواری و تعيين عوارض ای خودروههايي همچون ممنوعيت پارک حاشيههای بهبود ترافيك استفاده کرد. روشروش
 ورود به خيابان برای خودروهای سواری ممكن است با توجه به شرايط محل، مناسب باشد.
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 صبح سال افق معابر با سطح سرویس پایین در اوج -57-3شکل 

 

 
 درصد وسایل نقلیه سنگین باری در اوج صبح سال افق -59-3شکل 
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 معابر با سطح سرویس پایین در تمام روز سال افق -54-3شکل 

 

 
 سال افق درصد وسایل نقلیه سنگین باری در تمام روز -64-3شکل 
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 محدودیت معبر 3معابر محدود شده در سناریو شماره  -63-3شکل 

 

 
 محدودیت معبر 7معابر محدود شده در سناریو شماره  -67-3شکل 
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 بررسی نتایج سناریوهای اعمال محدودیت ورود وسایل باری به معابر منتخب در اوج صبح -01-3جدول 

 معيار
بدون محدوديت 

 معبر
 1سناريو 

 محدوديت معبر
 7سناريو 

 محدوديت معبر
 6سناريو 

 محدوديت معبر
 179007 179077 171199 171109 وسيله ساعت کل شبكه

 0160 0166 0131 0131 مرکز شهروسيله ساعت 
 6034909 6036019 6034096 6030900 وسيله کيلومتر کل شبكه
 106149 106111 106070 106600 وسيله کيلومتر مرکز شهر

 6040 6040 6040 6040 سرعت در کل شبكه
 7946 7946 7947 7947 سرعت در مرکز شهر

 099090 099999 090010 090607 مصرف سوخت در کل شبكه
 10771 10717 10704 10707 مصرف سوخت در مرکز شهر

 193766 193100 193040 193061 در کل شبكه COتوليد 
 19706 19703 19799 19791 در مرکز شهر COتوليد 
 13900 13906 13114 13117 در کل شبكه HCتوليد 
 976 976 974 974 در مرکز شهر HCتوليد 
 6991 6999 6997 6991 در کل شبكه NOxتوليد 
 113 113 113 113 در مرکز شهر NOxتوليد 

 0004 0000 0003 0030 فقط وسايل باری -وسيله ساعت کل شبكه
 94 110 90 119 فقط وسايل باری -وسيله ساعت مرکز شهر
 034049 030606 030316 036007 ریفقط وسايل با -وسيله کيلومتر کل شبكه

 1004 7907 1000 7979 فقط وسايل باری -شهروسيله کيلومتر مرکز 
 64 64 64 64 فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه
 79 79 79 79 فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر

 09000 09639 09606 09679 فقط وسايل باری -مصرف سوخت در کل شبكه
 707 607 709 606 فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 14696 14707 14794 14739 فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 
 166 101 169 101 فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 
 1041 1009 1000 1000 فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 
 11 14 11 14 فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 
 410 413 410 413 فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 
 143 746 143 746 فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد 

 

 3شب تا  77متر، فقط در ساعات  9/6تن و يا ارتفاع بارگير بيش از  4/6وسايل نقليه باری با ظرفيت بيش از »پيشنهاد 
هاد، نگر مورد بررسي قرار گرفت. طبق اين پيشنافزار کالننيز در نرم« صبح مجاز به تردد در محدوده شهر اصفهان هستند

ها را دارند؛ بدين منظور صبح حق تردد در محدوده داخلي رينگ 3تا  77عت خودروهای باری سنگين و نيمه سنگين از سا
ها وارد محدوده رينگ 76تا  77درصد تقاضای روزانه خودروهای سنگين و نيمه سنگين بخواهند از ساعت  09فرض شد 

تا  77بازه زماني شوند. سطح سرويس شبكه افق با در نظر گرفتن حجم خودروهای سواری و باری در اين حالت و برای 
( عمل Bو  Aطور که از شكل مشخص است، بيشتر شبكه در سطح سرويس مناسب )است. همان 36-1شكل به صورت  76
 کند.مي
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 بدون محدودیت برای تمامی خودروهای باری 71تا  77سطح سرویس شبکه افق در ساعت  -61-3شکل 

 

نامه اجرايي شيوه»ت. در ارايه شده اس 00-1جدول مكاني برای انواع خودروها در  -های زمانيدر نهايت، محدوديت
که توسط « شهر اصفهانشهری و حومه کالنونقل بار و کاالی دروناعمال مديريت، ساماندهي و نظارت بر امور حمل

محدوده مكاني و زماني تردد وسايل نقليه شهری اصفهان تدوين شده است، ونقل بار و کاالی درونسازمان مديريت حمل
ارايه شده است. الزم بذکر است که با توجه به مدلسازی انجام شده در اين مطالعه بر  04-1جدول باربر عمومي به صورت 

ده است. دی ارايه شبنهای بيان شده نيز در همان دستهسنگين و سنگين، محدوديتاساس سه دسته خودروی سبك، نيمه
ها و غيره( در مسلماً عالوه بر محدوديت زماني و مكاني، موارد ديگری همچون فضاهای تاريخي و محدوديت تردد )قوس

 های مربوطه نسبت به جزييات آن اقدام خواهند کرد.اعمال محدوديت اثر خواهند داشت که دستگاه
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 زمانی پیشنهاد شده-محدوده مکانی -00-3جدول 
 روزها و ساعات مجاز يا غيرمجاز تردد محدوده مجاز تردد نوع وسيله نقليه باربر

 تن 4/6تا 
 )وانت يا باری سبك(

 محدوده اول )رينگ اول(
تردد تمامي وسايل نقليه باری بين ساعت 

 صبح ممنوع است. 0تا  0

 ساير نواحي
روزهای هفته و تمام تردد در تمام 

 روز مجاز است.ساعات شبانه

 تن 19تا  4/6بيش از 
 )خاور و کاميونت يا باری نيمه سنگين(

در تمام روزهای  77تا  3تردد از ساعت  محدوده اول )رينگ اول(
 نامه(محدوده سوم مطالعه )رينگ دوم شيوه کاری هفته غيرمجاز است.

 ساير نواحي
و روزهای هفته  تردد در تمام ساعات

 مجاز است.

 بيش از ده تن
 )کاميون و ساير يا باری سنگين(

 محدوده اول )رينگ اول(
در تمام روزهای  77تا  3تردد از ساعت 

 کاری هفته غيرمجاز است.
 نامه(محدوده سوم مطالعه )رينگ دوم شيوه

 نامه(محدوده چهارم مطالعه )رينگ سوم شيوه

 ساير نواحي
تمام ساعات و روزهای هفته  تردد در

 مجاز است.
 نامه( وارد شوند.تن بايد پس از کسب مجوز از سازمان مربوطه، به داخل محدوده چهارم مطالعه )رينگ سوم شيوه 3ورود خودروهای باالی : 3تبصره 
صبح ممكن  3تا  77مجوز از سازمان مربوطه و در ساعت نامه( با اخذ مطالعه )رينگ سوم شيوه 0ورود خودروهای باالی ده تن به داخل محدوده : 7تبصره 

 است.
 های باری تعيين شده توسط سازمان بار و از مسيرهای تعيين شده ممكن است.تن فقط تا پايانه 13ورود تريلرها يا خودروهای سنگين باالی : 1تبصره 

 

 نامهکانی و زمانی تردد وسایل نقلیه باربر ساماندهی شده توسط سازمان بار اصفهان در شیوهمحدوده م -05-3جدول 
 روزها و ساعات مجاز يا غيرمجاز تردد محدوده مجاز تردد نوع وسيله نقليه باربر

 هاتمامي رينگ تن 4/6تا 
 روزتردد در تمام روزهای هفته و تمام ساعات شبانه

 مجاز است.

 تن 3 تا 4/6بيش از 

رينگ چهارم به داخل محدوده تا 
 های مرزی رينگ سومخيابان

 تردد در تمام ساعات و روزهای هفته مجاز است

 هایرينگ سوم به داخل محدوده تا خيابان
 مرزی رينگ دوم

در تمام روزهای  77تا  19و از  10تا  0تردد از ساعت 
 کاری هفته غيرمجاز است.

روز تمام ساعات شبانهتردد در روزهای تعطيل در 
 مجاز است.

های رينگ دوم به داخل محدوده تا خيابان
 مرزی رينگ اول

در تمام روزهای کاری هفته  77تا  0تردد از ساعت 
 غيرمجاز است.

روز تردد در روزهای تعطيل در تمام ساعات شبانه
 مجاز است.

رينگ اول ترافيكي به داخل محدوده تا 
 مرکز شهر

 تن 19تن تا  3بيش از 

رينگ چهارم به داخل محدوده تا 
 0تا  77تردد در تمام روزهای هفته فقط از ساعت  های مرزی رينگ سومخيابان

 هایرينگ سوم به داخل محدوده تا خيابان مجاز است.
 مرزی رينگ دوم

های رينگ دوم به داخل محدوده تا خيابان
در تمام ساعات  تردد در تمام روزهای هفته و مرزی رينگ اول

رينگ اول ترافيكي به داخل محدوده تا  روز غيرمجاز است.شبانه
 مرکز شهر

بيش از ده تن شامل انواع کاميون، 
 کشنده، تريلر و ...

 هاتمامي رينگ
تردد در تمام روزهای هفته و در تمام ساعات 

 روز غيرمجاز است.شبانه
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 کاالارایه مسیرهای مجاز تردد خودروهای حمل  -3-5-5

در ابتدای اين بند، محدوده مرکزی شهر و نحوه دسترسي انواع وسايل نقليه باری از نظر زماني و مكاني به محدوده شهر 
خود مسيرهای مجاز ها، ساعات و خودروهای مجاز تعريف شوند، خودبهاصفهان تعريف شد. بديهي است وقتي محدوده

 هایز محدوده برای حرکت خودروهای باری مجاز است و ممنوعيتتردد پوشش داده شده است. شايان ذکر است که مر
 مطرح شده تنها متوجه داخل محدوده است.

 در ادامه بخش قبل، سه گزينه مورد بررسي قرار گرفت:
در سناريو اول، خيابان وليعصر حدفاصل بزرگمهر تا هاتف و خيابان عبدالرزاق حدفاصل هاتف تا کاشاني  -

 ممنوع گرديد.برای عبور وسايل باری 
 های سروش، مدرس و باهنر ممنوع گرديد.در سناريو دوم، عبوری وسايل نقليه باری در خيابان -
 در سناريو سوم ترکيب دو سناريو قبل مدنظر قرار گرفت. -

با توجه به نتايج بدست آمده از اجرای سناريوهای عنوان شده، اعمال محدوديت تردد وسايل باری در معابر وليعصر و 
گشای وضعيت ترافيكي نخواهد بود و حتي پارامترهايي چون وسيله ساعت و وسيله کيلومتر در الرزاق به تنهايي گرهعبد

توان در افزايش بار ترافيكي معابر مجاور دانست. اما با اعمال محدوديت در کند که دليل آن را ميشبكه افزايش پيدا مي
ن توان در درصد باالی عبور وسايل باری از ايکند که دليل آن را ميمي نتايج تخصيص شبكه بهبود پيدا 7معابر سناريو 

که از ترکيب دو سناريو قبل بدست آمده، نسبت به حالت بدون اعمال محدوديت،  6معابر دانست. در نهايت نتايج سناريو 
ي نتايج بهتری را خواهد داشت. به تنهاي 7بدين گونه نيست و اجرای سناريو  7دهد اما نسبت به سناريو بهبود را نشان مي

 افزايش بار ترافيكي ساير معابر موجود در اين محدوده است. 7نسبت به سناريو  6دليل افزايش تأخير در سناريو 
ر شود و بهتر است از سايبا توجه به موارد مطرح شده، اعمال محدوديت بر روی اين معابر به طورکلي پيشنهاد نمي

ای خودروهای سواری و تعيين عوارض هايي همچون ممنوعيت پارک حاشيهاستفاده کرد. روشهای بهبود ترافيك روش
 ورود به خيابان برای خودروهای سواری ممكن است با توجه به شرايط محل، مناسب باشد.

 بندی جهت زمان تردد کاالها و ارایه زمان پیشنهادی جهت تردد مجازاولویت -3-5-6

ديهي است پردازد. بنقليه باری در حقيقت به اهميت توزيع مواد غذايي و سوختي ميدهي به تردد وسايل مبحث اولويت
شب  تواند از شب قبل يا حتيشود اولويت زماني خاصي ندارد و ميعمده بار و کااليي که در يك شبكه شهری توزيع مي

های استموالً وجود نداشته و تابع سيبعد توزيع شود. در خصوص بار و کاال، مبدأ و مقصد ثابت است و امكان تغيير آن، مع
ها است. اما ساعت حمل بار، بجز در مورد مواد غذايي و سوخت اهميت ندارد و کالن مديريت اراضي شهری و کاربری

تأمين و  79:99توان ترتيبي داد تا کاالی موردنياز هر روز، در ساعات غير اوج ترافيك روز قبل مثالً در ساعات پس از مي
يست گونه نبار اينمصرف ارسال و توزيع شود. در خصوص مواد غذايي، بخصوص مواد فاسدشدني و ميوه و ترهبه محل 

 ها جلوگيری به عمل آيد.موقع توزيع شود تا هم نياز شهروندان برآورده شود و هم از فساد آنو اين نوع از کاال بايد به
 عه وسايل نقليه، نياز به مقادير مختلفي سوخت دارند کههای مختلف بسته به مراجدر خصوص توزيع سوخت، جايگاه

ه شود تردد وسايل نقليروز الزم باشد. لذا فرض ميممكن است ارسال سوخت به محل جايگاه در ساعات مختلف شبانه
ار بباری حامل مواد غذايي و سوخت در تمام ساعات طبق برنامه فعلي برقرار است و در ساعت اوج از تردد ساير انواع 

مورد بررسي قرار گرفته است.  VISUMافزار جلوگيری به عمل خواهد آمد. اين موضوع به صورت يك سناريو در نرم
ازاين نيز بيان شد، در اين گزارش سعي شده است پيوستگي مطالب حفظ شود، لذا با توجه به اينكه طور که پيشالبته همان

( همين گزارش ارايه شده است، به منظور فراهم آوردن 100)صفحه  19-1 سه سناريو ديگر برای مديريت تردد بار در بخش
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و نتايج  معرفي 19دهي تردد انواع بار و کاال بار ديگر در بخش زمان همه اين سناريوها، سناريو اولويتامكان مقايسه هم
 ارايه خواهد شد. VISUMنگر افزار کالناجرای آن در نرم

شهری ونقل بار درونارایه طرح کلی، چهارچوب سازمانی و نیازهای عملیاتی و اجرای سازمان حمل-3-6
 شهر اصفهانکالن

 های سازمانیارایه چهارچوب -3-6-3

اليت ترين مأموريتي است که محورهای فعاصليترين و ونقل بار و کاال مهمطورکلي ساماندهي و بهبود وضعيت حملبه
بايست بر مبنای آن شكل گيرد و هدف اصلي آن ايجاد سازماني کارآمد برای تحقق امر جابجايي ونقل بار ميمديريت حمل

 ست.محيطي اهای هوشمند و رعايت استانداردهای زيستکارگيری سامانهايمن، مناسب و سريع بار و کاال در شهر با به
ن سازمان مطابق قوانين مصوب کشور نيز به عنوان زيرمجموعه شهرداری، دارای شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اي

ی هايي جهت اداره سازمان و کارکردهانامهبايست تشكيل شود. همچنين اساسنامه و آييناداری در کليه شهرهای بزرگ مي
ی اسالمي شهر قرار گيرد. اين فرآيند در شهر اصفهان در سال بايست تدوين و مورد تصويب شورااجرايي و عملياتي مي

شهری و حومه شهرداری ونقل بار و کاالی درونمحقق گرديده و لذا تشكيالتي تحت عنوان سازمان مديريت حمل 1606
 اصفهان در حال فعاليت است.

ه ای کگونه در شهر است بهونقل بار و کاالبنابراين مأموريت چنين سازماني، ساماندهي و بهبود وضعيت حمل
های امانهکارگيری سهايي کارآمد برای تحقق امر جابجايي ايمن، مناسب و سريع بار و کاال در شهر اصفهان با بهفعاليت

 ريزی جهت تقويت و توسعه کميمحيطي به انجام رساند. اين امور از طريق برنامههوشمند و رعايت استانداردهای زيست
های ها و باراندازهای موردنياز و استفاده از امكانات بخش، اعمال نظارت صحيح، توسعه و ايجاد پايانهو کيفي ناوگان

خش شود که جزئيات آن در بمختلف ازجمله بخش خصوصي و تعاوني در امر جابجايي مديريت شده کاال و بار، محقق مي
 گردد.نيازهای اجرايي و عملياتي تشريح مين تعيي

 ای سازمانمالی و سرمایههای چهارچوب -3-6-3-3

بايست از دو بخش نقدی و غيرنقدی تشكيل شود. بخش نقدی به صورت مبلغي است که از های سازمان ميسرمايه
گيرد. سازمان الزم است دارای يك حساب بانكي متمرکز باشد تا محل اعتبارات شهرداری در اختيار سازمان قرار مي

های غيرنقدی سازمان دربردارنده اموال منقول و برداری نمايد. اما سرمايهاری و بهرههای نقدی خود را در آن نگهدسرمايه
آالت، زمين، ساختمان و تأسيسات و ديگر موارد از اين دست است که از طرف شهرداری با رعايت غيرمنقول اعم از ماشين

حقيقت کل اين نوع سرمايه سازمان متعلق به  های مالي شهرداری در اختيار سازمان قرار گرفته است. درنامهمقررات آيين
انتقال به غير نيست ليكن الزم است انتقال و واگذاری اموال سازمان منطبق با ضوابط از پيش شهرداری اصفهان بوده و قابل
 نامه مالي شهرداری باشد.تعيين شده و يا بر اساس آيين

در محافل مختلف مورد دفاع و حفاظت قرار گيرد و در های سازمان ضروری است از طرف نمايندگاني کليه سرمايه
ها نمايندگان حافظ منافع تشكيالت باشند. اعضای هيئت مديره، مديرعامل و يا نمايندگان ريزی در مورد آنصورت برنامه

 توانند به اين منظور معرفي گردند.شورای سازمان مي

 درآمدهای سازمان -3-6-3-3-3

ها و از پيش تعيين شده و از طريق منابع مختلف انجام گيرد ازجمله اين قالبهای بايست در قالبدرآمد سازمان مي
ه، پروانه ونقل، پروانه فعاليت وسايل نقليهای اشتغال به حملمنابع، اخذ هزينه خدمات صدور، تمديد، تعويض و تغيير پروانه

نقل کاال وخودروهای باربر شخصي به حملونقل کاال و بار شهری و حومه، حق امتياز تبديل های حملبرداری شرکتبهره
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وانتقال ها، امتياز مربوط به جابجايي و نقلبرداری شرکتو بار با پالک عمومي در شهر و حومه، حق امتياز صدور پروانه بهره
ها است. های خدمات ماهيانه از رانندگان و شرکتمالكيت وسايط نقليه باربر شهری و حومه، آبونمان ماهيانه و ساير هزينه

تواند مدنظر قرار گيرد که در ذيل عالوه بر اين موارد خدمات و راهبردهای ديگری در جهت تأمين منابع مالي سازمان مي
 ها اشاره شده است:به آن

 ای، کارشناسي و فنيارايه خدمات مشاوره -
 اخذ عوارض صدور بارنامه حسب ضوابط و مقررات مربوطه -
ها و باراندازهای خصوصي و اجاره ماهيانه های بار و کاال، توقفگاهبرداری از پايانهبهرهدرآمد ناشي از ايجاد و  -

 هاتوقفگاه
 برداران وها و اجاره کلي يا جزئي به بهرهبرداری از باراندازهای عمومي و پايانهدرآمد ناشي از ايجاد و بهره -

 رکينگنيز دريافت هرگونه حق ارايه خدمات و يا اخذ حق ورودی و پا
اخذ خسارات ناشي از تردد خودروهای بار ويژه ترافيكي در سطح شهرها و حومه و خودروهايي که دارای  -

 باشنداضافه بار و ارتفاع مي
 های مردميدريافت هرگونه کمك دولت، شهرداری و کمك -
 انتشار اوراق مشارکت -
 وطهها و مؤسسات اعتباری مجاز با رعايت مقررات مربدريافت وام از بانك -
 ها وهای بار و ايستگاههای خدماتي و بهداشتي و مواد غذائي و ... واقع در پايانهدرآمد ناشي از اجاره غرفه -

 ها و باراندازها و...توقفگاه
قل ونهای حملواگذاری و اجاره سطح اشغال مورد استفاده به شرکتهای قابلبهای غرفهدرآمد ناشي از اجاره -

 های بارحومه در پايانهکاال و بار شهری و 
ونقل کاال و بار شهری های حملدرآمد ناشي از سهم درآمدهای حاصله از ذخيره ساالنه اتحاديه سازمان -

 کشور.
 ها و مؤسسات اعتباری مجاز و ساير اشخاص حقيقي و حقوقيمشارکت با بانك -
هايي که وسيله نقليه باربر تهای استان در فعاليونقل و پايانهعوارض ناشي از مشارکت با سازمان حمل -

 نمايد.شهری، در شهر و حومه تردد ميبرون

 های مختلف شهردرآمد ناشي از مجوز تردد وسايل نقليه باری به محدوده -

 مدیریت امور مالی سازمان -3-6-3-3-7

نامه زسازمان مشابه هر نهاد، شرکت و يا ارگاني الزم است يك سال مالي برای خود تعريف نموده تا در پايان آن ترا
های مالي و ريزی و اصالح احتمالي سياستساليانه و حساب سود و زيان بودجه سازمان را تهيه نمايد. اين موضوع به برنامه

نمايد. شورای سازمان بايد رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و توجهي ميشفافيت سازماني کمك قابل
و  کند. برنامه کاردر مدت زماني مشخص بر عهده گرفته و نتايج را اعالم ميهای مالي را تفريغ بودجه و ساير صورت

بودجه سال آتي سازمان نيز بايد در دوره مشخصي قبل از پايان هر سال مالي برای بررسي و تصويب هيئت مديره توسط 
 عهده گيرد. مديرعامل ارايه شود و شورای سازمان رسيدگي به آن را جهت تصويب در شورای اسالمي شهر بر

اشت ای باشد. اين بردشدهها بايد دارای مراتب و روند از پيش تعيينبرداری از حساب سازمان همانند ديگر ارگانبهره
از طريق صدور چك و با امضاء ثابت مديرعامل سازمان و رئيس هيئت مديره و يا معاون اداری مالي سازمان بهتر است 

 انجام گيرد.
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 های اداریها و روالرچوبساختار سازمانی، چها -3-6-3-7

عيين بايست فعاليت داشته باشند تدر تعريف ساختار سازماني الزم است ابتدا اجزايي که در تحقق اهداف سازمان مي
ده ها نهاده ششوند. در حقيقت هدف از ارايه اين بخش تعيين اجزای اصلي سازمان است که شاکله سازمان بر مبنای آن

شود. اين چهار جز شامل شورای سازمان، صلي سازمان متشكل از چهار جز اصلي پيشنهاد ميطورکلي اجزای ااست. به
 هيئت مديره، مديرعامل و بازرس است.

بايست متشكل از افراد متخصص، تأثيرگذار و ذی منصب در امور اداره شهر باشد تا توان دفاع از شورای سازمان مي
ی، تواند شهردار شهر، نماينده استانداردارا باشد. اعضای پيشنهادی اين شورا ميمنافع سازماني مجموعه را در محافل مختلف 

ونقل و ترافيك، نماينده پليس راهور، کارشناسان خبره، نماينده شورای اسالمي شهر و ... باشد و از اين جمع معاونت حمل
و اصالحات  ای تعيين گردد تا تغييراتورهيك فرد به عنوان رئيس شورا تعيين گردد. همچنين اعضای شورا بايد به صورت د

های زماني مشخصي نيز برای تشكيل جلسات اين شورا های زماني مناسب انجام گيرد. دورهدر ترکيب شورا در دوره
 بايست در نظر گرفته شود.مي

البدل نيز لياعضای هيئت مديره نيز الزم است از ميان متخصصين و صاحبان سمت در سازمان تعيين گردد و اعضای ع
برای اين هيئت تعيين گردد. تشكيل جلسات اين هيئت نيز بهتر است مطابق با روال از پيش تعيين شده و به طور منظم انجام 

گيری، اظهارنظرها، حضور افراد و رسميت جلسات، حدود گيرد. جزئيات تشكيل جلسات، بحث پيرامون موضوعات، رأی
 ای به صورت اساسنامه تعيين شود.ست الزم است در يك سند از پيش تنظيم شدهها و ديگر موارد از اين دمسئوليت

انتخاب مديرعامل سازمان بهتر است از افراد ذيصالح با داشتن مدرک تحصيلي مرتبط و دارای تجربه کافي در حوزه 
ت در سمت نيز بهتر اسها و ديگر موضوعات مرتبط با اين ونقل بار و کاال باشد و وظايف حدود مسئوليتمديريت حمل

 اساسنامه تدويني برای سازمان تعريف گردد.
آخرين جز مهم اشاره شده در تشكيل سازمان بازرس است که شخص حقيقي است که ترجيحاً با يكي از مؤسسات 

 بايست در ارتباط باشد. حسابرسي رسمي مي

 پیشنهاد محدوده وظایف شورا -3-6-3-7-3

 شورا به شرح زير است: مجموعه و حدود وظايف قابل پيشنهاد برای
 های هيئت مديره، مديرعامل و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آنبررسي گزارش -
 هابررسي ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و بدهي -
 مدت سازمانهای بلندمدت و ميانتعيين و تدوين اهداف برنامه -
 بررسي و تصويب بودجه ساالنه -
 هاها، نرخ خدمات پيشنهادی و اصالح و تغيير آنها، دستورالعملنامهآيينبررسي و تصويب  -
 نامه مالي و معامالتي سازمانبررسي و تصويب آيين -
 اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا کاهش سرمايه سازمان -
 ها و مؤسسات مالي و اعتباریگذاری با اشخاص حقيقي يا حقوقي، بانكبررسي مشارکت و سرمايه -
 بر عملكرد هيئت مديره نظارت -

 پیشنهاد محدوده وظایف هیئت مدیره -3-6-3-7-7

 مجموعه و حدود وظايف قابل پيشنهاد برای هيئت مديره به شرح زير است:
 ريزی، پيگيری و نظارت بر اجرای تصميمات و مصوبات شورابرنامه -
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 ه شورابررسي بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه پيشنهادی مديرعامل برای ارايه ب -
های مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل و پيشنهاد بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارش -

 آن به شورا
پيشنهاد تشكيالت اداری سازمان و واحدهای تابعه آن متناسب با نياز و حجم کار و درآمد و برنامه ساالنه  -

 سازمان
 هاای آنرسيدگي و تصويب معامالت نظارت بر اجر -
پيشنهاد اخذ تسهيالت با تعيين نحوه هزينه و بازپرداخت آن و همچنين پيشنهاد مشارکت سازمان با اشخاص  -

 ها و مؤسسات اعتباریحقيقي و حقوقي ، بانك
 نظارت در حفظ و نگهداری دارايي و سرمايه و اموال سازمان و همچنين نظارت در حسن اداره امور سازمان -
 وظايف مديرعاملنظارت بر اجرای  -
 مدت و درازمدت های ميانمشي و برنامه ساالنه و برنامهپيشنهاد خط -

 پیشنهاد محدوده وظایف مدیرعامل -3-6-3-7-1

 مجموعه و حدود وظايف قابل پيشنهاد برای هيئت مديره به شرح زير است:
سن اجرای اجرای مصوبات شورا و هيئت مديره، اداره امور سازمان و اعمال مديريت صحيح و نظارت بر ح -

 انجام وظايف واحدهای تابعه سازمان
داخلي  هاینامهنامه مالي و معامالتي و ساير آئينهای جامع و نيز طرح تشكيالتي، آيينهمكاری در تهيه طرح -

سي ها به هيئت مديره برای بررها و ضوابط موردنياز سازمان يا پيشنهاد اصالح و تغييرات در آنو دستورالعمل
 مو اتخاذ تصمي

 تهيه و تنظيم بودجه، اصالح، متمم بودجه و تفريغ بودجه ساالنه برای تحويل به هيئت مديره -
 انجام کليه معامالت و انعقاد قراردادها -
 ها و واحدهای مختلف سازمانتقسيم کار بين کارکنان و ايجاد هماهنگي بين بخش -
 مراجع قضايي و انتظامينمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي و خصوصي و  -

 پیشنهاد وظایف و اختیارات بازرس -3-6-3-7-0

 مجموعه و حدود وظايف قابل پيشنهاد برای هيئت مديره به شرح زير است:
 ها و بودجه مصوب سازماننامهها و اقدامات سازمان با قوانين و مقررات، آييننظارت بر تطبيق فعاليت -
های سود و زيان، ترازنامه و تفريغ بودجه و ساير گزارشرسيدگي و اظهارنظر درباره صورت دارايي، حساب  -

 سازمان
تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ، ثبت و امضاء شود. شورا و هيئت مديره  -

 تواند بازرس را دعوت نموده تا برای بررسي مسائل با آنان تشريك مساعي نمايد.سازمان در مواقع لزوم مي
های اجرايي در مديريت مالي و حسابداری و راهنمايي سازمان در امور مالي و رعايت اصول و رويههدايت  -

 برداری از اختيارات و امكاناتمنظور حداکثر بهرهبه
ها و اسناد مالي و اوراق و دفاتر سازمان و تطبيق عمليات مالي سازمان با قوانين، رسيدگي به کليه اسناد و هزينه -

 هانامهآيين

 



 فاز چهارم -و نقل بار دورن شهری اصفهان مطالعات جامع حمل 330

 

 

 های مدیریتی و کارکردی سازمانچهارچوب برنامه -3-6-3-1

زنند و محتويات اين بخش درواقع در های کارکردی و فعاليت سازمان را رقم ميهای قابل پيگيری چهارچوببرنامه
های مديريتي پيشنهادی برای سازمان اندازهای سازمان بايد باشد. در اين راستا چهارچوب برنامهراستای اهداف و چشم

 شود:امل موارد زير ارايه ميش
 ونقل بارهای حملشناسايي و ساماندهي کليه شاغلين و ناوگان و شرکت -
 ونقل بارهای کارآمد در حوزه حملهای تخصصي، با مديريتفراهم نمودن زمينه ايجاد شرکت -
 ونقل بار به جهت کمي و کيفيارتقای خدمات حمل -
 شهریهای بار درونها، باراندازها و توقفگاهايجاد پايانه -
 های زماني ناوگان بارتعيين مسيرهای مجاز و محدوديت -
 ونقل بارصدور انواع مجوزهای تردد وسايل حمل -
 ونقل بار برای بهبود خدماتآوری و تكنولوژی در بخش حملاستفاده از فن -
 ونقل باربرقراری ضوابط و مقررات ايمني حمل -
 شهریونقل بار درونفعاالن و شاغلين حملنظارت و رسيدگي به تخلفات احتمالي  -
 ونقل بارهويت بخشي به شاغلين و فعالين بخش حمل -
 ونقل بارپيگيری ارتقای خدمات فرهنگي، اجتماعي و رفاهي به شاغلين بخش حمل -
شهری تبريز و تهيه برنامه مكانيزه ونقل کاال و بار درونسايت اختصاصي مديريت حملاندازی وبراه -

 برداری، فعاليت و اشتغالهای بهرهو ثبت و صدور پروانهدرخواست 
 های مجاز باربری و امداد خودرو و ...تهيه برنامه موبايل مديريت بار و معرفي شرکت -
 اندازی و تجهيز واحد بازرسي و نظارتراه -

 هاسایر چهارچوب -3-6-3-0

ها اشاره شد، موضوعات ديگری به آنهای پيشين های مالي و اداری و وظايف سازماني که در بخشدر کنار چهارچوب
های سازمان به مرور مورد بررسي و تصويب ارکان مجموعه قرار گيرد. نيز وجود دارد که الزم است با توجه به ريز فعاليت

مان توانند در معامالتي که با سازدر اين راستا بر اساس قوانين مصوب کشور اعضای شورای، هيئت مديره و مديرعامل نمي
طور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم شوند. قوانين شهرداری، قانون تجارت و ساير گيرد بهبه حساب سازمان صورت مي و يا

های عملياتي و اجرايي هستند که در تهيه و های خوبي برای تعيين چهارچوبقوانين و مقررات معمول در کشور مالک
 برداری کرد. ها بهرهتوان از آنهای اجرايي مينامهتدوين اساسنامه سازمان و نيز آيين

 ها و واحدهای تابع سازمانپیشنهاد بخش -3-6-3-5

های ها و اهداف، سازمان الزم است مبتني بر يك قالب ارتباطي ميان بخشجهت تحقق کارکردها و پيشبرد فعاليت
از برای های موردنيسازماني حرکت کند. از اين رو بخشمختلف خود و تعاريف از پيش تعيين شده برای ارتباطات درون

 گردد.فعاليت در سازمان در اين بخش معرفي مي
کارگيری کارشناسان آشنا به موضوعات حمل بار و مباحث هايي است سازمان با بهامور فني و اجرايي يكي از بخش

ش، طالعات و پژوهونقل، فناوری اطالعات، مريزی حملتواند در حوزه برنامهبرد. اين بخش ميفني مرتبط از آن بهره مي
الي، های مآموزش، مباحث آماری و بودجه و ديگر مباحث مرتبط فعاليت نمايد. امور مالي و اداری متشكل از زيرمجموعه

های مطرح شده در بندهای پيشين بخش رياست سازمان متشكل از کند. با توجه به چهارچوباداری و رفاه فعاليت مي
 گيرد.روابط عمومي و بازرسي کنترل امور سازمان را بر عهده مي واحدهايي چون مسئول دفتر، حراست،
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ديگر بخش فعال در سازمان امور اجرايي و عملياتي است که با فعاليت مستقيم واحدهای نظارت، صدور پروانه، 
اند توگيرد. بخش حقوقي سازمان نيز ميونقل و بازرسين گشت کنترل وظايف خود را پي ميهای هوشمند حملسامانه

وانند با تهای هم مقياس با سازمان مورد بحث ميآمده در سازمان را پيگيری و رسيدگي نمايد. ارگانمباحث حقوقي پيش
ريزی و مديريت منابع انساني، مباحث مربوط به استفاده از عوامل و افراد را در جهت های بخشي تحت عنوان برنامهفعاليت

 ل نمايند.بهينه نمودن کارکردهای سازمان دنبا

 تعیین نیازهای اجرایی -3-6-7

های اداری الزم است تا نيازهای عملياتي و اجرايي جهت پيشبرد اهداف سازمان و تحقق پس از تعيين چهارچوب
هي در موفقيت توجمدت تا بلندمدت تعيين گردد. در حقيقت اقدام و تداوم جهت رفع اين نيازها تأثير قابلراهبردهای کوتاه

ونقل بار و کاالی شهر در جهت ارايه خدماتي ها دارد و ساختار سازماني مديريت حملو يا تسريع در آن کارکردهای سيستم
بندی نيازهای ها را پيگيری نمايد. در ارايه گزارش اين بند با انجام دستههای اجرائي الزم آننامهمطابق تكاليف قانوني و آيين

 شود.يح شده است که در ادامه به آن پرداخته ميمذکور، محورهای موضوعي نيازها تبيين و تشر
ربط داشته باشد، سازمان الزم الزم به ذکر است چنانچه اجرای هر يك از موارد زير نياز به اخذ مجوز از مراجع ذی

ها و اصالح و تصحيح است اخذ مجوزهای مربوطه را پيگيری نمايد و همچنين اجرای قوانين و مقررات و دستورالعمل
 ها را مدنظر قرار دهد.الي آناحتم

 گردآوری آمار و داده -3-6-7-3

ايي ترين نيازهای اجرها و عملكردهای مرتبط با حمل بار در هر ارگاني از اولين و مهمتشكيل پايگاه داده از فعاليت
بره اين خريزی، مطالعه و پيشرفت در تحقق اهداف تعيين شده است. اين امر نيازمند استفاده از کارشناسان جهت برنامه

های ها و ارايه گزارشآوری، پايش، پردازش و تحليل دادهحوزه و در نظر گرفتن بخشي دائمي در سازمان جهت جمع
يد ها نيز بسيار مفتواند در انجام مطالعات و تهيه طرحعملكردی به حوزه مديريت است. اطالعات اين بخش همچنين مي

 ها است.ا آنربط و تعامل دائمي بهای ذیش نيازمند ايجاد ارتباط با ديگر ارگانباشد. البته موفقيت و کارکرد مؤثر اين بخ

 اندازهاتعیین اهداف و چشم -3-6-7-7

نيل  های خودهای مختلف آن در کليه فعاليتاندازهايي را تعيين نمايد تا بخشهر سازمان الزم است تا اهداف و چشم
تفرق ناخواسته و کارکردهای دارای تناقض پرهيز نمايند. اين اهداف در  های خود قرار دهند و ازها را سرلوحه برنامهبه آن

قل ونمدت و بلندمدت و در راستای مديريت، توسعه، اصالح، نظارت و ساماندهي حملمدت، ميانهای کوتاهقالب برنامه
خصوص اعمال ضوابط  های اجرائي الزم درمشيها و خطشهری متبلور خواهد شد. برای نمونه تدوين سياستبار درون

های زماني مختلف و با جزئيات در شهری و حومه موضوعي است که بايد در افقونقل بار درونايمني و حفاظت حمل
 های مختلف سازمان قرار گيرد.اختيار بخش

 هاریزی مطالعاتی و اجرایی طرحبرنامه -3-6-7-1

های شد در بستر انجام مطالعات و با تكيه بر خروجياندازهای سازمان که در بند قبل به آن اشاره پيشبرد اهداف و چشم
ل بار ونقهای موردنياز حملريزی و تهيه طرحشود. در اين راستا تدوين نظام برنامههای مرتبط با آن محقق ميفعاليت
ها، نامهنييها و ارايه پيشنهاد برای اصالح قوانين، آشهری و حومه و مديريت مصرف سوخت و نيز نظارت بر اجرای آندرون

 پذير است.های مطالعاتي امكاناستانداردها و ضوابط از طريق تعريف پروژه
ونقل و ترافيك و شهری و حومه در چارچوب مطالعات طرح جامع حملونقل بار درونانجام مطالعات موردنياز حمل

ه نوع ونقل بار با توجه برهای ويژه حملها و مطالعه برای شناسايي نقاط بارخيز و تعيين کريدوبه هنگام سازی ادواری آن
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تجهيز  های استقرار وسايل نقليه باربری وشهری و حومه و ايستگاهها و باراندازهای بار درونوسيله نقليه باربر، احداث پايانه
های اهتگها و ارايه پيشنهاد جهت جابجايي ايمن کاال در سطح شهر ازجمله احداث ايسنمودن مكانيزه ناوگان، تهيه طرح

شهری و حومه بخش عمده موضوعات مطالعاتي سازمان ها و باراندازهای بار درونونقل بار و پايانهاستقرار وسايل حمل
 بايست باشد.مي

 آموزش -3-6-7-0

تواند افزايش کيفيت و کارايي بيشتر عملكردهای مجموعه را به همراه های سازمان ميتوجه به آموزش در حوزه فعاليت
ز اين رو اقدامات الزم جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني کارکنان و کارشناسان و ايجاد ارتباط با مراکز داشته باشد. ا

ان، اندرکارهای مختلف آموزشي برای دستعلمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج از کشور، تدوين و برگزاری دوره
المللي ها و شرکت فعال در مجامع ملي و بينخصصي آنهای ادواری به منظور ارتقاء سطح علمي و تبرپايي گردهمايي

 تواند موجب اعتالی سازماني در اين موضوع گردد.مي
های درون ارگاني نيست و توجه به رفتار ترافيكي شهروندان نيز درباره البته امر آموزش تنها محدود به آموزش

گيری از مومي برای ارتقاء سطح فرهنگ با بهرههای اين سازمان از طريق تدوين و اجرای برنامه آموزش عفعاليت
 ها امری ضروری است.های آموزشي مصوب و همكاری ديگر دستگاهسياست

 سازی اهداف و اسناد باالدستیپیاده -3-6-7-5

بايست اهداف مجموعه متبوع خود را همواره ونقل بار به عنوان يك ارگان زيرمجموعه شهرداری ميسازمان حمل
های آن تغييرات در رويكردهای خود را مورد توجه قرار دهد. مگام با بروز رساني و تغيير در سياستمدنظر قرار داده و ه

ها و اجرای خدمات موردنياز شهرداری که مرتبط با اهداف سازمان باشد همواره بايد رصد شود. برای نمونه لذا ارايه برنامه
 کارهایها و راهيست و کاهش مصرف انرژی در کليه طرحزها، استانداردها و قوانين برای حفظ محيطرعايت سياست

شهری، اعمال ونقل بار دروناجرائي و نظارت مؤثر و مستمر بر انجام ادواری معاينه فني خودروهای ناوگان حمل
شهری و کاهش تقاضای سفر حسب ضوابط و مقررات مربوطه بايد مدنظر قرار ونقل بار درونهای زماني حملمحدوديت

 .گيرد

 های مرتبطها و مجموعهساماندهی فعالیت شرکت -3-6-7-6

ای هريزی جهت تشكيل شرکتهای سازمان بايد به آن پرداخته شود برنامهاز رويكردهای مهمي که در فعاليت
های اجرائي است. در حقيقت ابتدا ها و دستورالعملنامهها و مجوزهای الزم حسب آيينونقل بار و صدور پروانهحمل

ار ونقل بريزی، اداره، کنترل و نظارت بر وسايل حملهای مربوطه تهيه و تدوين گردد و برنامهنامهآيينبايست مي
ها در اولويت امور قرار گيرد. در اين راستا صدور شهری و حومه که تحت پوشش بخش خصوصي مطابق آندرون
ها و تغيير آن ها و تمديد و تعويضبرداری شرکتوانه بهرهونقل بار، پروانه فعاليت وسايل باربر، پرهای اشتغال به حملپروانه

 گيرد.و صدور و يا لغو بارنامه و برگ ويژه ترافيكي حسب ضوابط و مقررات مربوطه توسط سازمان انجام مي
های بار و ريزی باشد که احداث و يا صدور مجوز احداث پايانههای متعدد ديگری نيز بايد مورد برنامهفعاليت

های ويژه خدمات موردنياز مراجعين و واگذاری انبارها و شهری و حومه شهر و غرفهونقل بار درونندازهای حملبارا
 برداران از آن جمله است.ها و ... به بهرهباراندازها و غرفه

 هاتدوین و اجرای مقررات و تعرفه -3-6-7-7

و  نياز بسياری از اقداماتقررات به عنوان پيشها و منامههای پيشين نيز اشاره شد تدوين آيينطور که در بخشهمان
کند که اهداف اصلي ای در روندهای اجرايي و عملياتي ايجاد ميهای سازمان است چراکه اين اسناد وحدت رويهفعاليت
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ونقل ملح ها بايد مورد توجه قرار گيرد تهيه و تدوين نرخهايي که تدوين آننامهبخشد. ازجمله آيينسازمان را نيز تحقق مي
ل های کنترل هوشمند ناوگان در راستای تقليريزی جهت مكانيزه نمودن سيستمشهری و حومه و يا ضوابط برنامهبار درون

 بازرسي فيزيكي و کنترل تخلفات است.
. برای دها مرتبط ديگر اهميت زيادی دارنامهها توجه به اسناد فرادستي و هماهنگي با آييننامهدر تهيه مقررات و آيين

های مشترک با شهری در احداث پايانهشهری و برونريزی جهت هماهنگي بار درونهای برنامهنامهنمونه قوانين و آيين
 های مستقل نياز به هماهنگي و همخواني ضوابط دارد.مديريت
وسايل نقليه باربر  ده توسطنامه قابل ذکر ديگر که بايد مدنظر سازمان باشد، کنترل پيمايش و ميزان بار جابجايي شآيين

ونقل های مكانيزه ناوگان و اعمال مديريت و نظارت بر توزين الكترونيكي کاال و بار در حوزه حملآوریبا استفاده از فن
 بار و کاالی شهری است.

 سازمانیتعامالت برون -3-6-7-9

سازماني های برونت و همكاریهای هر سازماني وجود دارد موضوع تعامالاز موانعي که بر سر اجرايي کردن برنامه
امل همكاری تواند شطلبد. اين تعامالت ميونقل بار را ميهای وابسته به امور حملها و تشكلاست که ارتباط مؤثر با سازمان

های استها برای اجرائي نمودن سيپذيری آنهای صنفي و مدني در راستای مشارکت همه جانبه و مسئوليتو تعامل با تشكل
ها و ونقل کاال و بار و اجرای دستورالعملهای وابسته به امور حملها و تشكلغي شهرداری، همكاری مؤثر با سازمانابال

متولي  هایها، وزارت راه و ديگر ارگانهايي چون پليس راهور، سازمان پايانههای ابالغي باالدست، تعامل با ارگانبخشنامه
شهری در راستای ارايه خدمات ونقل درونهای حملوره و انجام مشارکت با شرکتدر کشور، و حتي همكاری و ارايه مشا

 الحسنه و درماني و ... حسب ضوابط و مقررات مربوطه باشد.رفاهي، ورزشي، فرهنگي، تعميراتي، قرض

 های نوین و خالقانهکارگیری طرحبه -3-6-7-4

های ریها و ابتكارات خالقانه، استفاده از فناوطرحهای سازماني توجه رويكردهای نوين جهاني، کليد تسريع در پيشرفت
روز و نوآوری است. سازمان بايد در مسير روندهای عملياتي و اجرايي خود به طور مداوم اين رويكرد را دنبال نمايد. به

اال به ب کريزی جهت خريدهای الكترونيكي در منزل و محل کار و تحويل سريع و ايمن و مناسها برنامهازجمله اين طرح
هر ونقل بار شطورکلي مكانيزه نمودن مديريت حملها در راستای کاهش تقاضای سفر و بهشهروندان بدون حضور آن

 است که امروزه در دنيا به آن بسيار توجه شده است.
تفاده شهرداری با اسها اعم از بخش خصوصي، تعاوني يا ها و باراندازها و پايانهاعمال مديريت و نظارت بر امور توقفگاه

روز جهت جابجايي ايمن، مناسب و سريع کاال و بار طبق تعاريف قانوني و اقدامات ضروری های بهاز تجهيزات و تكنولوژی
 ونقل از ديگرهای هوشمند حملدر راستای کاهش تقاضای سفر و استفاده از توانمندی دولت الكترونيك و سامانه

 ه است.موضوعات قابل توجه در اين عرص
های نوين را در دستور کار قرار دهد. ونقل سنتي به روشريزی در راستای سوق دادن حملسازمان الزم است برنامه

اندازی مراکز پذيرش و هدايت خدمات صورت مكانيزه و نظارت بر آن، راهريزی جهت نحوه صدور بارنامه ترجيحاً بهبرنامه
های ارتباطي و مخابراتي و کنترل پيمايش و ميزان بار جابجا شده توسط وسايل فناوریگيری از ونقل کاال و بار با بهرهحمل

 ريزی نمايد.های مكانيزه ناوگان را در اين مسير برنامهنقليه باربر با استفاده از فناوری
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 ونقل بارارایه پیشنهادها برای ساماندهی شبکه ترابری شهر اصفهان برای حمل-3-7

 ساماندهی تجمیع و توزیع کاالهای عمدهارایه طرح در زمینه  -3-7-3

 های عمده بار و بالعکستبیین سامانه حمل کاال از مبادی ورودی شهر به پایانه -3-7-3-3

 عكس ساماندهي شود. ذکرهای بار و بهدر اين قسمت سعي شده است جريان حمل کاال از مبادی ورودی شهر به پايانه
ن باری وارد محدوده شهرستان اصفهان شده است و اينكه اين ناوگان اين نكته بسيار ضروری است که در اين بخش ناوگا

کند  های مذکور استفادههای بار شهر اصفهان استفاده کند يا خير و همچنين اينكه از کدام يك از پايانهخاص از پايانه
 بستگي به عوامل زير دارد:

ه ترين پايانه باری بناوگان باری از نزديكکريدوری )جاده( که ناوگان باری در آن قرار دارد؛ منطقي است که  -
 منظور تخليه و بارگيری استفاده کند.

ها؛ اين امكان وجود دارد که با انجام مطالعاتي جداگانه و های عملكردی هر يك از پايانهمشخصات و ويژگي -
های در نظر نهتمامي پايا ها، اين نتيجه گرفته شود که لزوماًبرداری از پايانهتفصيلي در خصوص ساخت و نحوه بهره

گرفته شده برای شهر اصفهان از امكانات و تسهيالت يكساني برخوردار نباشند. به عنوان مثال اين احتمال وجود 
دارد که هر پايانه نوع کاالی خاصي را پوشش دهد؛ طبيعتاً اين موضوع در انتخاب پايانه توسط رانندگان ناوگان 

 باری نقش بسزايي دارد.

ستفاده از ناوگان باری يا مالكيت ناوگان؛ اين بدان معنا است که نوع استفاده از ناوگان باری )شخص حقيقي نحوه ا -
يا حقوقي( در انتخاب پايانه تأثيرگذار است. به عنوان مثال اين امكان وجود دارد که يك شرکت يا کارخانه عالوه 

 ای نباشد.اشته باشد و نيازی به استفاده از تسهيالت پايانهای در شهر اصفهان دبر سايت اصلي خود، انبار يا سردخانه

های مختلف؛ فارغ از اينكه هر پايانه چه امكانات و تسهيالتي در اختيار دارد، نحوه دسترسي بين کريدورها و پايانه -
تأثيرگذار  دهای مختلف به يكديگر، در انتخاب اينكه کدام پايانه انتخاب شوسهولت دسترسي از کريدورها و پايانه

 است. 

ها و انهها و اطالع از وضعيت کنوني پايتواند با دسترسي و استفاده از سامانه برخط پايانهبنابراين هر ناوگان باری مي
 ای و کمربندی شهر اصفهان، اقدام به انتخاب پايانه نمايد.همچنين وضعيت ترافيكي و دسترسي معابر حومه
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 هاویژگی سامانه برخط پایانه -60-3شکل 

 

همين گزارش ارايه شد. فرآيند برعكس اين بخش، يعني حمل کاالها از  1-6تر در بخش جزييات اين فرايند پيش
برگ، نظارت بارهای يكپارچه صدور ها به مبادی ورودی شهر و از آنجا به ساير شهرهای کشور، صرفاً مرتبط با سامانهپايانه

س از اتمام کند. به عبارت بهتر، پبر روند حمل بار و غيره است و ارتباطي با فرآيند حمل بار در سطح شهر اصفهان پيدا نمي
رکتي، تواند با در نظر گرفتن مالحظات شخصي يا شهای مربوط(، ناوگان باری ميفرآيند تخليه و بارگيری )و ساير فعاليت

 وگان و غيره، اقدام به ترک پايانه و انتخاب مسير خود کند.ايمني، نوع بار، نا

 شهری و بالعکسهای عمده بار به مراکز تولید و جذب درونتبیین سامانه حمل کاال از پایانه -3-7-3-7

جايي های عمده بار به داخل شهر و برعكس مستلزم در نظر گرفتن مالحظات بيشتری نسبت به جابهجايي بار از پايانهجابه
هری را به شها و مراکز توليد و جذب درونجايي بار بين پايانهشهری است. اين مالحظات عالوه بر اينكه بايد جابهبرون

ه در ای تنظيم شود که حداقل آسيب و مزاحمت را برای افرادی کگونهحداکثر مطلوبيت سيستمي نزديك کند، بايستي به
 نفع و سهيم نيستند، ايجاد کند.ونقل بار ذیحمل

کر بخشد ذهای بار به داخل شهر و برعكس را بهبود ميدر ادامه سعي شده است مواردی که جريان حمل کاال از پايانه
شود. در ابتدا بايستي به اين نكته اشاره کرد که فرآيند حمل کاال همانند حمل مسافر و تردد وسايل نقليه مسافری، 

 ترافيكي همچون تأخير در معابر -های فنيها شامل مشخصهز اين عارضههايي را بر محيط اطراف خود دارد. بخشي اعارضه
ا محيطي مانند صوت و هوهای زيستهای ترافيكي و غيره است و بخش ديگر شامل آلودگيشهری، تداخل و ايجاد گره

ر در اين موارد زي های مشابه و همچنين تدقيق و در نظر گرفتن قالب شهر اصفهان،بر محيط اطراف است. با مطالعه پروژه
 راستا مناسب ديده شد:

 های زير صورت پذيرد:تواند به صورتثبت سفارش حمل کاال از پايانه به داخل شهر. اين سفارش مي -
o شود.مقصد بار از قبل مشخص است و صرفاً در سامانه ثبت مي 

o ارش است.رساني به عموم کاربران منتظر ثبت سفبار در پايانه انبار شده است و با اطالع 

ویژگی سامانه 
پایانه ها

تعداد 
انبارها مالكيت  

انبارها و  
باراندازها

بهای 
استفاده از  

واحدها

باسكول های 
مستقر در 

پايانه

وضعيت 
دپو ناوگان

وضعيت محل 
استراحت  

کاربران

وضعيت 
واحدهای 
تعمير و 
نگهداری

نوع انبارها

ظرفيت 
انبارها
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تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي که دهنده بار، خود دارای ناوگان باری نباشد، ميدر صورتي که سفارش -
توان شهری، ميدارای ناوگان باری هستند کمك بگيرد. به منظور کاهش اثرات و پيامدهای حمل بار درون

ديگر تجميع کاالها در صورت امكان و در خصوص استفاده از نوع ناوگان به کاربر پيشنهاد داد. به عبارت 
ها توسط ناوگان با ظرفيت باالتر )مانند کاميونت( به منظور کاهش تعداد دفعات اعزام ناوگان و ارسال آن

 تر برای کاربر است.صرفهای مقرون بهاثرات ترافيكي، گزينه
 از ناوگان باری در شهر، تخليه وترين پيامد استفاده های پيشين به آن اشاره شد، مهمطور که در بخشهمان -

ا مراتب بدتر از تردد اين نوع ناوگان دارد. بنابراين اگر بتوان بها است که اثری بهی خيابانبارگيری در حاشيه
های تشويقي و تنبيهي تعداد اين نوع ناوگان در سطح شهر را کاهش داد، گام مهمي در رفع اعمال سياست

وی توان بر رها را ميمعابر تجاری شهر برداشته شده است. اين سياست های ترافيكي به خصوص درگره
های صاحب ناوگان باری اعمال نمود تا به مرور زمان از تعدد ناوگان خود کاسته و با استفاده از شرکت

 حداکثر ظرفيت ناوگان خود، منفعتي دوسويه هم به خود و هم به شهر برسانند.

و همچنين ماليات بر روی اين فرآيند، با توجه به ساعت ثبت سفارش. اين بدان تغييرات قيمتي ارسال کاالها  -
منظور است که ساعت اوج مسافری و اوج باری از يكديگر فاصله گرفته و جريان حمل کاال اثر سوء کمتری 

 بر جريان متداول ترافيك شهری داشته باشد.

يرد و اين گني است که در اختيار کاربران قرار ميای، تسهيالت رايگابا توجه به اينكه باراندازهای حاشيه -
کند، بايستي واحدهای تجاری که از باراندازهای نفسه در عبور و مرور شهری تداخل ايجاد ميتسهيالت في

کنند مقدار بهای بيشتری برای فرآيند ارسال و تحويل کاال پرداخت کنند. اين خود ای استفاده ميحاشيه
ين واحد تجاری با همكاری يكديگر مكاني خارج از راه را برای تخليه و بارگيری شود که چندمشوقي مي

 کاالهای خود اختيار کنند.

ای )داخل واحدهای تجاری( قبل از ای )سطح خيابان( و غير حاشيهاطالع يافتن از ظرفيت باراندازهای حاشيه -
 عبوری.اعزام ناوگان باری به منظور جلوگيری از ايجاد تداخل در ترافيك 

های زماني و مكاني از همين گزارش، محدوديت 4های مكاني و زماني تردد. در بخش در نظر گرفتن محدوده -
 اند.تردد ناوگان باری در شهر اصفهان بيان شده

تعيين حداکثر زمان عمليات تخليه و بارگيری در محل. به طور معمول حداکثر زمان عمليات باراندازی در  -
 شود.دقيقه لحاظ مي 69ها حاشيه خيابان

قعيت ونقل مسافری که موتوانايي رديابي و پيگيری کاالهای ارسالي. همانند بسياری از خدمات کنوني حمل -
ای اعتماد، توان به منظور ارتقجايي کاال نيز ميبه لحظه کاربر و وسيله نقليه در آن مشخص است، در زمينه جابه

های تواند به صورت قسمتي مشخص داخل سامانهيری کرد. اين اقدام ميناوگان باری را در لحظه رديابي و پيگ
 ای مجزا داشته باشدهای کشور باشد و يا اينكه خود سامانهها و دهياریتدوين شده توسط سازمان شهرداری

 که بخشي از خدمات آن پيگيری کاالهای ارسالي است. 
توانند با ن سامانه متصديان مراکز جذب بار در داخل شهر ميها. در ايگيری از سامانه مبتني بر وب پايانهبهره -

خواهند، از وضعيت موجودی کاالها، قيمت کاالها، فروشنده کاالها )شخص انتخاب نوع کااليي که مي
تواند با تعيين محل مرکز جذب، از قيمت حمل کاال و مدت زمان حقيقي يا شرکت( مطلع شوند؛ همچنين مي

 مطلع شوند. الزم برای حمل کاال
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ر، در بخشي های باجايي بار از مراکز توليد و جذب داخل شهر به پايانهساماندهي فرآيند برعكس اين بخش، يعني جابه
از آن مشابه فرآيند ذکر شده در باال است. به اين صورت که ارسال هر کااليي بايستي در سامانه ثبت شده و برای آن بارنامه 

مكاني، ارتفاعي و وزني را رعايت کنند. اما در اين فرآيند ذينفعان  -های زمانيبايستي محدوديتها صادر گردد؛ ناوگان
 ها به صورت برخط مطلع شوند.بايستي از مشخصات عملكردی پايانه

جايي ناوگان باری در سطح شهر، الزم است اقدامات زير به منظور کاهش محيطي جابههای زيستبا توجه به آسيب
 مطلوب اين سيستم منظور گردد:اثرات نا

استفاده از ناوگان باری با آلودگي کم و همچنين استفاده از ابزارهايي در اين نوع وسايل به منظور کاهش  -
 آاليندگي.

های مسكوني در اين قسمت، های مسكوني. محلهجايي بار در ساعات پاياني شب در محلهمحدود کردن جابه -
 کننده و محلي باشند. ها درجه عملكردی جمع و پخشده معابر موجود در آنشوند که عممناطقي را شامل مي

 جايي بار در اين ساعات.استفاده از ناوگان باری کم صدا در ساعات پاياني شب در صورت لزوم جابه -
 محدود کردن سرعت تردد ناوگان باری و همچنين محدود کردن وزن ناوگان. -

های حمل بار، ثبت تخلفات و نظارت بر عملکرد ناوگان در کنترل فعالیت ITS گیری ازهای بهرهبررسی زمینه -3-7-7

 ونقل بارهای هوشمند در زمینه مدیریت حملکارگیری سیستمها در رابطه با بهحمل بار و ارایه طرح

 ونقل هوشمند طراحی معماری حمل -3-7-7-3

های ونقلي نيز طرحهای حملگيرد، در پروژهی کارها قرار ميی بهينه از انرژی و زمان سرلوحهدر سراسر دنيا، استفاده
( طيف وسيعي از ITSونقل )کنند. نظام هوشمند حملجديد با استفاده از فناوری به منظور رسيدن به اين هدف حرکت مي

های اختالط فناوری ITSگيرد. درواقع رساني به مسافران را در بر ميونقل و خدماتابزارهای جديد اداره شبكه حمل
ايان ذکر شوند. شجا ميهای راهي است که مسافران و کاالها از طريق آن جابهالعاتي و ارتباطي با وسايل نقليه و شبكهاط

تری دهد تا از اطالعات پوياتر و هماهنگي مناسبها و مسافران مياين امكان را به مسئوالن، سازمان ITSاست ابزارهای
کاربران  کنندگان وريزی سفر اتخاذ کنند. بر اين اساس مالكان، ادارهبرنامه تری درهای صحيحبرخوردار شوند و تصميم

 ITSشود، همه با شرايط و نيازهای گوناگون از ای تأمين ميشان از طريق شبكه جادهسيستم و افرادی که مخارج زندگي
اکم ترافيك، نظارت و حفاظت توان به کاهش تصادفات، کمك به کاهش ترمي ITSسود خواهند برد. همچنين از مزايای 

 .وری اشاره کردجويي در نيروی انساني و حذف خطاهای انساني، کارايي عمليات و افزايش بهرهزيست، صرفهمحيط
کنند و يونقل عمل مهايي هستند که برای بهبود و اصالح عمليات شبكه حملونقل هوشمند، سيستمهای حملسيستم

ت های جهاني ثابت کرده اسکارايي و جلوگيری از اتالف وقت و انرژی است. تجربه ها افزايشهدف اصلي اين سيستم
سازی اقدام به برقراری است که در آن پيش از آغاز پياده ITS، طراحي معماری ملي ITSهای که اولين گام به سوی سيستم
 با هدف:شود. معماری سيستم عبارت است از يك چارچوب مفهومي هماهنگي ميان اجزای آن مي

 ها(های سيستم )زيرسيستمسازی مؤلفهريزی، تعيين و يكپارچهپشتيباني از برنامه -
 ها جهت تحقق اهداف سيستمتعيين نحوه تعامل و همكاری زيرسيستم -
 ها ها و اطالعات تبادلي بين آنتشريح عمليات سيستم، وظايف هر يك از زيرسيستم -

 توان به دستاوردهای زير رسيد:ونقل هوشمند ميهای حملمدر اين راستا، با تدوين سند معماری سيست
 های يكسان در کاربردهای مختلف آوری چندباره دادهجلوگيری از جمع -
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های متناقض را از منابع ونقل هوشمندی که معموالً دادههای حملسازی، سيستمجلوگيری از طراحي و پياده -
 کنند.مختلف اختيار مي

 های مختلف اوت فرآيندهای مشابه در سيستمجلوگيری از اجرای متف -
هنگي های مختلف به منظور هماهای همكاری بين دستگاهاصالح يا تعريف روابط بين سازماني و ايجاد فرصت -

 ساختار
 گذاری منابع و ارايه خدمات اطالعاتي مناسب به اشتراک -
 ونقل های موجود در سراسر بخش حملمديريت بهتر دارايي -
 ونقل هوشمندهای حملاستاندارد مشترک برای طراحي سيستمايجاد  -

 ونقل هوشمند شامل سه اليه است:های حملمطابق اهداف مذکور معماری، سيستم
ونقل هوشمند در قالب يك های حملی سيستمهای درگير در حوزهاليه اول: اليه سازماني که در آن سازمان -

 پردازند.همكاری مشترک به فعاليت مي
های مختلفي که وزارت ارتباطات برای ارايه ها و برنامهيه دوم: اليه ارتباطي است که در آن با سياستال -

ونقل، به های مرتبط با حملگذاری سازماندهد و نيز با توجه به سرمايهخدمات مخابراتي و اينترنتي ارايه مي
 آيد. صورت يكپارچه در مي

د شامل معماری منطقي، معماری فيزيكي و استانداردها است. در اليه ونقلي است که خواليه سوم: اليه حمل -
بررسي »های بندیشود، مفاهيم ساختاری در دستهمشاهده مي 34-1شكل گونه که در ونقل همانحمل

معماری فيزيكي شامل »، «های دادهمعماری منطقي شامل فرآيندها و جريان»، «های کاربران مختلفنيازمندی
 شود.ارايه مي« های خدماتبسته»و « های معماریهای تجهيزات و جرياننهادهای فيزيكي، بسته

 
 

 
 الیه سوم ساختار طراحی معماری -65-3شکل 
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 تواند سبب کاراتر شدن اين فرآيند شوند:همچنين دو مورد زير مي
 ونقل با توجه به نهادهای اشاره شده در معماری فيزيكي امنيت برای مسافر و کليه کاربران حمل -
های های تجهيزات و جريانای در گسترش بستهايجابي و توصيه هایاستانداردها به منظور رعايت چارچوب -

 معماری موجود در معماری فيزيكي
ای بندی نيازهای کاربر بايستي فرآيندهونقل هوشمند، پس از جمعهای حملسازی معماری سيستملذا در راستای اجرايي

هزاران  ك بيان از يك فعاليت است که متناظر يكي ازگويي به نيازها تعريف شود. هر فرآيند درواقع يموردنياز برای پاسخ
 شود. ای از کاربران تعريف ميفعاليتي است که در يك سيستم به منظور پاسخگويي به نيازهای دسته

ها هر فرآيند دارای ورودی خاص، خروجي مشخص و تعريف دقيقي از فعل و انفعاالتي است که بر از ديدگاه رايانه
عامالت تواند تشود. در همين زمينه فرآيند با فرآيندهای ديگر ميگذارد و منجر به توليد خروجي ميروی ورودی اثر مي

گردند. با اين وجود کارشناسان و عوامل اجرايي های داده مطرح ميای در قالب جريانای داشته باشد. اين انتقال دادهداده
 شوند.ونقل هوشمند هرگز با فرآيندها مواجه نميدر حوزه حمل

ل طرح گيرد، سه مسئله قابونقل و ترافيك مورد توجه قرار ميدر معماری فيزيكي که عمالً توسط متصديان امور حمل
 است:

 ونقل هوشمند اثرگذارند.های حملهای فيزيكي که در سيستمنهاد يا موجوديت -
ر عهده ت و نقش خاصي را بونقل و ترافيك مسئوليتوانند در راستای بهبود حملهای تجهيزات که ميبسته -

 گيرند.
 نمايند.های تجهيزاتي را مدل ميهای معماری که تعامالت ميان بستهجريان -

توانند، انسان، سيستم، خودرو، جاده يا مرکز کنترل باشد، مورد توجه خواهد بود. در قسمت در بخش اول، نهادها که مي
دارد. به ها وجود ن، عمالً امكان اظهارنظر صريحي درباره کارايي آندوم به دليل وجود تعداد نسبتاً زيادی بسته تجهيزات

کنند. البته شوند که هدف مشخصي را دنبال ميآوری ميهای تجهيزات در تعدادی زيرسيستم جمعجای آن بسته
توانند ها ميها به خودی خود ممكن است خدمت ويژه موردنياز کاربر را ارايه ندهند. در عوض اين زير سيستمزيرسيستم

ست که وری اين نكته ضراتوجه به ات تجهيزی هامينه بستهدر کنار هم قرار گرفته و يك بسته خدمات ايجاد کنند. در ز
عليرغم د خوها زيرسيستمشته باشد. همچنين داگوناگوني نقش های سيستميردر زست اممكن ات يك بسته تجهيز

 هستند.بندی تقسيمقابل درو خوو مسافر ، ه به معبر(بست)واني اميدی، مرکزوه گردر چهار گي دگستر
بتوانند اطالعات خود را به  ITSشود که سيستم های مختلف زماني آشكار مي ITSمزايای واقعي استقرار معماری 

ه رافيك بآوری شده سيستم کنترل تها به تبادل اطالعات بپردازند. مثالً اطالعات جمعاشتراک گذاشته و با ساير سيستم
کند. در همين زمان اطالعات ترين مسير اعزام خودروهای امداد بسيار کمك ميمرکز مديريت اورژانس در تعيين کوتاه

رای جلوگيری ها ببندی چراغآوری شده سيستم مديريت اورژانس درباره حادثه به مرکز کنترل ترافيك در تنظيم زمانجمع
ر زمان ورود خودروها به معبری که حادثه در آن رخ داده است کمك ازحد خودروها و ايجاد تأخير داز تراکم بيش

 .نمايدونقلي، بستر مناسبي را برای تعيين نيازهای کاربران منطقه ايجاد ميای از مشكالت حملکند. تعيين مجموعهمي
بايد به کاربران خويش ارايه کند. اين خدمات آنچه را که  ITSها و خدماتي است که خدمات کاربر بيانگر سرويس

ت کاربر مادهد. خدونقل( نشان ميسيستم بايد انجام دهد از ديدگاه کاربران )يعني مسافران ، رانندگان و اپراتورهای حمل
دارد و با رت استانها را به صودهند که مؤلفين و طراحان معماری سيستم آنهايي را تشكيل ميحلسيستم در حقيقت راه

در برخي از خصوصيات اصلي با يكديگر مشترک هستند.  ITSنمايند. خدمات کاربران توجه به نيازهای کشور تعيين مي
 های هر منطقه با يكديگر ترکيب شده و اشكال مختلفي از سيستم را به وجودتوانند بسته به نيازها و اولويتاين خدمات مي
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ن توانند با ساير خدمات کاربرا، از عناصر چندگانه فناوری تشكيل شده که اين عناصر ميITSآورند. همچنين هر خدمت 
 بندی نمود:توان به صورت موارد ذيل دستهبندی انواع خدمات ارايه شده به کاربران را ميبه طورکلي طبقهمشترک باشند. 

- ATMS )نظام پيشرفته مديريت ترافيك( 
- ATIS رساني به مسافران()نظام پيشرفته اطالع 
- AVGS )نظام پيشرفته کنترل وسايل نقليه( 
- APTS ونقل همگاني()نظام پيشرفته حمل 
- GVO )عملكرد ناوگان تجاری( 
- EP )پرداخت الكترونيكي( 
- EMS )مديريت وضعيت اورژانس( 

ونقل بار امری بديهي ش کارايي سيستم حملبه منظور افزاي ITSبا توجه به موارد ذکر شده رويكرد ايجاد بستر مناسب 
سيستم با رويكرد  آورد تااست. به عنوان اولين گام تعيين نوع اطالعات موردنياز برای برپايي اين سيستم شرايطي را فراهم مي

ونقل ملی حتوان اطالعات موردنياز در حوزهطورکلي ميرو بههمه جانبه ايجاد و به صورت يكپارچه مديريت شود. ازاين
 بندی نمود:هوشمند بار را در قالب موارد ذيل دسته

 ونقليهای حملاطالعات زيرساخت -
 اطالعات موقعيت بار  -
 اطالعات شرايط حمل بار -
 اطالعات مربوط به وضعيت فيزيكي و نوع بار -
 عمليات انبار و اطالعات موجودی -
 اطالعات هويت و مشخصات وسايل نقليه باری -

در توزيع و پخش بار  ITSکند که يك سيستم مديريتي بتواند با ابزار طالعاتي کمك ميدر دست داشتن چنين ا
در مديريت ITS ونقل شهر دچار اختالل نشود. به عبارت ديگر موضوع شهری شرايطي را فراهم کند تا شبكه حملدرون
 ونقل بار، ابزار کنترل و مديريت بهينه اختالالت تداخلي شبكه است.حمل

 های نظارتی، عملکردی برای مدیریت حمل بارسیستمپیشنهاد  -3-7-7-7

ونقل بار شامل موارد زير است. در ادامه توضيح مختصری در های متداول برای مديريت حملها و زيرسيستمسيستم
 ها داده شده است.مورد هريك از آن

 سيستم مرکزی -
o  هبايگاني شدهای دادهمديريت زيرسيستم 

o تجاری خودروهای مديريت زيرسيستم 
o اضطراری مديريت زيرسيستم 
o بار حمل و ناوگان مديريت زيرسيستم 
o اطالعات خدمات دهندهارائه زيرسيستم 
o نگهداری و تعمير و ساخت مديريت زيرسيستم 
o پرداخت مديريت زيرسيستم 
o ترافيك مديريت زيرسيستم 
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o آلودگي مديريت زيرسيستم 
 ميداني هایسيستم -

o تجاری خودروهای بازرسي زيرسيستم 
o پارکينگ مديريت زيرسيستم 
o ایجاده پرداخت زيرسيستم 
o معابر تمزيرسيس 

، ين بايگانيآورد. اهم ميافرص خای مينههاداده در زبايگاني متمرکز ه، يك بايگاني شدهای دادهمديريت زيرسيستم 
ا ي، يك موسسه تحقيقاتي، بخش خصوصيدهنده سرويسيك ، يك ناحيه، حدن وامازمتعلق به يك سای هاداده

ن مكااتا ده کرد يجاامناسب ی بر قالببندرکای جستجوس ساابر ، ين بايگانيدهد. اميجا د خورا در يگر ی دهانمازسا
ساير ها و داریشهر، نندگيو راهنمايي راپليس ها، اریستاند، التدومختلف مانند ی هادنهاای برت طالعاگيری از اگزارش

 دد.مرتبط تسهيل گرهای نگاار
ين اهد. دميم نجارا ايمني رات امقرت و ماليار، عتبااز اپشتيباني ر اداری موری، اتجای هادروريت خويرسيستم مديز

دن نايي چك کراتوکند و ميعمل ها ر جادهکنادر که ری تجادروی سي خوزريرسيستم بازبا ط تبان ارمكاايرسيستم ز
 آورد. هم ميافررا دارد يمني ت اطالعاآوری ار و جمععتباا

ساير اری و ضطرايط امديريت شر، يمني عموميامرتبط با ی هانمازساه هنددننشااری ضطرامديريت م زيرسيست
ساير و منيت ابر اضطراری، نظارت تخليه ان، پاسخ به بحر، ثهدقبيل مديريت حااز هايي رست که کاامرتبطي ی سيسستمها

کز مرتبط با امرهای فعاليتيرسيستم زين هند. ادم مينجارا ايمني عمومي ای انقل هوشمند بروسيستم حملی هادبررکا
ت خدمانشاني و ، آتشپليسام عزها و مراکز اتوان پايگاهميکز اين مراجمله شود. از ميشامل ر را چه سياو چه ثابت ، يمنيا

 د.برم نارا نس اورژاماني در
ر يا حمل بان گاوناان مديرری و تجای هادروخوهای ای رانندهبرن را مكااين ر، احمل بان و گاويرسيستم مديريت ناز

مربوطه ی بررشرکت بادرو، به خوط مربوت طالعاای از اه دادهبه پايگاده و يافت کررا درمسير ت طالعااتا آورد هم ميافر
حمل ر عتبااييد أتدر يرسيستم همچنين زين اشته باشند. داسترسي ها دی آنهانمكار و حمل باات تجهيزر( باکننده ارسال)يا 
ار مربوطه قری هانمازسار ختياک را در اخطرنام قالابه محموله ط مربوت طالعاو اشته د دابررکاک خطرنام قالاد و امو
ر ختيادر ايرسيستم زين اتوسط ها گيری از آنن و گزارشگاونای هادروخوام عزگيری و ای رهقابليتهاوه، هد. به عالدمي

ی مايشهاآزنيز نتايج اری نگهدو تعمير مات خدی ستادر رايرسيستم زين گيرد. اار ميقرن گاوپرسنل مرکز مديريت نا
ات تعميررد کون و رنندگاراليست ه، شدم نجای اسيهازربارد کودرو، رخوه شدده مسافت پيمودرو، سي سالمت خوربر

ين اميکند. ی پيگيرو سي ربررا ست ه اشدآوری جمعن گاونای هادروبر خوه تعبيه شدات گرفته که توسط تجهيزرت صو
ت و تعميرات بق خدمااسورد کوو رگرفته ار قرده ستفارد امواری نگهدو نه تعمير اپيشگيری برنامههاای جرای اها برداده

 شود.انجام شده ذخيره مي
و مديريت ده را جاهای اری زيرساختنگهدو ساخت ی هافعاليتاری، نگهدو تعمير و يرسيستم مديريت ساخت ز

مديريت را يخ( ف و برل کنترات )مثل تجهيزه يژت وسايل خدمااری و ونگهدو ساخت  یهانگاوناو کند ميرت نظا
دآوری، گرر، حي کاانودر نقل هوشمند وحملهای ی سيستمهابر قابليترت از راه دور يرسيستم به صوزکند. مي

ن نندگال و راکنترکار ي ناحيه يكدنزرا در فيك اتررت و نظا، هايرسيستمزبه ساير ر ناحيه کات طالعاايع زتوزی و ساهخيرذ
 کند.ميه گارآضعيت ناحيه کارا از و
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تصديق ه جوونيكي ولكترل انتقاو اهد دئه ميرا اراعمومي های پرداختقابليت مديريت ، ختدايرسيستم مديريت پرز
بابت تواند ها ميپرداختپشتيباني ميکند. ت، خدمان هندگادارايهيا ونقل حملسيستم ی هارتواپرابه ی مشتره را از شد
 کاالها باشد.ت و يگر خدماديا م، حاارض ازدعو، سيله نقليهه وشدده مسافت پيموارض عورژ شااری، هدارض راعو

شناسايي ادث، يرسيستم حوزين نمايد. در ارت مينظال و کنتررا فيك اترای و دهشبكه جا، فيكايرسيستم مديريت ترز
 د.ميشوعرضه طالعاتي ت اخدمادهندگان ها و ارائه، رانندهمرتبطی هانمازه ساثه بدحات طالعاد و اميشوو تائيد 

در نقلي وحملی يندهاآفرس ساابر ای نهگلخای هازتوليد گاان جهت مديريت ميز، در گيدلوآيرسيستم مديريت ز
ی هکنداپر یحسگرهاای از گلخانهی هازتوليد گاان ميزآوری ين قابليتها شامل جمعاعمل ميکند. بت يك محل ثا

 ميشوند.ده يرسيستم جاای در زگلخانهی هازگا
ين حريم عمومي افتد. اراه اتفاق ميحريم عمومي اد متد، انتقال کاال از يك مكان به مكان ديگر در انياميدی سيستمها

ات تجهيزهستند. فيك اپايش ترل و کنترات مجهز به تجهيزمعموالً که آهن است ط راهخطوو عمومي ی هاراهشامل راه 
ی بندستهدني اميدی سيستمها، در ميگيرندار قرداری برهبهررد موه و نصب شدراه حاشيه در فيك که اپايش ترل و کنتر

 ند:دميگری ستهبنددير ی زهاستهدصلي به اين سيستم های اسيستميرزميشوند. 
 زيرسيستم بازرسي خودروی تجاری -
 زيرسيستم معابر -
 ایزيرسيستم پرداخت جاده -
 ستم مديريت پارکينگزيرسي -

ر، عتبادن اچك کرای صلي سرعت براخط درو در خور کادشناسايي خوری، تجای هادروسي خوزريرسيستم باز
ين اپشتيباني ميکند. ت را طالعااطرفه دل دوتباده از ستفااحرکت با ل حادر ين زتوای و دهجار يمني کنای اسيهازربا

هرگونه در مورد مربوطه ص شخاها و ان آنگاوناان مديرری، تجای هاودرخون نندگارابه ار هشدغ بالاقابليتها شامل 
درو، خور عبوزه جارد اموده و سپس در يمني گذشته بوی اهادادهسي ربرو سترسي ديق رطه، از يمني شناسايي شدت امشكال

 ميکند.ی گيرتصميم، ستيديا طور خودکار و به
پردازند. معبر ميفيك اترل کنترو به مديريت اند و هيع شدزومعابر تدر ست که اتي ايرسيستم معابر شامل تجهيزز

های ، دوربينهاراهفيكي اضعيت تروساني رعطالی اتابلوها، محيطيی حسگرها، فيكياتری شامل شناساگرهاات تجهيز
 باشند.مييدئويي وتصوير دازش پری سيستمهامداربسته و 

، هادروتوسط خوه هزينه مسافت طي شدارض، خذ عوای اها بردهجاهای ه مؤلفههنددننشاای، دهخت جادايرسيستم پرز
 ها پشتيباني ميکنند.دروخوی خت هزينههاداپراز ست که ايگر سيستمهايي و دکم اهزينه تر

 هد. دميم نجارا اکينگ رپات مديريت تسهيالو نيكي ولكتررت انظا، کينگريرسيستم مديريت پاز
دازی و انشود مديريت اشتباه و ناکارآمد در راهوری سيستم ميرهيكي از مشكالتي که موجب کاهش کارايي و به

های ونقل هوشمند است. در ادامه راهكارهايي به منظور مديريت کاراتر حمل بار که توسط سيستماجرای سيستم حمل
 اجرايي پيشنهاد شده ارايه شده است: عملكردی و نظارتي،

های مستخرج از اين روش کمك ار: عالوه بر موارد فوق دادههای حمل ببرای ماشين GPSاستفاده از سيستم  -
ها برای توان از آنکه تحت يك مديريت واحد مي کندميروز نقاط توليد و جذب کاال شاياني در شناسايي به

کز سازی اين سيستم نيازمند ايجاد مربه هنگام سازی مطالعات ساماندهي و طرح جامع باری استفاده نمود. پياده
 رل برای مديريت واحد سيستم است.کنت
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های برخط درخواست و جابجايي بار: يكي از راهكارهای نوين به منظور مديريت تأسيس و حمايت از سامانه -
های برخط است. اين موضوع هرچند نيازمند افزارها و سامانهشهری استفاده از نرمجايي بار درونجابه

های خصوصي يا وابسته به شهرداری کارکرد مناسبي وشش شرکتتواند در پهای دولتي است اما ميحمايت
های زير ها دارای قابليتشهری داشته باشد. به طورکلي اين نوع سيستمدر قالب نظارت و مديريت بار درون

 هستند:

o های مراکز توليد و جذب کاال در شهرگردآوری يكپارچه داده 

o شهریدرون های توزيع زماني بارهایگردآوری يكپارچه داده 

o های مربوط به نوع بارهای توزيعي گردآوری يكپارچه داده 

o کنندگان از ناوگان ايمن و مطمئنها و استفادهبيمه سفارش 

o های های باری شرکتي به دليل کاهش هزينههای موتوری و وانتتر به نسبت پيكقيمت پايين
 سيستمي

o یشهرگذاری سيستم بار درونها و قيمتمديريت پرداخت 

o محيطي از طريق مديريت ناوگانهای زيستکاهش آالينده 

 شهریها و انتخاب تجهیزات در حوزه مدیریت بار درونبررسی پروتکل -3-7-7-1

ه ها و مصوبات مربوط بها و بخشنامهها بررسي دستورالعملهای انجام مطالعات و اجرای پروژهترين بخشيكي از مهم
شهری انطباق آن با سندهای ی بار درونونقل هوشمند در حوزهسيستم حملآن موضوع است. به منظور اجرای کارآمد 

های مهم در اين حوزه مورد های راهبردی کالن در اين حوزه امری ضروری است. لذا در ادامه سرفصلفرادستي و نقشه
 بحث و بررسي قرار گرفته است.

 ایحومهی و شهرری باونقل حملسامانه زی هوشمندساهای دستورالعمل -3-7-7-1-3

لعمل مديريت راستوشهری، در دروننقل باوضعيت حملد وبهبوی ستار در راکشوی هاریهياو دها داریشهرن مازسا
رت نظاو ساماندهي ، »شناساييان با عنواول بخش در ست. ابخش سه که شامل ده، تهيه نمورا حومه ی و شهرر باونقل حمل

با دوم ست. بخش ر اباونقل حملسامانه د ضعيت موجووساماندهي ل نبادحومه« به ی و شهرر دروننقل باوسامانه حمل
در هوشمند ی هاسامانهکارگيری بهبه موارد مربوط حومه« ی و شهرر دروننقل باوسامانه حملزی »هوشمندساان عنو

وری هبهرو يي راکا يشافزو امديريتي ی هاسياستل عمات اتا موجبادهد ر را مورد بررسي قرار مينقل باوحملی سامانه
»سامانه ان با عنوم بخش سودر لعمل راستوآورد. عالوه بر اين موارد دهم امديريتي فرای قالب سامانهرا در سامانه مربوطه در 

ر نقل باوحملو نيكي ولكترگ ابررباويژه ر بهسامانه مديريت بات حومه« به جزئيای و شهرر دروننقل باومديريت حمل
 دازد.پرمي ایحومهی و شهر

ی هاجهدبوی، شهرگ بررباور محل صدن( از فرمايارها )کاداریتوسط شهرزی هوشمندساح تأمين منابع مالي طر
است. همچنين نندگي رائم اثبت جراز مد حاصل وده و درآفزارزش ابر ت ماليان قانوور، مرر و عبود جه بهبودبو، ستگاهيد

خذ اطريق زی از هوشمندساح طری هاخت هزينهداپرری در بان گاونان دگاننراکت رمشااين دستورالعمل  70مطابق ماده 
 د.هد بواخوا جرقابل ا« ننندگارامد د درآتأمين شاخص »بهبورت صودر تنها ها آننه ی روزامددرآمنابع از سهمي 

 نه به قرار زير است:سامازی لعمل هوشمندساراستوای دجرايند آفر 74مطابق ماده 
شت اندد جووگر اهد گرفت. اخوار سي قرربررد شهر موزی در هوشمندساح طرد جوم وعديا د جوم اول: وگا -1

 دد. گرميا جراهم زديام گااين صورت، غير شود. در ا ميجرم دوم اگا
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الكترونيك خت داپرافزاری، زه نرمحول در فعاران تهيه فهرست پيمانكاای بران خوافرو عمومي م عالم دوم: اگا -7
 هد گرفت. اخورت صود( جورت وصودر پيشين ارداد قرم تمااز ا )پسن گاومديريت ناو 

ر بر پيمانكاارداد لين قر)در اوهد شد اسي خورنه برواطريق سامانه پراز متقاضي ران صالحيت پيمانكام: سوم گا -6
 هد شد(.اتعيين صالحيت خوت پايلوم نجااساس ا

 د. هد شاتهيه خوح طری توسط مجرز مجاران فهرست پيمانكارم: چهام گا -0
نقل وسامانه حملزی هوشمندساح طرای جرر ابه کاوع شرارداد و عقد قرای برز مجاران پنجم: فهرست پيمانكام گا -4

 شوند. ها معرفي ميداریبه شهرح طری توسط مجرری با
 د. هند نمواعقد خوارداد قرز مجاران با پيمانكاح طری مجررت ها با نظاداریششم: شهرم گا -3
ا جرح اطری مجررت با نظاو ها داریشهرری شهرها با همكاری در نقل باوسامانه حمل زیهفتم: هوشمندسام گا -0

 هد شد.اخو
گر سطح اهد گرفت. اخوار يابي قررد ارزموو سنجش ح طرر توسط پيمانكاشده ت ارائههشتم: سطح خدمام گا -9

م گا، باشدل قابل قبو حداز کمتر ت گر سطح خدماد. اشوميا جرانهم م گا، باشدل قابل قبوازحد ت بيشخدما
 د. شوميا جراهم د

ر مذکوه ماح در طرر به پيمانكاداری توسط شهرت متناسب با سطح خدماه ئه شدت اراخدمای نهم: بهام گا -0
تي تا ی آهاهمای هاختداپرای بردد(. گرتعيين ميح طری توسط مجرت خدمای بهاار هد شد )مقداخت خوداپر

 د.شوميا جراداً هشتم مجدم گاارداد قرن پايا
و در هد شد اخت نخوداپرر مذکوه ماح در طرر به پيمانكاداری توسط شهره ئه شدت اراخدمای هم: بهام دگا -19

فهرست ل، از حد قابل قبواز لي کمتر اغير متوه يا پنج ماو لي امتوه سه مادر ضعيت سطح خدمت اوم وتدرت صو
بايد د، تمايل با فعاليت مجدرت صودر هند شد. اخورج خازی هوشمندساح طردر فعاليت ای برز مجاانكاران پيم

 دد. سي گرربرره باآن دوصالحيت 
ح طری توسط مجرزی هوشمندسای دارای شهرهاری در نقل باوحملن گاونازی ضعيت هوشمندساوهم: زديام گا -11

اين غير  د. درشوميا جراهشتم م گاداشته باشد، لعمل تطابق راستودبا زی هوشمندساح گر طردد. اگرسي ميربر
 دد. گرميا جراهم م دوازدگاصورت 

د. گيرميار سي قرربررد لعمل موراستودبا ری نقل باوسامانه حملزی هوشمندساح طرق نطبااهم: قابليت م دوازدگا -17
 دد. گرميا جرم دوم اگااين صورت غير د و در شوميا جراهم دسيزم گاق دارد، نطبااگر قابليت ا

 گردد.ا ميجراهشتم م سپس گادد و گرميح صالالعمل راستوس دساابر ی زهوشمندساح هم: طردسيزم گا -16

شهری و ونقل بار و کاالی دروننامه اجرايي اعمال مديريت، ساماندهي و نظارت بر امور حملشيوه»در بخش هفتم 
هرداری شهری و حومه شونقل بار و کاالی درون، تدوين شده توسط سازمان مديريت حمل«شهر اصفهانحومه کالن

 های هوشمند مديريت ناوگان و صدور بارنامه اشاره شده است.اصفهان، به سامانه

نامه کشوری عنوان شده ذيل آيين GPS نامه، سازمان موظف است هماهنگ با استقرار سيستماين شيوه 06طبق ماده 
 مؤسسات دفاتر باربری وها سامانه پايش و پيمايش، تمهيدات الزم جهت تجهيز وسايل نقليه تحت پوشش شرکت

 ونقل بار عمومي را فراهم آورد.های حملآژانس
و  AVLشهری از سيستم هوشمند ونقل بار درونهای فعال در حوزه حملنامه، استفاده شرکتاين شيوه 04طبق ماده 

ان که امكباالخص تجهيز سيستم مذکور به سنسورهای وزن، سنسور هشداردهنده رفتار راننده و هرگونه تجهيزی 
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مونيتورينگ حرکت و مسير خودرو را فراهم آورد، الزامي است. سازمان موظف است وسايل نقليه باربر حامل بارهای 
 قرار دهد. AVLو  GPSها و ضايعات ساختماني را در اولويت تجهيز به خطرناک، نخاله

 ونقل هوشمند بارانتخاب تجهیزات در حمل -3-7-7-1-7

توان در سه گروه زير ونقل کاال را ميی حملظور اجرای هوشمندسازی در حوزهبه صورت کلي تجهيزات الزم به من
 بندی نمود:تقسيم

 تجهيزات مرتبط با جاده -
 تجهيزات مرتبط با حمل بار -
 تجهيزات مرتبط با خودروی تجاری -

تواند در کند که ميهای خدمات مذکور را بيان مياهميت کارکردی هر يك بسته 03-1جدول با توجه به موارد فوق 
 ونقل هوشمند نقش بسزايي داشته باشد.انتخاب تجهيزات سيستم حمل

 

 شهریشهری و بروندرونهای خدمات مربوط به حمل بار بسته -06-3جدول 
کد بسته 
 خدمات

 اثرگذاری تجهيزات الزم اهم وظايف عنوان

CVO 01 

مديريت ناوگان و 
عمليات متصديان 

خودروهای 
 تجاری

نام از رانندگان خودروهای حمل ثبت
ی. های باربربار با سرپرستي شرکت

 مسيريابي برای خودروهای باری

GPS ای، گر جاده، حسRFID ،
فشار و سم سنج،  سنسورهای

شناساگرهای نوری، سامانه پيام 
 صوتي

 جايي بارجابه

CVO 02 مديريت حمل بار 
مسيريابي برای خودروهای حمل 
کاالی تجاری و نظارت بر عدم 

 انحراف از مسير

GPS ای، گر جاده، حسRFID 
،کارت هوشمند، سنسورهای فشار و 
سم سنج، شناساگرهای نوری، سامانه 

 پيام صوتي

 جايي بارجابه

CVO 03 
ترخيص 

 الكترونيكي
بازرسي خودروهای حمل کاالی 

 هاتجاری در جاده

GPS ای، پالک گر جاده، حس
،کارت هوشمند، RFIDخوان، 

های شناساگرهای نوری، دکمه
 رساني، سامانه پيام صوتياطالع

ترخيص الكترونيك 
خودروهای تجاری، 

پردازش مديريت 
 خودروهای تجاری

CVO 04 

فرآيندهای 
مديريتي 

خودروهای 
 تجاری

آوری و پردازش اطالعات مالي، جمع
آموزشي، تخلفات، شناسايي و 

 اعتبارات مرتبط با حمل کاالی تجاری

GPS ای، پالک گر جاده، حس
،کارت هوشمند، RFIDخوان، 

سنسورهای فشار و سم سنج، 
های شناساگرهای نوری، دکمه

 رساني، سامانه پيام صوتياطالع

ترخيص الكترونيك 
خودروهای تجاری، 

پردازش مديريت 
خودروهای تجاری، 

 جايي بارجابه

CVO 05 

ترخيص 
الكترونيك در 

 المللمرزهای بين

بازرسي بدون توقف خودروهای حمل 
 کاالی تجاری در مرزها

ای، پالک خوان، گر جادهحس
RFID کارت هوشمند، شناساگرهای،

 رسانيهای اطالعنوری، دکمه

يص الكترونيك ترخ
خودروهای تجاری، 

پردازش مديريت 
خودروهای تجاری، 

 جايي بارجابه

CVO 06 
توزين در حال 

 حرکت
بررسي وزن خودروی تجاری در حال 

 حرکت

ای، پالک خوان،کارت گر جادهحس
هوشمند، شناساگرهای نوری، 

 رسانيهای اطالعدکمه

ترخيص الكترونيك 
خودروهای تجاری، تائيد 

 خودرووزن 
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 شهریشهری و بروندرونهای خدمات مربوط به حمل بار بسته -06-3جدول ادامه 

کد بسته 
 خدمات

 اثرگذاری تجهيزات الزم اهم وظايف عنوان

CVO 07 

ايمني کنار 
ای جاده

خودروهای 
 تجاری

بررسي وضعيت ايمني خودروی 
تجاری بدون نياز به توقف و توسط 

 ایتجهيزات جاده

GPS ای، پالک گر جاده، حس
،کارت هوشمند، RFIDخوان، 

سنسورهای فشار و سم سنج، 
های شناساگرهای نوری، دکمه

 رساني، سامانه پيام صوتياطالع

ترخيص الكترونيك 
خودروهای تجاری، بازرسي 

ای، خودکار ايمني جاده
 جايي بارجابه

CVO 08 

ايمني درون 
خودرويي 

خودروهای 
 تجاری

ايمني خودروی بررسي وضعيت 
تجاری بدون نياز به توقف و توسط 

 تجهيزات درون خودرويي

GPS ای، پالک گر جاده، حس
،کارت هوشمند، RFIDخوان، 

سنسورهای فشار و سم سنج، 
های شناساگرهای نوری، دکمه

 رساني، سامانه پيام صوتياطالع

پايش ايمني و امنيت درون 
 خودرويي

CVO 09 

داری ناوگان نگه
های خودرو

 تجاری

بررسي وضعيت فني و تعمير و 
داری خودروهای حمل کاالی نگه

 تجاری

،کارت RFIDای، گر جادهحس
 هوشمند، شناساگرهای نوری

بازرسي خودکار ايمني 
ای، پايش ايمني و امنيت جاده

 درون خودرويي

CVO 10 
مديريت مواد 

 خطرناک

بررسي وضعيت ايمني و امنيت مواد 
و نظارت بر  خطرناک در طول مسير

 موقعيت مكاني بار.

GPS ای، گر جاده، حسRFID ،
سنسورهای فشار و سم سنج، 

های شناساگرهای نوری، دکمه
های اعالم رساني، دکمهاطالع

 خطر راننده، سامانه پيام صوتي

پردازش مديريت خودروهای 
جايي بار، تائيد تجاری، جابه

وزن خودرو، امنيت مواد 
حادثه، خطرناک و پاسخ به 

رساني شرايط اضطراری اطالع
و امنيت شخصي، مديريت 

 خودروی اضطراری

CVO 11 

تشخيص امنيت و 
کاهش خطر مواد 

 خطرناک

بررسي مجوز، تخلفات و ايمني 
 خودروی حامل مواد خطرناک

GPS ،پالک خوان ،RFID ،
سنسورهای فشار و سم سنج، 

های شناساگرهای نوری، دکمه
اعالم  هایرساني، دکمهاطالع

 خطر راننده، سامانه پيام صوتي

جايي بار، تأييد وزن جابه
خودرو، امنيت مواد خطرناک 

 و پاسخ به حادثه

CVO 12 

تشخيص امنيت 
راننده خودروی 

 تجاری

بررسي وضعيت ايمني و مجوزهای 
 راننده خودروی حمل کاالی تجاری

GPS ،RFID ،کارت هوشمند،
سنسورهای فشار و سم سنج، 

های شناساگرهای نوری، دکمه
های اعالم رساني، دکمهاطالع

 خطر راننده، سامانه پيام صوتي

پايش ايمني و امنيت درون 
خودرويي، تأييد وزن خودرو، 
امنيت مواد خطرناک و پاسخ 

 به حادثه

CVO 13 
پايش تخصيص در 

 حمل بار
نظارت بر انطباق راننده، بار، مسير و 

 تخصيصبندی با برنامه زمان

GPS ای، گر جاده، حس
RFID ،کارت هوشمند،

سنسورهای فشار و سم سنج، 
شناساگرهای نوری، سامانه پيام 

 صوتي

جايي بار، تأييد وزن جابه
خودرو، امنيت مواد خطرناک 
و پاسخ به حادثه، پايش ايمني 

 و امنيت درون خودرويي

 

جنبه کاربری بيشتری برای شهر اصفهان دارد در ادامه مورد از ميان تجهيزات ذکر شده در باال، برخي از مواردی که 
 بررسي بيشتر قرار گرفته است.

نشان داده شده است؛ تجهيزات نشان داده شده در اين شكل به ترتيب،  33-1شكل در  سیستم توزین در حال حرکت
ها و سيستم بازرسي ،جعبه انتقال دادهVMSهای ثبت پالک و گرهای توزين در حال حرکت و حلقه القايي، دوربينحس
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نحوه کار سامانه به اين صورت است که وسايل نقليه در حين نزديك شدن به دروازه ست. ناوگان باری در کنار جاده ا
د، گذرند و سنسورها بدون اينكه نياز به توقف باشورودی و يا خروجي از روی سنسورهايي که در کف معبر تعبيه شده مي

ان ها پالک و نوع ناوگدر همين زمان دوربينکنند. گيری ميوزن وسيله نقليه را به همراه بار آن را در حين حرکت اندازه
آوری شده به مرکز نمايند. اطالعات جمعگذرنده را برداشت کرده و اين اطالعات را با وزن برداشت شده يكپارچه مي

شود و پس از بررسي در صورت بيشتر بودن بار از حد مجاز، مشخصات وسيله نقليه به نيروهای پليس پردازش فرستاده مي
شود. پليس پس از متوقف کردن ناوگان، با استفاده از باسكول موجود در محل، وزن ر در کنار معابر گزارش ميمستق

ناوگان را دوباره بررسي کرده و با توجه به نوع وسيله نقليه اگر باز هم ميزان بار از حد مجاز بيشتر شد، اقدامات الزم را به 
 آورد.عمل مي

ای انجام شده برای خودروهای باری، مسيرهای مهم و پرتردد که امكان تجهيز به سيستم با توجه به آمارگيری دروازه
WIM  ه ترتيبطور که از شكل مشخص است، مسيرهای پرتردد بمشخص شده است. همان 30-1شكل را داشته باشند، در 
( از اهميت بااليي برخوردار بوده و C9( و دستگرد )C5(، فرودگاه )C13(، صنعتي اصفهان )C1(، آزادگان )C2معلم )

 ها در اولويت قرار گيرد.در اين دروازهWIMSسازی سيستم گردد پيادهپيشنهاد مي
 

 
 مورد استفاده در سیستم توزین در حال حرکتتجهیزات  -66-3شکل 
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 به همراه حجم عبوری خودروی باری WIMای پرتردد و دارای قابلیت اجرای سیستم نقاط دروازه -67-3شکل 

 

نشان داده شده است. تجهيزات نشان داده شده در اين  39-1شكل در  سیستم اخذ عوارض بر اساس وزن ناوگان
شكل به ترتيب پرده نوری )به منظور شناسايي نوع ناوگان(، جعبه انتقال داده، اتاقك اپراتور و نمايشگر )جهت نمايش وزن 

پيموده  هناوگان و مبلغ عوارض( و مانع فيزيكي است. در اين سيستم عوارض بر اساس وزن محورها، کالس خودرو و فاصل
شود. اين عوارض در صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شد. بعد از پرداخت به صورت دستي يا الكترونيكي، شده حساب مي

 رود. مانع فيزيكي باال مي
 

 
 نتجهیزات مورد استفاده در سیستم اخذ عوارض بر اساس وزن ناوگا -69-3شکل 
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عاد کارت های پالستيكي )در حدود ابسيستمي الكترونيكي، حاوی اطالعات است که متشكل از کارت کارت هوشمند
سوخت و با همان شكل و شمايل( به انضمام مداری الكترونيكي است که اطالعات را ذخيره و در صورت لزوم تجزيه و 

 يكي اعتباری )مالي( را نيز دارا هستند. ها قابليت ذخيره اطالعات الكترونکند. اين کارتتحليل مي
با توجه به اينكه در سيستم سنتي، دفترچه کار راننده و کارت ناوگان قابل جعل و کپي بوده و همچنين چك کردن اين 

 اند از:گردد. کاربردهای کارت هوشمند عبارتگير است، استفاده از کارت هوشمند توصيه مينوع مدارک وقت
 يت برای رانندهکارت شناسايي هو -
 های آموزشي سپری شده وضعيت بيمهمنبع ذخيره اطالعات ثابت و متغير راننده نظير اطالعات سالمت، دوره -

 و بازنشستگي، سوابق تصادفات و ...

 امنيت اطالعات و کاهش امكان جعل -

 انتقال سريع اطالعات در کنترل و نظارت -

 زيرساخت اوليه برای هوشمند سازی مضاعف در آينده -

ای هونقل جادالزم به ذکر است که نمونه مشابه مجهز نمودن رانندگان به کارت هوشمند توسط سازمان راهداری و حمل
ای و کارت فعاليت ناوگان عمومي صادر شده توسط اين کارت فعاليت راننده حرفه 30-1شكل انجام گرفته است، در 

 سازمان نشان داده شده است.
 

 
 ناوگان عمومیای و کارت فعالیت رانندگان حرفه -64-3شکل 

ه در های ارايه شده توسط اين مشاور در نظر گرفتن چند پايانهای قبلي گزارش و اينكه يكي از پيشنهادبا توجه به بخش
( از ATMS1) هاسیستم مدیریت مکانیزه پایانهکارگيری نواحي مختلف شهر به منظور تخليه و ارسال بار است، به

شمای کلي سيستم  09-1شكل نياز برای اجرای اين سيستم شامل موارد زير است. های مناسب است. تجهيزات موردگزينه
 دهد.ها را نمايش ميمكانيزه مديريت پايانه

 يك سرور پيشرفته به عنوان بانك اطالعاتي اصلي -
 7(VPNيك شبكه محلي ) -

 های موردنيازهای اطالعاتي محلي در مكانبانك -

 و ....( RFID, TAG)کارت هوشمند،  سامانه هوشمند داخلي ناوگان -

 سامانه هوشمند پايانه برای دريافت و مديريت اطالعات ارسالي از خودروها -

  

                                                                                                                                                                      
1 Automated Terminal Management Systems 
2 Virtual private Network 
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 نحوه تبادالت اطالعات در سیستم مدیریت مکانیزه پایانه -74-3شکل 

 

 اند از:ها عبارتپايانهکاربردهای عمده سيستم مكانيزه مديريت 
 مديريت پارکينگ -

o ثبت اطالعات ناوگان وارد شده و خارج شده 

o تسريع در عملكرد سيستم کنترل ورود و خروج ناوگان 

 دهي بارمديريت نوبت -

o دهيکنترل عمليات نوبت 

o دهيهای احتمالي در امور نوبتجلوگيری از سوء استفاده 

o دهينوبتدهي هوشمند در روند اعمال اولويت 

 مديريت اعالن بار -

o کنترل عمليات اعالن بار 

o های ناوگان و رانندهثبت اطالعات سفر و بار بر روی کارت 

 ونقل بارهای حملمديريت شرکت -

o ونقل مستقر در پايانههای حملکنترل شرکت 

o هاگيری از فعاليت شرکتامكان گزارش 

 

ا نترل و مديريت ناوگان يك شرکت، سازمان و ي، سيستمي است که جهت رديابي، کسیستم مدیریت ناوگان
موقعيت جغرافيايي خودرو را تشخيص داده و مسير حرکت  GPSشود. اين سيستم با استفاده از شخص حقيقي استفاده مي

های مختلفي را از مسير توان گزارشمي offlineکند. پس از دريافت اطالعات به صورت را در حافظه داخلي ثبت مي
را به  تواند اطالعات به هنگام خودروهاگيری از يك بستر مخابراتي ميحال اين سيستم با بهرهه نمود. درعينحرکت تهي

 ای خودروها بپردازند.توانند به رديابي لحظهمرکز کنترل ارسال نمايد و کاربران مي
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AVL1 اتوماتيك وسايل  يری و کنترليا سيستم تعيين موقعيت وسايل نقليه به صورت اتوماتيك به معنای رديابي، ردگ
های مخابراتي و سيستم 7(GPSنقليه به صورت مشاهده آنالين و آفالين است که ترکيبي از سيستم تعيين موقعيت جهاني )

 دهد.را نشان مي AVLهای مايي از چند نمونه مختلف از گيرنده و فرستندهن 01-1شكل است. 
در مشخص نمودن موقعيت مكاني وسيله نقليه و با در نظر  AVLدر نهايت با در نظر گرفتن امكانات گسترده سيستم 

عابر و همچنين برخي از مهای قبلي مبني بر منع تردد وسايل نقليه باری سنگين در های ارايه شده در بخشگرفتن پيشنهاد
کارگيری اين سامانه در شهر اصفهان پيشنهاد های زماني برای تردد ناوگان باری در شهر اصفهان، بهاعمال محدوديت

 شود.مي
 

 
 AVLهای چند نمونه از فرستنده و گیرنده -73-3شکل 

 

های اعمال محدودیت تردد در نواحی سیستمشود، های ديگری که در اين بخش به آن پرداخته مياز سيستم

توان برای ممانعت کردن از تردد وسايل نقليه در محدوده خاصي از شهر و در ساعات ها مياز اين سيستم است.خاص 
 روز استفاده نمود.خاصي از شبانه

در کف معبر، به همراه  6کارگيری سنسور و شناساگرها بهاعمال اين محدوديتپيشنهاد اين مشاور در راستای 
 ( است. نحوه عملكرد اين سامانه به صورت زير است:ANPRهای )دوربين

ه نقليه، های وسيلدر حين عبور، شناساگرها با توجه به وزن وسيله نقليه عبوری و فاصله بين محورها و چرخ -
له گيری از ترکيبي از وزن وسيله نقليه، طول وسيله نقليه و فاصدهند )با بهرهمينوع وسيله نقليه را تشخيص 

 ها(.چرخ
گردد در گام بعد اين اطالعات به مرکز پردازش انتقال يافته و با توجه به نوع ناوگان و ميزان بار آن معين مي -

و اينكه در صورت دارا بودن مجوز  که آيا وسيله نقليه اجازه ورود به ناحيه موردنظر را دارا است و يا خير؟
 عبور عوارض پرداختي آن به چه ميزان است.

 شود.ثبت مي 0(ANPRهای )پس از شناسايي مشخصات وسيله نقليه، شماره پالک و نوع آن توسط دوربين -

 شود.اطالعات به دست آمده از شناساگرها و دوربين به مرکز کنترل ترافيك فرستاده مي -

وسيله پست به درب منزل راننده موردنظر ارسال گشته و مه و يا عوارض قابل پرداخت بهدر صورت نياز جري -
، به صورت به هنگام در حين ورود به ناحيه RFIDيا در صورت مجهز بودن خودرو به گيرنده و فرستنده 

 شود.موردنظر پرداخت مي

                                                                                                                                                                      
1 Autmatic vehicle location 
2 Glogbal Positioning System 
3 Detectores  
4 Automatic Number Plate Recognition 
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ونقل هوشمند است؛ در اين های مفيد حملسيستم( از ديگر ATIS) رسانی به کاربرانهای پیشرفته اطالعسیستم
تا هم سفر  ها ارايه شودسيستم سعي بر اين است که با اطالع از مبدأ و مقصد رانندگان مسيرهای مناسب و کم تراکم به آن

 ترين زمان ممكن به مقصد برسند و هم از ايجاد تراکم بيشتر در مسيرهای شلوغ جلوگيری شود.کنندگان در سريع

بايد اطالعات کاملي از وضعيت تراکم ترافيك در معابر کليدی شهر وجود داشته باشد.  ATISای ارايه هر سرويس بر
 اين اطالعات از سه منبع اصلي زير قابل استخراج هستند:

 شوند.های الكترونيكي که در سطح معابر نصب ميحسگرها و شمارنده -
 کنند.مستقيم وضعيت ترافيك را مشاهده ميهای نظارتي و نيروهای پليس که به طور دوربين -

 وسايل نقليه تجهيز شده، در حال تردد در شبكه. -

ها کارگيری اين سامانه در شهر اصفهان تأثير به سزايي در هدايت رانندگان به مسيرهای ويژه و جلوگيری از تردد آنبه
ها ارايه شده و نحوه ارتباط اين قسمت ATISشمايي از اجزای سامانه  07-1شكل در مسيرهای پرتراکم خواهد داشت. در 

نگ های ارغواني ررنگ بانك اطالعاتي سيستم و بلوکهای آبيهای سيستم، بلوکهای زرد رنگ ورودیاست. بلوک
 بری هستند.های کارپردازشگرها و رابط

 

مرکز کنترل ترافيك
بانك اطالعاتي 

ATISچندمنظوره 

معابر GISنقشه 

مشاهده کنندگان 
آزاد

مبدل اطالعات

موتور اطالع رساني 
به همراه تلفن

موتور اطالع رساني 
TMC/RDS  و

TMC/GPRS

موتور اطالع رساني 
به کاربران اينترنت

کاربر اينترنت

دستگاه مسيرياب ماهواره ای

کاربر تلفن همراه

 
 هاو نحوه ارتباط بین آن ATISهای دیاگرام اجزای سیستم -77-3شکل 

 شهری اصفهانشهری و برونونقل کاال در حوزه درونبررسی نیازها و مشکالت حمل -3-7-7-1-1

در مرحله دوم مطالعات، با توجه به نتايج پرسشگری از شهروندان، رانندگان، کارمندان و کارشناسان، مشكالت مدنظر 
تفاده بندی مشكالت، از دو روش اسنفعان شناسايي، بررسي و تحليل شد. در گزارش مربوطه برای اولويتاين دسته از ذی

ر صورت ساده با يكديگآمده و سپس بهدستصورت درصد بهوه بهشده در هر گرفراواني مشكالت بيان -1شده است: 
به هر مشكل ، رت«رتبه بدون ضريب»با عنوان  00-1جدول اند. در ستون دوم جمع شده است و از زياد به کم مرتب شده

آمده و سپس برای نظر کارشناسان، دستصورت درصد بهشده در هر گروه بهفراواني مشكالت بيان -7آورده شده است. 
و شهروندان، ضريب يك لحاظ شده است. نتيجه هريك باهم جمع شده و از زياد به کم  7، رانندگان، ضريب 6ضريب 

رفاً بندی ص، رتبه هر مشكل آورده شده است. اين رتبه«رتبه با ضريب»با عنوان  00-1جدول اند. در ستون سوم مرتب شده
ساس در شهر اصفهان، بايد بر اشده و برای درک بهتر ميزان و نوع مشكالت حمل بار با هدف آشنايي اوليه با مسايل انجام

 ها اقدام به ارزيابي و تحليل وضعيت کرد.های مبتني بر آنسازیهای ميداني و مدلآمارگيری
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 شده توسط کارشناسان، کارمندان، شهروندان و رانندگان محترممشکالت بیان -07-3جدول 
 رتبه )با ضريب( رتبه )بدون ضريب( مسائل و مشكالت

 7 1 مشكالت ترافيكي )عبور و مرور خودروها(
 0 7 محيطي مانند آلودگي هوا و صدامشكالت زيست

 1 6 نبود تعرفه مشخص برای حمل بار
 6 0 قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي

 3 4 کمبود فضای مناسب برای بارگيری و باراندازی
 13 3 ونقل بارحملهزينه باالی 

 9 0 وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری
 4 9 عدم وجود متولي جهت ساماندهي و نظارت و هماهنگي تمامي نهادها

 11 0 وجود طرح زوج و فرد و محدوديت بيشتر برای حمل بار
 0 19 عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری

 16 11 سرويس بهداشتي و نمازخانه( عدم وجود امكانات رفاهي مناسب )مانند
 10 17 پارکينگ نامناسب در پايانه

 14 16 کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری
 0 10 شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن

 19 14 های هوشمند جهت جلوگيری از مراجعه حضوریعدم استفاده جامع از سامانه
 17 13 هاونقل بار و شرکتحملعدم ساماندهي مناسب 

 10 10 مسئله عدم بيمه راننده
 19 19 نقش پررنگ واسطه در بارگيری

 10 10 عدم رعايت نوبت برای بارگيری و باراندازی
 77 79 بارگيری بيش از اندازه و غيراستاندارد )هم وانت و هم موتورسيكلت(

 76 71 توسط رانندگانعدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي 
 61 77 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي

 79 76 نداشتن ساعت مشخص جهت باربری در طول روز
 71 70 عدم وجود بانك اطالعاتي

 73 74 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

 74 70 ها و معابر قديمي و باريكمحدوديت تردد در کوچه
 70 69 های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين

 60 61 های پاتوق(ويژه وانتنداشتن دفتر باری )به
 64 67 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان

 63 66 تأخير زياد در بارگيری )هم در مبدأ و هم در مقصد(
 60 60 های باربریدسترسي به شرکتعدم 

 69 64 عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا
 67 63 شوند(عدالتي در توزيع بار )مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل ميبي

 66 60 ممنوعيت ورود خودروهای باری به داخل شهر
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لي های کونقل بار در دستهدهد که موضوع حملها، نشان ميشده در نظرسنجيبررسي عناوين کلي مشكالت مطرح
 زير قابل ارزيابي است: 

 اقتصاد -
 حجم و نوع بار -

 زيرساخت -

 زيستمحيط -

 مقررات -

 ناوگان -

شود، طور که مالحظه ميآورده شده است. همان 09-1جدول های ارزيابي هر مسئله در بندی به همراه شاخصاين دسته
های بعدی حليلترتيب انجام تايناند اغلب از يك نوع هستند و بههای مرتبط با هر مسئله که در يك دسته قرارگرفتهشاخص

اند، شده بر اساس نظرسنجي کيفي استخراج شدهبندی فعلي و مسايل مطرحهد شد. با توجه به اينكه دستهتر خواساده
توان يك ارزيابي کمي در مورد مسايل و مشكالت ارايه کرد ولي در مراحل بعدی مطالعات و با تحليل نتايج نمي

ونقل بار ردهي و ابعاد مختلف مشكالت حملها را مقداتوان شاخصهای مناسب، ميهای کمي و ساخت مدلآمارگيری
 در شهر را در سطح راهبردی تحليل کرد.

يكپارچه جابجايي کاال، بعضي  ، استفاده از سامانه و مديريت09-1جدول با توجه به هريك از موارد مشخص شده در 
وانين های جابجايي بار )با توجه به جزييات آن و قتوان بهبود بخشيد؛ برای مثال با يكنواخت کردن هزينهاز مشكالت را مي

تا حدود زيادی برطرف خواهد شد. در ادامه،  09-1جدول ثبت شده در سامانه(، مسائل اقتصادی مشخص شده در 
 پيشنهادهايي برای رفع و يا بهبود اين مشكالت مطرح شده است.

 
 ونقل بار در شهر اصفهانبندی مقدماتی مسایل حملدسته -09-3جدول 

 واحد شاخص شاخص ارزيابي مسايل دسته مسايل رديف

 اقتصاد 1

 نبود تعرفه مشخص برای حمل بار

 هزينه حمل
ريال به ازای 

-هر تن
 کيلومتر

 قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي
 ونقل بارهزينه باالی حمل

 نقش پررنگ واسطه در بارگيری

7 
حجم و نوع 

 بار

 خودروهای باری کمبود بار و تردد خالي
 کل خودرو کيلومتر )پرکيلومتر خالي به-خودرو

 و خالي(
 درصد

 زمان بارگيری عدم رعايت نوبت برای بارگيری و باراندازی
ساعت به ازای 

 هر بارگيری
 بارگيری بيش از اندازه و غيراستاندارد 

 )هم وانت و هم موتورسيكلت(
 مترمكعب حجم بار

 تن وزن بار جابجايي آسيب ديدن بار هنگام
 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
 تأخير زياد در بارگيری 

 )هم در مبدأ و هم در مقصد(
 زمان بارگيری

ساعت به ازای 
 هر بارگيری
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 ونقل بار در شهر اصفهانبندی مقدماتی مسایل حملدسته -09-3جدول 
 واحد شاخص شاخص ارزيابي مسايل دسته مسايل رديف

 درصد کل بارها بهجا شده توسط شرکتوزن بار جابه های باربریعدم دسترسي به شرکت
 تن وزن بار عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا

 عدالتي در توزيع بار بي
 د(شون)مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل مي

 درصد جا شده با پالک اصفهان به غير آنوزن بار جابه

 زيرساخت 6

 مدت زمان بارگيری در حاشيه خيابان کمبود فضای مناسب برای بارگيری و باراندازی
ساعت به ازای 

 تن
وجود طرح زوج و فرد و محدوديت بيشتر برای حمل 

 بار
 درصد کل باروزن بار ورودی/ خروجي به محدوده به

 عدم وجود امكانات رفاهي مناسب 
 )مانند سرويس بهداشتي و نمازخانه(

 درصد تعداد امكانات رفاهي به جمعيت شهر

 درصد تعداد وسايل باری به تعداد پارکينگ پارکينگ نامناسب در پايانه
 های هوشمندعدم استفاده جامع از سامانه

 برای جلوگيری از مراجعه حضوری
 درصد رکل باجا شده به روش دوريابي بهوزن بار جابه

 معابر قديمي و باريكها و محدوديت تردد در کوچه
کل کيلومتر طي شده در معابر دسترسي به -تن

 کيلومتر -تن
 درصد

 زيستمحيط 0
 محيطي مانند آلودگي هوا و صدامشكالت زيست

 گرم کيلومتر -به ازای تن CO2گرم 
 گرم کيلومتر -به ازای تن NOxگرم 
 گرم کيلومتر -به ازای تن SOxگرم 

 گرم ازای خودرو کيلومتر باریگرم آالينده به 
 بلدسي يکل آلودگي صوتميزان آلودگي صوتي باری به

 سوخت و مسائل مربوط به آن
 ليتر کيلومتر -ليتر سوخت به ازای تن

  کيلومتر -ليتر سوخت به ازای وسيله

 مقررات 4

 عدم وجود متولي جهت ساماندهي و 
 نظارت و هماهنگي تمامي نهادها

 تعداد نهادها تعداد

عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری و 
 هاباربری

 تعداد تعداد کارکنان واحدهای نظارت باری

 - - شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن
 درصد کل بارها بهجا شده توسط شرکتوزن بار جابه هاونقل بار و شرکتعدم ساماندهي مناسب حمل

 درصد کل رانندگان باریتعداد رانندگان بيمه به عدم بيمه راننده مسئله
 عدم رعايت قوانين و مقررات 

 راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان
 درصد کل تخلفاتتعداد تخلفات خودروهای باری به

 درصد وزن بار ورودی به شهر به وزن بار عبوری ممنوعيت ورود خودروهای باری به داخل شهر

 ناوگان 3
 مشكالت ترافيكي 

 )عبور و مرور خودروها(

 متوسط زمان سفر خودروی باری
ساعت به ازای 

 وسيله

 متوسط سرعت سفر خودروی باری
کيلومتر در 

 ساعت

 زمان سفر به ازای هر تن بار
ساعت به ازای 

 تن
 سال ميانگين سن ناوگان وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری



 فاز چهارم -و نقل بار دورن شهری اصفهان مطالعات جامع حمل 304

 

 

 ونقل بار در شهر اصفهانبندی مقدماتی مسایل حملدسته -09-3جدول 
 واحد شاخص شاخص ارزيابي مسايل دسته مسايل رديف

 درصد کل تصادفاتتعداد تصادفات خودروهای باری به اطمينان به خودروهای باریعدم 

 های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين
کل خودروهای تعداد خودروهای باری شرکتي به

 باری
 درصد

 های پاتوق(ويژه وانتنداشتن دفتر باری )به
 کل خودروهایتعداد خودروهای باری شرکتي به

 باری
 درصد

 درصد کل تخلفاتتعداد تخلفات خودروهای باری به رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان
 

ارايه شده است. اين پيشنهادها با توجه به موضوع  00-1جدول پيشنهادهای کلي جهت بهبود مشكالت مطرح شده در 
 های بكارگيری آن ارايه شده است.اين بند )هوشمندسازی( بيشتر با استفاده از سامانه و ظرفيت

 

 مسائل موجود و پیشنهادهای ارایه شده بابت آن -04-3جدول 
 مسئله مطرح شده پيشنهاد

دريافت مشخصات کامل بار و ناوگان جهت صدور هزينه حمل با توجه  -
 به ضوابط مشخص سازمان

 نبود تعرفه مشخص برای حمل بار -
 قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي -
 ونقل بارهزينه باالی حمل -

 افزارهای موبايلباريابي و نرماستفاده از سامانه  -

 کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری -
 عدم وجود بانك اطالعاتي -
 های باربریعدم دسترسي به شرکت -
 عدالتي در توزيع باربي -
 نقش پررنگ واسطه در بارگيری -

 های اعالن باردهي هوشمند در سالنهای نوبتاستفاده از سيستم -
 و باراندازی عدم رعايت نوبت برای بارگيری -
 عدالتي در توزيع باربي -

 بارگيری بيش از اندازه و غيراستاندارد - های توزين در حال حرکتاستفاده از سيستم -
آموزش نيروها و استفاده از نيروهای ثابت آموزش ديده که در سامانه نيز  -

 ثبت شده است
 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي -

 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي - استفاده از ناوگان مرتبط با نوع بار -
، نفعان )راننده، شرکتاستفاده از سامانه و امكان دريافت بازخورد از ذی -

 دارنده بار(
 هاعدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری و باربری -
 هاونقل بار و شرکتعدم ساماندهي مناسب حمل -

 خلفاتتخوان( جهت ثبت های پردازش تصوير )پالکاستفاده از سيستم -
عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط  -

 رانندگان
های های پيشرفته و يكپارچه معاينه فني و محدودهاستفاده از سيستم -

شهری جهت اعمال جريمه يا تشويقي )کاهش هزينه مجوز ورود به 
 شبكه(

 وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری -

افزارهای موبايل که خودروهای باری طي نرم استفاده از سامانه باريابي و -
 اندهای مختلف( در آن ثبت شدهفرايندی )اخذ گواهي

 عدم اطمينان به خودروهای باری -
 های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين -

ل افزار موبايامتيازدهي به رانندگان و امكان مشاهده آن در سامانه يا نرم -
های سازمان بار های مختلف از جمله آموزشگواهي)امتياز بر اساس 

 لحاظ شود(
 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان -
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 مسائل موجود و پیشنهادهای ارایه شده بابت آن -04-3جدول 
 مسئله مطرح شده پيشنهاد

رای صورت آنالين بمشخص کردن نقطه حرکت ناوگان بار در شبكه به -
 دهنده بارکننده يا سفارششخص درخواست

 تأخير زياد در بارگيری -

ل، زار موبايافقرارگيری قوانين و مقررات تصويب شده در سايت، نرم -
 نامي در سامانهسامانه و ارسال لينك آن به تمامي رانندگان ثبت

های ساده و گرافيكي جهت آشنايي افراد با قوانين استفاده از روش -
 مرسوم و الزم برای همه افراد

 شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن -

 

 ونقل بارهای حملمتمرکز برای باریابی شرکتکارگیری سامانه هوشمند یکپارچه و سنجی بهامکان -3-7-7-0

ای شهری و حومه اصفهان سامانهونقل بار و کاالی درونبيان شد، سازمان مديريت حمل 6-1طور که در بخش همان
ور به منظ« باريار»افزار موبايل ها طراحي و اجرا کرده است. همچنين نرمها و ناوگان در اختيار آنجهت مديريت شرکت

راد افزارها بيشتر برای افتازگي اجرايي شده است. گرچه اين نرمم عمليات باربری توسط اين سازمان طراحي و بهانجا
توان با ايجاد سازوکاری اصولي و دهد ولي ميها را کاهش ميهای خودروی باری( مناسب است و دخالت شرکت)راننده

نشان داده شده  06-1شكل در « باريار»افزار موبايل محيط نرمها کار کنند. صرفه، خودروهای باری تحت نظر شرکتبه
 شود طبق روندی که در ادامه بيان شده است، تكميل گردد.افزار کامل نيست و پيشنهاد ميهای اين نرماست. بخش

 

     
 تكميل درخواست ورود مشخصات کاال انتخاب مبدأ و مقصد انتخاب وسيله نقليه صفحه اول

 افزار باریار سازمان بار اصفهانتصاویر محیط نرم -71-3شکل 
 

توان از آن برای مطالعات آينده و بهبود ونقل بار، توليد پايگاه داده دقيق است که مياز مزايای هوشمندسازی حمل
 ونقل بار نشان داده شده است.الگوريتم مفهومي حمل 11-1شكل شرايط استفاده کرد. در 

ند. سپس کميکاربر )دارنده بار( پس از مراجعه به سامانه و انتخاب نوع ناوگان موردنيازش، مبدأ و مقصد بار را انتخاب 
صد انتخاب مق-شود. برای ايجاد يك پايگاه منظم و مناسب، بايد مبدأمشخصات بار و ساير اطالعات موردنياز تكميل مي

های ترافيكي مطالعات جامع اصفهان قرار گيرد )در داخل سامانه و غيرقابل مشاهده برای شده به صورت خودکار در ناحيه
وه بر اطالعات دريافتي از کاربر، بخش ويژه و غيرقابل ويرايش برای کاربر )فقط کاربر(. در قسمت مشخصات بار، عال

اشاره شده است، وجود داشته  79-1جدول گانه وزارت کشور که در  61بندی انتخابي( به منظور انتخاب نوع بار از دسته
باشد. به اين ترتيب پس از ثبت نهايي سفارش، اطالعات کدگذاری شده و کاملي شامل نوع خودرو )ناوگان(، شماره ناحيه 
ترافيكي مبدأ و مقصد و کد کاال به همراه ساير مشخصات مانند وزن آن در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. باقي روند 

 ارايه شده، واضح است. 11-1شكل سفارش که در 
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 ونقل بار در شهر اصفهانالگوریتم مفهومی حمل -70-3شکل 

 

ونقل و های مهم در اين روند، سفارش حمل بار توسط صاحب کاالست که نقش مهمي در ادامه روند حملاز بخش
آورده شده است. اين بخش  04-1شكل ويژه در پايگاه داده نهايي خواهد داشت. نمونه اطالعات الزم برای اين بخش در به

 افزار باريار به خوبي وارد نشده است.در نرم
 

 
 های مهم در بخش سفارش حمل باربخش -75-3شکل 
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ار در سطح حمل بارایه نمونه عالئم موردنیاز جهت نصب در شبکه ترابری شهر اصفهان برای مدیریت مؤثر بر  -3-7-1

 شهر 

ونقل بار در شهر اصفهان الزم است های قبلي مطالعات به آن اشاره شد به منظور وضعيت حملگونه که در بخشهمان
های مكاني تردد برای وسايل نقليه باری اعمال گردد. های زماني و محدوديتهای مشخصي اعم از محدوديتمحدوديت

 تردد، مستلزم استفاده از عاليم ترافيكي در معابر است.بديهي است اعمال هرگونه محدوديت 
د. امروزه با گردنها( تقسيم ميکشياين عاليم با توجه به نوع و کاربردشان به دو دسته عمودی )تابلوها( و افقي )خط

های کارگيری اين عاليم خصوصاً عالمتونقل در دنيا، تمايل کشورها برای بهتوجه به رشد روزافزون صنعت حمل
، مشكالت شود، زيرا که اين روندروز بيشتر ميها به جای نوشتار از اشكال استفاده شده( روزبهتصويری )عالماتي که در آن

ي کند و ميزان ريسك را در رانندگالمللي را تا حدودی حل ميهای ناشي از عدم همسان بودن زبان در سفرهای بينو کاستي
 آورد.پايين مي

استای هايي در رجايي بار در شهر اصفهان در اين بخش به ارايه پيشنهادسازی روند جابه، با هدف بهينهدر همين راستا
شود. الزم به ذکر است به منظور اعمال ونقل بار پرداخته ميکارگيری عاليم راهنمايي و رانندگي مرتبط با حملبه

، MUTCDالمللي )از قبيل وردنياز در استانداردهای بينهای تردد وسايل نقليه باری، در صورت وجود عاليم ممحدوديت
ر اين گردد، در غيها اشاره ميبايست از عاليم استاندارد استفاده شود که در اين گزارش به آنکنوانسيون وين و ...( مي

وه و نح ونقل بار در آن، کليات عاليم موردنيازصورت با توجه به شرايط موجود معابر شهر اصفهان و وضعيت حمل
 شوند. ها پيشنهاد ميکارگيری آنبه

ارايه  هايي در سطح کالنها و توصيهگردد با توجه به اينكه سطح اين مطالعات، طرح جامع است، پيشنهادمتذکر مي
خواهند شد. بديهي است که برای پرداختن به جزييات بيشتر در مقوله عاليم نياز به مطالعات ديگری است که نيازهای 

ير کارگيری عاليم افقي و عمودی به شرح زحال، برخي از ضوابط کلي بهايي شده را تدقيق و برآورده نمايد. بااينشناس
 است:

م و جانمايي گيری از عاليبايست بهينه باشد، بدين معني که بايد با بهرهکارگيری عاليم مينحوه نصب و به -
 اده کرد.مناسب برای تأمين حداکثر نياز از حداقل عاليم استف

. در اين ها جلوگيری شودعاليم راهنمايي و رانندگي مورد استفاده بايد استاندارد باشند تا از ايجاد سوءتفاهم -
اند و طي المللي و ملي به دقت مورد بررسي و انتخاب قرار گرفتهکارگيری عاليمي که در محافل بينراستا به

 شود.اند توصيه ميالمللي رسميت يافتهمعاهدات بين

ب شناخت ها موجبايست يكنواخت و متحد باشند و اين يكنواختيشكل، اندازه و نوشتار يا نقش تابلوها مي -
 شود.ها ميسريع آن

 د.موقع به راننده در حال حرکت منتقل گردکه به سهولت و بهطوریپيام عاليم بايد صريح و روشن باشد، به -

روز قابل شوند که توسط راننده در حال حرکت در هر زمان از شبانه ای ساخته و پرداختهگونهتابلوها بايد به -
 رويت باشند.

ار ونقل بها برای تردد ناوگان حملونقل در شهر اصفهان، اعمال برخي از محدوديتبه منظور مديريت و تسهيل حمل
 اند از:ها عبارتناپذير است. اهم اين محدوديتاجتناب

 ریمحدوديت سرعت تردد ناوگان با -
 های مكاني تردد ناوگان باریمحدوديت -

 های زماني تردد ناوگان باریمحدوديت -
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 های وزن کاالمحدوديت -

 ایمحدوديت برای بارگيری و تخليه بار حاشيه -

 های مربوط به ابعاد وسيله نقليه باریمحدوديت -

ي کارگيری و نصب عاليم عمودی و افقبهبا توجه به موارد باال، آن دسته از قوانين پيشنهادی که اجرايشان نيازمند 
 اند از:هستند عبارت

 های زماني بر پايه نوع معبر و نوع خودروهای مجاز در بازهتعيين مسيرها و دسترسي -
 طرح ترافيك -تعريف مناطق با محدوديت ويژه -

 انحصاری يا مشترک با انواع ترافيك -تخصيص چند مسير ويژه -

 ای چند منظوره در روزتخصيص خطوط ويژه عبوری کناره -

 محدوديت زمان دسترسي و عبور بر پايه ترافيك و ساعت اوج معابر -

 محدوديت زماني برای تخليه و بارگيری يا پارک -

 تعيين بيشينه عرض مجاز بر حسب معبر -

 تعيين ارتفاع مجاز -

 تعيين بيشينه طول مجاز -

 هايي مختص تخليه و بارگيریتعيين محل -

 های حمل بار در اصفهانبه محدودیتعالیم پیشنهادی با توجه  -3-7-1-3

های الزم توسط عاليم مناسب به اطالع بايست به نحو مؤثر و در محلاعمال هر نوع محدوديت تردد ناوگان باری مي
های ذکر شده در قسمت قبل در اين بخش به ارايه کلياتي در رابطه با نحوه رانندگان باری برسد. با توجه به محدوديت

شود. هايي از عاليم پيشنهادی ارايه مييم موردنياز در شهر اصفهان پرداخته و در انتهای اين بخش نيز نمونهکارگيری عالبه
 شود.ونقل بار در شهر اصفهان ارايه ميدر ادامه کليات مربوط به استفاده از عاليم در زمينه حمل

 عالیم عمودی -3-7-1-3-3

تند. ونقل بار شهری هسرساني به رانندگان در حملمقررات و اطالعاين دسته از عاليم از پرکاربردترين عاليم در اعمال 
قط شوند. تعدادی تابلوی فرعي که فطورکلي به سه گروه اصلي اخطاری، انتظامي و اخباری تقسيم مياين تابلوها به

ناميده  وهای توضيحيکنند نيز وجود دارند که تابلهای زماني تابلوهای اصلي را اعالم ميهای خاص و يا محدوديتموقعيت
ن گيری از قوانيونقل بار در سطح شهر اصفهان و بهرههای موجود در حملشوند. در ادامه با توجه به نيازها و محدوديتمي

 جايي بار در شهر اصفهان به صورت زيرهايي کلي در جهت انواع عاليم عمودی در زمينه بهبود جابهپيشنهادی، پيشنهاد
 ادامه، شرح مختصری درباره هريك داده شده است: ارايه شده و سپس در

 عاليم محدودکننده سرعت ناوگان باری -
 عاليم محدودکننده مرتبط با وزن بار -

 گر محدوديت ارتفاع بر ای ناوگان باریعاليم بيان -

 عاليم محدودکننده طول و عرض ناوگان باری عبوری -

 ایعاليم مرتبط با تخليه و بارگيری حاشيه -

 به نوع بار عاليم مربوط -

 رسانکننده و اطالععاليم هدايت -
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 1(VMSعاليم راهنمايي و رانندگي متغير ) -

بيشترين کاربرد اين عاليم در شهر اصفهان، در معابر رده شرياني عالیم محدودکننده سرعت ناوگان باری:  -الف
اوت بوده های ديگر متفرده از معابر از ردهنوع اول و باالتر است. با توجه به اينكه سرعت مجاز تعيين شده برای تردد در هر 

و همچنين سرعت مجاز تعيين شده برای وسايل نقليه باری در بسياری از موارد متفاوت از سرعت مجاز تعيين شده برای 
ها و در محل کارگيری اين عاليم در شهر اصفهان در حاشيه بزرگراههای اصلي پيشنهادی بهوسايل نقليه سبك است، محل

 تر است.های پايينها به معابر ردهکننده بزرگراههای متصلجيخرو

با توجه به اينكه زيرسازی، روسازی و ابنيه فني سطح شهر دارای  عالیم محدودکننده مرتبط با وزن بار: -ب
ابر فوق باعث عازحد مجاز در ممحدوديت در متحمل شدن بار ناشي از تردد وسايل نقليه بوده و تردد وسايل نقليه با بار بيش

شود، تعريف و ها ميدهي آنهای ابنيه فني و کاهش عمر مفيد خدمتبيشتر شدن استهالک روسازی معابر و سازه
کارگيری تابلوهايي که بيانگر محدوديت وزن بار حمل شده باشند ضروری است. از ديدگاه اين مطالعات تابلوهای بيانگر به

 اند از:عبارت محدوديت فوق شامل دو دسته هستند که

 شدهتابلوی ممنوعيت عبور وسيله نقليه با بار بيش از بار مجاز اعالم -

 تابلوی ممنوعيت عبور وسيله نقليه باری، با بار بيش از بار مشخص شده بر روی هر محور -

 ست:ا تابلوهای محدودکننده ارتفاع از دو نظر حايز اهميت عالیم بیانگر محدودیت ارتفاع برای ناوگان باری: -پ

تر ها دارای ارتفاع مشخصي هستند و اگر ارتفاع وسيله نقليه بيشاول اينكه برخي از ابنيه مانند زيرگذرها و تونل -
 ها ميسر نخواهد شد.ها باشد، عبور از آناز ارتفاع آن

رد و ادوم اينكه ارتفاع بار حمل شده توسط ناوگان باری رابطه مستقيم با ميزان وزن وارده بر روی روسازی د -
توان ميزان تناژ عبوری را نيز تا حدود زيادی کنترل نمود. به به وسيله محدود کردن ارتفاع ناوگان عبوری مي

های ها از تابلوهای محدودکننده ارتفاع به همراه دروازههمين دليل است که در ورودی بسياری از پل
 شود.محدودکننده ارتفاع استفاده مي

با توجه به محدود بودن عرض معابر و بعضاً وجود  و عرض ناوگان باری عبوری: عالیم محدودکننده طول -ت
هايي در طرح هندسي معابر و ابنيه فني، تابلوهای محدودکننده طول و عرض ناوگان عبوری نيز از تابلوهای محدوديت

 باشند.کاربردی مي

بار در شهر  جاييبررسي در بحث جابهيكي از معضالت مورد  ای:عالیم مرتبط با تخلیه و بارگیری حاشیه -ث
بلوهايي که کارگيری تاخصوص در نواحي مرکزی شهر است، به همين دليل بهای بار بهاصفهان، تخليه و بارگيری حاشيه

هادی ناپذير است. تابلوهای پيشننمايند، اجتنابای را در مناطق خاصي مجاز و يا ممنوع اعالم ميتخليه و بارگيری حاشيه
 اند از:ر در اين مبحث عبارتمشاو

يل ازدحام گردد که به دلای: اين تابلو در حاشيه معابری نصب ميتابلوی ممنوعيت بارگيری و تخليه حاشيه -
ای هايي برای جلوگيری از بارگيری و تخليه حاشيهبايست ممنوعيتترافيكي و بافت آن قسمت از شهر، مي

 اعمال گردد. هاروز در آنحداقل در ساعاتي از شبانه
قع در دهند: درواهای مشخصي از حاشيه معبر را به بارگيری و تخليه بار اختصاص ميتابلوهايي که مكان -

توانند گردند، تنها خودروهای باری و فقط برای تخليه و بارگيری ميهايي که اين تابلوها نصب ميمكان
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ليه شود. همچنين اگر وسايل نقها ممانعت مينتوقف داشته باشند و از توقف وسايل نقليه ديگر در اين مكا
 های ديگری از معبر به بارگيری و تخليه بار بپردازند، اعمال قانون خواهند شد.در قسمت

دار بارگيری و تخليه بار مجاز: اين تابلوها نشانگر اين مطلب هستند که ناوگان باری مدت زمان تابلوهای زمان -
محل  بايستبارگيری پرداخته و پس از سپری شدن مدت زمان مربوطه مي محدودی وقت دارد تا به تخليه و

ت رغم تراکم و مشكالرا ترک نمايد. استفاده از اين تابلوها در معابر بافت مرکزی شهر اصفهان که علي
توصيه  ناپذير استهای تجاری حاشيه اين معابر اجتنابعديده ترافيكي، تخليه و بارگيری برای کاربری

 .شودمي

بر خالف بقيه عاليمي که تاکنون بررسي شد، در بسياری از موارد اين  رسان:کننده و اطالععالیم هدایت -چ
رد. پذيرساني به رانندگان انجام ميها با دو هدف هدايت نمودن و اطالعکند و نصب آنتابلوها محدوديتي را اعمال نمي

به »، «مت پايانهبه س»دهنده مسير به رانندگان مانند عباراتي نظير و نشانکننده عاليم پيشنهادی اين مشاور تابلوهای هدايت
 است.« بنزينپمپ»و « خروج از بزرگراه»، «به سمت محل بارگيری و تخليه»، «سمت کمربندی

شود و يا تابلوهای پيام متغير نيز نام برده مي VMS1از اين نوع تابلوها، به نام عالیم راهنمایی و رانندگی متغیر:  -ح
( هستند. اين تابلوها از يك صفحه ديجيتال تشكيل شده که بنا به مقتضای ITSونقلي هوشمند )های حملجزيي از سيستم

سبت به پذيری در زمينه تغيير پيام در حال نمايش و اينكه نکند. اين تابلوها با توجه به انعطافشرايط پيام روی آن تغيير مي
کنند از کارايي خوبي برخوردار هستند. به کار بردن اين نوع تابلوها در معابر يشتری ميتابلوهای معمولي جلب توجه ب

وع تابلوها، گردد با توجه به قابليت متغير بودن پيام اين نشود و پيشنهاد ميهای باالتر در شهر اصفهان توصيه ميشرياني و رده
ونقل بار )از قبيل حداکثر بار مجاز، حداکثر سرعت مجاز ملهای مرتبط با مقوله حاز اين دسته عاليم برای نمايش پيام

 وسايل نقليه باری و ...( نيز استفاده گردد.

 عالیم افقی -3-7-1-3-7

ناسب ميخ( و ... هستند که هرکدام به تای، گلگربهکشي، نمادها، نوشتارها، عاليم برجسته )چشمعاليم افقي، شامل خط
، های صورت گرفته در اين مطالعهگيرند. بر اساس بررسيمورد استفاده قرار ميهای مختلف ها، در مكاننوع کاربرد آن

 ونقل بار در معابر شهری، شامل موارد ذيل است:آشكار شده که کاربرد عاليم افقي در رابطه با موضوع حمل
 اعمال مقررات محدوديت مكاني تردد و فعاليت برای وسايل نقليه باری -
 ني تردد و فعاليت برای وسايل نقليه باریاعمال مقررات محدوديت زما -

 اعمال مقررات مرتبط با تخليه و بارگيری وسايل نقليه باری -

 اعمال مقررات محدوديت برای انواع مشخصي از وسايل نقليه باری و يا تناژ مشخصي از بار -

معابر شهری  در مبحث مديريت ترافيك شهری، بعضاً الزم است برای تردد برخي از انواع وسايل نقليه در
ند به تواهايي قائل شد. در اين مقوله، اعمال مقررات تردد مكاني برای وسايل نقليه باری در شهر اصفهان ميمحدوديت

 يكي از سه حالت ذيل اجرا گردد:

 اعمال ممنوعيت تردد وسايل نقليه باری در برخي از معابر -
 تعيين مسير يا خط ويژه وسايل نقليه باری -

 ای )برای تخليه و بارگيری(پارک حاشيهاعمال محدوديت  -

 هايي از شهراعمال ممنوعيت و يا محدوديت ورود وسايل نقليه باری به محدوده -
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ابلوها، ترين اين ترسد، که مهمبند اول از موارد فوق، اغلب با استفاده از عاليم عمودی )تابلوها( به اطالع رانندگان مي
گر ری است. بعضاً نيز به منظور تأکيد بيشتر بر ممنوعيت تردد کاميون، از نمادهای نشانتابلوی ممنوعيت تردد وسايل نقليه با

 شود.رو استفاده ميممنوعيت عبور وسايل نقليه سنگين در طول مسير و روی سطح سواره

شود يم های مرتبط با بار در برخي از شهرها و ساير عوامل، عمدتاً موجب آناز سوی ديگر موقعيت قرارگيری کاربری
توجهي زياد بوده و همين امر موجب بروز مشكالت که تردد وسايل نقليه باری در تعدادی از معابر شهری، به ميزان قابل

شود. يكي از راهكارهای کاهش مشكالت ترافيكي و نظم بخشيدن به ترافيك عبوری، مختلف ترافيكي در اين نوع معابر مي
های وسايل نقليه باری است. الزم به ذکر است که مسير ويژه الزاماً به کمك جداکنندهدر نظر گرفتن خط يا مسير ويژه تردد 

توان با استفاده از عاليم افقي و عمودی، آن را از ساير خطوط متمايز شود و ميفيزيكي از ساير خطوط عبور تفكيك نمي
کردن خطوط ويژه وسايل نقليه باری است. ونقل بار، مشخص کرد. لذا يكي از کاربردهای عاليم افقي در رابطه با حمل

ها و معابر ها در آن دسته از بزرگراهکارگيری آنشوند و بهها ايجاد ميها و بزرگراهاين نوع خطوط، اغلب در آزادراه
ها زياد است، پس از انجام مطالعات تكميلي شرياني شبكه پايه حمل بار شهر اصفهان که حجم تردد ناوگان باری در آن

گردد، ترين عالمت افقي که در اين خطوط استفاده ميگردد. با توجه به سرعت زياد حرکت در اين خطوط، مهميشنهاد ميپ
 گردد.کشي جداکننده است که در سرتاسر مسير ترسيم ميخط

يم برجسته الرو در داخل خط ويژه و استفاده از عکشي، استفاده از خط نوشته بر روی سوارهکارگيری اين نوع خطدر به
 رو و تابلوها برای افزايش سهولت ديد رانندگان و تصويرسازی بهتر آنان از شرايط مسير، الزامي است.سواره

يری شود، محدوديت تخليه و بارگها و مقرراتي که برای وسايل نقليه باری در معابر شهری، وضع مياز ديگر محدوديت
، الزم است رو در معابر شهریها است. به منظور استفاده بهينه از حاشيه سوارهانو پارک اين نوع وسايل نقليه در حاشيه خياب

کشي، نوشتار، نماد و ... مشخص شود. يكي از عاليمي که برای که نوع استفاده از آن با استفاده از عاليم افقي، نظير خط
يز اجرای آن در معابر شهر اصفهان توصيه رود و در اين مطالعات نرو، به کار ميمشخص کردن نوع کارکرد حاشيه سواره

 های متداول در اين زمينه به شرح ذيل هستند:گردد، رنگ جداول حاشيه است. رنگمي

 های اتوبوس(جز اتوبوس ممنوع )کاربرد در ايستگاهرنگ قرمز: توقف و ايستادن برای کليه وسايل نقليه به -
ده بر های مشخص شا سوار و پياده نمودن مسافر در زمانرنگ زرد: توقف فقط برای تخليه و بارگيری کاال ي -

 روی تابلو

 ای به مدت محدودرنگ سبز: پارک حاشيه -

 رنگ آبي: محل پارک وسايل نقليه افراد ناتوان -

 رنگ سفيد: توقف محدود برای سوار و پياده کردن مسافر -

يست اين باای بار، زرد است که ميحاشيهگردد، رنگ مرتبط با موضوع تخليه و بارگيری گونه که مالحظه ميهمان
گان کنندرنگ به همراه تابلوهای اعالم محدوديت، مقررات تخليه و بارگيری در محل را به اطالع رانندگان و استفاده

در اين  توان از نوشتار نيزای بار، ميکشي زرد در محل تخليه و بارگيری حاشيهبرساند. عالوه بر استفاده از رنگ و خط
 رساني استفاده نمود.ها، برای تكميل اطالعحلم

 کارگیری در شهر اصفهانارایه نمونه عالیم قابل به -3-7-1-3-1

ار در شهر جايي بکارگيری در راستای بهبود جابهدر اين بخش از مطالعات به ارايه برخي از عاليم پيشنهادی برای به
ل جدونشانگر عاليم عمودی و افقي پيشنهادی هستند. همچنين در  41-1جدول و  49-1جدول اصفهان پرداخته خواهد شد. 

توان ارايه شده است، که بر اساس نيازهای آتي مي MUTCDنمونه عالئم مناسب برای مديريت بار شهری بر اساس  1-47
  ها نمود. سازی آناقدام به فارسي سازی و بومي
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 کارگیری در شبکه پایانه بار شهر اصفهاننمونه عالیم عمودی پیشنهادی مشاور برای به -54-3جدول 
 محل نصب ويژگي تابلو نوع تابلو شكل تابلو نوع پيام رديف

 محدودکننده وزن بار 1

 

 انتظامي
ممنوع کننده عبور ناوگان باری با 
 وزن بار بيش از بار مجاز تعيين شده

 هاهای معابر و در محل ابنيه فني مانند پلکليه رده

 

 انتظامي
ممنوع کننده عبور ناوگان باری با 
 وزن بار بيش از بار مجاز تعيين شده

 ابنيه فني مانند پلهای معابر و در محل کليه رده

 

 انتظامي
ممنوع کننده عبور ناوگان باری با 

ازحد مجاز بر روی هر وزن بار بيش
 محور

 های معابر و در محل ابنيه فني مانند پلکليه رده

 محدودکننده ارتفاع 7

 

 انتظامي
ممنوع کننده عبور ناوگان باری با 

 هازحد مجاز تعيين شدارتفاع بار بيش
 های معابر و در محل ابنيه فني مانند پل و زيرگذرردهکليه 

 محدودکننده عرض 6

 

 انتظامي
ممنوع کننده عبور ناوگان باری با 

عرض بار بيش از عرض مجاز تعيين 
 شده

 های معابر و در محل ابنيه فني مانند پل و زيرگذرکليه رده

 محدودکننده طول ناوگان 0

 

 انتظامي
ناوگان باری با ممنوع کننده عبور 

 طول بيش از طول مجاز تعيين شده
 های معابر و در محل ابنيه فني مانند پل و زيرگذرکليه رده

4 
ممنوع کننده حمل بارهای 

 خطرناک
 

 انتظامي
ممنوع کننده حمل بارهای خطرناک 

 توسط ناوگان باری

ه در های با تراکم باال کمعابر دارای بافت متراکم مسكوني و کاربری
صورت وقوع حادثه برای ناوگان و محموله خطرناک آن ضررهای 

 ناپذيری به بار خواهد آمدجبران

3 
ممنوع کننده حمل بارهای 

 خطرناک
 

 انتظامي
ممنوع کننده حمل بارهای خطرناک 

های سطحي و زيرزميني برای آب
 توسط ناوگان باری

های آبها آسيب جدی به معابری که در صورت وقوع حادثه در آن
 های زيرزميني وارد خواهد شد.سطحي و سفره آب
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 محل نصب ويژگي تابلو نوع تابلو شكل تابلو نوع پيام رديف

0 
* ممنوع کننده تخليه و 

 بارگيری

 

 اخباری
ممنوع کننده تخليه و بارگيری 

روز ای در تمامي مدت شبانهحاشيه
 در تمامي ايام هفته

در حاشيه معابری که انجام عمليات تخليه و بارگيری موجب بروز 
 گردد.سي و ... ميمشكالت ترافيكي، ايمني، دستر

9 
کننده محل تخليه * مشخص

 و بارگيری
 

 اخباری
کننده محل تخليه و مشخص

 بارگيری وسايل نقليه باری سنگين

يه و های اطرافشان مستعد تخلدر حاشيه معابری که با توجه به کاربری
باشند و فضای کافي برای تخليه و بارگيری ای ميبارگيری حاشيه

 باری و توقف وسايل نقليه سبك موجود ن است.زمان ناوگان هم

0 
کننده محل و * مشخص

 زمان تخليه و بارگيری

 

 اخباری
کننده محل تخليه و مشخص

بارگيری وسايل نقليه باری با 
 محدوديت زماني تعيين شده

يه و های اطرافشان مستعد تخلدر حاشيه معابری که با توجه به کاربری
د نيازمند اعمال محدوديت زماني برای باشنای ميبارگيری حاشيه

 باشندتخليه و بارگيری مي

19 
* محدودکننده سرعت 

 وسايل نقليه باری

 

 انتظامي
محدودکننده حد باالی سرعت تردد 

 وسايل نقليه باری
 ترمعابر رده شرياني درجه دو و پايين

10 
* ممنوع کننده تخليه و 

های زماني بارگيری در بازه
  خاص

 اخباری
ممنوع کننده تخليه و بارگيری در 

 های زماني خاص در ايام هفتهبازه
 هایها و بافت اطرافشان در بازههايي که با توجه به کاربریمحل

 ها ممنوع استروز تخليه و بارگيری در آنزماني خاصي از شبانه

14 
* ممنوع کننده تخليه و 

های زماني بارگيری در بازه
 خاص

 

 فرعي
کننده تخليه و بارگيری در ممنوع 

 های زماني خاص در ايام هفتهبازه

( 19اين تابلو به عنوان تابلويي مكمل در زير و يا پايين تابلوی رديف )
گردد و هدف از نصب آن تشريح بيشتر مفهوم تابلوی فوق نصب مي

 است.

 کننده مسيرهدايت 11
 

 اخباری
کننده مسير حرکت وسايل مشخص

 نقليه باری
 های معابر در فاصله مناسب از خروجي موردنظرکليه رده
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 محل نصب ويژگي تابلو نوع تابلو شكل تابلو نوع پيام رديف

 

 اخباری
کننده مسير حرکت به سمت مشخص

 محل تخليه و بارگيری
 های معابر در فاصله مناسب از محل تخليه و بارگيریکليه رده

17 
* ممنوع کننده سبقت برای 

 ناوگان باری سنگين

 

 انتظامي
اعالم ممنوعيت سبقت گرفتن برای 

 وسايل نقليه سنگين
ها و معابر شرياني ها، بزرگراهخصوص آزادراههای معابر بهکليه رده

 1درجه 

16 
کننده پايان * مشخص

محدوده سبقت ممنوع برای 
 ناوگان باری

 

 انتظامي
اعالم پايان محدوده سبقت ممنوع 

 برای وسايل نقليه سنگين
ها، و معابر شرياني ها، بزرگراهخصوص آزادراههای معابر بهکليه رده

 1درجه 

10 
* هشداردهنده و 

کننده توجه رانندگان جلب
 باری

 
 اخباری

توجه رانندگان باری به عاليم جلب
 موجود

توجه رانندگان و تأکيد بيشتر بر مفهوم هر اين تابلو به منظور جلب
همراه هر يك از تابلوهای اخباری قابل  يك از تابلوهای اخباری، به
 کارگيری استبه

19 
کننده محل تخليه * مشخص

 و بارگيری
 

 اخباری
کننده محل تخليه و مشخص

 بارگيری وسايل نقليه باری

يه و های اطرافشان مستعد تخلدر حاشيه معابری که با توجه به کاربری
يری تخليه و بارگباشند و فضای کافي برای ای ميبارگيری حاشيه

 زمان ناوگان باری و پارک وسايل نقليه سبك موجود ن استهم

10 
کننده محل * مشخص

پارکينگ وسايل نقليه باری 
 سنگين

 

 اخباری
های در نظر کننده محلمشخص

گرفته شده برای پارک وسايل نقليه 
 باری سنگين

های همسطح و حاشيه معابری که قسمتي از فضای در پارکينگ
ها برای پارک وسايل نقليه باری سنگين در نظر ای آنرک حاشيهپا

 گرفته شده است

 نامه عاليم عمودی ايران موجود نبوده و پيشنهاد اين مطالعه است.عالمت * بدين معناست که تابلوی مذکور در آيين
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 کارگیری در شبکه پایانه بار شهر اصفهانپیشنهادی مشاور برای بهنمونه عالیم افقی  -53-3جدول 
 کارگيریمحل به ويژگي تابلوی نوع تابلوی شكل عالمت نوع پيام رديف

1 
کننده محل مشخص

 تخليه

 

 خط نوشته
اين عالمت بر روی سطح آسفالت محل تخليه نوشته 

رساني برای رانندگان باری را دارا شده و نقش اطالع
 است

در فضاهايي که دائماً به عنوان محل 
تخليه بار مورد استفاده قرار 

 گيرندمي

7 
کننده محل مشخص

 بارگيری

 

 خط نوشته
اين عالمت بر روی سطح آسفالت محل بارگيری 

رساني به رانندگان باری را نوشته شده و نقش اطالع
 دارا است

در فضاهايي که دائماً به عنوان محل 
استفاده قرار بارگيری مورد 

 گيرندمي

6 
ممنوع کننده * تخليه و 

بارگيری در ساعات 
 معيني از روز

 

 کشيخط

کشي به معنای ممنوعيت تخليه و بارگيری اين خط
در ساعات معيني است و نقش مكمل تابلوهای 

اخباری ممنوع کننده تخليه و بارگيری در ساعات 
 کنندروز را ايفا ميمعيني در شبانه

هايي که در ای محلحاشيهجداول 
روز و در طول زمان معيني از شبانه

 هاهفته تخليه و بارگيری در آن
 ممنوع است

0 
ممنوعيت اکيد تخليه و 

بارگيری در تمامي 
 روز *ساعات شبانه

 

 کشيخط

کشي به معنای ممنوعيت تخليه و بارگيری اين خط
روز است و نقش مكمل در تمامي ساعات شبانه

تابلوهای اخباری ممنوع کننده تخليه و بارگيری را 
 کنندايفا مي

هايي که در ای محلجداول حاشيه
روز و در طول تمامي اوقات شبانه

 هاهفته تخليه و بارگيری در آن
 ممنوع است.

 ين مشاور است.نامه عاليم افقي ايران موجود نبوده و پيشنهاد اعالمت * بدين معناست که عالمت افقي مذکور در آيين
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 نمونه عالئم پیشنهادی خارجی برای حمل بار 57-3جدول 

 پيام تابلو نماد پيام تابلو نماد

 

 
 خطر واژگوني

 

 ورود کاميون به شبكه ممنوع

 

 محدوديت طول

 

 ورود کاميون به شبكه مجاز

 

 محدوديت وزن
 

 مسير کاميون

 

 مسير کاميون

 

 چرخش کاميون

 

مسير مجاز برای حمل مواد 
 خطرناک

 

 توقف کاميون ممنوع

 

مسير ممنوع برای حمل مواد 
 خطرناک

 

 خطر برخورد با درخت

 

ها و عوارض مالی مرتبط با نامهنویس متون تکمیلی مرتبط با ضوابط، مقررات، آیینتدوین پیش -3-9
 و کاال بارونقل حمل

در  افزاریافزاری و نرمها و روبناهای سختگيری کارا از زيرساختدهي و بهرهای در نظمقوانين و مقررات، نقش پايه
ها ها هم فراهم باشد، ولي مقررات حاکم بر کاربرد آنترين زيرساختهر حوزه دارند. درواقع حتي اگر بهترين و کيفي

و تناقض  تضادو  سازیتداخل در حوزه پيادهآيد. همچنين خوبي به دست نميتدوين نشده يا نامناسب باشد، عمالً نتيجه 



 فاز چهارم -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 351

 

 

دهد، روی مي های مختلف درگير در موضوع يا حتي در مصوبات يك سازماندر قوانين و مقررات گوناگون که در سازمان
 رف گردند.شود؛ تمامي اين موارد بايد تا جای ممكن شناسايي و برطباعث ايجاد مشكل و کاهش کارايي مي

 اصول و مبانی تدوین قوانین و مقررات -3-9-3

برای اينكه قوانين تصويب شده، کمترين دشواری را در هنگام اجرا داشته باشد و از سوی اجراکنندگان و نيز جامعه 
ا هن آنتريرو شود، بايد چندين اصل بر روح قوانين و مقررات حاکم باشد که در اينجا مهمهدف با اقبال و پذيرش روبه

 شود:بيان مي
ا( در حوزه هتر شدن اقتصاد و درنتيجه بزرگ شدن دولت يا بخش عمومي )شهرداریقانون نبايد سبب دولتي -1

 تصدی گردد.

خواني های اقتصادی، سياسي و اطالعاتي شود )که بيشتر در اثر نقص، تضاد و ناهمقانون نبايد سبب رواج رانت -7
 آيد(.د ميپذيری بيش از حد قوانين پدييا انعطاف

قانون بايد چنان ساده، کوچك، شفاف، فراگير و مانع باشد )موارد الزم ديگری برای افزودن به بندهای آن  -6
های متعدد و خاص )و بعضاً خالف و ناقض اصل قانون( به آن درپي و در هر مورد، تبصرهنباشد( که نتوان پي

، ناقض بيني نشده بودند(. البته اين جملهقانون، پيشهايي که در هنگام تدوين افزود )به بهانه رفع گرفتاری
ضرورت اصالح و بهبود قوانين با تغيير شرايط در گذر روزگار نيست؛ اما تا جای ممكن بايد تالش کرد که 

 بيني مناسب از آينده، نياز به تعويض يا ويرايش قانون، کمينه باشد.با پيش

 سازی و اجرا باشد.پيادهقانون نبايد دچار تداخل در حوزه  -0

های های گوناگون با مقررات سازمانقوانين و مقررات مصوب در يك سازمان، نبايد دچار تضادها و تناقض -4
 ديگر درگير در موضوع باشد.

شايسته است که پيش از نوشتن قانون نوين، قوانين و مقررات جاری شناسايي شود تا شايد بدون نياز به  -3
 شود.نيازها را برطرف ساخت. بدين ترتيب از بزرگ شدن مجموعه قوانين پيشگيری مينويسي، بتوان قانون

 پژوهي تدوين شوند.نگری و آيندهقوانين و مقررات نوين بايد همخوان با شرايط روز جامعه و حتي آينده -0

ان گذاری، الزم است که موارد مشابه در کشورهای ديگر بررسي و از تجربيات آنپيش از آغاز قانون -9
 گيری شود.بهره

ها پيش از اجرای عمومي بروز کند برای آنكه قوانين و مقررات تصويب شده، کارآمد شوند و اشكاالت آن -0
انديشي شود، بهتر است که در آغاز، در سطحي محدود، به صورت پايلوت و موقتي اجرا و برای آن چاره

 شوند.

سيار محدود اشاره کند و نبايد حالت تعيين اعمال تكليف، قانون بايد تنها به موارد ممنوع، آن هم در ابعاد ب -19
 محدوديت و اجبار به انجام يك سری کارها داشته باشد.

 قوانین و مقررات رایج در حمل بار -3-9-7

های آشكار قوانين و مقررات در گذاری، سلبي بودن قانون است. اين امر يك از تفاوتنكته بسيار مهم در قانون
توسعه است. يك قانون خوب نبايد ايجابي باشد؛ به بيان ديگر، قانون تنها بايد کارهای خالف حالکشورهای پيشرفته و در

ه چه کارهايي کند کرا روشن کند و دايره کارهای مجاز را محدودتر نكند. قانون در کشورهای پيشرفته برای مردم تعيين مي
يشتر که در بها در قانون نيايد، مجاز هستند. درحاليعيت آنرا نبايد انجام دهند )سلبي( و ديگر کارها تا زماني که ممنو

قوانين ايران و کشورهای در حال توسعه، حريم بسيار محدودی برای کارهای مجاز از سوی مردم )به شكل ايجابي( در نظر 
بر آنكه  تيب، عالوهگرفته شده و هر کار ديگری در بيرون از اين دايره غالباً تنگ، ممنوع و خالف قانون است. به اين تر
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بايد برای  گذارکند. چراکه قانونگذاری را نيز بسيار دشوار ميهای انساني است، قانوندر تعارض آشكار با حقوق و آزادی
ها بسيار بيشتر از کارهای غيرقانوني است(، قانون وضع کند و اين امر، اشراف تك کارهای مجاز )که منطقاً تعداد آنتك

ن بخشي گونه تصويب قانون، از دست رفتخواهد که بعيد است در يك يا چند فرد جمع باشد. نتيجه اينا ميبسيار بااليي ر
 ترين حقوق افراد جامعه است.از بديهي

 های راهنماييمحدوديتها اهميت داشته، به همراه دهد که در همه شهرهايي که مسئله حمل بار در آنها نشان ميبررسي
رای و مجوزهای گوناگون ب ای نيز برای مسير و زمان آمدوشد، نوع، وزن و ابعاد مجاز بارترافيكي ويژه و رانندگي، قوانين
زمان با آشنايي کلي با قوانين و مقررات هم، 46-1جدول وضع شده است. در ادامه اين بخش، در قالب  ناوگان بار شهری

 شود.ها بررسي ميمرتبط رايج در شهرهای ايران و جهان، جوانب گوناگون آن
 

 هاشهری و جوانب گوناگون آنونقل بار درونقوانین و مقررات حوزه حمل -51-3جدول 

بندی قوانيندسته  جامعه هدف مكان اجرا عنوان قانون رديف 

های محدوديت
 راهنمايي و رانندگي

 جلوگيری از دسترسي به شبكه غير ويژه 1
 ناوگان باری 

 تعيين مسيرها و دسترسي مجاز 7
طرح ترافيك -تعريف مناطق با محدوديت ويژه 6  همه خودروها بيشتر شهرهای بزرگ 

قوانين ترافيكي ويژه 
 مسير

0 
انحصاری يا مشترک  -چند مسير ويژهتخصيص 

 ناوگان باری  با انواع ترافيك
هاتعيين کريدور در بزرگراه 4  

3 
ای تخصيص خطوط ويژه عبوری کناره

 چندمنظوره در روز
 يااسپان -بارسلون والنسيا

 آلمان -برلين

 ناوگان حمل بار
 پارکينگ

 دهي در ساعت اوجسرويس

قوانين ترافيكي ويژه 
 زمان

 منع ورود به حريم شهر 0
انگليس -کمبريج شاير  

 اسپانيا -زاراگوزا
 کاميون

های زمانيتعيين مسيرهای مجاز در بازه 9  ناوگان باری لندن 

0 
پخش شبانه کاال به مراکز تجاری و مناطق 

 غيرمسكوني
  بارسلون

19 
محدوديت زمان دسترسي و عبور بر پايه ترافيك 

 و ساعت اوج معابر
 بارسلون

 لندن
 

11 
محدوديت مدت بارگيری و تخليه يا پارک و 

دار برای بازگشت به محلعدم اجازه مدت  

اسپانيا -مادريد و بارسلون  
لندن، پاريس، برلين، 

امريكا -اورالندو  
 

 بارسلون امكان دسترسي مقطعي 17
خودروهای سنگين )مانند 

 تريلرها(
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هاشهری و جوانب گوناگون آنونقل بار درونقوانین و مقررات حوزه حمل -51-3جدول ادامه   
بندی قوانيندسته  جامعه هدف مكان اجرا عنوان قانون رديف 

قوانين ترافيكي نوع، وزن 
 و ابعاد مجاز بار و ناوگان

16 
مجوزها بر پايه نوع بار، خطرناکي و نوع بررسي 

 ناوگان
 کمبريج شاير

 زاراگوزا
 بار

 ناوگان

متر 3/7 -بيشينه عرض مجاز 10  

امريكا -ميلواکي  
ايرلند -دوبلين  

آمستردام، روتردام و ديگر 
 شهرهای هلند

 ناوگان باری و سنگين

   محدوديت وزني بسته به نوع بار، ناوگان و معبر 14

تن 4/0و  6 -بيشينه وزن خودرو 13    

 ارتفاع مجاز 10
 17/0متر در دوبلين،  04/0

متر  9/6متر در ميلواکي و 
 در روتردام

 

 بيشينه طول مجاز 19

متر و  79/17خودرو تكي 
ناوگان ترکيبي با تريلر 

متر در ميلواکي و  91/10
متر در روتردام 0  

 

هامحدوديت بار وارده به محور چرخ 10  
 19تن در اوترخت تا  0از 

  تن در روتردام

   منع نزديكي به حريم مسكوني 79

مجوزهای گوناگون 
 ناوگان و رانندگان باری

71 
جايي بار با وزن ايستای زياد و غيرقابل مجوز جابه

ترجداسازی و تقسيم به قطعات کوچك  

 اورالندو
های ايالتي بزرگراه

 واشنگتن
امريكا -ايالت اونتاريو  

ناوگان و بار ويژه مانند بونكر 
 سيمان

 جرثقيل
تجهيزات حفاری با وزن بيش 

 از حد

77 
 -مجوز حمل بار با ابعاد وزن بيش از حد مجاز

 روزانه
 

ناوگان باری تكي، تراکتور، 
نيمه تريلر، تريلر، کاميون، 

 باالبر

وابستهشهرداری و پيمانكاران   مجوز حمل زباله و نخاله بيش از حد مجاز 76  

70 
مجوز حمل بار کشاورزی بيش از اندازه قانوني تا 

 سقف معين
 

فروشان کشاورزان و عمده
 -های کشاورزیفرآورده

 ميادين بار

74 
زدگي بار، بيش از ابعاد و مجوز بيرون

های فيزيكي ناوگان در معابر شهریمحدوديت  
 ناوگان باری 

مجوزهای گوناگون 
 ناوگان و رانندگان باری

73 
ماهانه و  -متر 0/79به  3/19مجوز افزايش طول از 

 ساالنه
دوبل و  -تريلرهای ويژه 

های پرظرفيتکمرشكن  

70 
مجوز حمل بار با اندازه وزن اضافه بر پايه مسير و 

هاشرايط زيرساخت  
 ناوگان باری 

محيطيمجوز زيست 79    

روزه 6 -مجوز سوخت 70 ناوگان باری بدون پروانه   
نامه مالياتالمللي موافقتبين  

69 
 -درپيروز پي 6مجوز سفر و کاربرد امكانات در 

بار در ماه 6برای هر خودرو   
 ناوگان پالک موقت 
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هاشهری و جوانب گوناگون آنونقل بار درونقوانین و مقررات حوزه حمل -51-3جدول ادامه   
بندی قوانيندسته  جامعه هدف مكان اجرا عنوان قانون رديف 

های متعددنامهها و گواهيمجوزها، تأييديه 61  دارندگان ناوگان باری  

های گوناگوننامه در کالسگواهي 67  انواع ناوگان باری  

نامه ويژه رانندگيگواهي 66   

تراکتور و تريلر يا هر نوع  -
وزن ناخالص  -خودرو ترکيبي
 تن 3/0تريلر، حداکثر 

های با وزن ناخالص تا کاميون -
 تن 11

همه ناوگان )سواری، ون،  -
و  11کاميونت( با بيشينه وزن 

 تن 3/0تريلر 

60 
امكان تردد با انواع  -گواهي ويژه موتورسيكلت

تجهيزات ترکيبيموتورها و   
 رانندگان موتورسيكلت 

64 
رواني و  -نامه سالمت روحيمجوز و گواهي

های اطالعات پزشكي مهارت رانندگي بر پايه فرم
ساله19بيشتر  -های زماني ويژهدر دوره  

 
تجديد ساالنه برای رانندگان 
ناوگان باری و سنگين باالی 

سال 09  

ها و اطالعات تأمين کنترل
رانندگان و موردنياز 

 کارپردازان

های سادهکاربرد عالمت 63  
 کمبريج شاير

 زاراگوزا
 همه رانندگان

 رانندگان کاميون  ارايه نقشه معابر مجاز و غيرمجاز 60

 انواع ناوگان  کاربرد سامانه ناوبری الكترونيكي 69

 همه رانندگان  ارايه نقشه مراکز صنعتي و تجاری 60

بر پايه نوع معبر و نوع خودرو هاتعريف دسترسي 09    

های ها و محدوديتکنترل
محيطيزيست  

 انواع ناوگان باری شهر لندن نوسازی خودروها در مهلت معين 01

07 
 الزام استاندارد آاليندگي

Euro-I I I 
  

های پاککارگيری سوخترويكرد راهبردی به 06  
 کشورهای اروپايي

  ژاپن

های فنيآزمايشکنترل، معاينه و  00  ناوگان بار کمبريج شاير 
 

ونقل کاالی شود، مجموعه کامل قوانين و مقرراتي که در حوزه حملديده مي 46-1جدول گونه که در همان
ها البته با رعايت شود )و همه آنشهری در شهرها و کشورهای گوناگون جهان، تدوين، تصويب و اجرا شده و ميدرون

دسته کالن  0رسد(، در ای، زماني، مكاني و غيره برای شهر اصفهان نيز الزم به نظر ميهای بودجهمحدوديتها و اولويت
 و کلي زير قابل بررسي است:

 های راهنمايي و رانندگي ويژه تردد ناوگان باری در شهرهامحدوديت -1
 قوانين ترافيكي ويژه مسير حرکت ناوگان باری در شهرها -2
 زمان حرکت ناوگان باری در شهرها قوانين ترافيكي ويژه -3
 قوانين ترافيكي ويژه نوع، وزن و ابعاد مجاز بار و ناوگان در شهرها -4
 مجوزهای گوناگون برای ناوگان و رانندگان باری در حال تردد در شهرها -5
 ها و اطالعات موردنياز برای رانندگان ناوگان باری و کارپردازان کاال در شهرهاتأمين کنترل -6
 محيطي برای ناوگان باری در حال تردد در شهرهاهای زيستو محدوديت هاکنترل -7
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هي جابجايي بار در عنوان زير در گام نخست برای ساماند 77، 46-1جدول شده در هرحال از مجموعه مقررات بيانبه
ئوالن ريزان و مسرسد که بهتر است توجه تصميم گيران، برنامهشهرهای کشور )در اينجا اصفهان(، ضروری به نظر مي

ها جلب شود. شايد بهترين روش اجرای اين مقررات، سازی و طي مراحل تدوين، تصويب و اجرای آنشهری برای بومي
 ها و نقاط قوت و ضعف باشد:و محدود برای ارزيابي منافع و هزينهها به صورت پايلوت اجرای اوليه آن

 های زماني بر پايه نوع معبر و نوع خودروتعيين مسيرها و دسترسي مجاز در بازه -
 طرح ترافيك -تعريف مناطق با محدوديت ويژه -
 انحصاری يا مشترک با انواع ترافيك -تخصيص چند مسير ويژه -
 بر پايه ترافيك و ساعت اوج معابرمحدوديت زمان دسترسي و عبور  -
 دار برای بازگشت به محلمحدوديت مدت بارگيری و تخليه يا پارک و عدم اجازه مدت -
 بررسي مجوزها بر پايه نوع بار، خطرناکي و نوع ناوگان -
 تعيين ارتفاع مجاز -
 تعيين بيشينه طول مجاز -
 تعيين روند صدور مجوز حمل زباله و نخاله بيش از حد مجاز -
 محيطيزيست مجوز -
 رواني و مهارت رانندگي -نامه سالمت روحيتعيين روند صدور مجوز و گواهي -
 های ساده راهنمايي و رانندگيکاربرد عالمت -
 ارايه نقشه مراکز صنعتي و تجاری و معابر مجاز و غيرمجاز -
 کاربرد سامانه ناوبری الكترونيكي -
 الزام استاندارد آاليندگي -
 های فنيآزمايشکنترل، معاينه و  -

 ونقل کاال شامل موارد زير است:برخي از قوانين حاکم بر کشور در حوزه حمل

اين قانون آمده که دولت مكلف است  1ماده ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت: در قانون توسعه حمل -
شهری کشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به شهری و برونونقل دروندر جهت توسعه حمل

سازی سازی مصرف انرژی، بهينهونقل، بهينهسازی تقاضای حملونقل، بهينهسازی عرضه خدمات حملنهبهي
 هجری شمسي اقدام نمايد. 1601توليد و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداکثر از ابتدای سال 

اند با ها موظفن، شهرداریاين قانو 3ونقل بار و مسافر در شهر و حومه: طبق ماده نامه مديريت حملآيين -
ونقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن رعايت مقررات مربوط در موارد ذيل برای مديريت حمل

 اقدام نمايند:
o ر ونقل بار و مسافمشي اجرايي حملمطالعه، تهيه و تنظيم برنامه جامع و هماهنگ برای تعيين خط

مدت پس از تصويب در مدت و کوتاهای درازمدت، ميانهشهری و اجرای آن در قالب برنامهدرون
 .مراجع ذيصالح

o سازیآموزش و فرهنگ 
o های هوشمند حملمديريت و استقرار سامانه( ونقلITS) 
o ونقل عموميمديريت و توسعه سامانه حمل 
o ونقل بار و مسافراعمال ضوابط ايمني حمل 
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o  معاينه فني خودروها بر اساس مقررات مربوط 
o ها. ونقل بار و مسافر و نظارت بر فعاليت آنهای حملبرداری شرکتانه بهرهصدور پرو 
o ونقل بار و مسافرصدور پروانه فعاليت ناوگان حمل 
o ونقل بار و مسافرصدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل 
o )صدور بارنامه و برگ بار ويژه )ترافيكي 
o ایی و حومههای بار و مسافر شهراندازی و اداره پايانهراه 
o ونقل بار و مسافراعمال محدوديت زماني و مكاني برای حمل 
o ونقل بار و مسافرنظارت مستمر بر عملكرد و رضايت ذينفعان حمل 

( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي: در فصل سوم، طبق 67( و ماده )61( ماده )1نامه اجرايي تبصره )آيين -
شهری مكلف است ضوابط ابالغي وزارت کشور در خصوص دروناين قانون، شرکت يا مؤسسه  19ماده 

ه دهي، سوار و پيادبرداری، ضوابط شهرداری در خصوص حمل بار و مسافر از قبيل سرويستأسيس و بهره
های مجاز، حرکت و توقف وسيله نقليه و نيز مصوبات شورای اسالمي شهر نمودن مسافر و تخليه بار در محل

 وط را رعايت نمايد.های مربدر خصوص نرخ
ها و مؤسسات اين قانون، شرکت 61(: طبق ماده 90قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي )مصوب اسفند  -

ونقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني حمل
ط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط عبور و مرور در راههای کشور که در قوانين و مقررات مربو

مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار 
يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف کردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت 

ای يا شهرداری محل معرفي خواهند شد. ونقل جادهسب مورد به سازمان راهداری و حملخسارت وارده ح
در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حرکت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت 

 ونقل يا راننده است.آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت يا مؤسسه حمل

 ونقل بار و کاالی اصفهاننامه اجرایی سازمان مدیریت حملقوانین و مقررات موجود در شیوه -3-9-1

شهری ونقل بار و کاالی دروننامه اجرايي اعمال مديريت، ساماندهي و نظارت بر امور حملشيوه»اين بخش برگرفته از 
شهری و حومه شهرداری ر و کاالی درونونقل با، تدوين شده توسط سازمان مديريت حمل«شهر اصفهانو حومه کالن
 اصفهان است.

 شهری و حومه ونقل بار و کاالی درونوظایف سازمان مدیریت حمل -3-9-1-3

نامه های مربوطه ازجمله آييننامهسازمان موظف است با رعايت مقررات مربوطه در قوانين ابالغي و آيين :7ماده
د اساسنامه در راستای تحقق امر مديريت، نظارت و ساماندهي وسايل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه و مفامديريت حمل

 نقليه باربر در شهر و حريم اصفهان اقدامات زير را به عمل آورد:
 افزاریهای توسعه و ارتقای نرمونقل هماهنگ با برنامههای هوشمند حملمديريت و استقرار سامانه -
 ليه باربرسازی در حوزه کاربران وسايل نقآموزش و فرهنگ -
 ونقل عموميهای حملمديريت توسعه سامانه -
 ونقل باراعمال ضوابط ايمني حمل -
 مديريت و نظارت بر انجام معاينه فني خودروهای فعال -
 هاونقل بار و نظارت بر فعاليت آنهای حملصدور پروانه شرکت -
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 هاونقل بار و نظارت بر فعاليت آنصدور پروانه فعاليت ناوگان حمل -
 ونقل بارروانه اشتغال افراد در امور حملصدور پ -
 صدور بارنامه و برگ بار ويژه )ترافيكي( برای انواع وسايل نقليه باربر -
 های بار ايستگاه )بارانداز( و توقفگاه شهریاندازی و اداره پايانهراه -
قانون رسيدگي  19همكاری در اعمال محدوديت زماني و مكاني برای حمل بار شهری حومه در اجرای ماده   -

 ونقل و ترافيك شهرداری اصفهان( با هماهنگي حوزه معاونت حمل1690به تخلفات رانندگي )
 ونقل بارنظارت مستمر بر عملكرد و رضايت ذينفعان حمل -
ونقل بار و مسافر و رسيدگي به شكايات واصله و نامه مديريت حملآئين 9استقرار هيئت انضباطي طبق ماده  -

 ها و ذينفعانتخلفات شرکت
وضوع ونقل و بار مها و مؤسسات حملاستقرار کميسيون رسيدگي به تخلفات ايمني و تصادفات شرکت -

 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 61ماده  1نامه اجرايي تبصره آيين
 کنندهي و نظارت بر کليه وسايل نقليه باربر )ناوگان بار( که در شهر و حومه اصفهان تردد ميشناسايي، ساماند -
 ها و مؤسسات حمل بارساماندهي امور رانندگان، کارگران و متصديان حمل بار، باربران و صاحبان شرکت -
 ری اصفهان و کاهششههای جابجايي بار درونتدوين ضوابط الزم در جهت اعمال مديريت برای بهبود شيوه -

 .بندی ذينفعانمحيطي و ايمني ناشي از حمل بار و رتبهتأثيرات منفي ترافيكي، زيست
 ونقل بارساماندهي و نظارت بر امور مربوط به تبليغات در حوزه حمل -
اقدام در جهت استقرار گروه کارشناسي ارزيابي خسارت برای برآورد کارشناسي خسارت وارده بر ابنيه،  -

 67و  61شهری و حومه اصفهان از سوی وسايل نقليه باربر در اجرای مفاد ماده های درونت، جادهتأسيسا
 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

 زيستشهری ازجمله خسارت وارده بر حوزه محيطبرآورد ساليانه خسارات ناشي از حمل بار و کاالی درون -
 باربرشهری، ابنيه و تأسيسات شهری توسط وسايل نقليه 

شهری و ضوابط صدور بارنامه، مجوز تردد و عوارض برآورد ساليانه نرخ حمل و جابجايي بار و کاالی درون -
 مترتب بر آن و ساير خدمات پيراموني سازمان

ونقل بار و کاالی ونقل بار در محدوده شهر و حومه آن بر عهده سازمان مديريت حملمديريت حمل :5ماده
ونقل کاال و بار در های مربوط به حملداری اصفهان است و سازمان موظف است کليه فعاليتشهری و حومه شهردرون

ها نظارت ونقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنهای حملمحدوده شهری اصفهان را در قالب مؤسسات و شرکت
 کند.

ونقل، برای اشخاص و نظارت حمل نامه ساماندهي: سازمان موظف است به منظور رعايت مفاد قوانين و شيوه1تبصره
فعاليت  شهری و حومه يا مالكيت حقيقي و يا حقوقي پروانهحقيقي پروانه اشتغال به کار و برای انواع وسايل نقليه باربر درون

و  ونقل بار عمومي طبق ضوابط مجوزها و دفاتر آژانس حملوسيله نقليه باربر و برای اشخاص حقوقي مؤسسات/شرکت
نامه تحت نظارت و مديريت عاليه سازمان به برداری صادر نمايد. اشخاص ياد شده بر طبق مفاد اين شيوههرهپروانه ب

 نمايد.شهری و حومه اقدام ميونقل بار درونحمل
ای هتواند به نمايندگي از شهرداری و در ارتباط با مسئوليتها، سازمان ميقانون شهرداری 37در اجرای ماده  :6ماده

های مربوط به فعاليت واحدهای صنفي مربوطه، ونقل بار در شهر و حومه، اعمال محدوديتاری در امور حملشهرد
تخصيص سوخت و اعمال سهميه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و يا هرگونه ابزار تشويقي و تنبيهي متمرکز 

 انوني پيگيری نمايند.کشوری و استاني را برای شاغلين در اين حوزه درخواست و از مراجع ق
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بندی سازمان، شهری و حومه و با اعالم زمانونقل بار و مسافر دروننامه مديريت حمل: در اجرای مفاد آيين1تبصره 
الغي به های ابنامه و ساير دستورالعملشهری خارج از ضوابط اين شيوهونقل بار و کاال با وسايل نقليه باربری درونحمل

 آيد.توسط راهور طبق قانون از تردد وسايل نقليه مذکور ممانعت به عمل ميشهرداری ممنوع و 
های موجود و اخذ مدرک شرکت در های آموزش بدو خدمت و مستمر مطابق با دستورالعملگذراندن دوره :7ماده 

امي ه الزها و مؤسسات تحت پوشش يا دارای پروانهای مذکور برای اشخاص حقيقي و حقوقي و مسئولين شرکتدوره
 بندی )درجه( شرکت/موسسه است.است و ازجمله مدارک الزم برای صدور و تمديد مجوز و پروانه و ارتقاء رتبه

شهری و حومه مربوطه پس از انجام مراحل و بازديد و تائيد ونقل بار درونبرداری شرکت حملپروانه بهره :30ماده 
ونقل صي موردنياز، طبق فرم مربوطه، توسط سازمان بنام شرکت حملشرايط عمومي صدور پروانه و تجهيزات و کادر تخص

شهری و حومه با ذکر مكان استقرار شرکت، تعداد خودروهای در مالكيت، اجاره و تحت پوشش و فضای دفتری بار درون
ليت ( فعادهي و درجه شرکت و محدوده فعاليت و مديريت عامل شرکت و زمان )مهلتو انبار و توقفگاه و نوع سرويس

 گردد.صادر مي

 شهری و حومه ونقل بار درونهای حملبرداری شرکتتخلفات دارنده پروانه بهره -3-9-1-7

شهری و حومه محسوب ونقل بار درونهای حملبرداری شرکتامور ذيل ازجمله تخلفات دارنده پروانه بهره :35ماده 
 :گرددمي

 شهری و حومهدرونونقل بار عدم اعالم تغيير وضعيت حقوقي شرکت حمل -
 بكار گيری وسايل نقليه باربری غيرمجاز و يا وسايل نقليه بدون پروانه فعاليت وسيله نقليه باربر -
جابجايي دفتر، انبار و بارانداز، توقفگاه تائيد شده برابر ضوابط و بدون اطالع سازمان يا تقليل امكانات پايگاه  -

 برداری.خدماتي پس از صدور پروانه بهره
 های صادره.نظارت بر انجام نظافت بيرون و درون وسايل نقليه باربری برابر دستورالعملعدم  -

 عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظيف توسط اشخاص و رانندگان وسيله نقليه باربر به هنگام سرويس -
 عدم نظارت بر نصب کد شناسايي راننده در داخل وسيله نقليه باربر -
 ونقل بار توسط اشخاص و رانندگان وسيله نقليه باربراه داشتن بارنامه مجوز حملعدم نظارت مبني بر همر -
 ونقل بارعدم نظارت بر رعايت ضوابط ايمني و حفاظت و مهاربندی حمل -
 برداری شرکتونقل بارهای غيرمجاز يا بارهای خارج از پروانه بهرهعدم نظارت بر حمل -
 های صادره.رای نرخ مصوب برابر دستورالعملعدم رعايت نرخ مصوب و يا عدم نظارت بر اج -
رساني نامناسب به های صادره و اطالععدم نظارت بر درج و نصب نرخ نامه مصوب در شرکت و در بارنامه -

 متقاضيان حمل بار.
 ونقل بار و کاال.امتناع از پذيرش تقاضای شهروندان جهت حمل -
مقررات وزارت کار و امور اجتماعي و اسناد اجرائي تعهدات عدم ارائه اسناد و مدارک ناشي از انجام قوانين و  -

 مربوطه به بيمه تأمين اجتماعي، عوامل و پرسنل
عدم ارائه گزارش عملكرد شرکت حسب درخواست سازمان اعم از تعداد سرويس، نوع و حجم بار جابجايي،  -

 .ساعت پس از درخواست سازمان 09ساعت کار رانندگان و خودروها ظرف مدت 
 .برداری شرکت در محل شرکتم نصب تابلو و عدم نصب نرخ نامه و پروانه بهرهعد -
 .صورت ادواریعدم کنترل بر اعتبار کارت معاينه فني خودروهای تحت پوشش به -
 .های الزامي خودروهای تحت پوششموقع بيمه شخص ثالث و بيمهعدم نظارت بر انجام به -
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 .شهری و حومهخصات فني وسيله نقليه باربر درونعدم نظارت بر حمل اضافه بار، بر اساس مش -

 شهری و حومه اصفهان ونقل بار درونهای حملضوابط فعالیت دفاتر آژانس -3-9-1-1

ای هدهي، سوار و تخليه بار در محل، رعايت ضوابط سازمان در خصوص حمل بار از قبيل سرويس36ماده  3طبق بند 
های مربوطه الزامي است و عدم شورای اسالمي شهر در خصوص نرخمجازی حرکت و توقف وسيله نقليه و نيز مصوبات 

 الذکر مشمول رسيدگي از سوی سازمان است.رعايت ضوابط ابالغي فوق
، قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازی محيط کار و 36ماده  9طبق بند  

د گردد، بايا و خدمات که از سوی شورای اسالمي شهر تعيين و ابالغ ميهای مربوط به نرخ گزاری کاالهدستورالعمل
 .ونقل بار رعايت گردد؛ نظارت بر اجرای آن بر عهده سازمان استها / مؤسسات و دفاتر آژانس حملتوسط شرکت

های تمندی شهروندان و نحوه عملكرد انواع شرکرعايت مقررات و ضوابط ايمني، کيفيت خدمات رضايت :74ماده 
های شهری و حومه توسط سازمان در طول سال مورد بررسي قرار گرفته و مراتب در پروندهونقل بار و کاالی درونحمل

ربط درج و طبق مقررات نسبت به آن اعم از اعطای امتياز، تشويق و تنبيه شرکت و ... اتخاذ تصميم و موسسه/شرکت ذی
 آيد.اقدام الزم به عمل مي

 شهری و حومه اصفهان اکم بر فعالیت وسیله نقلیه باربر درونضوابط عمومی ح -3-9-1-0

، سازمان /کارگزار پس از تأييد مشخصات و تطبيق کاربری خودرو با نوع بار و کاال و حسب ضوابط و 75ماده طبق 
ونقل بار و نمايد. مجوز مذکور، اجازه خودرو يا خودروهای معين جهت حملمقررات مربوطه، پروانه فعاليت را صادر مي

 حومه اصفهان است. شهری و ونقل بار درونکاال، تحت پوشش شرکت/موسسه مجاز به حمل
مه طبق شهری و حوونقل بار درونرنگ بدنه، نوع پالک و ساير مشخصات شناسايي وسايل نقليه باربر حمل :76ماده 

 گردد.های مربوطه ابالغ ميقوانين تعيين و از سوی سازمان به دارندگان پروانه و شرکت
ظاهری مانند آرم مصوب ابالغي از سوی سازمان رعايت ضوابط موردنظر سازمان در خصوص نصب عالئم  :77ماده  

 های جلو الزامي است و ارتباطي با نوع پروانه موقت يا دائم ندارد.مربوطه بر روی درب
سازمان موظف است با رعايت مسائل ترافيكي نسبت به تعيين محل استقرار ناوگان حمل بار و شرکت )پايگاه  :79ماده 

 نمايد.  خدماتي و دفتر مرکزی( اظهارنظر
مشابه مجاز  های کوچك و مواردسرنشين، برای توزيع بستهصورت تكجابجايي بار توسط موتورسيكلت به :14ماده 

صورت بار طويل يا ارتفاع دار کيلوگرم و محموله به 79است مشروط بر اينكه بار ويژه يا خطرناک نباشد، حداکثر وزن بار 
صورت ايمن در محفظه مخصوص مهارشده شد، ترجيحاً بهزدگي از اطراف و محدوده بدنه موتورسيكلت نباو يا بيرون

 ها از روی فرمان نباشد.باشد به صورتي که تعادل موتورسوار را به هم نزند و نيازمند برداشتن دست

 ضوابط و شرایط اعمال خسارت اضافه بار -3-9-1-5

صدمه  در بروز خسارات و ترين تخلفاتي است که بيشترين سهم راعدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به وزن از مهم
افيكي و آميزی تردهد. به دليل ماهيت و تأثيرگذاری اين نوع تخلف بر روی آسفالت، رنگها به خود اختصاص ميبه راه

وجه ها مورد تهای کنترل و نظارت شهرداریهای تعمير و نگهداری، اين موضوع در بخشتأسيسات شهری و افزايش هزينه
 ن و مقررات مربوط به وزن وسايل نقليه شامل دو بخش وزن محوری و وزن کل وسيله نقليه است.قرار گرفته است. قواني

در صورت توزين وسيله نقليه در حين حرکت بر اساس بار محوری و تشخيص حمل بار اضافي توسط : 50ماده 
 ين پليس راهور اعمال قانونواحدهای نظارتي سازمان، وسيله نقليه باربری دارای اضافه بار متوقف شده و توسط مأمور

شود. تعيين ميزان خسارت وارد گردد و جهت تعيين و پرداخت خسارات وارده و عوارض مربوطه به سازمان هدايت ميمي
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بر راه برای کليه وسايل نقليه باربری بايد به ازای ميزان اضافه بار )به ترتيب اضافه بار محوری و اضافه بار کل( با توجه به 
اند انجام شود و به عنوان خسارات اضافه بار به همراه اژ اضافه بار و مسافتي که در جاده تا محل اعمال قانون پيمودهمقدار تن

شود. محاسبه خسارت اضافه بار متناسب با افزايش آسيب به جاده انجام عوارض مربوطه از متخلفان توسط سازمان اخذ مي
تن اضافه بار در هر محور و در هر کيلومتر مدنظر است، در صورت افزايش شود؛ لذا هزينه خسارتي که به ازای يك مي

 يابد. ( افزايش مي0برابر( ميزان آن نيز به همين نسبت با توان چهار ) 7تن )اضافه بار  7تن به  1اضافه بار از 
 اری واريز و عوارضهزينه برآورد شده بابت خسارت وارده به راه، ابنيه و تأسيسات شهری به حساب شهرد: 55ماده 

 گردد.مربوطه به عنوان درآمد سازمان محاسبه مي
جدول و  40-1جدول سازمان مجاز است برآورد خسارت اضافه بار بر معابر، ابنيه و تأسيسات شهری را طبق  :56ماده 

های محوری و وزني خودرو در قوانين و مقررات های محاسباتي وزارت راه و ترابری برای انواع گروهو فرم 1-44
 های کشور را مالک محاسبه و اخذ خسارت قرار دهد.ونقل بار در راهحمل

و حداکثر وزن  40-1جدول حداکثر بار وارده از محورهای وسايل نقليه بر سطح راه نبايد از حدود تعييني در تبصره: 
 بيشتر باشد. 44-1جدول کل نيز نبايد از حدود تعييني در 

 نویس متون تکمیلی مستخرج از مطالعه حاضرپیش -3-9-0

(، موارد تكميلي جهت بررسي و تبديل به مواد قانوني 4-1در اين بخش با توجه به موارد اشاره شده در اين گزارش )بند 
 در زير بيان شده است:

صبح همه روزه به جز  0صبح تا  3ع وسايل نقليه باری اعم از وانت، کاميونت و کاميون از ساعت تردد انوا -
 ايام تعطيل در محدوده رينگ شماره يك شهر ممنوع است.

صبح مجاز به تردد در داخل رينگ  3شب تا  77تن، فقط در ساعات  19وسايل نقليه باری با ظرفيت بيش از  -
رح جامع بار( هستند. تخطي از اين دستور شامل جريمه طبق نظر سازمان بار و سوم )معادل محدوده چهارم ط

باشد  3تا  77پليس راهنمايي و رانندگي است. ساعت ورود و خروج خودروها از محدوده بايد در بين ساعت 
 شود.ها، تخطي از اين دستور لحاظ ميو تخطي از هريك از آن

صبح در تمامي نقاط شهر است.  3تا  10و  16تا  0، در بازه ساعات تردد مجاز وسايل نقليه حمل سوخت -
ای باشد که خارج از ساعات مذکور، خودروی حمل سوخت در محدوده بندی حرکت بايد به گونهزمان

 تردد نداشته باشد.
تن )حتي بدون بار( برای ورود به رينگ سوم بايد مجوزهای الزم را از  3خودروهايي با ظرفيت بيش از  -

 ن مربوطه اخذ و در ساعت مقرره به محدوده وارد شوند.سازما
توسط  های تعريف شدهتواند تنها به پايانهتن برای انجام بارگيری يا تخليه بار مي 13ورود خودروهای باالی  -

 سازمان بار اصفهان و طبق مسيرهای اعالمي آنها انجام شود.
 روز و درر سازمان بار( در هر ساعتي از شبانهحرکت هر نوع خودروی باری با بار خطرناک )تعريف شده د -

 هر روزی از سال بايد با مجوز سازمان مربوطه انجام شود.
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 حداکثر بار وارده از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه -50-3جدول 
 ميزان وزن مجاز محوری )تن( نوع وسيله نقليه
 9 محور راهنما

 19 چرخ غير متحرک 7محور منفرد 
 16 چرخ 0محور منفرد 
 77 چرخ 9محور زوج 
 70 چرخ 3محور تريلي 

 

 حداکثر وزن کل بار وسایل نقلیه -55-3جدول 
 ميزان وزن مجاز )تن( نام وسيله 

 00 چرخ 19محور  4تريلي 
 07 چرخ 17محور  4تريلي 

 79 چرخ 19محور  6کمپرسي 
 79 چرخ 3محور  7کمپرسي 

 11 011کاميون بنز 
 4/9 999خاور 
 0 399خاور 
 3B10 0بادسان 
 9B10 4/9بادسان 

 NPR  3 کاميونت ايسوزو تيپ
 NOR  9 کاميونت ايسوزو تيپ
 NKR  7/4 کاميونت ايسوزو تيپ

 634/3 (A6 JE9V 1049BJ–)مدل  OLLINفوتون 
 4/3 (1051BJ)مدل  AUMARK فوتون
 04/4 (1049BJ)مدل  AUMARK فوتون
 7/9 (1061BJ)مدل  AUMARK فوتون

 4/4 کاميونت هيوندای

 شهریهای لجستیکی و حمل بار درونسنجی، طراحی و توسعه شرکتامکان-3-4

 ریساختار زنجیره عرضه حمل بار شه های لجستیکی طرف سوم، چهارم و پنجم درسنجی توسعه شرکتامکان -3-4-3

های لجستيكي طرف سوم، چهارم و پنجم در زنجيره تأمين بار شهری، الزم برای ارايه برنامه در خصوص انواع شرکت
توانند در های لجستيكي ميها، وظايفي که شرکتها ارايه گردد. پس از تعريف آناست ابتدا تعريف اين انواع شرکت

 شود.صفهان بر عهده گيرند، شناسايي و بيان ميزنجيره حمل شهر ا

 های لجستیکی طرف سومشرکت -3-4-3-3

ر قالب سپاری شده را دهايي هستند که خدمات لجستيكي بروندهندگان خدمات لجستيكي طرف سوم، شرکتارايه
 کل کارکردهای ها معموالً قسمتي يادهند. اين شرکتها انجام ميقراردادهايي مشخص )معموالً بلندمدت( برای شرکت

ارايه دهنده  های لجستيك طرف سومگيرند. شرکتهای طرف قرارداد خود را بر عهده ميمديريت زنجيره تأمين شرکت
ونقل کافي برای ارايه خدمات به مشتريان خود را ای به کساني هستند که ظرفيت و امكانات حملطور حرفهخدمات به
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ي يا های خدماتشود که سازمانهايي گفته ميستيك طرف سوم به شرکتهای خدمات لجندارند. به عبارتي، شرکت
 .کنندسپاری ميها برونتوليدی، بخشي يا کل امور لجستيكي خود را به آن

ونقل و انبارداری متخصص هستند و قادرند خدمات خود را با انواع مختلف و های حملها معموالً در حوزهاين شرکت
و تكنولوژی مورد  نيروی کار های فيزيكي،های طرف سوم مديريت داراييشرکت .منطبق سازندمتنوعي از محصوالت 

ابر ها را در برای، شرکتگيرند تا در ارايه خدمات حرفهها قرارداد دارند را در دست ميهايي که با آناستفاده در شرکت
 مسئوليتشان ياری رسانند.

ش شهری نقايجاد نظم و هماهنگي در زنجيره تأمين و حمل بار درون توانند درهای لجستيكي طرف سوم ميشرکت
توانند تمامي وظايف انبارداری، حمل، تخليه و بارگيری را برای ها ميبسزايي داشته باشند. از آنجايي که اين نوع شرکت

ر ع ناوگان و فضای انبار دتواند منجر به تجميهايي در شهرها ميها انجام دهند، فعاليت چنين شرکتها و سازمانشرکت
يي تر و با کاراهای ساماندهي و هماهنگي خودروهای باری را سادهتوان سياستسطح شهر شود. درنتيجه اين تجميع، مي

 بيشتر عملي نمود.
تواند يشهر با تقاضای حمل بار باال، مهای لجستيكي طرف سوم در شهر اصفهان نيز به عنوان يك کالنتوسعه شرکت

تن  3،069،999مثبتي بر ساماندهي حمل بار در اين شهر داشته باشد. بر پايه برآوردهای صورت گرفته، ساليانه بيش از  تأثير
گردد. جابجايي اين تناژ با استفاده از وسايل نقليه باری منجر به تعداد کاال در محدوده پرتردد تجاری شهر اصفهان حمل مي

 شود.شبكه معابر ميبااليي از سفرهای اين نوع وسايل در 
جمله وکارها ازها و کسبتوانند با مديريت تمامي خدمات لجستيكي شرکتهای لجستيك طرف سوم ميشرکت

در  ونقل و ...، با استفاده از نيروهای متخصص،ريزی حملها، مديريت تخليه و بارگيری، برنامهانبارداری، مديريت سفارش
وکارهای تجاری و همچنين افزايش تخصص مورد استفاده در خدمات مدت کسبهای خدمات لجستيكي بلندکاهش هزينه

توان موارد های لجستيكي طرف سوم را ميگيری از شرکتلجستيكي اين کسب کارها مؤثر باشد. برخي از مزايای بهره
 :زير برشمرد

 هاتخصصي شدن خدمات و کاهش هزينه -

 ودوکار محوری ختمرکز مراکز توليدی بر توسعه کسب -

 پذيری عملياتيافزايش انعطاف -

 های بازرسي و نظارتکاهش هزينه -

 های عملياتيکاهش ريسك -

 رساني به مشتریبهبود سطح خدمت -

 ارتقای جايگاه سازمان در ميان رقبا -

تند. های توزيع و پخش هسهای لجستيكي طرف سوم، شرکتر ايران به شرکتهای موجود دترين نوع شرکتنزديك
ها شرکت نمايند. اينهای متفاوت فعاليت ميهای توزيع و پخش بسياری با تخصصدر شهر اصفهان شرکتدر حال حاضر 

 دهند. ها گوشتي و فاسدشدني و ... خدمات ارايه ميدر مديريت توزيع انواع گوناگوني از کاالها مانند دارو، فلزات، فراورده

 های لجستيكي طرف سوم ازجمله مديريتيه خدمات شرکتهای توزيع فعال در شهر اصفهان به ارابا تشويق شرکت
 وکارهای تجاری به استفاده از خدمات اينبندی و توزيع و همچنين تشويق کسبها، بستهانبارداری، مديريت سفارش

 ها در زنجيره تأمين شهر اصفهان بهره برد.توان از مزايای استفاده از اين شرکتها، ميشرکت
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 طرف چهارم های لجستیکیشرکت -3-4-3-7

ای سرمايه هایدهندگان خدمات لجستيكي يك تشكيالت مستقل است که اساس آن بر پايه دارايياين نسل از ارايه
های سازمان ها و فناوریونقل و نگهداری نيست، بلكه از نوع يكپارچه کنندگي است که منابع، قابليتمانند وسايل حمل

های مديريت زنجيره تأمين جامع را برای حليكپارچه کرده و از اين طريق، راه هاها و سازمانخود را با ساير شرکت
 .کندمشتريانش طراحي، ايجاد و اجرا مي

راتر ونقل سنتي خود فدهندگان خدمات لجستيكي طرف سوم قادر نيستند از نقش انبارداری و حملکه ارايهدرحالي
ونقل يا مديريت باربری تمرکز دارند، هدف نبارداری، حملدهي مانند اروند و معموالً روی کارکردهای سرويس

دهندگان خدمات لجستيكي طرف چهارم مديريت و نظم بخشيدن به فرايندهای لجستيك يا زنجيره تأمين بر اساس ارايه
 وکار مشتری دارد.تأثيراتي است که روی کل کسب

ايه المللي، از طريق ارونقل ملي و بينای حملهدهندگان خدمات لجستيكي طرف چهارم با دسترسي به شرکتارايه
. اين شوندهای لجستيكي مشتريان خود ميای و سازماندهي مجدد خدمات لجستيكي باعث کاهش هزينهخدمات مشاوره

دهي فرايند بندی و مونتاژ و باز سازماندهي محصوالت، باز مهندسي فرايندهای بستهها بيشتر تأکيد خود را بر شكلشرکت
توجهي برای های پيچيده و زياد باعث بهبودهای قابلگذارند و از اين طريق، غالباً بدون نياز به استفاده از فناوریزيع ميتو

 شوند.مشتريان خود مي
حل و های لجستيكي مانند انبار، تجهيزات و ناوگان به ارايه راههای لجستيكي طرف چهارم بدون نياز به داراييشرکت

أمين بار هايي در زنجيره تپردازند. کاربرد حضور چنين شرکتوکارها ميها و کسبو زنجيره تأمين شرکتمديريت منابع 
اده از المللي است. از اين رو، استفريزی خدمات لجستيك در سطوح گسترده ملي و بينو کاال برای اهداف کالن و برنامه

زی منظم و ريشهری، برای ساماندهي و برنامهل کاالی درونهای لجستيكي بيشتر از ساماندهي زنجيره حماين نوع شرکت
هماهنگ آن دسته از بار حمل شده در شبكه معابر شهری مناسب است که به مبدأ، يا مقصد آن در خارج از شهر اصفهان 

 قرار داشته باشد.
ها و توسط شرکت های لجستيكي طرف چهارم در زنجيره حمل بار ودرواقع استفاده از امكانات و مزايای شرکت

وکارها در توليد و جذب خدمات بار و کاال در سطح وکارهای تجاری شهر اصفهان، برای افزايش سهم اين کسبکسب
مرکي، های بازرگاني، مالي، گکاران متعدد فعالي که به ارايه مشاورههای بازرگاني و ترخيصملي مؤثر خواهد بود. شرکت

طرف  های لجستيكيهای موجود به شرکتترين انواع شرکتردازند، يكي از نزديكپوکارها ميبانكي و ... به کسب
 گردند.چهارم محسوب مي
 وکارهایها در شهر اصفهان حضور پررنگ و فعالي دارند و در حال ارايه خدمات و مشاوره به کسباين نوع شرکت

مل بار ای لجستيكي طرف چهارم در شبكه حههای شرکتکوچك و بزرگ هستند. برای توسعه و نظم بخشيدن به فعاليت
های بازرگاني موجود به گسترش فعاليت و ارايه خدمات بيشتر ازجمله توان به تشويق شرکتو کاالی شهر اصفهان مي

چهارم  های لجستيكي طرفبندی و مونتاژ و مشاوره در زمينه فرايند توزيع و ساير وظايف شرکتمشاوره در زمينه بسته
تيكي طرف های لجسهای بازرگاني فعال، شرکتتوان با استفاده از ظرفيت موجود در شرکتاين ترتيب مي پرداخت. به

 چهارم را در شبكه حمل بار و کاالی شهر اصفهان با هزينه و در زمان کمتری توسعه داد.
زم است و کاال، الونقل بار های لجستيكي طرف چهارم در شبكه حملهای مربوط به شرکتعالوه بر توسعه فعاليت

ها تشويق و ترغيب گردند. اين امر تنها در صورتي وکارهای تجاری فعال را نيز به استفاده از خدمات اين شرکتکسب
ترين ايجادکنندگان تقاضای حمل بار و کاال در شبكه وکارهای تجاری به عنوان عمدهپذير خواهد بود که کسبامكان
 ه از اين خدمات مطلع و برخوردار گردند.ونقل شهر، از مزايای استفادحمل
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گردد که اين خدمات با های لجستيكي طرف چهارم تنها در صورتي محقق ميبرخورداری از مزايای خدمات شرکت
کيفيت باال و به صورت منظم و با نظارت صحيح صورت گيرد. در اين زمينه، الزم است سازمان صنعت، معدن و تجارت 

شهری شهرداری اصفهان و اداره کل گمرکات ونقل بار و کاالی درونری سازمان مديريت حملاستان اصفهان با همكا
های مرتبط و چهارچوب و قوانين مربوط را برای هر دو طرف استان اصفهان سازوکار نظارت بر خدمات ارايه شده، تعرفه

 برداران از خدمات مشخص نمايند.ارايه دهندگان و بهره

 رف پنجمهای لجستیکی طشرکت -3-4-3-1

های طرف سوم و اعضای مختلف زنجيره دهندگان خدمات لجستيكي طرف پنجم، تقاضاهای مختلف شرکتارايه
وی ها بتوانند با مذاکرات دوجانبه امكان توافق رکند تا از اين طريق آنتأمين را در يك ظرفيت حجيم تجميع و يكجا مي

 دهندگان خدماتدريايي، هوايي( داشته باشند. اين نسل از ارايهونقل )زميني، های حملتری با شرکتهای مطلوبنرخ
ستر کنند تا خدمات خود را در يك بای نيستند بلكه تالش ميهای سرمايهلجستيكي همچون نسل چهارم بر پايه دارايي

رکتي بين اها برای ايجاد همكاری مشهای لجستيكي طرف پنجم تالش آنالكترونيكي ارايه دهند. ويژگي کليدی شرکت
ترين و های موجود با ايمنبرداری از ظرفيتمنظور حداکثر بهرههای لجستيكي بهاعضای يك زنجيره تأمين با شرکت

 .حل ممكن استترين راههزينهکم
ها رکتتواند توسط اين شهايي است که ميفروشان مجازی برای يك سيستم توزيع، يكي از فعاليتدهي عمدهشكل

ه کند تا بتوانند از طريق عرضهای کوچك و متوسط فضايي را فراهم ميخصوص برای بنگاهين خدمت بهارايه شود. ا
کارکرد اصلي  .المللي نيز حضور داشته باشندفروشان مجازی در بازارهای صادراتي و بينمحصوالت خود توسط اين عمده

شورها مللي بوده و باعث کمرنگ شدن نقش مرز کالهای تأمين بينهای لجستيكي طرف پنجم بيشتر برای زنجيرهشرکت
 .شونددر مراودات و تجارت جهاني مي

دهندگان انواع خدمات حمل بار و کاال و همچنين های لجستيكي طرف پنجم تجميع تمامي ارايهکارکرد اصلي شرکت
مات و کنندگان خديان ارايهمتقاضيان اين خدمات در يك بستر الكترونيكي است. اين امر، در ايجاد بازار رقابت در م

همچنين در افزايش حق انتخاب متقاضيان نقش بسزايي دارد. تقاضای لجستيكي موجود در زنجيره تأمين کاال و زنجيره 
حمل بار و کاال در شبكه معابر شهری شامل صاحبان و فرستندگان يا گيرندگان کاال، توليدکنندگان، صادرکنندگان، 

دهنده های ارايهشود. در طرف ديگر، عرضه موجود شامل شرکتوکارهای تجاری فعال و ... ميواردکنندگان و ساير کسب
دهندگان خدمات مشاوره لجستيكي و ... کنندگان ناوگان حمل و يا انبارها و دپوهای، ارايهخدمات حمل مانند تأمين

 شود.مي

ستر در زنجيره حمل بار و کاال در يك ب های لجستيكي طرف پنجم تجميع اين تقاضا و عرضهکارکرد اصلي شرکت
الكترونيكي به منظور ايجاد يكپارچگي و ارتقاء کيفيت خدمات حمل بار و کاال در زنجيره تأمين است. توسعه اين نوع 

المللي مفيد وکارهای تجاری در سطوح گسترده ملي و بينها بيشتر برای افزايش آگاهي و امكان فعاليت کسبشرکت
 بهره نخواهد بود.شهری نيز از مزايای آن بياگرچه شبكه حمل بار و کاالی درونخواهد بود. 

نمايند، های نوپايي که در بسترهای الكترونيكي و اينترنتي فعاليت ميهای نو و شرکتدهندگان ايدهپشتيباني از ارايه
کننده كي تجمععه بسترهای الكترونيهای لجستيكي طرف پنجم کمك بسزايي نمايد. ايجاد و توستوان به توسعه شرکتمي

دهندگان انواع خدمات لجستيكي عالوه بر تقويت فضای رقابت و رونق در کيفيت ارايه خدمات تقاضاکنندگان و عرضه
کند. همچنين به تقاضاکنندگان انواع خدمات تر ميهای فعال را نيز آسانگردد، بلكه نظارت بر عملكرد شرکتمي

نين ترين مورد را انتخاب کنند. همچدهندگان خدمات، مناسبدهد که بتوانند از ميان انواع عرضها ميلجستيكي اين امكان ر
 دهد.المللي را ميتر ملي و بينوکارهای کوچك و نوپا اجازه حضور در بسترهای بزرگاين بسترها به کسب
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 طراحی ساختار سازمانی موردنیاز -3-4-7

 هاا، نظارت و کنترل بر اجرای صحیح طرحهای مسئول، به منظور اجرپیشنهاد ارگان -3-4-7-3

 شهری و شبكههايي در خصوص حمل انواع بار و کاال در شبكه معابر درونها و دستورالعملنامهدر حال حاضر آيين
وجود دارد که توسط « شهری و حومهونقل بار دروندستورالعمل مديريت حمل»شهری در کشور با عنوان های برونراه

ونقل بار و کاالی منتشر شده است. سازمان مديريت حمل 1604های کشور در سال ها و دهياریریسازمان شهردا
نامه اجرايي اعمال مديريت، ساماندهي و نظارت بر شيوه»شهری و حومه شهرداری اصفهان نيز دستورالعملي با عنوان درون

پس در اين بخش با عنوان دوين نموده است که زينت« شهر اصفهانشهری و حومه کالنونقل بار و کاالی درونامور حمل
 شود.از آن ياد مي« نامهشيوه»

له های مربوطه ازجمنامهنامه، سازمان موظف است با رعايت مقررات مربوطه در قوانين ابالغي آييناين شيوه 7طبق ماده 
مفاد اساسنامه در راستای تحقق امر  ( و0/9/1699ونقل بار و مسافر در شهر و حومه )اصالحي نامه مديريت حملآيين

 مديريت، نظارت و ساماندهي وسايل نقليه باربر در شهر و حريم اصفهان اقدامات زير به عمل آورد:
افزاری های توسعه و ارتقا نرمهماهنگ با برنامه I.T.Sونقل های هوشمند حملمديريت و استقرار سامانه -7-1

 رداری اصفهانونقل و ترافيك شهحوزه معاونت حمل
 سازی در حوزه کاربران وسايل نقليه باربر و امور مرتبط اين حوزه با شهروندانآموزش و فرهنگ -7-7
 ونقل عموميهای حملمديريت توسعه سامانه -7-6
 ونقل باراعمال ضوابط ايمني حمل -7-0
شهری بر بار و کاالی درونونقل مديريت و نظارت بر انجام معاينه فني خودروهای فعال در حوزه حمل -7-4

 اساس مقررات مربوط
 هاشهری و حومه و نظارت بر فعاليت آنونقل بار درونهای حملصدور پروانه شرکت -7-3
 هاشهری و حومه و نظارت بر فعاليت آنونقل بار درونصدور پروانه فعاليت ناوگان حمل -7-0
 شهری و حومهار درونونقل بصدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل -7-9
صدور بارنامه و برگ بار ويژه )ترافيكي( برای انواع وسيله نقليه باربر سبك و سنگين که به قصد جابجايي  -7-0

 هرگونه بار و کاال قصد تردد در سطح شهر و حومه اصفهان را دارند.
ونقل ی با هماهنگي حوزه معاونت حملهای بار ايستگاه )بارانداز( و توقفگاه شهراندازی و اداره پايانهراه -7-19

 و ترافيك شهرداری اصفهان
قانون  19همكاری در اعمال محدوديت زماني و مكاني برای حمل بار شهری حومه در اجرای ماده  -7-11

 ونقل و ترافيك شهرداری اصفهان( با هماهنگي حوزه معاونت حمل1690رسيدگي به تخلفات رانندگي )
 ونقل بارعملكرد و رضايت ذينفعان حمل نظارت مستمر بر -7-17
ونقل بار و مسافر و رسيدگي به شكايات نامه مديريت حملآيين« 9»استقرار هيئت انضباطي طبق ماده  -7-16

 ها و ذينفعانواصله و تخلفات شرکت
مورد ار )در ونقل بها و مؤسسات حملاستقرار کميسيون رسيدگي به تخلفات ايمني و تصادفات شرکت -7-10

قانون رسيدگي به تخلفات « 61»ماده « 1»نامه اجرايي تبصره تخلفات ايمني و تصادفات( موضوع آيين
 9/17/90رانندگي مصوب 

شناسايي، ساماندهي و نظارت بر کليه وسايل نقليه باربر )ناوگان بار( که در شهر و حومه اصفهان تردد  -7-14
 کنند.مي
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ها و مؤسسات حمل ارگران و متصديان حمل بار )باربران( صاحبان شرکتساماندهي امور رانندگان، ک -7-13
 شهری و حومه اصفهانبار درون

شهری اصفهان و های جابجايي بار درونتدوين ضوابط الزم در جهت اعمال مديريت برای بهبود شيوه -7-10
 ندی ذينفعابنمحيطي و ايمني ناشي از حمل بار و رتبهکاهش تأثيرات منفي ترافيكي، زيست

 شهری و حومه اصفهانونقل بار درونساماندهي و نظارت بر امور مربوط به تبليغات در حوزه حمل -7-19
اقدام در جهت استقرار گروه کارشناسي ارزيابي خسارت برای برآورد کارشناسي خسارت وارده بر ابنيه،  -7-10

 67و  61نقليه باربر در اجرای مفاد ماده  شهری و حومه اصفهان از سوی وسايلهای درونتأسيسات، جاده
 (9/17/1690قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي )

شهری ازجمله خسارت وارده بر حوزه برآورد ساليانه خسارت ناشي از حمل بار و کاالی درون -7-79
 زيست شهری، ابنيه و تأسيسات شهری توسط وسايل نقليه باربرمحيط

شهری و ضوابط صدور بارنامه، مجوز تردد و حمل و جابجايي بار و کاالی درونبرآورد ساليانه نرخ  -7-71
 عوارض مترتب بر آن ساير خدمات پيراموني سازمان

مه شهری و حوونقل بار و کاالی درونها و مؤسسات فعال در حوزه حملاستقرار کميته ارزيابي شرکت -7-77
 اصفهان

 ایونقل جادهها و مؤسسات حملغو پروانه فعاليت و تعطيلي شرکتونقل بار و مسافر و مدت لنامه حملآيين 
ماده در خصوص  10توسط وزارت راه و ترابری و وزارت کشور تدوين شده است و شامل  1690نامه در سال اين آيين

عاليت در زمينه ه فنامه به شرايط اخذ پروانونقل بار و مسافر است. در اين آيينقوانين مربوط به نحوه فعاليت مؤسسات حمل
نامه سازمان بار اصفهان نيز در شهری پرداخته شده است. در بخش چهارم شيوههای برونحمل بار و کاال يا مسافر در راه

 شهری قوانين مربوطه بيان شده است.ونقل بار و کاالی درونها يا مؤسسات حملمورد فعاليت شرکت

 شهری و حومهونقل بار درونلدستورالعمل اجرايي طرح شناسايي ناوگان حم 
ای ماده 10های کل کشور ارسال شد که طي دستورالعمل ای از طرف وزارت کشور به استانداریابالغيه 1690در سال 

ام شهری و حومه اقدونقل بار درونهای شهرها موظف شدند سريعاً نسبت به شناسايي ناوگان حملپيوست آن، شهرداری
 نمايند.

 خطرناک ونقل موادحمل 
ونقل مواد و مند ساختن حملو با هدف قانون 1699ای مواد خطرناک که در سال ونقل جادهنامه حملعالوه بر آيين

 نامه سازمان بار اصفهان نيز، ضوابط حملهای کشور توسط هيئت وزيران تصويب شد، در شيوهکاالهای خطرناک در جاده
 بار خطرناک بيان شده است. 

 ريزی، پسماند عفوني(های تشخيص پزشكي )مديريت برنامهريت پسماند در آزمايشگاهاستاندارد مدي 

تدوين و تصويب  1694اين استاندارد که توسط کميسيون استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 
 شده است، دارای دو قسمت است.

ريزی بط کلي مربوط به برنامه اجرايي مديريت پسماند، برنامه، شامل ضوا«ريزیمديريت برنامه»قسمت نخست با عنوان 
ها، آموزش کارکنان آزمايشگاه، پيمانكاران و برای جلوگيری از آلودگي و به حداقل رساندن پسماندها و بازيافت آن

شود. يگذاری مخازن حمل پسماند خطرناک مآوری پسماند و نشانکنندگان، بارنامه پسماند، برچسب ظروف جمعحمل
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گذاری، انهبندی و نش، ضوابط کلي مربوط به آمايش، تفكيك و جداسازی، بسته«پسماند عفوني»قسمت دوم با عنوان 
 ونقل درون بنا و دفع نهايي پسماند پسماندهای عفوني، و مديريت لوازم تيز و برنده عفوني را بيان کرده است.حمل

 ها و مراکز بهداشتي و درماني و ضوابط واگذاریيژه در بيمارستاندستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهای پزشكي و 
 آن به اشخاص حقيقي و حقوقي

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين شده است. ضوابط تبديل  1690اين دستورالعمل در سال 
ور ويژه و ضوابط واگذاری ام بندی، تفكيك و دفع پسماندهایآوری، بستهپسماندهای ويژه به پسماندهای عادی، جمع

مديريت اجرايي پسماندهای ويژه به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين دستورالعمل بيان شده است. همچنين اين 
نامه آيين» و« های مديريت اجرايي پسماندهای پزشكي و پسماندهای وابستهضوابط و روش»هايي به دستورالعمل، در بخش

 ( ارجاع داده است. 1690زيست در سال وزيران و سازمان حفاظت محيط)مصوبه هيئت« ااجرايي قانون مديريت پسمانده

 تعریف مجوزهای موردنیاز برای واگذاری به خودروهای ارایه خدمات -3-4-7-7

ونقل بار و کاالی در ارتباط با حمل شهری اصفهانونقل بار درونحمل مجوزهايي که در حال حاضر توسط سازمان
 ( به قرار زير است:66تا  17نامه، مواد شود )بخش چهارم شيوهدر ميشهری و حومه صادرون

و  شهریونقل بار درونبرداری شرکت: مجوزی است که پس از تأسيس شرکت/مؤسسه حملپروانه بهره -
ار ونقل بحومه و تأييد تطبيق امكانات شرکت با ضوابط ابالغي برای ارايه انواع خدمات موضوع حمل

 شود.اصفهان در مدت و محدوده معين با مديريت مشخص توسط سازمان صادر مي شهری و حومهدرون
پروانه اشتغال به حمل بار: مجوزی برای اشتغال به حمل بار توسط شخص حقيقي واجد شرايط است که تحت  -

شهری شهرداری اصفهان اقدام به حمل بار و ونقل بار درونها و مؤسسات مجاز حملپوشش يكي از شرکت
نامه و اين دستورالعمل توسط نمايد. اين پروانه برای مدت، نوع خدمت، محدوده معين طبق آيينمي کاال

 گردد.سازمان/کارگزار صادر مي

پروانه فعاليت وسيله نقليه باربر: مجوزی که توسط سازمان/کارگزار پس از تأييد کاربری خودرو متناسب با  -
شود. مجوز مذکور اجازه کار خودرو يا طه صادر مينوع بار و کاال و حسب ضوابط و مقررات مربو

شهری و حومه تحت پوشش شرکت مجاز و دارای ونقل بار و کاالی درونخودروهای تعييني جهت حمل
 برداری از شهرداری اصفهان است.پروانه بهره

ات است، ضوابط حاکم با توجه به اينكه موضوع اين بند، مجوزهای موردنياز برای واگذاری به خودروهای ارايه خدم
 شود:بر فعاليت وسيله نقليه باربر به صورت کلي در ادامه بيان مي

 تطبيق کاربری خودرو با نوع بار و کاال و حسب ضوابط و مقررات مربوط به پروانه فعاليت -
 داشتن مدارک خودرو شامل کارت مالكيت، بيمه شخص ثالث -

 پروانه فعاليت مربوطه و معتبر در شهر اصفهان -

 رتباط پروانه صادره با مشخصات فني و تجهيزاتي خودروا -

 های منظمداشتن معاينه فني و تعهد به انجام آن در دوره -

 های مربوطهتعهد به نظافت بيرون و درون خودرو و رعايت دستورالعمل -

 مجهز بودن خودرو به کليه تجهيزات ايمني و حفاظت بار -
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 ونقل بارحمل های اجرایی برای ارایه خدماتتعریف رویه -3-4-7-1

توان به عنوان پيشنهاد ارايه داد. در اولين گام، برای داشتن هوای ها مواردی را ميبرای ارايه خدمات بهتر در شرکت
 توان عالوه بر اعمال جريمه برای خودروهای آالينده و فرسوده،پاک و با توجه به آاليندگي باالی وسايل نقليه سنگين، مي

ی عمل های مالي و يا آزادتواند در قالب تخفيفها ميسايل نقليه پاک نيز منظور کرد. اين طرحهای تشويقي برای وطرح
 بيشتر در استفاده از معابر مرکزی شهر باشد.

در صورت اخذ عوارض از خودروهای باری جهت تردد در معابر شهری يا محدوده مرکزی، اين عوارض  -
 ابل توجه اعمال گردد.برای خودروهای پاک حذف شود و يا با تخفيف ق

های قابل توجه برای خودروهای پاک در نظر گرفته برای دريافت پروانه فعاليت ناوگان حمل بار، تخفيف -
 شود.

کنند، به نسبت درصد خودروهای های باربری که از خودروهای پاک در ناوگان خود استفاده ميشرکت -
 برداری برخوردار گردند.انه بهرههای ويژه در دريافت پروپاک در کل ناوگان، از تخفيف

هزينه اخذ بارنامه و هزينه حمل کاال برای فرستندگان و گيرندگان بار و کاال در صورت استفاده از خودروهای  -
 پاک کمتر باشد.

سيله ونقل مكلف شود پيش از اعزام وشود که شرکت متصدی حملپيشنهاد ديگر، تكميل بارنامه است؛ پيشنهاد مي
ك روز کاری ونقل دستكم يبارگيری و حمل، باربرگ تأييد شده سازمان را تكميل و ثبت نمايد. متصدی حملنقليه جهت 

 پيش از تاريخ حمل، فرم مربوط را در سامانه تكميل کند.

شود عالوه بر طراحي نشان داده شده است. پيشنهاد مي 03-1شكل نامه سازمان بار اصفهان در بارنامه موجود در شيوه
 بندی بيشتر از سه حالت موجود در بارنامه(، افزودن هزينه کارگرقالب مناسب برای بارنامه، بخشي به عنوان نوع بار )دسته

ه يت بهتر است موارد درخواستي در بارنامه را بحمل بار و تفكيك بخش بارهای خطرناک و ترافيكي اضافه شود. در نها
ارايه شده است. با  00-1شكل ها خالصه و کاهش داد. طرح خام پيشنهادی مشاور در منظور اطمينان از تكميل تمامي آن

شد  تر خواهدمراحل انجام کار و صدور بارنامه، ورود اطالعات در بارنامه و تكميل تمامي موارد ساده الكترونيكي کردن
 و احتمال خطا کاهش خواهد يافت.
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 سازمان بار(نامه شهری و حومه اصفهان )شیوهونقل بار و کاالی درونطرح بارنامه حمل -76-3شکل 

 

 
 ونقل بار و کاالبارنامه پیشنهادی مشاور برای حمل -77-3شکل 
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 شهریونقل بار و کاالی درونهای حملطراحی سیستم مدیریت ناوگان برای شرکت -3-4-1

ان کارگيری سيستم مديريت ناوگاهداف محوری بهطورکلي سازمان مديريت بار و کاال سه محور اصلي را به عنوان به
استای ونقل بار و کاال در رهای حملبايست دنبال کند و طبيعتاً الزم است شرايطي و الزاماتي را فراهم آورد تا شرکتمي

مدنظر قرار يز های صنفي اين قشر نتحقق حداکثری اين اهداف گام بردارند. ليكن بايد در اين بين منافع اقتصادی و فعاليت
 گيرد. اهداف مذکور به شرح ذيل است:

های وآمدسازی عملكرد و کارکرد حداکثری ناوگان بار در دسترس هر شرکت با هدف کاهش رفتبهينه -
 جايي بار و کاال در سطح شهر بر ترافيك موجود در سطح معابراضافي و تأثيرگذاری حداقلي جابه

 هریهای معابر شليه باری بر تجهيزات، تأسيسات و زيرساختکاهش اثرات مخرب ناشي از تردد وسايل نق -

ن با سطح کارگيری ناوگامحيطي ناشي از تردد وسايل نقليه باری با استفاده از بهکاهش اثرات مخرب زيست -
 آاليندگي کمتر

داف دارنده اهطور که گفته شد به عنوان اهداف محوری و کالن مطرح هستند و طبيعتاً الزم است دربراين اهداف همان
ر است الذکتری باشند. اما موضوع مهم قابل بحث در اين بخش رويكردهای موردنياز جهت نيل به اهداف فوقخرد و دقيق

الت در ها و تسهيها، ارايه مشوقريزی و وجود متدلوژی در زمينه تعيين نوع و ظرفيت ناوگان بار برای شرکتکه برنامه
طلبد. ليكن های مديريت ناوگان بار را مييابي دپوی وسايل نقليه باری و ارايه سامانهمكان کارگيری ناوگان پاک،زمينه به

ر حال بندی انواع بار دپيش از ورود به محتوای اين مقوالت الزم است تا دو اقدام در دستور کار قرار گيرد. اقدام اول دسته
روز و در دسترس است. در ادامه به تشريح العاتي جامع، بهتردد در سطح شهر اصفهان و اقدام دوم فراهم آوردن بانك اط

 های موضوعي اشاره شده پرداخته شده است.ها و متدلوژیاين اقدامات و برنامه

 بندی باربررسی ابعاد، وزن و نوع کاال در دسته -3-4-1-3

ای هرناک و محمولههای خطهای ويژه ترافيكي، محمولهها به سه دسته اصلي محمولهدر وهله اول بهتر است محموله
توجهي هستند و بخش مهمي از ترددهای باری شهری های عادی خود دارای تنوع قابلعادی تقسيم شوند. ليكن محموله

 ها انجام گيرد.بندی بهتری از لحاظ وزن و ابعاد برای آنگيرند و لذا مقتضي است دستهرا در برمي
نامه اجرايي اعمال مديريت، شيوه 1های خطرناک در ماده يكي و محمولههای ويژه ترافدو دسته ديگر بارها يعني محموله

شهر اصفهان، بدين صورت تعريف شده شهری و حومه کالنونقل بار و کاالی درونساماندهي و نظارت بر امور حمل
ی، ده، سمي يا اسيدگيرنزا و آتشهر نوع بار و کاالی از جنس مواد راديو اکتيو، منفجره، مايعات و جامدات آتش»است: 

ها يا دارای جنس ويژه خصوصيت خاص که جابجايي آن را از نظر ترافيكي و گاز فشرده، زباله ويژه، فاضالب و مانند اين
 شود.برای بيان دقيق اين نوع بار، منابع ديگر در ادامه بررسي مي«. ايمني متمايز نمايد )بنا به تشخيص کارشناس سازمان(

ها بدون بار يا پس از بارگيری محموله حداقل در يكي از ابعاد و يا اوزان زير ای که ابعاد و وزن آنتردد وسايل نقليه
د پروانه ها بايهای کشور بوده و برای تردد آننامه جابجايي محموالت ترافيكي در جادهتجاوز نمايد، مشمول مقررات آئين

 های ويژه ترافيكي(:عبور صادر شود )دسته محموله
 39/7 عرض: -
 متر 49/0ارتفاع:  -

محور و بيشتر  0متر، تريلي  64/19متر، کاميون با يدک 17متر، کاميون سه محور 19طول: کاميون دو محور  -
 متر49/13

 تن 09وزن:  -
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های مختلفي تعريف شده است. به بياني ديگر چه در منابع اصلي خارجي کاالی خطرناک در منابع مختلف به صورت
 ای نداشته و در هرکدام به شكل متفاوتينابع رسمي داخلي ماده و يا کاالی خطرناک تعريف يگانهو چه در بين معدود م

شود، تعريف ناميده مي ADRای کاالی خطرناک که به اختصار نامه اروپايي حمل جادهتعريف گشته است. اما موافقت
به طور کامل توسط سازمان ملل به رسميت ای است که گونهبه ADRکوتاه و روشني از کاالی خطرناک دارد. اعتبار 

نامه ای کاالی خطرناک خود را با اين موافقتشناخته شده و بسياری از کشورهای جهان ازجمله ايران قوانين حمل جاده
ايي نامه اجرآيين»اند. تعريف کاالی خطرناک که ترجمه فارسي آن در ی آن نوشتهسازگار کرده و يا اساساً بر پايه

که تنها « 70/17/99هـ و مورخ 77970/ت 00909ای مواد خطرناک مصوب هيأت محترم وزيران به شماره قل جادهونحمل
 ای مواد خطرناک در داخل کشور است، به اين صورت آمده است:حمل جاده مأخذ رسمي موجود در زمينه

های بندیزيست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول يكي از طبقهموادی که نسبت به بهداشت يا سالمتي انسان، حيوان و محيط»
( را ارايه کرده ADRنامه ايران )برگرفته از بندی مواد خطرناک بر اساس آيينطبقه 43-1جدول «. گانه اين مواد استنه

 است.
 

 ایراننامه بندی آیینبندی مواد خطرناک بر اساس دستهطبقه -56-3جدول 
 تعريف شماره طبقه

1 
 مواد و محصوالت منفجره 1-1
 اند.محصوالت و کاالهايي که با مواد منفجره انباشته شده 1-7
 نمايند.سوزی ميمحصوالتي که ايجاد آتش 1-6

 گازهای تحت فشار مايع نشده و گازهای نامحلول تحت فشار 7
 مايعات قابل اشتعال 6

0 
 اشتعالجامدات قابل  0-1
 باشند.افروزی خود به خودی ميسوزی و آتشموادی که قابليت آتش 0-7
 نمايندموادی که بر اثر تماس با آب يا مجاورت با رطوبت گازهای قابل اشتعال توليد مي 0-6

4 
 شوند.زدگي ميموادی که باعث ايجاد زنگ 4-1
 پراکسيدهای آلي 4-7

3 
 محصوالت سمي 3-1
 گردند.های عفوني ميو محصوالت متعفن که باعث ايجاد و نشر بيماریمواد  3-7

 مواد راديو اکتيو 0
 مواد خورنده و اسيدها 9
 مواد و محصوالت خطرناک متفرقه 0

 

جهي هستند تواند و دارای تنوع قابلهايي هستند که در دو دسته قبلي قرار نگرفتههای عادی در بردارنده محمولهمحموله
ها که بندی قابل ارايه برای اين دسته از محمولهگيرند. دستههای مختلفي از صنايع توليدی و مواد خام را در بر ميو طيف

 است. 40-1جدول ورد استفاده قرار گرفت به صورت در مطالعه حاضر )جامع بار( نيز م
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 های عادیبندی محمولهدسته -57-3جدول 
 تايي 61نام گروه کاالی  رديف

 انواع ترکيبات نفتي و شيميايي 1
 کاالهای ساختماني 7
 آالت سنگينوسايل نقليه و ماشينانواع قطعات يدکي  6
 لوازم خانگي 0
 مواد غذايي 4
 محصوالت کشاورزی 3
 وسايل نقليه باری و مسافری 0
 لوازم آموزشي و ورزشي 9

 کاالهای فلزی 0
 ابزارآالت 19
 کاالهای دامي 11
 کنندهانواع رنگ و مواد پاک 17
 مصنوعات سفالي 16
 آن انواع پوشاک و منسوجات 10
 انواع چوب و لوازم چوبي 14
 انواع مقوا و کاغذ 13
 آالت سنگينانواع ماشين 10
 انواع چرم و مصنوعات آن 19
 انواع سيمان 10
 لوازم بهداشتي و پزشكي 79
 کاالهای معدني 71
 ای و چينيمحصوالت شيشه 77
 محصوالت پالستيكي و کائوچو 76
 انواع دارو 70
 شيميايي انواع سموم و کود 74
 انواع فرش و گليم و موکت 73
 انواع گوني و کيسه و چتايي 70
 مصنوعات سيماني 79
 های سبكلوازم يدکي دستگاه 70
 دخانيات 69
 ساير 61

 ونقل بار و کاالی شهر اصفهانبانک اطالعاتی حمل -3-4-1-7

روز جهت انجام اطالعات در دسترس و بههای مديريتي و ازجمله مديريت ناوگان بار، وجود آمار و در کليه برنامه
نمايد. اين آمار و اطالعات عالوه بر ريزی ميتوجهي به پيشبرد اهداف و تدقيق برنامههای مستمر، کمك قابلتحليل

ارايه  ونقل بار و کاال وهای حملبرداری در حوزه پژوهشهای متوليان، قابل بهرهگيریتأثيرگذاری مستقيم بر تصميم
ها و تعيين نقاط ضعف و قوت خواهد بود. اما گذشته از تمام اين موارد، دسترسي به اين بانك اطالعاتي برای مديران دپيشنها

 ای دارد. بر اينهای استفاده از اين اطالعات در زمينه مديريت ناوگان اهميت ويژههای باربری و ارايه متدلوژیشرکت
 روزرساني گردد:های اطالعاتي زير تدوين و به طور مستمر بهاساس الزم است در حوزه حمل بار شهری بانك
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ناسب با جايي کاال متاطالعات مشخصات انواع وسايل نقليه باری و ناوگان در دسترس و قابل استفاده در جابه -
 های بار شامل ظرفيت، ابعاد، مصرف سوخت، الزامات کارکردی و ساير اطالعاتبندیدسته

های فيزيكي تردد های شهری موجود و محدوديتت فيزيكي معابر و زيرساختاطالعات دقيق از مشخصا -
 وسايل نقليه باری

های عمده توزيع، عرضه و تحويل به تفكيك جايي بار، محلاطالعات مبادی و مقاصد اصلي جابه -
 های باربندیدسته

 بندی باريك دستههای زماني مختلف به تفكجايي در بازهاطالعات آماری تعداد بار در حال جابه -

ار آوری، پايش و در دسترس قرهای نوين به طور دائم جمعها و تكنولوژیبايست با استفاده از سامانهاين اطالعات مي
 تواند در بسترهايي همچون درگاه الكترونيكي آمار شهرداری اصفهان ارايه گردد.گيرد و مي

 برآورد تعداد ناوگان و نوع آن -3-4-1-1

نبال ای را دريزی مديريت ناوگان خود الزم است يك روند سه مرحلهحمل بار و کاال در برنامههای طورکلي شرکتبه
نمايند که ساير اقدامات ايشان زيرمجموعه اين سه مرحله اصلي خواهد بود. مرحله اول انتخاب نوع ناوگان موردنياز و 

 اقتصادی. مرحله دوم برآورد ظرفيت و تعداد ناوگان موردنياز و در نهايت تحليل

گذاری آن است. با توجه های سرمايهگذاری کالن شرکت و سياستنقطه آغازين هر دو مرحله اول متأثر از نوع هدف
ونقل بار و کاال، مالک عمل سازمان برای های فعال در حوزه حملبندی مؤسسات و شرکتنامه سازمان بار، درجهبه شيوه

راری تسهيالت دولتي، عمومي و ... بنا به تشخيص سازمان خواهد بود. صدور تمديد، ارتقاء پروانه، تخصيص امكانات و برق
 آيد. در ادامه، مراحللذا با توجه به ضوابط سازمان بار، امكانات و تسهيالت الزم فراهم شده و درجه شرکت بدست مي

تای ن شده در راسشود. الزم بذکر است که مراحل بياگانه بيان شده در ابتدای اين بخش بيشتر توضيح داده ميسه
 های کالن شرکت است و به صدور پروانه ارتباط ندارد. سياست

 09-1شكل های ارايه خدمات حمل در سطح شهر مطابق نمودار روند انتخاب نوع ناوگان برای شرکتمرحله اول: 
ارهای گذاری نوع ببايست بر اساس اين روند ابتدا اقدام به هدفها ميگردد. شرکتهای نارنجي رنگ( پيشنهاد مي)خانه

د ناوگان در شرکت، نيازمن مدنظر خود برای حمل نمايد و ناوگان مناسب خود را جذب و يا به خدمت بگيرند )استفاده از
 نامه سازمان بار آمده است(.داشتن پروانه فعاليت وسيله نقليه است و ضوابط آن در بخش چهارم شيوه

های ارايه خدمات حمل در سطح شهر مطابق نمودار روند برآورد تعداد و ظرفيت ناوگان برای شرکت مرحله دوم:
ذاری سهم گبايست بر اساس اين روند ابتدا اقدام به هدفها ميگردد. شرکتهای سبز رنگ( پيشنهاد مي)خانه 09-1شكل 

ررسي و با ب های سطح شهر در هر نوع بار بر اساس بانك اطالعاتي ارايه شده از سوی کارفرما نمايندجاييمدنظر از جابه
 های انتخابي و تعيين سناريوهای ترکيبيِ نوع و تعداد ناوگان، آماده تحليل اقتصادی سناريوها گردند.مشخصات ناوگان

آخرين مرحله از تعيين متدلوژی برآورد تعداد و ظرفيت ناوگان و نوع آن، مربوط به تحليل اقتصادی  مرحله سوم:
اک و ونقل پکارگيری حملهای ارايه شده از سوی سازمان در بهفتن مشوقسناريوهای پيش روی شرکت با در نظر گر

های مجاز تردد هر نوع ناوگان در سطح شهر و تعيين نسبت سود به هزينه سناريوها است که مطابق نمودار غيره، ساعت
 های آبي رنگ( است.)خانه 09-1شكل 

، تر بيان شدطور که پيشدر پايان الزم است بر اساس ناوگان بدست آمده، مجوزهای الزم از سازمان اخذ گردد. همان
های الزم از اين روند، يك روند کلي از تعيين تعداد، نوع و ظرفيت ناوگان شرکت است که بايد پيش از دريافت گواهي

 بار، تعيين و در اساسنامه شرکت ديده شده باشد. سازمان
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مل دهنده خدمات حهای ارایهروند کلی پیشنهادی برآورد تعداد و ظرفیت ناوگان و نوع آن برای شرکت - 79-3شکل 

 بار در شهر اصفهان

 یابی دپو ناوگانمکان -3-4-1-0

شهری های حمل بار درونيابي دپوی ناوگان حمل بار که شرکتپارامترهای اثرگذار بر مكاندر اين بخش از گزارش 
ستند های محيطي هها توجه کنند معرفي خواهد شد. برخي از اين پارامترها دربردارنده الزامات و محدوديتبايست به آنمي

که يها اهتمام ورزد. درحالبه کنترل و رعايت آنبايست نسبت باشند و سازمان ميها ميها موظف به رعايت آنکه شرکت
ها به ها مطرح است و طبيعتاً شرکترساني شرکتبرخي ديگر از اين پارامترها به منظور تسهيل و ارتقاء سطح خدمات

 ها گرايش دارند. اين پارامترها شامل موارد زير است:خودی خود نسبت به در نظر گفتن آن

طورکلي موقعيت دپوی ناوگان بار بيشتر متأثر از مبادی حمل ده مبادی و مقاصد: بههای عمنوع بار و محدوده -
نار افتد. در کبار و محل بارگيری کاال است؛ چراکه عزيمت به سمت محل بارگيری از محل دپو اتفاق مي

ان از مقاصد گيابي دپو نخواهد بود و طبيعتاً بازگشت ناوتأثير بر مكاناين موارد نقش موقعيت مقاصد هم بي
حال نقش های لجستيك خواهد بود. بااينتر باشد بيشتر مطلوب متوليان شرکتحمل بار به دپو هر چه آسان

 اين عامل به اندازه نوع بار و محل مبادی پر رنگ نيست.
 نفضای فيزيكي موردنياز برای دپو: فضای فيزيكي موردنياز برای دپوی ناوگان بستگي زيادی به اندازه ناوگا -

کننده ميزان فضای فيزيكي و زمين موردنياز برای استقرار ناوگان و تعداد آن دارد؛ چراکه اين دو عامل تعيين
 است.

های ترافيكي(: بهتر است در تعيين موقعيت دپوی ناوگان ها، مسيرها و ساعات مجاز تردد )محدوديتمحدوده -
ص قرار نداشته باشد تا دسترسي و استفاده از های خاتوجه نمود که اين موقعيت در حد امكان در محدوده

ناوگان محدود به ساعات و ايام خاصي از هفته نباشد و فراخواندن آن و يا اعزام آن جهت عمليات تعمير و 
 ای، همواره ميسر باشد.نگهداری دوره

هدف گذاری شرکت در 
خصوص نوع بارهای مدنظر 

برای جابجايي

اساس تعيين ناوگان موردنياز بر
بار

ي تعيين سناريوهای مسيرياب
حمل بار يا محدوده های مجاز 

تردد

ان تعيين ليست نهايي ناوگ
موردنياز شرکت

هدف گذاری شرکت 
درخصوص سهم جابجايي 
ي مدنظر شرکت از کل جابجاي

شهر در گروه بار مجاز شرکت

ای بررسي حجم کل جابجايي ه
ر سطح شهر در گروه بار مدنظ
بر اساس بانك اطالعاتي و 

آمارنامه ها

بررسي مشخصات و  ظرفيت
ناوگان های انتخابي

تعداد تعيين سناريوهای ترکيب
تو نوع ناوگان موردنياز شرک

بررسي مشوق های ارايه شده 
توسط سازمان

بررسي ساعات و روزهای مجاز 
فعاليت

وگان تحليل اقتصادی و بازده نا
در هر سناريو

انانتخاب نهايي ترکيب ناوگنهتعيين نسبت سود به هزي

انجام مراحل دريافت مجوزها و 
پروانه های الزم از سازمان
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های ن با محيطهای ناهمخواها و بافت غالب شهری محدوده: ناوگان باری به طور طبيعي دارای ويژگيکاربری -
تواند به عنوان يك ناهنجاری های مسكوني است و تردد چنين خودروهايي ميويژه کاربریشهری و به

 ها مطرح باشد.ترافيكي در اين محدوده
وضعيت ترافيكي شبكه معابر پيرامون: نزديكي محل دپوی اين ناوگان با شبكه معابر دارای معضالت ترافيكي  -

طح های ترافيكي معابر و اختالل بيشتر در عبور و مرور و پايين آمدن سبه تشديد نابسامانيتواند منجر بالقوه مي
 کيفي پارامترهای ترافيكي گردد.

نامه سازمان برداری در شيوهها و مؤسسات متقاضي دريافت پروانه بهرهبندی شرکتعالوه بر موارد بيان شده، طبق درجه
نامه سازمان بار اصفهان، بايد شيوه 16(. طبق ماده 49-1جدول ان موردنياز است )بار، ميزان مشخصي از فضای دپو ناوگ

ايه اسناد رشهری و حومه با اونقل بار درونهای حملبندی و توانمندسازی شرکتفضای توقفگاه حسب دستورالعمل درجه
 مثبته و بالمعارض ترافيك يا تشخيص سازمان بار تأمين شود.
 

 بندیبرداری از سازمان بر اساس درجههای متقاضی پروانه بهرهامکانات و تأسیسات موردنیاز شرکت -59-3جدول 

بندی درجه
 شرکت

 متراژ دفتر مرکزی
 تيمديري -شرکت/موسسه باربری 

 کارگزاری -خدمات ايستگاهي 

 حداقل متراژ پايگاه خدماتي
 )شرکت/مؤسسه باربری(

انبار 
 اداری

 حداقل متراژ بارانداز، پايانه، انبار
 )شرکت/مؤسسه خدمات ايستگاهي(

 مترمربع 9 مترمربع 099 مترمربع 79حداقل  1درجه 
 مترمربع عرضه 1499
 انبارمترمربع  499

 مترمربع ساختمان اداری 199

 مترمربع 9 مترمربع 649 مترمربع 19حداقل  7درجه 
 مترمربع عرضه 1699
 مترمربع انبار 099

 مترمربع ساختمان اداری 09

 مترمربع 9 مترمربع 749 مترمربع 13حداقل  6درجه 
 مترمربع عرضه 1199
 مترمربع انبار 649

 مترمربع ساختمان اداری 49

 - مترمربع 799 مترمربع 10حداقل  0درجه 
 مترمربع عرضه 1999
 مترمربع انبار 699

 مترمربع ساختمان اداری 49

 سامانه مدیریت ناوگان -3-4-1-5

خش های خودرويي در بامروزه با افزايش جمعيت و گسترش شهرها و پيچيدگي ارتباطات، مديريت و هدايت ناوگان
رسد. ها امری ضروری به نظر ميها و شرکتت کنترل و نيز نظارت سازمانای تحبرداری شبكهونقل بار، طراحي و بهرهحمل

ياب ســـتم موقعيتها اکثراً مبتني بر سييابيم که اين سيستمهای کنترلي در کشورهای پيشرفته درميبا نگاهي به سيستم
ريت افزاری به عنوان مدينرمافزاری و اند. بر اين اساس الزم است سيستمي متشكل از اجزای سختجهاني توسعه يافته

ونقل اعم از انواع خودروها و حتي ناوگان خودروی بار به مديران و مسئولين کمك نمايد تا بتوانند ارکان ناوگان حمل
 نيروی انساني خود را با اين سيستم کنترل ، مديريت و هدايت نمايند.

تصار يابي خودکار وسايل نقليه باری است که به اخيكي از ابزارهای کارآمد در زمينه مديريت ناوگان بار، سيستم مكان
1AVL اوگان ونقل و مديريت نياب خودکار وسايل نقليه يك سيستم آنالين است که در بخش حملشود. مكانناميده مي

يت شود. در هر وسيله نقليه باری يك دستگاه تعيين موقعرگيری ميکاهای تعيين موقعيت، طراحي و بهبر پايه سيستم

                                                                                                                                                                      
1 Automatic Vehicle Location 
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نمايد. ( وجود دارد که پس از شناسايي مكان، آن را به وسيله شبكه ارتباطي برای ايستگاه مرکزی ارسال ميGPSای )ماهواره
ل و توقف، حداق هایاين اطالعات که شامل موقعيت، سرعت، نحوه و کيفيت حرکت وسيله نقليه، جهت حرکت، زمان

حداکثر سرعت طي شده، مسافت پيموده شده، تمامي پارامترهای حرکتي و ديگر اطالعات سفارشي موردنياز است در 
. در گرددهای مناسب بر اساس نياز، توليد و ارايه ميشوند و خروجيسرورهای ايستگاه مرکزی دريافت و پردازش مي

افزارهای تعبيه شده در وسيله در حال حرکت، ارايه ستگاه مرکزی و يا نرمافزارهای موجود در ايکاربردهای خاص نرم
 پذير است.های خاص امكانترين واحد سيار و ... به تيم مديريت در زمانترين مسير، نزديكپيشنهادهای بهينه نظير نزديك

 ديگر امكانات اين سيستم شامل موارد زير است:

 تحت پوشش با واردکردن شماره شناسه مربوطهامكان فراخواني هر يك از خودروهای  -

 ترين مسير موجودترين و سريعو ترافيك و مشخص کردن نزديك ITSلينك شدن به سيستم  -

  ذخيره اطالعات دريافتي به صورت خودکار يا از طرف کاربر جهت تجزيه و تحليل در مراحل بعدی -

 دسترسي به اطالعات حرکت خودرو به صورت فايل متني -

 ميان وسيله نقليه و مرکز کنترل )ايستگاه مبنا( ارتباط -

 ایای به صورت لحظهنمايش واحدهای سيار بر روی يك نقشه رايانه -

 های مختلفامكان بازنمايش مسير طي شده بر روی نقشه -

 ارسال پيام برای خودروی در حال حرکت در حالت آنالين -

های های توقف، سرعتودرو، زمانثبت خودکار مسيرهای طي شده توسط خودروها، زمان حرکت خ -
 های عملياتيای و متوسط سرعت، ساعات کارکرد روزانه گروهلحظه

طورکلي مديريت کردن ناوگان خودروها و تجهيزات مرتبط با آن فارغ از تعداد ناوگان و تجهيزات، کار پيچيده به
زمان با انجام متعادل يي الزم است همهای مختلفي دارد. برای موفقيت در مديريت يك ناوگان خودرواست و چالش

های اصلي ها هدايت شود. در ادامه، چالشوری و کاهش هزينهوظايف، مجموعه مديريت ناوگان به سوی افزايش بهره
 ت. کند، توضيح داده شده اسها کمك ميمديريت ناوگان خودرو و نيز روشي که سيستم مديريت ناوگان بار به حل آن

عات دقيق درباره ناوگان: در مديريت ناوگان، مدير عمليات يا مدير ناوگان نياز دارد که بدست آوردن اطال -
آوری اعتماد در اختيار داشته باشد. سيستم مديريت ناوگان بار قادر به جمعروز، دقيق و قابلاطالعاتي به

ضر خودرو در حال اطالعاتي مانند آخرين موقعيت جغرافيايي خودرو، شرايط خودرو، کاری که در حال حا
 انجام آن است و رفتار و عملكرد راننده است.

نگهداری از ناوگان بار: هنگامي که اطالعات مربوط به وضعيت عمومي و تخصصي خودروهای فعال در  -
توان از شرايط خودرو يا تجهيزات آن مطلع شد و برنامه زماني منظمي ناوگان در اختيار باشد، به راحتي مي

ای و نگهداری پيشگيرانه تهيه نمود. زمان انقضای بيمه يا مجوزهای خودرو، تعويض ی دورهبرای بازديدها
ای ازجمله موضوعاتي است که با استفاده از سيستم مديريت ناوگان قابل پيگيری و روغن و تعميرات دوره

 بيان هشدار است.
مام کند تا بتوان برای تالعات کمك ميافزار مديريت ناوگان بار با گردآوری و ذخيره اطها: نرمکاهش هزينه -

تری ارايه داد و از اين طريق در مصرف سوخت يا باال های بهتر و مناسبحلفرآيندهای مديريتي ناوگان راه
ار ها بسيافزار برای حفاظت از آنها از طريق نرمتر عمل نمود. همچنين رديابي داراييوری موفقبردن بهره

ن يا افزار مديريت ناوگان، از بالاستفاده بودگيری از نرمونقل بار با بهرهن عرصه حملمفيد است. درواقع فعاال
 های خود اطالع خواهند داشت.فعاليت سرمايه
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های حمل بار در استقرار سيستم مديرت ناوگان، اين طورکلي با ملزم نمودن شرکتارتقاء سطح خدمات: به -
شود تا با استفاده از اطالعاتي که از بخش مديريت ها فراهم ميامكان برای متوليان و البته مديران شرکت

آورند، خدمات بهتری به مشتريان خود ارايه دهند و درنتيجه ميزان رضايتمندی ناوگان خودرويي به دست مي
و ای خودرجايي بار کنترل رفتار رانندگان، موقعيت و وضعيت لحظهآنان نيز افزايش يابد. به طور مثال در جابه

 پذير خواهد بود.برای مديران و حتي مشتريان امكان

 انداز، راهبردها و با در نظرهای مناسب عملیاتی با توجه به چشمتشریح سایر راهکارها و طرح -3-34
 اهسازیهای تدوین شده در بخش سه و با در نظر گرفتن نتایج مدلگرفتن استراتژی

مكاني که قبالً در همين گزارش مورد بررسي قرار گرفت، -دد زمانيمديريت جابجايي بار عالوه بر اعمال محدوديت تر
 های ديگری ازجمله مديريت ناوگان و مديريت زمان مجاز تردد بر اساس نوع کاال در کل شهر نيز ميسر است.از جنبه

ی مديريت مبنارو دو راهكار و استراتژی بر مبنای مديريت ناوگان و سوخت و دو راهكار و استراتژی بر در بخش پيشِ
ار مكاني مورد بررسي قر -زماني تردد وسايل نقليه ارايه خواهد شد که به صورت ترکيبي با راهكارهای محدوده زماني

 خواهد گرفت.

 تعریف سناریوها -3-34-3

ازاين بيان شد، راهكارهای در نظر گرفته شده در اين بخش شامل دو راهكار و استراتژی بر مبنای طور که پيشهمان
ناوگان و سوخت و دو راهكار و استراتژی بر مبنای مديريت زماني تردد وسايل نقليه است. در ادامه اين چهار مديريت 

زماني مورد بررسي قرار گرفته است. گرچه بعضي از سناريوهای -ها با راهكارهای مديريت مكانيراهكار و ترکيب آن
ولي وظيفه مشاور، ارايه تمامي سناريوهای ممكن و تحليل ها نيازمند زمان است مطرح شده کالن هستند و يا اجرای آن

-ها به عهده کارفرماست. در جدول زير، جايگاه پيشنهادها و سناريوهای بند بعدی در چشمهاست و انتخاب نهايي آنآن

 شرح خدمات بيان شد(. 6-1انداز و راهبردها در بند اندازهای تعريف شده اين مطالعه آورده شده است )چشم
 

 ونقل بارموقعیت سناریوها و پیشنهادهای مطالعه در راهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -54-3جدول 
 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها( سناريوها و ساير موارد مرتبط

 تعيين بازه زماني بارگيری 6و  7سناريوی 

 محلتحويل بار در 
 توسعه اقتصادی -1

و مبحث  6و  7سناريوی 
 محدوديت زمان و مكاني

تعيين محدوده محدوديت تردد خودروی باری در 
 شهر

 انتخاب وسيله باری متناسب با حجم/ وزن بار 1سناريوی 
 هاتجميع سفرهای باری از به کاربری هاانتقال کاربری

 سامانه
برای تحويل بار و های هوشمند استفاده از سيستم

 های بارگيریدسترسي به محل
 ایطراحي و توسعه باراندازهای غيرحاشيه يابيمكان
ها و مراکز توزيع ايجاد پايانه های متمرکز تخليه و بارگيریيابي محلمكان يابيمكان

 های مراکز توزيع مشترک باريابي محلمكان يابيمكان متمرکز بار

 مكانيبند محدوديت 
شناسايي مسيرهای پرتردد خودروهای باری و 

 ريزی شبكه حمل باربرنامه
طراحي شبكه حمل بار 

 شهریدرون
 يجايبهبود جابه -7

 هاانتقال کاربری
ريزی برای حمل بار به نقاط صنعتي و برنامه

 های مختلفبنگاه
پاسخگويي به نيازهای 

 مختلف
ايجاد عدالت  -6

 اجتماعي

 0سناريوی 
های پاک در خودروهای باری فاده از سوختاست

 شهریدرون
استفاده از خودروهای 

 جديدتر
حفظ  -0

 زيستمحيط
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 سناریو شماره یک: تبدیل وسایل نقلیه با ظرفیت کمتر به وسایل نقلیه با ظرفیت بیشتر -3-34-3-3

در اين سناريو فرض شده است با استفاده از انواع راهكارهای تشويقي و بازدارنده سعي شود رانندگان مجاب شوند 
ها ارتفاع محور نزديك تني تبديل نمايند. اين کاميونت 7/4ها ظرفيت خود را به کاميونتوسايل نقليه باری کوچك و کم

شود در زمان است. سپر کم ارتفاع دارند که موجب مي 4/1يا  1ها نبه خودروهای معمولي دارند و ضريب معادل سواری آ
ين های وسيله نقليه باری کشيده نشود. همچنتصادف با عابر پياده، دوچرخه يا خودروهای شخصي، طرف مقابل به زير چرخ

ه گيرد و بسادگي صورت ميها و اماکن سرپوشيده بهها در تونلمتر است و لذا تردد آن 9/6ها حداکثر ارتفاع بارگير آن
درصد از  69های اعمال شده توانند وارد انبار و بارانداز اختصاصي شوند. فرض اوليه آن است که سياستراحتي مي

ت کند خودروی خود را به اين نوع کاميونبار را مجاب ميظرفيت از قبيل وانتدارندگان وسايل نقليه باری کوچك و کم
ونت کاهش بار و کاميشود تعداد کل خودروهای باری سبك و نيمه سنگين شامل وانتيو موجب ميتبديل نمايند. اين سنار

شود. نتايج اجرای اين سناريو به صورت سطح سرويس )تمامي وسايل های خالي گردی هم مييابد که اين شامل نمونه
همين گزارش به ترتيب در  4ن شده در بند مكاني بيا-نقليه( و حجم جريان خودروهای باری همراه با اعمال محدوده زماني

 7-19ارايه شده است )اوج صبح(. نتايج اين سناريو در کنار نتايج ساير سناريوها نيز در بخش  00-1شكل و  99-1شكل 
 دول ارايه و مقايسه و بررسي شده است.در يك ج

( در ماتريس تناژ حمل 1-%69=  0/9)0/9، ابتدا يك ضريب VISUMنگر افزار کالنبه منظور اعمال اين سناريو در نرم
شده با وانت بارها برای هر گروه کااليي ضرب شده و سپس بر ضريب ميزان متوسط حمل بار تقسيم شد. در مورد وسايل 

مانده بر ضريب حمل بار کاميونت در همان گروه کاال اعمال گرديد. پس از آن مقدار بار باقي 0/9نيز ضريب نقليه خالي 
درصد  69در وضعيت فعلي تقسيم شد و به تعداد وسايل نقليه کاميونت اضافه شد. در مورد وسايل نقليه خالي هم 

يه خالي بدليل اختالف ظرفيت اين دو وسيله، تعداد وسايل نقل بارهای خالي به کاميونت تبديل شد؛ اما با توجه به اينكهوانت
 بارهای تبديل شده به عنوان کاميونت خالي در نظر گرفته شد.درصد از وانت 49هم کم خواهد شد، تنها 

 

 
 زمانی در سال افق-ر گرفتن محدوده مکانیسطح سرویس معابر در اثر اعمال سناریو یک با در نظ -74-3شکل 
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 قزمانی در سال اف-حجم جریان خودروهای باری در اثر اعمال سناریو یک با در نظر گرفتن محدوده مکانی -94-3شکل 

 

 77تا  6نخاله از ساعت سناریو شماره دو: ممنوعیت تردد وسایل نقلیه حامل مصالح ساختمانی و  -3-34-3-7

در اين سناريو به شيوه وضع قانون و اعمال آن، تردد کليه وسايل نقليه باری حامل انواع مصالح و نخاله ساختماني از 
دهند. نتايج سازی را تشكيل ميتايي در روند مدل 4بندی از گروه 7ممنوع است. اين بارها گروه شماره  77تا  3ساعت 

ه صورت سطح سرويس )تمامي وسايل نقليه( و حجم جريان خودروهای باری همراه با اعمال محدوده اجرای اين سناريو ب
ارايه شده است )اوج صبح(. نتايج  97-1شكل و  91-1شكل همين گزارش به ترتيب در  4مكاني بيان شده در بند -زماني

 در يك جدول ارايه و مقايسه و بررسي شده است. 7-19اين سناريو در کنار نتايج ساير سناريوها نيز در بخش 
 

 
 زمانی در سال افق-سطح سرویس معابر در اثر اعمال سناریو دو با در نظر گرفتن محدوده مکانی -93-3شکل 
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 زمانی در سال افق-حجم جریان خودروهای باری در اثر اعمال سناریو دو با در نظر گرفتن محدوده مکانی -97-3شکل 

 

جز مواد سنگین و سنگین حامل کلیه انواع بار و کاال، بشماره سه: ممنوعیت تردد وسایل نقلیه نیمهسناریو  -3-34-3-1

 77تا  6غذایی و مواد سوختی از ساعت 

د از شب توانشود اولويت زماني خاصي ندارد و ميبديهي است عمده بار و کااليي که در يك شبكه شهری توزيع مي
مبدأ و مقصد سفرهای باری عمدتاً ثابت است و امكان تغيير آن، معموالً وجود ندارد. اما قبل يا حتي شب بعد توزيع شود. 

توان ترتيبي داد تا کاالی موردنياز هر روز، در ساعت حمل بار، بجز در مورد مواد غذايي و سوخت اهميت ندارد و مي
حل مصرف ارسال و توزيع شود. در خصوص شب تأمين و به م 79ساعات غير اوج ترافيك روز قبل مثالً در ساعات پس از 

ود تا هم موقع توزيع شگونه نيست و اين نوع از کاال بايد بهبار اينخصوص مواد فاسدشدني و ميوه و ترهه مواد غذايي، ب
آوری زباله نيز وضع به همين ها جلوگيری به عمل آيد. در خصوص جمعنياز شهروندان برآورده شود و هم از فساد آن

شود تالقي با ساعات اوج ترافيكي شهر اصفهان ندارد. ست، ليكن چون اين کار در ساعات انتهايي شب انجام ميشكل ا
های مختلف، بسته به مراجعه وسايل نقليه نياز به مقادير مختلفي سوخت دارند که در خصوص توزيع سوخت نيز، جايگاه

 شود تردد وسايلايگاه سوخت ارسال شود. لذا فرض ميروز الزم باشد به محل جممكن است در ساعات مختلف شبانه
نقليه باری حامل مواد غذايي و سوخت در تمام ساعات طبق برنامه فعلي برقرار است و در ساعت اوج از تردد ساير انواع 

االها کبار با هر نوع وسيله نقليه باری جلوگيری به عمل خواهد آمد. بديهي است تمامي حجم خودروهای باری اين گروه 
انتقال خواهند يافت که با توجه به رواني جريان در شبكه شهر، مشكل کمبود ظرفيت وجود ندارد.  77به ساعت پس از 

نتايج اجرای اين سناريو به صورت سطح سرويس )تمامي وسايل نقليه( و حجم جريان خودروهای باری همراه با اعمال 
نشان داده شده است )اوج  90-1شكل و  96-1شكل زارش به ترتيب در همين گ 4مكاني بيان شده در بند -محدوده زماني

 در يك جدول ارايه و مقايسه و بررسي شده است. 7-19صبح(. نتايج اين سناريو در کنار نتايج ساير سناريوها نيز در بخش 



 فاز چهارم -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 391

 

 

 
 لعاتزمانی در سال افق مطا-ح سرویس معابر در اثر اعمال سناریو سه با در نظر گرفتن محدوده مکانیسط -91-3شکل 

 

 
 زمانی در سال افق-حجم جریان خودروهای باری با اعمال سناریو سه و با در نظر گرفتن محدوده مکانی -90-3شکل 

 چهار: اعمال قانون مدیریت سوخت ناوگان باریسناریو شماره  -3-34-3-0

مصوبه جديد وزارت کشور در خصوص مديريت مصرف سوخت ناوگان باری، اعطا سوخت به رانندگان اين ناوگان 
کند. بديهي است در صورت اعمال اين قانون رانندگان تالش خواهند اند ميتناژ باری که حمل کرده-را وابسته به کيلومتر

مكن از خالي گردی پرهيز کرده و در هر سفر نيز تناژ بار بيشتری حمل نمايند تا بتوانند برای کيلومتر مشخص کرد تا حد م
طي شده به دليل حمل تناژ بيشتر، سهميه سوخت بيشتری بدست آورند. در اجرای اين سناريو فرض شده است نسبت وزن 

يابد. نتايج اجرای اين سناريو به صورت افزايش مي VISUMار افزسازی در نرمبار به ظرفيت خودروهای باری در روند مدل
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مكاني بيان شده در -سطح سرويس )تمامي وسايل نقليه( و حجم جريان خودروهای باری همراه با اعمال محدوده زماني
ارايه شده است. نتايج اين سناريو در کنار نتايج ساير سناريوها  93-1شكل و  94-1شكل همين گزارش به ترتيب در  4بند 

 ه، مقايسه و بررسي شده است.در يك جدول اراي 7-19-1نيز در بخش 
 

 
 زمانی در سال افق-سطح سرویس معابر در اثر اعمال سناریو چهار با در نظر گرفتن محدوده مکانی -95-3شکل 

 

 
 زمانی در سال افق-باری با اعمال سناریو چهار و در نظر گرفتن محدوده مکانی حجم جریان خودروهای -96-3شکل 
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 مقایسه سناریوها و انتخاب سناریو برتر -3-34-7

سناريو را تشكيل داده  9زماني، مجموعاً -سناريو تحت اثر دو وضعيت مختلف اعمال محدوده مكاني 0نتايج اجرای 
سناريو در کنار دو وضعيت فقط اعمال  9ر بخش قبل ارايه شد. نتايج اين زماني د-ها با اعمال محدوده مكانيکه نتايج آن

ارايه  39-1جدول سناريو( برای سال افق مطالعات در  19زماني و گزينه عدم انجام کار همگي )مجموعاً -محدوده مكاني
 نشان داده شده است. 90-1شكل شده است. نمودار وسيله کيلومتر کل شبكه در سناريوهای مختلف در 

وضع بهتری از نظر سرعت  0و  7روی هر دو محدوده ممنوعيت تردد باری  0مطابق نتايج اين جدول، سناريوی شماره 
ها دارد و به عنوان سناريو برتر در اين مطالعات در نظر ها در مقايسه با ساير گزينهتردد، مصرف سوخت و توليد آالينده

 های ممنوعيت تردد باری مسئلهگرفته شده است. البته در انتخاب ميان اعمال هر يك از سناريوها روی هر يك از محدوده
 های ترافيكي، هزينه اجرا و ساير مالحظات اجرايي است.ار شاخصمهم در کن

 

 
 وسیله کیلومتر کل شبکه در سناریوهای مختلف -97-3شکل 

 
 
 

3,700,000 3,750,000 3,800,000 3,850,000 3,900,000 3,950,000 4,000,000 4,050,000

عدم انجام کار

.(م.ز.م)فقط محدوديت زماني و مكاني 

.(م.ز.م)با 1سناريو 

.(م.ز.م)بدون 1سناريو 

.(م.ز.م)با 7سناريو 

.(م.ز.م)بدون 7سناريو 

.(م.ز.م)با 6سناريو 

.(م.ز.م)بدون 6سناريو 

.(م.ز.م)با 0سناريو 

.(م.ز.م)بدون 0سناريو 
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 مقایسه سناریوهای مختلف مدیریت تردد وسایل نقلیه باری در شهر اصفهان -64-3جدول 

 عدم انجام کار واحد معيار
فقط محدوديت زماني 

 و مكاني )م.ز.م.(
 1سناريو 

 با )م.ز.م.(
 1سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 7يو سنار

 با )م.ز.م.(
 7سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 6سناريو 

 با )م.ز.م.(
 6سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 0سناريو 

 با )م.ز.م.(
 0سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 115592 113866 123145 121032 123278 120905 122576 119086 121170 123634 وسيله وسيله ساعت کل شبكه
 7011 6839 7351 7155 7364 7140 7376 7052 7161 7395 وسيله وسيله ساعت مرکز شهر
 3828378 3805920 3991919 3964635 3991339 3961289 3946487 3908991 3964899 3995602 کيلومتر وسيله کيلومتر کل شبكه
 142199 141270 144391 143384 144340 143278 143729 142632 143399 144532 کيلومتر وسيله کيلومتر مرکز شهر

 35/2 35/3 34/8 34/9 34/7 34/9 34/7 34/9 34/9 34/7 کيلومتر بر ساعت سرعت در کل شبكه
 28/3 28/6 28/0 28/2 27/9 28/2 27/9 28/3 28/2 27/9 کيلومتر بر ساعت سرعت در مرکز شهر

 392988 388997 413979 409106 414163 408721 410607 402967 409342 414965 ليتر مصرف سوخت در کل شبكه
 18967 18640 19632 19262 19650 19232 19636 19056 19272 19710 ليتر مصرف سوخت در مرکز شهر

 177919 175801 188889 186282 188994 186118 187583 183521 186431 189394 کيلوگرم در کل شبكه COتوليد 
 10135 9964 10462 10276 10472 10262 10460 10171 10281 10501 کيلوگرم در مرکز شهر COتوليد 
 15419 15248 16311 16101 16319 16086 16189 15861 16112 16353 کيلوگرم در کل شبكه HCتوليد 
 813 799 841 825 841 824 841 816 825 844 کيلوگرم در مرکز شهر HCتوليد 
 3773 3757 3900 3881 3899 3878 3852 3825 3881 3903 کيلوگرم در کل شبكه NOxتوليد 
 115 115 117 116 117 116 116 116 116 117 کيلوگرم در مرکز شهر NOxتوليد 
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 مقایسه سناریوهای مختلف مدیریت تردد وسایل نقلیه باری در شهر اصفهان -64-3جدول ادامه 

 عدم انجام کار واحد معيار
فقط محدوديت زماني 

 و مكاني )م.ز.م.(
 1سناريو 

 با )م.ز.م.(
 1سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 7سناريو 

 با )م.ز.م.(
 7سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 6سناريو 

 با )م.ز.م.(
 6سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 0سناريو 

 با )م.ز.م.(
 0سناريو 

 بدون )م.ز.م.(
 6501 5995 10130 9432 10105 9357 9084 8158 9464 10231 وسيله فقط وسايل باری -وسيله ساعت کل شبكه
 159 86 214 117 212 114 183 81 118 218 وسيله فقط وسايل باری -وسيله ساعت مرکز شهر
 319629 302529 485791 462907 484953 460946 438242 409402 463972 488052 کيلومتر اریبفقط وسايل  -وسيله کيلومتر کل شبكه
 3748 2105 4861 2781 4821 2721 4117 1952 2828 4948 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر مرکز شهر

 35/2 35/3 34/8 34/9 34/7 34/9 35 35 35 35 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه
 28/3 28/6 28/0 28/2 27/9 28/2 28 28 28 28 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر

 27746 26007 42571 40211 42485 39983 38317 35267 40320 42855 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در کل شبكه
 459 252 607 339 601 331 516 235 343 618 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 10387 9603 16299 15209 16261 15089 14594 13152 15260 16454 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 
 246 140 326 189 324 184 278 131 191 332 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 
 990 922 1536 1442 1533 1433 1379 1257 1447 1548 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 
 20 11 26 15 26 14 22 10 15 27 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 
 360 344 537 515 536 513 486 458 516 539 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 
 3/1 1/0 0/9 2/6 0/9 2/7 3/4 1/6 2/3 4/1 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد 
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 بندی پیشنهادها به همراه ارایه یک طرح اجراییارزیابی و اولویت -7

ي بر شود. سپس راهكارهای ارايه شده مبتنهای ارايه شده پرداخته مياين گزارش ابتدا به ارزيابي اقتصادی پيشنهاددر 
ن نيز به شود. در پاياسازی راهكارها ارايه ميبندی جهت پيادهبندی شده و يك برنامه زماننقطه نظرات کارشناسان اولويت

 شود.اره ميسازی راهكارها اشنيازهای اجرايي پياده

های اولیه ارایه شده و بررسی میزان اثربخشی آن در شبکه ترابری بر ارزیابی اقتصادی پیشنهادها و طرح-7-3
 افزاراساس نتایج اجرای نتایج در نرم

ه است. ها آمدهای اجرای آنشود و سپس هزينهدر اين بند از گزارش ابتدا به معرفي پيشنهادهای ارايه شده پرداخته مي
ها آورده افزار و ارزيابي اقتصادی آنها در شبكه ترابری بر اساس نتايج اجرای پيشنهادها در نرمدامه ميزان تأثير آندر ا
 شود. مي

 پیشنهادهای ارایه شده -7-3-3

 گذاری جديد به صورت زير است:های قبل با شمارهپيشنهادهای ارايه شده در بخش
 شود و فقط شبكه معابر طبق افق خواهد بود.کاری انجام نميسناريوی عدم انجام کار: در اين سناريو هيچ  -
همين گزارش، اعمال شده  4-1زماني بيان شده در بخش -: در اين سناريو محدوده مكاني1سناريوی شماره  -

 نمايش داده شده است. 1-7شكل ها در است. اين رينگ

ا تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه ب»: اين سناريو شامل ترکيب سناريو 7سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -با اجرای محدوده زماني« ظرفيت بيشتر

ا تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه ب»: اين سناريو شامل ترکيب سناريو  6ه سناريوی شمار -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -بدون اجرای محدوده زماني« ظرفيت بيشتر

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و »: اين سناريو شامل ترکيب سناريو 0سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -با اجرای محدوده زماني« 77تا  3اعت نخاله از س

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و »: اين سناريو شامل ترکيب سناريو  4سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -بدون اجرای محدوده زماني« 77تا  3نخاله از ساعت 

ين حامل سنگين و سنگممنوعيت تردد وسايل نقليه نيمه»سناريو شامل ترکيب سناريو : اين 3سناريوی شماره  -
مكاني -با اجرای محدوده زماني« 77تا  3کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي از ساعت 

 ( است.1)سناريوی شماره 
ين حامل سنگين و سنگسايل نقليه نيمهممنوعيت تردد و»: اين سناريو شامل ترکيب سناريو  0سناريوی شماره  -

مكاني -بدون اجرای محدوده زماني« 77تا  3کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي از ساعت 
 ( است.1)سناريوی شماره 

 با اجرای« اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری»: اين سناريو شامل ترکيب سناريو 9سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -زمانيمحدوده 

رای بدون اج« اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری»: اين سناريو شامل ترکيب سناريو  0سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني
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 های شهر اصفهانرینگ -3-7شکل 

 

 های اجرای اجزای پیشنهادهای ارایه شدهههزین -7-3-7

ها به تفكيك مورد های اجرای آنشود که در اين بخش هزينهاجزای سناريوهای ارايه شده از موارد زير تشكيل مي
 گيرد:بررسي قرار مي

 محدوده ممنوعيت تردد وسايل نقليه باری )رينگ اول( -
 با ظرفيت بيشترتبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه  -

 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله از ساعت  -

 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي از ساعت  -

 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری -

طور که مداخل ورودی محدوده ممنوعيت تردد وسايل نقليه باری رينگ اول مشخص شده است. همان 7-7شكل در 
مدخل ورودی در اين سناريو وجود دارد. جهت اعمال محدوده ممنوعه به صورت مؤثر استفاده از  70شود مشاهده مي

های نظارتي پالک خوان در مداخل ورودی و همچنين استفاده از تابلوهای اخباری هدايت مسير در ورودی محدوده دوربين
 برای اجرای اين محدوده آمده است.هزينه تجهيزات موردنياز  1-7جدول شود. در توصيه مي
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 مداخل ورودی به محدوده ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باری رینگ اول -7-7شکل 

 

 هزینه تجهیزات موردنیاز برای اجرای محدوده ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باری در رینگ اول -3-7جدول 

 قيمت )هزار ريال( تعداد قيمت واحد )هزار ريال( های موردنياززيرساخت

 34099 70 709 طراحي تابلوهای هدايت مسير

 004799 70 04949 *ساخت تابلوهای هدايت مسير

 1104190 70 04033 تابلوهای هدايت مسير ساخت پايه و فونداسيون

 1349994999 70 700,000 **های نظارتي پالک خواندوربين

 1049774930 جمع کل
 1604، نظام فني اجرايي شهرداری تهران، 1604بهای تابلوهای ترافيكي بهای شهری: فهرستفهرست *

 1600های نصب و طراحي بر اساس قيمت دالر در شهريور شامل کل هزينه **
 

 

 ساير پيشنهادهای ارايه شده شامل موارد زير است:
واردی است که از بعد ازجمله م تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با ظرفيت بيشتر: اين راهكار -

يستم های آن به عهده کاربران ساهميت فراواني دارد و هزينه گذاری و ايجاد بسترهای تشويقي/تنبيهيسياست
 است.

از بعد  : اين راهكار77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعت  -
ای را به گذاری و ايجاد الزامات اجرايي مهم است و از لحاظ زيرساختي و تكنولوژی هزينهسياست
 کند.)شهرداری و سازمان بار( تحميل نميهای اجرايي دستگاه

: 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي از ساعت  -
ای از لحاظ زيرساختي و تكنولوژی به نيز از بعد ايجاد الزامات اجرايي اهميت دارد و هزينه اين راهكار

 شود.ری و سازمان بار( تحميل نميهای اجرايي )شهردادستگاه
های مديريتي است و باعث تحميل ازجمله سياست اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری: اين راهكار -

 شود.های اجرايي )شهرداری و سازمان بار( نميهزينه به دستگاه
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 های ارایه شدهاقتصادی پیشنهاد افزار و ارزیابیمیزان تأثیر اجرای سناریوها در شبکه ترابری بر اساس نتایج نرم -7-3-1

آمده است. اين نتايج با شماره جديد  VISUMنگر افزار کالننتايج اجرای سناريوهای مختلف در نرم 7-7جدول در 
 در بند پيشين است. 39-1جدول همانند 

 

 نتایج اجرای سناریوها در ساعت اوج صبح سال افق -7-7جدول 

 معيار
 سناريو

 مرکز شهر کل شبكه

 NOxتوليد  HCتوليد  COتوليد  مصرف سوخت وسيله ساعت
وسيله 
 ساعت

 NOxتوليد  HCتوليد  COتوليد  مصرف سوخت

 110 900 19491 10019 0604 6096 13646 190600 010034 176360 عدم انجام کار
 113 974 19791 10707 0131 6991 13117 193061 090607 171109 1سناريوی 
 113 913 19101 10943 0947 6974 14931 196471 097030 110993 7سناريوی 
 113 901 19039 10363 0603 6947 13190 190496 019390 177403 6سناريوی 
 113 970 19737 10767 0109 6909 13993 193119 099071 179094 0سناريوی 
 110 901 19007 10349 0630 6900 13610 199000 010136 176709 4سناريوی 
 113 974 19703 10737 0144 6991 13191 193797 090193 171967 3سناريوی 
 110 901 19037 10367 0641 6099 13611 199990 016000 176104 0سناريوی 
 114 000 0030 19309 3960 6040 14709 104991 699000 116933 9سناريوی 
 114 916 19164 19030 0911 6006 14010 100010 607099 114407 0سناريوی 

 

 افزار بايد به مقادير ريالي تبديل شود. اين پارامترها شاملپارامترهای به دست آمده از نرمبرای انجام ارزيابي اقتصادی 
ها و هزينه مصرف سوخت است )هزينه مصرف بنزين در اين هزينه زمان سفر )ارزش زمان سفر(، هزينه اجتماعي آالينده

 شود.اول پرداخته مي هزار ريال در نظر گرفته شد( که در ادامه به دو مورد 19مطالعه ليتری 
 «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهری ايران»برای محاسبه دستمزد ساعتي ناخالص شاغلين، اطالعات گزارش 

جمعيت  %9/79شاغلين  1604که توسط بانك مرکزی منتشر گرديده، استفاده شد. بر اساس سرشماری سال  1604سال 
ساعت کاری در هر ماه، ارزش زمان  107است. با فرض  7/6وار در اصفهان برابر دهند و متوسط بعد خانشهر را تشكيل مي

 شود.در نظر گرفته مي 0/1آيد. همچنين ضريب سرنشين برای شهر اصفهان سفر از رابطه زير به دست مي

ارزش زمان سفر =
درآمد ساليانه هر خانوار

تعداد شاغلين خانوار) × (تعداد ساعات کاری در سال
=

603039064

(6/7 × 799/9 ) × (17 × 107)
= 100063  

با  ها به دست آمده وسازی، مقادير آاليندههای مدلها با استفاده از خروجيبرای برآورد هزينه اجتماعي توليد آالينده
گيرد. الزم به مالک عمل قرار مي 6-7جدول ها مطابق ها بر سالمتي، مقادير ريالي تأثير آنتوجه به تأثير متفاوت آالينده

های آورده شده است که با استفاده از نرخ تورم سال 1691ها بر اساس سال ذکر است که در منبع مورد استفاده هزينه
 1تبديل شده است. 1604مختلف در اين جدول به سال 

 

 ایهای اجتماعی بخش انرژی به تفکیک گاز آالینده/ گلخانههزینه -1-7جدول 
 NOX SO2 CO HC نوع گاز آالينده

 15/390151 13/741206 133/747737 43/971859 هزينه )ميليون ريال برتن(

 

                                                                                                                                                                      
 ، معاونت امور برق و انرژی1600ترازنامه انرژی سال  1
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آمده  0-7جدول و مقادير ريالي بيان شده در باال، هزينه مربوط به پارامترها برای ساعت اوج در  7-7جدول با توجه به 
آيد است. از تفاضل هزينه ناشي از اجرای سناريوها از سناريوی عدم انجام کار، فايده ناشي از اجرای هر سناريو به دست مي

 آمده است. 4-7جدول که در 
 

 هزینه ناشی از اجرای سناریوها در ساعت اوج )هزار ریال( -0-7جدول 
 معيار

 سناريو
 مرکز شهر کل شبكه

 توليد آالينده مصرف سوخت وسيله ساعت توليد آالينده مصرف سوخت وسيله ساعت
 137 100199 1617163 6973 0100349 71060909 عدم انجام کار

 140 107079 1709313 7099 0906079 71000939 1سناريوی 
 140 109439 1741703 7060 0970309 71169906 7سناريوی 
 137 103639 1699034 7003 0193909 71000606 6سناريوی 
 140 107679 1733909 7003 0990719 71047909 0سناريوی 
 137 103499 1693363 6979 0101369 71906096 4سناريوی 
 140 107379 1730447 7009 0901939 71004697 3سناريوی 
 137 103679 1690670 6919 0160009 71949690 0سناريوی 
 140 193099 1716097 7913 6990009 79796900 9سناريوی 
 140 190309 1700991 7909 6070999 79419166 0سناريوی 

 

در اين بخش ذکر اين نكته الزم است که هزينه اجتماعي آالينده به ازای واحد توليد آالينده )ريال بر گرم( ثابت است؛ 
های مختلف است که به شرايط تردد خودروی باری )مسافت طي آنچه متفاوت است، وزن آالينده توليد شده در محل

 ها و معابر مختلف متفاوت است.شاخص توسط مدل برآورد شده و برای محل شده و سرعت( بستگي دارد. اين
 

 فواید ناشی از اجرای سناریوها )هزار ریال( -5-7جدول 

 معيار
 

 سناريو

 مرکز شهر کل شبكه
ناشي از 
کاهش 

 تأخير

ناشي از 
کاهش مصرف 

 سوخت

ناشي از 
کاهش 

 هاآالينده

مجموع 
 فوايد

ناشي از 
کاهش 

 تأخير

ناشي از کاهش 
 مصرف سوخت

ناشي از 
کاهش 

 هاآالينده

مجموع 
 فوايد

 9 9 9 9 9 9 9 9 عدم انجام کار
 04096 6 0699 01479 006000 04 43769 060791 1سناريوی 
 30094 4 3409 39939 070900 07 110099 993000 7سناريوی 
 0117 1 009 6601 761663 69 06499 190070 6سناريوی 
 49969 0 0099 04703 403017 49 37009 090777 0سناريوی 
 3191 9 399 4491 01106 3 9979 36130 4سناريوی 
 00939 6 0099 07494 479674 09 49409 031390 3سناريوی 
 9499 1 099 0990 03360 9 0939 93033 0سناريوی 
 190637 9 19099 09340 1006991 719 740399 1066101 9سناريوی 
 04401 3 0069 39164 1303994 109 710009 1073060 0سناريوی 

 

گيری نمايش داده شده است. اين نتيجه 6-7شكل دست آمده در يك ساعت اوج سال افق در کل شبكه در هفوايد ب
 صرفاً برای بررسي مزيت کلي هر سناريو در ساعت اوج بيان شده است.
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 وج صبح افق مطالعه )کل شبکه(فواید بدست آمده از اجرای هر سناریو در ا -1-7شکل 

 

(. 1-7جدول آمده است )همان مقادير  1604های مربوط به احداث و تعمير و نگهداری برای سال هزينه 3-7جدول در 
 درصد هزينه احداث در نظر گرفته شده است. 7و نگهداری  هزينه تعمير

 

 )هزار ریال( 3145هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری سناریوها برای سال  -6-7جدول 

 1604هزينه تعمير و نگهداری   1604هزينه ساخت  شماره سناريو

 9 9 عدم انجام کار

1 1049774930 6094040 

7 1049774930 6094040 

6 9 9 

0 1049774930 6094040 

4 9 9 

3 1049774930 6094040 

0 9 9 

9 1049774930 6094040 

0 9 9 

19 1049774930 6094040 

شده مبتنی بر نقطه نظرات کارشناسی و فنی اخذشده از کارفرما، و بندی راهکارهای ارایهاولویت-7-7
 گیری چند شاخصههای فنی مشاور مبتنی بر رویکرد تصمیمدیدگاه

در اين بخش از گزارش، راهكارهای به دست آمده در بند قبل با توجه معيارهای مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و 
اند زيرمعيار که بيشترين کاربرد را در مطالعات مشابه داشته 17چهار معيار اصلي و  0-7جدول شوند. در بندی مياولويت

ها روش های مختلفي وجود دارد که يكي از پرکاربردترين آنکارها روشبندی راهاستفاده شده است. به منظور اولويت
ه عنوان های موجود )بتفاده از يكي از روشبندی به راهكارها، در ابتدا با اسگيری چند معياره است. برای اولويتتصميم

( TOPSISگيری چندمعياره )های تصميمدهي شده و سپس با استفاده از يكي از روش( معيارها و زيرمعيارها وزنAHPمثال 
 شوند.بندی ميراهكارها اولويت

0 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000

.(م.ز.م)مديريت سوخت ناوگان با -9سناريوی 

.(م.ز.م)مديريت سوخت ناوگان بدون -0سناريوی 

.(م.ز.م)تبديل وسايل با ظرفيت کم به زياد همراه با -7سناريوی 

.(م.ز.م)با 77تا 3ممنوعيت تردد خودروی مصالح از -0سناريوی 

.(م.ز.م)با 77تا 3ممنوعيت تردد نيمه سنگين و سنگين از -3سناريوی 

.(م.ز.م)زماني -اجرای محدوده مكاني-1سناريوی 

.(م.ز.م)تبديل وسايل با ظرفيت کم به زياد بدون -6سناريوی 

.(م.ز.م)بدون 77تا 3ممنوعيت تردد نيمه سنگين و سنگين از -0سناريوی 

.(م.ز.م)بدون 77تا 3ممنوعيت تردد خودروی مصالح از -4سناريوی 

عدم انجام کار
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 بندی راهکارهای مرتبط برای اولویتمعیارها و زیر معیارها -7-7جدول 
 زير معيار معيار اصلي رديف

1 

 ترافيكي

 های شبكهاثر طرح بر رفع گلوگاه
 اثر طرح در کاهش تراکم ترافيكي و نسبت حجم به ظرفيت 7
 هاهای غيرمجاز آنبارها و توقفاثر طرح در ساماندهي وانت 6
 شبكه اثر طرح بر مديريت تخليه و بارگيری در 0
4 

 اقتصادی

 شده طرحهزينه تمام
 اثر طرح بر رونق تجاری محلي و شهر اصفهان 3
 های مزاحم خود به حومه شهرجايي انبارها و کاربریاثر اجرای طرح بر تشويق صاحبان مشاغل برای جابه 0
 اثر اجرای طرح بر افزايش اشتغال 9
0 

 ايمني
 اثر طرح در کاهش تصادفات رانندگي

 اثر طرح در کاهش شدت تصادفات 19
11 

 اجتماعي
 هاهای اجتماعي و تغيير منفي در آناثر طرح بر ارزش

 اثر طرح بر هجوم يا پراکندگي جمعيت در يك محله يا خيابان 17

 

های مورد استفاده در آل( يكي از تكنيكحل ايده)روش ترجيحي بر اساس مشابهت به راه 1TOPSISروش 
بندی هها رتبگيری چندمعياره است. در اين روش تعدادی گزينه و معيار وجود دارد که بر اساس معيارها، گزينهتصميم

؛ يكي از ، دو گزينه فرضي تعريف شودهای موجودشوند. فلسفه کلي روش تاپسيس اين است که با استفاده از گزينهمي
ن های ممكای از بدترين حالتآل مثبت( و ديگری مجموعهای از بهترين مقادير مشاهده شده )ايدهها مجموعهاين گزينه

يان شوند. شابندی ميآل منفي، رتبهآل مثبت و دوری از ايدهها بر اساس نزديكي به ايدهآل منفي( است. در ادامه گزينه)ايده
( اين وزن AHPهای ديگری )مانند ذکر است که روش تاپسيس توانايي محاسبه وزن معيارها را نداشته و بايستي با روش

 محاسبه گردد. در ادامه اين بخش مراحل روش تاپسيس شرح داده شده است.

 تشکیل ماتریس تصمیم -3
های آن معرف ها و تعداد ستونآن معرف گزينهدر ابتدای روش تاپسيس بايد ماتريسي تشكيل شود که تعداد سطرهای 

کند. اعداد چه مقداری اخذ مي mاز لحاظ معيار  nدهنده اين است که گزينه معيارها هستند. هر سلول اين ماتريس نشان
في )مانند توان با عدد بيان کرد( و يا کيها که ميتواند به صورت کمي )مانند هزينه گزينهها در هر معيار ميمنتسب به گزينه

های توان به صورت ضعيف تا قوی بيان کرد( بيان شوند. به منظور انجام روش تاپسيس، واژههای اجتماعي که ميارزش
ت دهنده بيشترين تأثير اسدهنده کمترين تأثير و نه نشان. يك نشان7شوندای از اعداد يك تا نه بيان ميبه صورت بازه کيفي

)در صورتي که تأثير منفي باشد به صورت کسر نشان داده خواهد شد(. در اين مطالعه نيز به منظور سادگي در محاسبات 
دهنده ماتريس تصميم در روش تاپسيس نشان 9-7جدول نه بيان شده است. ای از يك تا تمامي معيارها به صورت بازه

 است.

 نرمال کردن ماتریس تصمیم -7
دير ماتريس سازی مقاتصميم بايد نرمال شوند. برای نرمال گيری چندمعياره، عناصر ماتريسهای تصميممانند ساير روش

جذر  های هر معيار )ستون( برسازی ماتريس تصميم، درايهشود. به عبارت ديگر برای نرمالاستفاده مي 1-7تصميم از رابطه 
 دهد.ماتريس تصميم نرمال شده را نشان مي 0-7جدول شود. های همان ستون تقسيم ميجمعي درايه

                                                                                                                                                                      
1 Technique for Order Prefernce by Similarity to Ideal Solution 
2 Roszkowska, E. (2011). Multi-criteria decision making models by applying the TOPSIS method to crisp and 
interval data. Multiple Criteria Decision Making/University of Economics in Katowice, 6, 200-230. 
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7-1 𝑦𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2  𝑛

𝑖=1   

          

 که در آن:
𝑖( شماره سطرهای ماتريس :𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) 

𝑗 های ماتريس )ستون: شماره𝑗 = 1, 2, … , 𝑚) 
𝑥𝑖𝑗عنصر ماتريس قبل از نرمال شدن : 
𝑦𝑖𝑗عنصر ماتريس بعد از نرمال شدن : 



 فاز چهارم -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 346

 

 

 ماتریس تصمیم  -9-7جدول 
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 1 1 1 1 3 5 2 9 7 5 1 3 های بارايجاد پايانه
 3 2 2 3 3 9 1/5 7 7 7 7 9 نامناسبهای عمده جايي کاربریجابه

 1 1/2 2 5 2 2 2 6 7 8 4 4 ايجاد بارانداز
 1 1/5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی

 1 1/3 7 7 3 1 2 4 1 1 1 1 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل
 3 1/3 3 4 1 5 1/3 4 5 5 5 6 تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری

تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با 
 ظرفيت بيشتر

5 4 1 5 1 1 1 1/2 3 3 1/3 1 

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و 
 77تا  3نخاله در ساعت 

6 7 1 3 1 1/3 6 1 4 2 1/2 2 

اال، کممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و 
 77تا  3بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت 

8 7 1 3 1 1/3 6 1 5 3 1/2 2 

 1 1/5 1 1 1 1 1 1 4 4 6 6 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری
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 ماتریس تصمیم نرمال شده -4-7جدول 

 معيار
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 0/1768 0/2301 0/1048 0/0811 0/4718 0/3442 0/4233 0/6317 0/4586 0/3686 0/0642 0/1718 های بارايجاد پايانه

 0/5303 0/4602 0/2097 0/2433 0/4718 0/6196 0/3175 0/4913 0/4586 0/5160 0/4491 0/5153 های عمده نامناسبجايي کاربریجابه

 0/1768 0/2761 0/2097 0/4056 0/3145 0/1377 0/4233 0/4211 0/4586 0/5898 0/2566 0/2290 ايجاد بارانداز

 0/1768 0/3451 0/1048 0/0811 0/3145 0/0688 0/2117 0/0702 0/0655 0/0737 0/0642 0/0573 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی

 0/1768 0/2991 0/7338 0/5678 0/4718 0/0688 0/4233 0/2807 0/0655 0/0737 0/0642 0/0573 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل

 0/5303 0/2991 0/3145 0/3244 0/1573 0/3442 0/2752 0/2807 0/3276 0/3686 0/3208 0/3436 تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری

تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با 
 ظرفيت بيشتر

0/2863 0/2566 0/0737 0/3276 0/0702 0/2117 0/0688 0/1887 0/2433 0/3145 0/2991 0/1768 

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و 
 77تا  3نخاله در ساعت 

0/3436 0/4491 0/0737 0/1965 0/0702 0/2752 0/4131 0/1573 0/3244 0/2097 0/2761 0/3536 

اال، انواع بار و کممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه 
 77تا  3بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت 

0/4581 0/4491 0/0737 0/1965 0/0702 0/2752 0/4131 0/1573 0/4056 0/3145 0/2761 0/3536 

 0/1768 0/3451 0/1048 0/0811 0/1573 0/0688 0/2117 0/0702 0/2620 0/2949 0/3849 0/3436 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری
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 دار کردن ماتریس تصمیموزن -1
دار های ماتريس تصميم وزنمحاسبه شده است( درايه AHPدر اين مرحله بر اساس وزن معيارها )که با استفاده از روش 

برای محاسبه وزن معيارها، شود. های مربوط به آن معيار ضرب ميشوند؛ به اين ترتيب که وزن هر معيار در درايهمي
ونقلي تكميل شده است. با لحاظ کردن نظرات کارشناسان، وزن تدوين شده که با همكاری کارشناسان حمل 1ایپرسشنامه

طور که از جدول مذکور مشخص است بيشترين اند. همانبدست آمده 19-7جدول معيارهای اصلي و زير معيار به صورت 
درصد است.  0درصد و کمترين مربوط به معيار اجتماعي با  49وزن در معيارهای اصلي مربوط به معيار ايمني با حدود 

درصد و کمترين مربوط به هجوم يا 14/66همچنين در زيرمعيارها بيشترين وزن مربوط به کاهش تصادفات رانندگي با 
( در 19-7جدول درصد است. با ضرب وزن زيرمعيارها )آخرين سطر از 74/7پراکندگي جمعيت در يك محله يا خيابان با 

 گردد.( حاصل مي11-7جدول دار )، ماتريس تصميم وزن0-7جدول وط از های مربدرايه

 

 وزن معیارها و زیر معیارها -34-7جدول 

 وزن معيارهای اصلي

 (90/9معيار اجتماعي ) (49/9معيار ايمني ) (10/9معيار اقتصادی ) (70/9معيار ترافيكي )

 وزن زير معيارها در هر گروه از معيارهای اصلي
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74/9) 

 وزن نهايي زير معيارها

0/0336 0/0768 0/048 0/0816 0/02924 0/05831 0/04131 0/04131 0/3315 0/1685 0/0675 0/0225 

 
 

                                                                                                                                                                      
1 https://goo.gl/forms/ax2HCy38wiFTyMtI2 

https://goo.gl/forms/ax2HCy38wiFTyMtI2
https://goo.gl/forms/ax2HCy38wiFTyMtI2
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 دار شدهماتریس تصمیم وزن -33-7جدول 

 معيار
 
 
 

 گزينه

گاه
لو

 گ
فع

ر
كه

شب
ی 

ها
 

ش 
کاه

ت
رفي

ه ظ
م ب

حج
ت 

سب
و ن

ي 
يك

راف
م ت

اک
تر

 

ت
وان

ي 
ده

مان
سا

ف
وق

و ت
ها 

بار
آن

از 
مج

غير
ی 

ها
 ها

كه
شب

در 
ی 

گير
بار

 و 
ليه

تخ
ت 

يري
مد

 

مام
ه ت

زين
ه

ده
ش

 

ان
فه

اص
هر 

 ش
ي و

حل
ی م

جار
ق ت

رون
 

ابه
 ج

ی
برا

ل 
شاغ

ن م
حبا

صا
ق 

وي
تش

 و 
رها

انبا
ي 

جاي
ی

ربر
کا

هر
 ش

مه
حو

به 
ود 

 خ
حم

مزا
ی 

ها
 

ال
شتغ

ش ا
زاي

اف
 

دفا
صا

ش ت
کاه

گي
ند

ران
ت 

 

ت
دفا

صا
ت ت

شد
ش 

کاه
 

ش
رز

ا
آن

در 
ي 

منف
ير 

تغي
 و 

عي
ما

جت
ی ا

ها
 ها

ان
خياب

يا 
له 

مح
ك 

ر ي
ت د

معي
 ج

گي
ند

اک
 پر

 يا
وم

هج
 

 0/0040 0/0155 0/0177 0/0269 0/0195 0/0142 0/0247 0/0185 0/0374 0/0177 0/0049 0/0058 های بارايجاد پايانه
 0/0119 0/0311 0/0353 0/0807 0/0195 0/0256 0/0185 0/0144 0/0374 0/0248 0/0345 0/0173 های عمده نامناسبجايي کاربریجابه

 0/0040 0/0186 0/0353 0/1344 0/0130 0/0057 0/0247 0/0123 0/0374 0/0283 0/0197 0/0077 ايجاد بارانداز
 0/0040 0/0233 0/0177 0/0269 0/0130 0/0028 0/0123 0/0021 0/0053 0/0035 0/0049 0/0019 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی

 0/0040 0/0202 0/1236 0/1882 0/0195 0/0028 0/0247 0/0082 0/0053 0/0035 0/0049 0/0019 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل
 0/0119 0/0202 0/0530 0/1076 0/0065 0/0142 0/0160 0/0082 0/0267 0/0177 0/0246 0/0115 تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری

تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با 
 ظرفيت بيشتر

0/0096 0/0197 0/0035 0/0267 0/0021 0/0123 0/0028 0/0078 0/0807 0/0530 0/0202 0/0040 

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و 
 77تا  3ساعت نخاله در 

0/0115 0/0345 0/0035 0/0160 0/0021 0/0160 0/0171 0/0065 0/1076 0/0353 0/0186 0/0080 

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، 
 77تا  3بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت 

0/0154 0/0345 0/0035 0/0160 0/0021 0/0160 0/0171 0/0065 0/1344 0/0530 0/0186 0/0080 

 0/0040 0/0233 0/0177 0/0269 0/0065 0/0028 0/0123 0/0021 0/0214 0/0142 0/0296 0/0115 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری
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 های مثبت و منفیمحاسبه ایده آل -0
ر شود. روش کار به صورت زيآل منفي محاسبه ميآل مثبت و يك ايدهدر اين مرحله برای هر معيار )ستون( يك ايده

 است.

 ترين درايه آن ستون است.آل مثبت بزرگبرای معيارهايي که بار مثبت دارند، ايده -
 ترين درايه آن ستون است.آل منفي کوچكکه بار مثبت دارند، ايدهبرای معيارهايي  -

 ترين درايه آن ستون است.آل مثبت کوچكبرای معيارهايي که بار منفي دارند، ايده -

 ترين درايه آن ستون است.آل منفي بزرگبرای معيارهايي که بار منفي دارند، ايده -

و با در نظر گرفتن منفي و يا مثبت بودن معيار )در اين مطالعه معيارهای هزينه تمام شده، تغيير  11-7جدول با توجه به 
بت و آل مثز معيارها يك ايدههای اجتماعي و هجوم يا پراکندگي جمعيت، بار منفي دارند(، برای هرکدام امنفي در ارزش

 (.17-7جدول آل منفي بدست آمده است )يك ايده

 

 هاهای مثبت و منفی گزینهایده آل -37-7جدول 
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 0/0040 0/0155 0/1236 0/1882 0/0195 0/0256 0/0247 0/0021 0/0374 0/0283 0/0345 0/0173 های مثبتايده آل
 0/0119 0/0311 0/0177 0/0269 0/0065 0/0028 0/0123 0/0185 0/0053 0/0035 0/0049 0/0019 های منفيايده آل

 

 های مثبت و منفیآلمحاسبه فاصله از ایده -5

شود. محاسبه مي 6-7و  7-7های های مثبت و منفي بر اساس رابطهدر اين مرحله ميزان فاصله هر گزينه نسبت به ايده آل
تفريق  17-7جدول های متناظر ، از درايه11-7جدول های هر سطر )گزينه( از تر برای محاسبه اين مهم، درايهبه عبارت ساده

آل يدهبار بار برای اشود. اين روند يكها گرفته مينه جذر جمع آنشود؛ سپس برای هر گزيها گرفته ميشده و مجذور آن
 حاصل اين محاسبات است. 16-7جدول آل منفي بايستي تكرار شود. مثبت و بار ديگر برای ايده

 

7-7 𝑑𝑖
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 که در آن:

𝑖( شماره سطرهای ماتريس :𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) 

𝑗های ماتريس ): شماره ستون𝑗 = 1, 2, … , 𝑚) 
𝑦𝑖𝑗عنصر ماتريس بعد از نرمال شدن : 
𝑦𝑖𝑗

 jآل مثبت در معيار : ايده+
𝑦𝑖𝑗

 jآل منفي در معيار : ايده−

𝑑𝑖
 آل مثبتاز ايده iفاصله گزينه : +

𝑑𝑖
 آل منفياز ايده iفاصله گزينه : +

 

 های مثبت و منفیایده آلها تا فاصله گزینه -31-7جدول 

 گزينه
ا فاصله گزينه ت

 آل مثبتايده
فاصله تا 

 آل منفيايده

 0/0020 0/0388 های بارايجاد پايانه
 0/0065 0/0199 های عمده نامناسبجايي کاربریجابه

 0/0142 0/0116 ايجاد بارانداز
 0/0004 0/0408 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی

 0/0379 0/0033 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل
 0/0093 0/0124 تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری

 0/0053 0/0184 تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با ظرفيت بيشتر
 0/0086 0/0158 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعت 

 0/0146 0/0093 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت 
 0/0015 0/0387 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری

 

 آلحل ایدهمحاسبه نزدیکی نسبی به راه -6

محاسبه شده است. هرچه اين مقدار  0-7آل با توجه به رابطه حل ايدهدر اين مرحله ميزان نزديكي نسبي هر گزينه به راه
ها )راهكارها( گزينه CLکار بهتری است. با توجه به مقدار تر و راهآل نزديكتر باشد، گزينه به جواب ايدهبه يك نزديك

 جدولآل مطابق حل ايدهها به راه، نزديكي نسبي گزينه0-7و رابطه  16-7جدول شوند. با در نظر گرفتن مقادير بندی ميرتبه
 ترين گزينه است. در نهايتطور که در جدول مذکور نشان داده شده، نوسازی ناوگان ايدئالمحاسبه شده است. همان 7-10

 عنوان شده است. 14-7جدول آل به ترتيب نزولي در حل ايدهها به راهبندی راهكارها با توجه به نزديكي نسبي آناولويت

7-0 𝐶𝐿𝑖
∗ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

− 
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آلحل ایدهها به راهنزدیکی نسبی گزینه -30-7جدول   

 گزينه
ا به هنزديكي نسبي گزينه

 آلحل ايدهراه

 0/0490 های بارايجاد پايانه
 0/2475 های عمده نامناسبجايي کاربریجابه

 0/5519 ايجاد بارانداز
 0/0106 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی

 0/9192 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل
 0/4285 نقليه باریتعيين محدوده مجاز حرکت وسايل 

 0/2246 تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با ظرفيت بيشتر
 0/3519 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعت 

 0/6115 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت 
 0/0364 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری

 

 بندی نهایی راهکارهااولویت -35-7جدول 

 اولويت گزينه

 1 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل
 7 77تا  3مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز 
 6 ايجاد بارانداز

 0 تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری
 4 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعت 

 3 های عمده نامناسبجايي کاربریجابه
 0 نقليه با ظرفيت بيشترتبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل 

 9 های بارايجاد پايانه
 0 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری

 19 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی
 

 سازی راهکارهابندی جهت توسعه و پیادهارایه یک برنامه زمان-7-1

راهكارها که در بخش قبلي به طور مفصل توضيح بندی ها عالوه بر اولويتسازی طرحارايه برنامه زماني جهت پياده
های زيربط های بار ارگانها و ساير هماهنگيهای اجرايي آنها، هزينهنياز طرحداده شد، به دقت نظر در خصوص پيش

ين نشود. همچها بيان ميسازی آنها در ادامه بررسي شده و افق موردنياز پيادهبستگي دارد. به همين منظور تمامي طرح
دی به صورت بنهای در نظر گرفته شده برای ارايه برنامه زمانشايان ذکر است، با توجه به مطالعات باالدستي موجود، افق

 ( است.1090( و بلندمدت )تا سال 1600مدت )تا سال کوتاه
اهيت اين طرح، م بندی روش تاپسيس مربوط به طرح نوسازی ناوگان فرسوده است. با توجه بهباالترين رتبه در اولويت

 سازی آن به صورت دائمي بوده و بايستي از زمان حال تا افق بلندمدت به صورت پيوسته اجرا و بازنگری شود.افق پياده
ها در ساعات اوج وجود دارد که های برتر دوم تا پنجم، دو طرح ممنوعيت ورود برخي از گروه کاالييدر بين طرح

ی اجرايي، نظارتي و انتظامي شهر است و هزينه چنداني در پي ندارد و به همين دليل هاالزمه آن هماهنگي بين دستگاه
ای نيز با توجه به هزينه اجرايي ها را اجرا نمود. همچنين طرح احداث بارانداز حاشيهمدت اين طرحتوان در افق کوتاهمي



 فاز چهارم -جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهانمطالعات  741

 

 

بايست ست که به منظور افزايش کارايي اين باراندازها، ميمدت را دارد. البته ذکر اين نكته الزم اپايين، قابليت اجرا در کوتاه
 های بار پيشنهادی نيز احداث شود که با توجه به هزينه باال و اولويت پايين در افق بلندمدت اين اتفاق خواهد افتاد.پايانه

ه باال است ک هایهمچنين طرح ممنوعيت ورود وسايل نقليه به محدوده تعيين شده در مرکز شهر، نيز جز اولويت
ه توان با تأمين بودجه اين راهكار اقدام بهای اجرايي آن در بند اول اين بخش تعيين گرديده است. بر اين اساس ميهزينه

ای های الزم برای ايجاد چنين محدودهاجرای آن نمود. با توجه به اينكه در حال حاضر در شهر اصفهان برخي از زيرساخت
 مدت اجرا شود.ار داشت که اين راهكار نيز در افق کوتاهتوان انتظوجود دارد مي

های باالی آن در افق های احتمالي مردمي و هزينههای عمده نامناسب به دليل مقاومتجايي کاربریاما طرح جابه
ه نتيجه بای باشد که در افق بلندمدت طرح ساماندهي مشاغل گونهها بايد بهريزیمدت محقق نخواهد شد و برنامهکوتاه
 برسد

های پاک برای وسايل نقليه نيازمند عزم جدی در سطح کشور و شهر اصفهان است و به نوعي از طرح استفاده از انرژی
به  مدت اين طرحرسد در افق کوتاهحوزه اختيارات شهرداری اصفهان فراتر است. اما با توجه به روند موجود به نظر مي

ای آن در افق بلندمدت تمهيدات الزم صورت گيرد.البته اين طرح بايد به صورت پيوسته سرانجام نرسد و بايستي برای اجر
گيرد اجرا گردد تا بتوان در افق بلندمدت نتايج آن را مشاهده نمود. راهكار آخری که در اين قسمت مورد بررسي قرار مي

های گذشته مورد بررسي قرار ي آن در بخشتن است که اثرات ترافيك 4بارها با وسايل نقليه با ظرفيت جايگزيني وانت
بارهای موجود در شهر نيازمند زمان زيادی برای اجراست و به همين گرفت. اين طرح هم با توجه به حجم باالی وانت

 شود. در نظر گرفته مي 1090سازی برای سال منظور افق پياده
بيني در دستور اجرا قرار گرفته است و پيش 1603بحث اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری از انتهای سال 

 شده توسط هر وسيله نقليه داشته باشد؛ اما با توجه بهمدت اثراتي را بر روی متوسط ميزان بار حملشود در افق کوتاهمي
 اينكه از حوزه اختيارات شهرداری اصفهان فراتر است، اجرای اين طرح در افق بلندمدت متصور است.

 آورده شده است. 13-7جدول يان شده در خالصه موارد ب
 

 هاسازی طرحافق پیاده -36-7جدول 
 هپيوست بلندمدت مدتکوتاه طرح اولويت

    ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل 1
    وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعات اوجممنوعيت تردد  7
    ایايجاد بارانداز حاشيه 6
    تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری 0
    ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعات اوج ترافيك 4
    های عمده نامناسبکاربریجايي جابه 3
    تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با ظرفيت بيشتر 0
    های بارايجاد پايانه 9
    اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری 0

    های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی 19

 سازی راهکارها به همراه فازبندی اجرای مراحل کارپیادهتشریح الزامات و نیازهای اجرایی  -7-0

سازی راهكارهای شهری اصفهان، نوبت به اجرا و پيادهونقل بار درونپس از تصويب نهايي مطالعات طرح جامع حمل
 های گذشته اين مطالعات راهكارهای موردنظر جهت اجرا ارايه شده است. اخذ مصوبات الزمارايه شده است. در بخش

صالح، تأمين بودجه و انجام مطالعات ربط و ذیهای ذیدر شورای شهر و وزارت کشور، هماهنگي با ساير نهادها و سازمان



 فاز چهارم -جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهانمطالعات  740

 

 

نيازهای ضروری جهت اجرايي کردن نتايج اين مطالعات است. در ادامه هر يك از اين سه تكميلي، اهم الزامات و پيش
 موضوع بررسي شده است. 

ونقل دارای بعد اجرايي بايد به تأييد و تصويب شورای ترافيك شهر اصفهان ريزی حملو برنامههای مديريت کليه طرح
های شود. طرحها بررسي و تأييد ميهای مرتبط حضور دارند نتايج طرحبرسد. در جلساتي که نمايندگان نهادها و سازمان

ونقل و ترافيك درگير نمايد، مانند طرح جامع حملهای مختلف تر که اثرات کالن داشته و يا کل شهر را در جنبهبزرگ
های مشابه حسب موضوع بايد به تأييد شورای ترافيك استان، استانداری، شورای ونقل بار و ساير طرحو طرح جامع حمل

ونقل وزارت کشور نيز برسد. در خصوص نتايج مطالعات جاری نيز اخذ کليه تاييدات و مصوبات الزم شهر و دفتر حمل
 های پيشنهادی است. نيازهای اجرايي شدن طرحترين پيشكي از ضروریي

های مرتبط در پيشبرد و اجرايي کردن هر طرحي، امری ضروری است. در همكاری و هماهنگي ميان نهادها و سازمان
ای هسازی مصرف سوخت، شرکت پخش و پااليش فراوردههای پيشنهادی در اين مطالعات سازمان بهينهخصوص طرح

نفتي، شهرداری اصفهان و برخي نهادهای ديگر به تناسب هر طرح الزم است با يكديگر همكاری نمايند. موفقيت اجرای 
ها است. در غير اين صورت عملياتي کردن يك طرح برای شهرداری ها و پايبندی به آنها در گرو انجام اين هماهنگيطرح

اني به همراه دارد و ممكن است بنا به برخي مالحظات انجام آن با تمامي های فراواصفهان به تنهايي، هزينه و دشواری
 جزئيات ميسر نباشد. 

نيازهای اجرايي يك طرح است. ترين پيشها همواره يكي از مهمتأمين بودجه و هزينه الزم برای اجرايي کردن طرح
جه هيچ کاری عملياتي نخواهد شد. در خصوص قطعاً هراندازه هم همه عوامل ديگر مهيا و فراهم باشد، بدون تخصيص بود

ها توجه به چند نكته حائز اهميت است: نخست آنكه چرخه تأمين و هزينه کرد مالي هر طرح بايد شفاف تأمين مالي طرح
 نو کامالً مديريت شده باشد. نكته دوم اينكه برآوردهای مالي ارايه شده در اين بخش طبيعتاً اوليه و غيردقيق است. در اي

برآوردهای مالي اهم موارد مورد توجه قرار گرفته؛ اما طبيعي است تا تمامي ابعاد و زوايای يك طرح تدقيق نشود، نمي
 توان نياز مالي واقعي آن را برآورد نمود.

های اين مطالعه، انجام مطالعات تكميلي و تدقيق نتايج اين نياز اساسي در اجرايي شدن طرحباالخره آخرين پيش
عات است. اين مطالعات دارای ساختار جامع است و بديهي است در هيچ موردی به جزئيات نپرداخته است. به عنوان مطال

مثال شيوه تعيين نواحي که به بارانداز نياز دارند و ليست اين نواحي تعيين شده است، ولي موقعيت دقيق باراندازها در حاشيه 
معابر، عدم مزاحمت درختان و مبلمان شهری برای تخليه و بارگيری از  ها برای ساير اجزایمعابر، عدم مزاحمت آن

باراندازها و غيره، در اين مطالعه بررسي نشده و اصوالً امكان بررسي آن مهيا نيست. بديهي است الزم است مشاور ذی
هندسي  شنهادی، طرحصالح در حوزه مطالعات خردنگر ترافيكي ضمن بررسي اثرات خردنگر احداث بارانداز در معابر پي

های پيشنهادی ديگر در اين مطالعه نيز برقرار و هزينه دقيق اجرا را ارايه نمايد. وضعيت مشابهي در خصوص ساير طرح
 است. 

ها است. به منظور پرهيز از ارايه مطالب منظور از فازبندی اجرای مراحل کار ارايه برنامه زماني و توالي اجرای طرح
 رضروری گزارش اين موضوع به طور کامل در بخش قبلي گزارش ارايه شده است.تكراری و تطويل غي
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 های مطالعاتتدوین و ارایه خروجی -1

 گیری و چکیده کل پروژهبندی نتیجهارایه گزارش مدیریتی شامل جمع-1-3

ده تدوين ش هایای از گزارشهای مديريتي که در واقع خالصههای مراحل مطالعه، گزارشپس از تأييد تمامي گزارش
 است، ارايه خواهد شد.

 شده در مطالعه در قالب یک کارگاه آموزشیکارگرفتهافزارهای بهآموزش نرم-1-7

سازی شده است، توسط پياده EMMEافزار ونقل شهر اصفهان که در نرمهای الزم از مطالعات جامع حملخروجي
تفاده شده افزار اسآموزشي در اين زمينه نياز نيست. نرمکارفرمای محترم در اختيار اين گروه مشارکت قرار گرفت و لذا 

بوده است که برحسب دستور کارفرما و نياز به آموزش و نحوه  VISUMنگر افزار کالنتوسط اين گروه مشارکت، نرم
 استفاده از آن، کالس آموزشي برقرار خواهد شد. 

 صالح در صورت نیازاخذ مصوبات از مراجع ذی-1-1

 ها، اقدامات الزم انجام خواهد شد.نهايي تمامي گزارشپس از تأييد 

ونقل ها و پیشنهادهای ارایه شده در حوزه حملارایه پیشنهاد برای مطالعات آتی و اجرایی کردن طرح-1-0
 شهریبار درون

 شود:موارد زير جهت مطالعات آتي پيشنهاد مي
 های منطقهرودیمطالعات فاز يك و دو برای منطقه ممنوعه تعيين شده و تدقيق و -
 های باری و باراندازها در نواحي ترافيكي تعيين شدهمطالعات فاز يك و دو برای مشخص کردن مكان دقيق پايانه -

 های باری و باراندازهامطالعات فاز يك و دو برای مشخص کردن مشخصات موردنياز برای احداث پايانه -

 های سوختث ايستگاهمطالعات فاز يك و دو برای مشخص کردن مكان دقيق احدا -

  آوری و حمل زبالهبندی جهت جمعمطالعات فاز يك و دو برای تعيين مسيرها، تعداد ناوگان و زمان -
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 :3پیوست 

 هاو توقفگاه هاانهیزمان پاهم یابیطرح مکان ارائه

 (1-0-7-0-3مرحله سوم )بند 
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شده و در ادامه موقعيت هر ناحيه بر روی نقشه  ارائهجدول زير در  كيشماره  یگروه کاال مرحله سوم يابيمكاننتايج 
 شهر اصفهان نشان داده شده است.

 

 

 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل
1 0/2 0 0/8 63747 55826 14064 1/000 15 68 180 182 408 410 
7 0/4 0 0/6 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
6 0/6 0 0/4 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
0 0/8 0 0/2 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
4 0/6 0/2 0/2 63748 55817 14064 1/189 15 68 180 182 408 410 
3 0/4 0/2 0/4 63758 55808 14064 1/188 15 68 180 182 408 410 
0 0/2 0/2 0/6 76251 46991 14064 1/166 68 128 180 182 192 408 
9 0/4 0/4 0/2 76251 46991 14064 1/332 68 128 180 182 192 408 
0 0/2 0/4 0/4 76621 46831 14064 1/291 68 128 180 182 192 408 

19 0/2 0/6 0/2 78788 46453 14064 1/415 68 128 180 182 192 408 
17 0 0/2 0/8 136706 42664 14064 1/096 68 128 180 182 187 408 
10 0 0/6 0/4 145692 42324 14281 1/288 68 180 185 182 187 408 
14 0 0/8 0/2 184044 33501 24008 1/272 128 167 185 182 186 191 
13 0/6 0/4 0 76751 44987 773015 1/348 128 167 180 192 221 408 
10 0/4 0/6 0 88762 40074 77303560 1/393 128 167 180 182 192 408 
79 0/2 0/8 0 113663 35228 77303560 1/336 128 167 190 182 192 408 
71 0 1 0 297124 28777 77306000 0/999 128 153 184 183 226 227 
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 برای گروه کاالی یک 6تا  3طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -0شکل 

 

 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل
1 0/2 0 0/8 63747 55826 14064 1/000 15 68 180 182 408 410 
7 0/4 0 0/6 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
6 0/6 0 0/4 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
0 0/8 0 0/2 63747 55826 14064 1/001 15 68 180 182 408 410 
4 0/6 0/2 0/2 63748 55817 14064 1/189 15 68 180 182 408 410 
3 0/4 0/2 0/4 63758 55808 14064 1/188 15 68 180 182 408 410 
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 برای گروه کاالی یک 34تا  7طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -5شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

0 0/2 0/2 0/6 76251 46991 14064 1/166 68 128 180 182 192 408 
9 0/4 0/4 0/2 76251 46991 14064 1/332 68 128 180 182 192 408 
0 0/2 0/4 0/4 76621 46831 14064 1/291 68 128 180 182 192 408 

19 0/2 0/6 0/2 78788 46453 14064 1/415 68 128 180 182 192 408 
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 برای گروه کاالی یک 37طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -6شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

17 0 0/2 0/8 136706 42664 14064 1/096 68 128 180 182 187 408 
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 برای گروه کاالی یک 30طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -7شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

10 0 0/6 0/4 145692 42324 14281 1/288 68 180 185 182 187 408 
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 برای گروه کاالی یک 35طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -9شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

14 0 0/8 0/2 184044 33501 24008 1/272 128 167 185 182 186 191 
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 برای گروه کاالی یک 36طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -4شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

13 0/6 0/4 0 76751 44987 773015 1/348 128 167 180 192 221 408 
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 برای گروه کاالی یک 34طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -34شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

10 0/4 0/6 0 88762 40074 77303560 1/393 128 167 180 182 192 408 
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 برای گروه کاالی یک 74طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -33شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

79 0/2 0/8 0 113663 35228 77303560 1/336 128 167 190 182 192 408 
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 برای گروه کاالی یک 37طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -37شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

71 0 1 0 297124 28777 77306000 0/999 128 153 184 183 226 227 
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شده است؛ در ادامه موقعيت هر  ارائهجدول زير در  دو، سه و چهارشماره  یگروه کاال مرحله سوم يابيمكاننتايج 
 ناحيه بر روی نقشه شهر اصفهان نشان داده شده است.

 

 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

1 0/4 0 0/6 323275 210985 47889 1/014 68 92 143 182 192 408 410 
6 0/4 0/2 0/4 357904 170070 47889 1/182 68 84 128 182 192 408 410 
0 0/2 0/2 0/6 395750 158318 47889 1/155 68 83 128 182 187 192 218 
9 0/2 0/4 0/4 480847 137955 47889 1/234 68 128 184 182 187 192 408 
0 0/2 0/6 0/2 506213 134440 47889 1/293 68 128 184 182 187 192 408 

11 0 0/6 0/4 751995 127255 47889 1/128 68 152 184 182 183 187 - 
14 0/4 0/4 0/2 452597 144012 68823 1/416 128 167 184 182 186 192 221 
13 0/8 0/2 0 312902 199049 263208100 1/181 68 96 141 182 192 408 410 
19 0/6 0/4 0 383068 154716 263215700 1/326 83 128 167 186 192 221 410 
10 0/4 0/6 0 440173 129769 263223100 1/306 84 152 167 182 187 192 408 
79 0/2 0/8 0 514125 119117 263223100 1/238 128 167 184 182 187 192 408 
71 0 1 0 1304921 104887 263223100 1/000 15 128 - 182 186 208 - 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 3طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -31شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

1 0/4 0 0/6 323275 210985 47889 1/014 68 92 143 182 192 408 410 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 1طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -30شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

6 0/4 0/2 0/4 357904 170070 47889 1/182 68 84 128 182 192 408 410 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 7طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -35شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

0 0/2 0/2 0/6 395750 158318 47889 1/155 68 83 128 182 187 192 218 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 4و  9طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -36شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

9 0/2 0/4 0/4 480847 137955 47889 1/234 68 128 184 182 187 192 408 
0 0/2 0/6 0/2 506213 134440 47889 1/293 68 128 184 182 187 192 408 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 33طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -37شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

11 0 0/6 0/4 751995 127255 47889 1/128 68 152 184 182 183 187 - 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 35طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -39شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

14 0/4 0/4 0/2 452597 144012 68823 1/416 128 167 184 182 186 192 221 

 



 فاز چهارم -جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهانمطالعات  770

 

 

 
 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 36طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -34شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

13 0/8 0/2 0 312902 199049 263208100 1/181 68 96 141 182 192 408 410 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 39طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -74شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

19 0/6 0/4 0 383068 154716 263215700 1/326 83 128 167 186 192 221 410 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 34طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -73شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

10 0/4 0/6 0 440173 129769 263223100 1/306 84 152 167 182 187 192 408 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 74طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -77شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

79 0/2 0/8 0 514125 119117 263223100 1/238 128 167 184 182 187 192 408 
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 73طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -71شکل 

 
 هاپايانه هاتوقفگاه 1w 2w 3w 1Z 2Z 3Z multZ شماره حل

71 0 1 0 1304921 104887 263223100 1/000 15 128 - 182 186 208 - 
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 :7پیوست 

ن به ناوگا نیمالک قیو تشو بیرغت»اجرای سناریوی جدید با عنوان 

 یکمتر و سازگار با استانداردها تیبا ظرف یاستفاده از ناوگان بار

 «یطیمحستیز

 (34-3)بند 

  



 فاز چهارم -جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهانمطالعات  714

 

 

شهری و حومه ونقل بار و کاالی درونسازمان مديريت حمل 14/90/1609مورخ  0363/09/119بازگشت به نامه 
ه از ناوگان به استفاد نيمالك قيو تشو بيسازمان در خصوص ترغ یهااستيسپيوست نامه مذکور،  3اصفهان، طبق بند 

انجام مذاکره  طبق .مورد توجه قرار گرفت يطيمحستيز یسازگار با استانداردها نيکمتر و همچن تيبا ظرف یناوگان بار
و بهبود  يسنگين به سبك است که در راستای افزايش ايمنشده، سياست مدنظر سازمان، تبديل ناوگان سنگين و نيمه

صور زيست نيز متتر شدن ابعاد ناوگان و همچنين سازگاری با محيطديگری همچون کوچك وضعيت تردد است. اهداف
 ياری همراه است ولي درنهايت اين سناريو به صورت زير مدل شد:است. گرچه اجرای اين سناريو با فرضيات و ابهامات بس

 نظر مورد خوش تغييراتآمده، دست دست به ایچهار مرحله مدل از که گانه 190 نواحي های ماتريس تنها -
 قرار گرفت.

 ظرفيت اب هاييوانت با سنگين و سنگيننيمه وسايل با شده حمل بارهای شد که فرض خودروهای پُـر، مورد در -
 است. شده حمل تن 7/1 بار حمل

 وسايل تعداد و 7 عدد در سنگيننيمه نقليه وسايل تعداد نيز دارد، مختلفي اهداف که خالي سفرهای مورد در -
 .است شده ضرب 4 عدد در نقليه سنگين

 محدوده زماني و مكاني برای اين سناريو لحاظ نشده است. -

در جدول زير آورده شده است. همانطور که مشخص است، نتيجه اين  نتيجه بررسي اين سناريو در ساعت اوج صبح
الزم بذکر است که درصورت خاص بودن شرايط  سناريو از وضعيت عدم انجام کار نيز بدتر شده است و مناسب نيست.

ع کمتر از قتواند متفاوت باشد و دروا، نتايج مصرف سوخت و توليد آالينده مي«زيستسازگار با محيط»مربوط به گزاره 
 مقدار گزارش شده در جدول زير باشد.

 

 سناريوی جديد عدم انجام کار واحد معيار
 176099 123634 وسيله وسيله ساعت کل شبكه
 0014 7395 وسيله وسيله ساعت مرکز شهر
 0990909 3995602 کيلومتر وسيله کيلومتر کل شبكه
 104914 144532 کيلومتر وسيله کيلومتر مرکز شهر

 34/7 34/7 کيلومتر بر ساعت سرعت در کل شبكه
 27/9 27/9 کيلومتر بر ساعت سرعت در مرکز شهر

 014946 414965 ليتر مصرف سوخت در کل شبكه
 10030 19710 ليتر مصرف سوخت در مرکز شهر

 190960 189394 کيلوگرم در کل شبكه COتوليد 
 19461 10501 کيلوگرم در مرکز شهر COتوليد 
 13609 16353 کيلوگرم در کل شبكه HCتوليد 
 903 844 کيلوگرم در مرکز شهر HCتوليد 
 6011 3903 کيلوگرم در کل شبكه NOxتوليد 
 110 117 کيلوگرم در مرکز شهر NOxتوليد 

 19400 10231 ساعت فقط وسايل باری -وسيله ساعت کل شبكه
 700 218 ساعت فقط وسايل باری -وسيله ساعت مرکز شهر
 000909 488052 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر کل شبكه
 4666 4948 کيلومتر فقط وسايل باری -وسيله کيلومتر مرکز شهر

 64 35 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در کل شبكه
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 سناريوی جديد عدم انجام کار واحد معيار
 79 28 کيلومتر بر ساعت فقط وسايل باری -سرعت در مرکز شهر

 06904 42855 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در کل شبكه
 333 618 ليتر فقط وسايل باری -مصرف سوخت در مرکز شهر

 13009 16454 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه COتوليد 
 649 332 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر COتوليد 
 1490 1548 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه HCتوليد 
 70 27 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر HCتوليد 
 400 539 کيلوگرم فقط وسايل باری -در کل شبكه NOxتوليد 
0/0 4/1 کيلوگرم فقط وسايل باری -در مرکز شهر NOxتوليد   

 

  
 فقط وسايل باری –وسيله ساعت کل شبكه  وسيله ساعت کل شبكه

 

 

  

123634

123900

عدم انجام کار سناریوی جدید

10231

10574

عدم انجام کار سناریوی جدید
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 :1پیوست 

 برای وسایل نقلیه پاکهای تشویقی طرح

 تردد( یطیمحستیعوارض حمل بار )عوارض ز یبرقرار حهیالو 

 و قانون هوای پاک مصوب

 (1-7-4-3)بند  
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 پاک یبار یخودروها یبرا یقیتشو یهاطرح فیتعر

 یبرا مهيل جرعالوه بر اعما ن،يسنگ هينقل ليوسا یباال يندگيآالپاک و با توجه به  یداشتن هوا یبرا شوديم شنهاديپ
ر قالب د توانديها مطرح نيمنظور گردد. ا زيپاک ن هينقل ليوسا یبرا يقيتشو یهاو فرسوده، طرح ندهيآال یخودروها

 شهر باشد. یاستفاده از معابر مرکز رد شتريعمل ب یآزاد ايو  يمال یهافيتخف
ها که ابعاد و وزن آن يممنوعه حمل بار تردد داشته باشند به شرط یهاپاک بتوانند در محدوده یخودروها -

 .ديننما جاديتردد ا یبرا يتيمحدود
 یخودروها رياز وزن مجاز سا شتريشهر ب یتردد در محدوده مرکز یپاک برا یمجاز خودروها تيزن و ظرفو -

 باشد. یبار
عوارض  نيا ،یمحدوده مرکز اي یجهت تردد در معابر شهر یبار یدر صورت اخذ عوارض از خودروها -

 اعمال گردد. توجهقابل فيبا تخف ايپاک حذف شود و  یخودروها یبرا
رفته پاک در نظر گ یخودروها یبرا توجهقابل یهافيناوگان حمل بار، تخف تيپروانه فعال افتيدر یبرا -

 شود.
 یبه نسبت درصد خودروها کنند،يپاک در ناوگان خود استفاده م یکه از خودروها یباربر یهاشرکت -

 برخوردار گردند. یبردارپروانه بهره افتيدر در ژهيو یهافيپاک در کل ناوگان، از تخف
 یبار و کاال در صورت استفاده از خودروها رندگانيفرستندگان و گ یحمل کاال برا نهيو هزبارنامه اخذ  نهيهز -

 پاک کمتر باشد.
 پاک در نظر گرفته شود. یبا خودروها ندهيفرسوده و آال یخودروها ضيتعو یبرا يقيتشو یهاطرح -

 
 3محیطی تردد(الیحه برقراری عوارض حمل بار )عوارض زیست

بار شهرداری اصفهان در راستای اختيارات قانوني شهرداری ]...[ اجازه  ونقلحملسازمان مديريت  -3خالصه ماده 
يژه ترافيكي )هرکدام که نرخ باالتری دارند( عوارض مذکور را از دارد در موقع صدور بارنامه يا باربرگ يا برگ بار و

ی شهرروندناوگان حمل بار که با وسيله نقليه باربر قصد تردد در محدوده ممنوعه )محدوده زماني مكاني تردد(  بردارانبهره
 يد.محيطي تردد( دريافت نماو حومه اصفهان را دارند، تحت عنوان عوارض حمل بار )عوارض زيست

کاهنده  اتزيتجه ،يرسانسوخت ستميس یتكنولوژ خت،متناسب با نوع سو ريعوارض مذکور برابر جدول ز -7ماده 
هان اصف یونقل بار شهردارحمل تيرينوع کاال حمل شده، توسط سازمان مد ايباربر و  هينقل لهيهوا، سن وس يآلودگ

 .شوديم افتيدر
 لياوس ادر سطح شهر ب ييايميو ش يسوخت یو خطرناک باألخص بارها ژهيو یانواع بارها ييحمل و جابجا -1تبصره 

 نامهوهير در شمقر باتيترت تيو با رعا دهيونقل بار رسحمل تيريسازمان مد دييمخصوص حمل مجاز که نوع آن به تأ هينقل
ت صور نيا رياست، در غاصفهان مجاز  یونقل بار شهردارحمل تيريسازمان مد يابالغ یهادستورالعمل ريو سا يياجرا

باربر مذکور  یسطح شهر ممنوع بوده و صدور بارنامه و اخذ عوارض از خودروها رحامل بار مذکور د هينقل ليتردد وسا
 لياالزم از تردد وس ينخواهد کرد و سازمان موظف است با ابزار قانون جاديبارها ا گونهنيا ييتردد و جابجا یرا برا يحق
 یاز سو ي. ضمناً تخلف شرکت صادرکننده در صدور بارنامه بدون توجه به ضوابط قانوندينما یريمذکور جلوگ هينقل

 .قرار خواهد گرفت يقانون یريگيسازمان تحت پ

                                                                                                                                                                      
 /س شهرداری اصفهان نوشته شده است و در حال حاضر ابالغ نيز شده است.0904/00اين اليحه از نامه شماره  1
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 یريوگو سقوط بار جل طيدر مح يطور مؤثر از انتشار آن در هوا، پراکندگحمل بار بدون پوشش مناسب که به -7تبصره 
 .ممنوع است دينما

ار ونقل بخدمات ناوگان حمل رتقاءو ا تيفيدر جهت بهبود ک يستياز اخذ عوارض مذکور با يدرآمد ناش -6ماده 
 سازیبهينه مذکور با هينقل ليمحيطي وساهوشمند، ارتقاء سطح زيست ستميمرتبط با س یندهايتوسعه فرا ،شهریدرون

 یوسازن اتياگزوز و ارائه خدمات در تسهيل عمل يخروج يندگيکاهنده آال یهاستميدر نصب س یمصرف سوخت، راهبر
اول مصوب و جد یهااصفهان برابر برنامه یونقل بار شهردارحمل تيريشهری به توسط سازمان مدناوگان حمل بار درون

 .گردد نهيسازمان هز انهيبودجه سال
 یکزبانك مر یاز سو ياعالم نرخ تورم شيو حداکثر متناسب با افزا انهيصورت سالبه مذکورنرخ عوارض  -0ماده 

 .گردديائه مشهر ار ياسالم یبه شورا بيتصو يمراحل قانون يقرار گرفته و جهت ط یتوسط سازمان مورد محاسبه و بازنگر
 

 سوخت/ باربر هينقل لهينوع وس رديف
 برگ بار/ بار برگ  / بر نرخ بارنامه عوارض

 (دارند یهرکدام که نرخ باالتر) يكيتراف ژهيو
از سن  يعوارض ناش يشيافزا بيضر

 (هر سال یبه ازا) يفرسودگ

1 
 لتريفاقد ف يزليد یباربر هينقل ليوسا

 ذرات مؤثر
 يك درصد درصد 79

7 
 لتريف یدارا يزليباربر د هينقل ليوسا

موتور با استاندارد  یدارا ايذرات مؤثر 
 و باالتر 0 وروي

 نيم درصد پنج درصد

6 

 یدارا ينيبنز یباربر هينقل ليوسا
 ستميفعال با س کنيسترو  ستيکاتال

 ،گازسوز اي یرساني انژکتورسوخت
 یديبريو ه يبرق

 ينيباربر بنز هينقل ليوسا یدرصد برا سه -
 زسوزباربر گا هينقل ليوسا یدرصد برا كي -
 و يبرق ليهنق ليوسا یصفر درصد برا -

 یديبريه

 ينيباربر بنز هينقل ليوسا یدرصد برا سه -
 زسوزباربر گا هينقل ليوسا یدرصد برا كي -
 و يبرق ليهنق ليوسا یصفر درصد برا -

 یديبريه

0 
 زيکاتال یدارا ينيباربر بنز هينقل ليوسا

رساني تسوخ ستميسبا فعال  کنيسترو 
 یکاربراتور

 يك و نيم درصد پنج درصد

 عوارض مذکور خواهد بود. افتيدولت مأخذ در یابالغ شده از سو يمصوبه قانون نيبر اساس آخر يسن فرسودگ -تبصره
 

 75/0/3146قانون هوای پاک مصوب 

 است: ريمشروح ز يمعان یقانون دارا نيکار رفته در ااصطالحات به -3ماده
 سازنوي یگاز، پرتوها ع،يجامد، ما یهاندهياعم از آال ندهيچند آال اي كيهوا: عبارت است از انتشار  يآلودگ -

هوا را  تيفيکه ک يساخت، به مقدار و مدتانسان اي يعيصورت طبآزاد، به یبو و صدا در هوا ساز،وني ريو غ
آثار و  اي( يكي)اکولوژيشناختبوم یندهايسالمت انسان و موجودات زنده، فرآ یدهد که برا رييتغ یاگونهبه
 گردد. يکاهش سطح رفاه عموم ايرفتن  نيسبب از ب ايبوده و  آورانيز هيابن

 کننده هوااز منابع آلوده هاندهيآال يمجاز خروج زاني: مهاندهيود مجاز انتشار آالحد -
 اند از:عبارت ريکننده هوا به شرح زمنابع آلوده -

 ها و انفشها و مراتع، آتشجنگل یسوزشن، آتش یهاگردوغبار، طوفان یهامنابع طبيعي: شامل طوفان
 .باشديم ييايدر یزهايهواو

  شامل ساختانسانمنابع: 
 جاديت اکه در اثر حرک یرموتوريو غ یموتور هينقل ليوسا لياز قب يالف( منابع متحرک: هرگونه منبع

 .کنديم يآلودگ
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 ،یتجار ،يهای خدماتبخش ،یکشاورز ،يمعدن اتيعمل ع،يصنا لياز قب ي( منابع ثابت: هرگونه منبعب
 .شوديم هاندهيثابت سبب انتشار آال يکه در محل يو خانگ یادار

آورده  «ستيزطيسازمان حفاظت مح» یجابه« سازمان»قانون واژه  نياختصار، در ا تيرعا یسازمان: برا -
 .شوديم

 شيافزا اي( و ي)بر اساس اعالم سازمان هواشناس یجو یدارياست که با استمرار پا ي: مواقعیمواقع اضطرار -
سازمان(  یو با همكار يهداشت، درمان و آموزش پزشك)بر اساس اعالم وزارت ب هاندهيغلظت آال زانيم

 .ديبنما یجد رهرا دچار مخاط ستيزطيمدت، سالمت انسان و محدر کوتاه یاگونهبه طيشرا
 

ها که شمول قانون بر آن ييهاو دستگاه يردولتيو غ يها و مؤسسات اعم از دولتاشخاص، دستگاه يتمام -7ماده
ها شهرک ،یاقتصاد ژهيمناطق و ،يـ صنعت یاشخاص مستقر در مناطق آزاد تجار ينام است و تمام حيتصر ايمستلزم ذکر و 

 .باشديقانون م نيا ی. سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراندينما تيقانون را رعا نياند تا مقررات اموظف يصنعت يو نواح
 رانيوز أتيه بيو به تصو هينون توسط سازمان تهقا نيموضوع ا یهايکنترل و کاهش آلودگ نهيدر زم يفن نامهنييآ

 .رسديم
 

 اي هاتيممنوع ديبا رانيوز أتيه بيوزارت کشور و تصو یدر مواقع اضطرار، سازمان با همكار -1ماده
 ديبرقرار نما کننده هواو مقابله با منابع آلوده بارانياز اثرات ز یريشگيپ یرا برا يو نوع يمكان ،يموقت زمان یهاتيمحدود

 يآلودگ و کاهش یاضطرار طيشدن شرابه اطالع عموم برساند. با برطرف ،يهمگان یهارسانه قيو بالفاصله مراتب را از طر
 .هدديبه عموم اطالع م يبرقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتض تيو محدود تيهوا، سازمان نسبت به رفع ممنوع

 هينقل ليمشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسا یو توقف واحدها ینقد مهيو نحوه جر زانيم -1تبصره
 بيبه تصو رانيا ياسالم یجمهور يانتظام یرويمشترک سازمان و ن شنهاديبنابر پ شونديکه وارد محدوده ممنوعه م یموتور

 .گردديارسال م ياسالم یشورا سبه مجلالزم  يو جهت اقدام قانون دهيرس رانيوز أتيه
 تيو رعا یموظف به همكار يدر محدوده ضوابط قانون ربطیذ یهاها و ارگاندستگاه يتمام طيشرا نيدر ا -7تبصره

 ي( قانون مجازات اسالم403) حكم، مشمول ماده نيمستنكف از ا راني. مسئوالن و مدباشنديسازمان م يالزامات اعالم
 .شوندي( مراتيتعز -)کتاب پنجم 

 یهاوزارتخانه یآن را با همكار يروزرساناضطرار و به طيشرا تيريمد ياجرائ نامهنييسازمان موظف است آ -6تبصره
 هيهت رانيا ياسالم یجمهور يانتظام یرويو ن« صنعت، معدن و تجارت»و « کشور» ،«يبهداشت، درمان و آموزش پزشك»

 برساند. رانيوز أتيقانون به تصويب ه نياه پس از ابالغ اکند و حداکثر شش م
 

 نيموضوع ا یهاندهيحدود مجاز انتشار آال تيها مستلزم رعاو واردات آن یموتور هينقل ليانواع وسا ديتول -0ماده
 .باشديسازمان م یاز سو يقانون، اعالم

ر مؤثر ب ايحد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و  ديساخت و تول استاندارد
 ن،ييتع رانياندارد ااست ي( توسط سازمان ملستيساز)کاتال( و واکنشلتري)فياگزوز، صاف لياز قب هينقل ليوسا يندگيآال

 .رديگيم صورت يو با متخلفان برخورد قانون شوديکنترل و نظارت م
وضوع م یهاندهيحدود مجاز انتشار آال تيمستلزم رعا يو واردات ياعم از داخل یانواع وسايل نقليه موتور یذارگشماره

شار که حدود مجاز انت یاهينقل ليو ورود وسا دي. سازمان موظف است از ادامه تولباشديسازمان م هيدييقانون و اخذ تأ نيا
 ليوسا هگوننيفروش ا ايفروش . پيشدينما یريجلوگ ند،ينماينم تيرا رعا ونقان نيموضوع ا شدهفيتعر یهاندهيآال
 ممنوع است. یموتور هينقل



 فاز چهارم -جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهانمطالعات  716

 

 

شم توسعه ساله شقانون برنامه پنج یمدت اجرا يط رانياستاندارد ا يسازمان مل یسازمان مكلف است با همكار - تبصره
 هد.ارتقاء د ايرا به استاندارد روز دن هاندهيحدود مجاز انتشار آال ران،يا ياسالم یجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،یاقتصاد

 

خود را تا  انيمشتر یاند خودروهامكلف يخارج یو واردکنندگان خودروها يداخل یخودروسازها يتمام -5ماده
طعات، ق هي. کلندي( کامل نماي)گارانت ها( ضمانتمجرد تحقق هرکدام از آن)به لومتريچهل هزار ک ايحداقل دو سال تمام 

 یهاندهيار آالکنترل انتش فهيمتعلق به خودروها که وظ يضيعوهشداردهنده و ت ،يكيالكترون ،يكيمكان زاتيلوازم و تجه
 مينظت ر،ياصالح، تعم نهيهز ،يو در صورت خراب باشنديمدت مشمول ضمانت کامل م نيا يط خودرو را بر عهده دارند در

 است. يخودروساز خارج يندگينما اي يحسب مورد بر عهده خودروساز داخل گان،يصورت راقطعه، به ضيو تعو
 نيحداقل ضمانت مندرج در ا تياند عالوه بر رعامكلف يخارج یکنندگان خودروهاواردکنندگان و عرضه - تبصره

 .دنياعمال نما يبرداران داخلمازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره یهاخدمات و ضمانت ريماده، سا
 

 هوا و صدا، انجام یهاندهيو کنترل آال يمنيو ا يفن یهانهياز صحت عملكرد خودرو در زم نانيمنظور اطمبه -6ماده
 يعموم ،يهای دولتکه توسط بخش كلتيموتورس ن،يسنگ ن،يسنگمهياعم از سبك، ن یموتور هينقل ليوسا هيکل يفن نهيمعا
 است. يسازمان الزام دييمنظم و توسط مراکز مورد تأ يزمان یهادر دوره شوند،يبه کار گرفته م يردولتيو غ

 ليوسا یچهار سال و برا يو دولت يشخص هينقل ليوسا یبرا د،ياز زمان تول ،يفن نهيانجام معا تيدوره معاف -1تبصره
 .شوديم نييسال تع كي يعموم هينقل

 تيمعاف ماده با اتمام دوره نيدارنده وسايل نقليه موضوع ا کهيموظف است درصورت يانتظام یروين يو رانندگ ييراهنما
ضمن  د،ينما یخوددار يفن نهيمعا يگواه افتيو در يفن نهياز مراجعه به مراکز مجاز معا يفن نهيمعا ياعتبار گواه یانقضا اي

 يدگيق با قانون رسمطاب مهيمذکور، نسبت به صدور قبض جر يبدون گواه ترددهر روز  یمتوقف نمودن خودرو، در ازا
 .ديجهت دارنده خودرو اقدام نما يبه تخلفات رانندگ

مأموران و ناظران بر عملكرد آنان، برخالف  ايو  يفن نهيو کارکنان مراکز مجاز معا انيمتصد کهيدرصورت -7تبصره
 خالف واقع، يبه حداکثر مجازات جرم صدور گواه ندينما يفن نهيمعا يماده، اقدام به صدور گواه نيمقررات موضوع ا

و اصالحات  7/6/1604بازدارنده مصوب  یهاو مجازات راتيتعز -)کتاب پنجم ي( قانون مجازات اسالم409) موضوع ماده
 .شوندي( محكوم میو الحاقات بعد

ا اعالم سازمان، ب نديط تخلف نمامربو ناتيو تعرفه انجام معا تيفعال س،يکه از ضوابط تأس يفن نهيمراکز معا -6تبصره
مصوب  ي( قانون مجازات اسالم10درجه شش موضوع ماده ) ینقد یبه جزا یوزارت راه و شهرساز ايوزارت کشور 

و دائم لغ ايسال و  كيماه تا  كياز  تيپروانه فعال قيمحكوم و در صورت تكرار تخلف حسب مورد به تعل 1/7/1607
 .شونديمحكوم م تيپروانه فعال
آموزش  ،يجهت سامانده يبودجه سنوات نيبه خزانه در چهارچوب قوان زيماده پس از وار نيا یحاصل از اجرا وجوه

ونقل و حمل یکشور و سازمان راهدار یهایاريو ده هایتوسط سازمان شهردار يفن نهينظارت بر مراکز معا یو ارتقا
 .رسديبه مصرف م یاجاده

 یکشور و راه و شهرساز یهاماده توسط وزارتخانه نيموضوع ا يفن نهيمعا ير گواهخدمات صدو ینرخ بها -0تبصره
 .رسديم رانيوز أتيو به تصويب ه نييتع

 یهابر اساس استانداردها و ضوابط سازمان ييايو در ييهوا ،يلير هينقل ليوسا يفن نهيمعا يصدور گواه -4تبصره
مذکور بر عهده  هناميکنترل و نظارت بر گواه تيو مسؤول رديگيانجام م ربطیذ يمرتبط توسط دستگاه اجرائ يالمللنيب

 سازمان است.
 .ندينما اقدام يفن نهيمعتبر معا ياند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهفروشندگان خودرو مكلف - 3تبصره
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اند نحوه تردد موظف ربطیذ یهاها و سازمانوزارتخانه ران،يا ياسالم یجمهور يانتظام یروين ها،یشهردار -7ماده
 يگکنند که ضمن کاهش آلود يو سامانده يطراح يرا به صورت یونقل شهرحمل (ستميو سامانه)س یموتور هينقل ليوسا

 باشد. یروزانه شهر یسفرها یهوا جوابگو
طلوب و استفاده م ينيبشيپ ،یمجاز تردد شهرساعات و محدوده  رندهيماده که دربرگ نيا ياجرائ نامهنييآ -تبصره 

ثر ظرف و سازمان حداک رانيا ياسالم یجمهور يانتظام یرويتوسط وزارت کشور، ن باشديم يعموم هينقل لياز وسا شتريب
 .رسديم رانيوز أتيه بيو به تصو شوديم هيقانون ته نيا بالغا خيمدت سه ماه از تار

 

 كلتيموتورس ن،يسنگ ن،يسنگمهياعم از سبك، ن یموتور هينقل ليمالك وسا يو حقوق يقياشخاص حق يتمام - 9ماده
 يكي نزد ،جهتنيخود را ازا تياز رده خارج کنند و مسؤول يبه سن فرسودگ دنيخود را پس از رس هينقل لياند وسامكلف

انواع  مهيب و يسن فرسودگ نييکنند. تع مهيب رانيا يسالما یجمهور یمرکز مهيتحت نظارت ب يداخل مهياز مؤسسات ب
قانون به  نياست که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ ا یانامهنييماده بر اساس آ نيموضوع ا یموتور هينقل ليوسا

 يالماس یجمهور یمرکز مهيو ب رانياستاندارد ا يمشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مل شنهاديپ
 .رسديم رانيوزأتيبه تصويب ه رانيا

 هينقل ليساوانتقال و تردد و، نقلدوفروشيشخص ثالث، خر مهيب صيتخص ،يفن نهيمعا يبار و مسافر، صدور گواه حمل
وده را فرس یخودروها رانيا ياسالم یجمهور يانتظام یروين يو رانندگ ييراهنما سي. پلباشديفرسوده ممنوع م یموتور
که ممنوع اعالم شده است،  يها و مناطقدر معابر، محدوده رمجازيغ هينقل ليساهر روز تردد با عنوان ورود و تردد و یبه ازا

 .کنديم مهيجر
قانون،  نيا یاز اجرا يسوخت ناش تيريحاصل از بهبود و مد ييجودولت موظف است از محل صرفه -1تبصره

 نو را فراهم کند. یبا خودروها يونقل عمومفرسوده حمل یخودروها ينيگزيالزم جهت جا التيسازوکار و تسه
دن کر نيگزيجهت جا متيقارزان التيتسه یمنظور اعطابه يفيدولت مكلف است در بودجه ساالنه رد -7تبصره

کند و به تصويب  نييساله تع( با بازپرداخت ده%0فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد) یهاكلتيخودروها و موتورس
 برساند. ياسالم یشورا مجلس

 

 ييو دارا یصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد یهاوزارتخانه یوزارت کشور موظف است با همكار -4ماده
ار هز ستيدو یباال یشهرها تيبا اولو یشهر يونقل عمومناوگان حمل ینوساز نهي، زم(رانيا ياسالم ی)گمرک جمهور

 التيتسه ارانه،يکمك بالعوض،  قيقانون از طر ني( ا3ماده) یرا ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمد تينفر جمع
 ،يبرق كلتيو موتورس يكيالكتر ی( و خودروهایديبري)هينيبنز - يبرق یواردات خودروها يصفر نمودن سود بازرگان اي

 به انجام برساند.
بر  اتيداخل از پرداخت مال ديتول يكيالكتر یو خودروها كلتيموتورس ،ينيبنز -يبرق یخودروها -تبصره

 .باشنديافزوده معاف مارزش
 

خود در قانون بودجه  يو بودجه عموم هایشهردار يعموم یوزارت کشور موظف است از محل درآمدها -34ماده
 تي( با اولو%4) ساالنه پنج درصد زانيرا به م یشهردرون يونقل عمومپنجاه درصد(، ناوگان حمل زانيبه م كي)هر

 دهد. شيافزا تيپانصد هزار نفر جمع یباال یشهرها و شهرهاکالن
 

 تيم رعامستلز يو معدن يصنعت ،یديتول یمحل واحدها رييو تغ ديخط تول رييهرگونه احداث، توسعه، تغ -33ماده
درخواست  یهاماه به استعالم كي. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت باشديسازمان م یاز سو يمقررات ابالغ
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ورت صآن را به استعالم کننده به ليرا پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دال یبردارو بهره سيجواز تأس
 .باشديم دييمنزله تأبه ادشده،يارائه کند. عدم پاسخ در مدت  يکتب

(، رياستان)دب ستيزطيمح رکلي(، مدسياستاندار )رئ نيياز معاونان استاندار با تع يكي تيعضو با يونيسيهر استان کم در
زی استان، سازمان جهاد کشاور سيصنعت، معدن و تجارت استان، رئ رکلياستان، مد يصنعت قاتياستاندارد و تحق رکليمد
 .شوديم ليتشك طهاستان و فرماندار مربو يسازمان بازرس رکليمد

و  کنديم يدگيماه رس كيحداکثر ظرف مدت  نيمابيفوق به اختالفات ف يمرجع استان يصورت اعتراض متقاضدر 
صورت  نيا ريرا صادر و در غ يسازمان(، مجوز مقتض يابالغ یهاو دستورالعمل نينبودن )بر اساس قوان ندهيدر صورت آال
 .باشديهر استان مستقر م ستيزطيمح در اداره کل حفاظت ونيسيکم رخانهي. دبکنديتقاضا را رد م

 ميماده ازجمله در خصوص محدوده، حر نينظرات خود را در مورد موضوع ا یمكلف است مبنا ونيسيکم -1تبصره
 کند. نييها تعآن يندگيو فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آال

 مهيجر ( ضمن پرداختونيسيدر کم ي)در صورت بررس ونيسيسازمان و کم ماتيمتخلفان از مصوبات و تصم -7تبصره
 .باشنديمكلف به جبران خسارت وارده م ،يندگيرفع آال
و با  شوديمطرح م ونيسيموضوع مجدداً در کم ون،يسيکم ايسازمان و  ماتيتمرد از تصم ايصورت عدم جبران و  در

و با حكم  شوديم يمعرف يتخلف به مرجع قضائزيست ماداره کل محيط تيبا شكا تيضمن توقف فعال ون،يسيکم بيتصو
 .شوديمحكوم م 1/7/1607مصوب  ياسالم مجازات( قانون 10درجه چهار موضوع ماده ) ینقد یمرجع به جزا نيا

 يابيو مقررات مشمول ارز نيکه برحسب قوان ديجد اي تيبزرگ و متوسط در حال فعال یهاواحدها و پروژه -6تبصره
( و ارسال اطالعات روزآمد ني)آنال یابرخط لحظه شيپا یهاسامانه یاندازموظف به نصب و راه باشند،يم يطيمحستيز

 تبصره است. نيا یها، منوط به اجراآن یبرداربهره یهاپروانه دي. صدور و تمدباشنديسازمان م شيبه مرکز پا
و  یبرداراند نسبت به نمونهمكلفسازمان  صيحسب تشخ ،یديو تول يصنعت یمراکز، واحدها هيکل -0تبصره

 اقدام کنند. شيدر پا ،یممكن و در چهارچوب خود اظهار يهوا، در فاصله زمان يآلودگ یريگاندازه
 

 و يعموم ،يخدمات ،يمعدن اتيعمل ،یديتول ،يصنعت یمراکز و واحدها يسازمان مكلف است که تمام -37ماده
 ،يآلودگ زانينوع، م نيياز حد مجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تع شيها بآن يرا که آلودگ يکارگاه

واحد ابالغ  ريگ ميمقام تصم نيباالتر ايعامل و  رانيمد ايمسئوالن  ايمنطقه به مالكان  تيو حساس ريوسعت منطقه تحت تأث
 يليتعط اي ديتول نديفرآ رييتغ اي ديتول رييتغ اي ينسبت به رفع آلودگ شوديم نييکه توسط سازمان تع ينيکند تا در مهلت مع

واحدها،  نيا فيتكل نييمدت تع يط . درندي( اقدام نمايکنترل نديفرآ تيو ماه يخود )بر اساس نوع آلودگ تيکار و فعال
 .رديگيتعلق م يو انتشار آلودگ جاديا مهيمذکور، جر یقانون، به واحدها نيطبق مفاد ا
بزرگ  هنديآال یکارخانجات، معادن بزرگ و واحدها تيکامل کار و فعال يليدر خصوص تعط یريگميتصم -1تبصره

ر و سازمان، استاندا سيصنعت، معدن و تجارت، رئ ريمتشكل از وز یدارند بر عهده ستاد یاو منطقه يمل راتيکه تأث
 است. ربطیمقام دستگاه ذ نيباالتر

نموده و  یريها جلوگآن تيمهلت مقرر، سازمان از ادامه فعال انيدر پا ماده، نيمفاد ا یدر صورت عدم اجرا -7تبصره
وه بر جبران عال یدي. واحد تولکنديم يمعرف يقانون به مرجع صالح قضائ نيطبق مفاد ا ،يقضائ گرديمتخلف را جهت پ

 .شوديوم ممحك ستيزطيبرابر خسارات وارده به مح پنجمعادل سه تا  ینقد مهيخسارات وارده به پرداخت جر
 عيناص ،یديتول یهاکارخانجات، واحدها و کارگاه رانيتبصره در خصوص مالكان، مسئوالن و مد نيمقرر در ا مجازات

اً و بدون کسب رأس ،يليکه پس از تعط زيکننده نآلوده يو معدن يخدمات ،یديتول یواحدها ريو سا هاروگاهين ،یو گاز ينفت
 .شودياعمال م ند،يها نماآن تيعالو ادامه ف يياجازه از سازمان مبادرت به بازگشا
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 .رسديم رانيوز أتيو به تصويب ه شوديم شنهاديهوا توسط سازمان پ یهاندهيحدود مجاز انتشار آال -6تبصره
 

 ،يمعدن اتيعمل ،یديتول ،يمراکز صنعت يقانون، تمام نياالجرا شدن اسال پس از الزم كيحداکثر  -31ماده
اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت موظف يردولتيو غ ياعم از دولت يو کارگاه يعموم ،يخدمات

ه، در منتشر یهاندهيتا آال ندياتخاذ نما يبيرتاند به هر نحو ممكن تمذکور مكلف یعدم وجود سوخت مناسب، واحدها
 هوا باشد. یهاندهيشار آالحدود مجاز انت

 

و  يمعمو ،يخدمات ،يمعدن ،یديتول ،ياز مراکز صنعت يناش يبردن آلودگ نياز ب ايکه کاهش  یدر موارد -30ماده
ها به نقاط مناسب اماکن آن اي ساتيتأس اي دياز خطوط تول يبخش ايانتقال تمام  قيسازمان فقط از طر صيبه تشخ يکارگاه

مالكان و  زد،اندايسالمت ساکنان آن مناطق را به خطر ب يمناطق مسكون رمراکز مذکور د تيفعال ايو  باشديم ريپذامكان
 نيدر طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنكف از مفاد ا شدهنيياند در مهلت تعواحد موظف رانيمد

 .شوديمالنه ناخالص همان واحد محكوم ( درآمد سا%6در صد)معادل سه ینقد یماده به پرداخت جزا
ر اساس الذکر بفوق یالزم جهت انتقال واحدها قاتيو تشو التيو تسه یمكان، زمان، مهلت و منابع اعتبار - تبصره

 نيبالغ اا خيحداکثر ظرف مدت سه ماه از تار ربطیذ یهاوزارتخانه یسازمان و با همكار شنهادياست که با پ یانامهنييآ
 .رسديم رانيوز أتيه بيو به تصو شوديم هيقانون ته

 

 حداقل ده م،ياند برحسب اقلمكلف داالحداثيجد یديو تول يصنعت یها، مراکز و واحدهاشهرک -35ماده
سبز مشجر و غرس درختان مناسب  یفضا جاديشده جهت احداث واحد مربوطه را به اداده صيتخص ی( از فضا%19درصد)

 آن توسط سازمان است. دييو تأ ادهم نيا تيمذکور منوط به رعا یاز واحدها یبرداردهند. بهرهمنطقه اختصاص 
 

مراکز  تياز فعال يناش يآلودگ زانيم نييو تع یبردارنمونه یمأموران سازمان برا يکه از انجام بازرس يکسان -36ماده
را  سازمان ازياسناد و مدارک و اطالعات موردن ايممانعت کنند و  يو کارگاه يعموم ،يخدمات ،يمعدن ،یديتول ،يصنعت

درجه هفت و در  ینقد یبه حداقل جزا ند،يو اطالعات خالف واقع ارائه نما رکاسناد و مدا اينگذارند و  شانيا اريدر اخت
 .شونديمحكوم م ي( قانون مجازات اسالم10درجه چهار موضوع ماده ) ینقد یصورت تكرار به حداقل جزا

 ،یبردارانجام امور مربوط به نمونه یقانون برا نيمتوسط پنجاه نفر به باال موضوع ا یمراکز و واحدها يتمام -1تبصره
( و HSE) ستيزطيواحد سالمت، بهداشت و مح جاديهوا مكلف به ا يو کنترل مستمر آلودگ شيپا ،یريگاندازه

 .باشنديم ستيزطيمتخصص مح یريکارگبه
درجه شش موضوع ماده  ینقد یبه جزا رواقع،يدر صورت ارائه گزارش غ زيمعتمد و همكار ن یهاشگاهيآزما -7تبصره

 .شونديم ازيلغو امت اي قيمحكوم و در صورت تكرار، تعل ي( قانون مجازات اسالم10)
مشترک سازمان،  شنهادياست که به پ یانامهنيي، مطابق آشدهیبندسازمان از مراکز طبقه يبازرس -6تبصره
 خيحداکثر ظرف مدت سه ماه از تار ياتم یو سازمان انرژ« اطالعات»و « مسلح یروهاين يبانيدفاع و پشت» یهاوزارتخانه

 .رسديم رانيوزأتيو به تصويب ه شوديم هيقانون ته نيابالغ ا
 

ها انهدر موتورخ هاندهيمجاز انتشار آال حدود تيکننده هوا، ملزم به رعابرداران منابع ثابت آلودهبهره يتمام -37ماده
 هاندهيآال از انتشار یريالزم جهت جلوگ رياند ضمن اتخاذ تدابمراکز مكلف نيا نيخود هستند. همچن ياحتراق یهاو سامانه
انه و ساالنه سامانه موتورخ يفن نهياستفاده کنند و ملزم به انجام معا (یگاز شهر حاًي)ترج بآزاد، از سوخت مناس یدر هوا
 مطابق با حدود مجاز ران،ياستاندارد ا يسازمان مل یصالحيت شده از سو دييهای تأتوسط شرکت ياحتراق یهاسامانه

 .باشنديم هاندهيانتشار آال



 فاز چهارم -جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهانمطالعات  704

 

 

 يگودکه موجبات آل یو تجار يعموم ،يخدمات ،يدرمان ،يبهداشت ،یمراکز ادار یرؤسا ايمالكان، مسئوالن  -1تبصره
هلت مقرر در م يرفع آلودگ یبرا يتوسط سازمان، اقدام يتذکر کتب مرتبهكيکه پس از هوا را فراهم کنند درصورتي

و در  شونديحسب مورد محكوم م ي( قانون مجازات اسالم10درجه هشت موضوع ماده ) ینقد یانجام ندهند، به جزا
موقت  يليصالح به تعط يمذکور، با درخواست سازمان و حكم مرجع قضائ ینقد یصورت تكرار، عالوه بر حداکثر جزا

 .شوندياز شش ماه تا دو سال محكوم م
 .وندشيم ینقد یصرفاً مشمول جزا ت،يپانصد هزار نفر جمع یشهرهای باالدر کالن يخانگ ندهيمنابع آال -7تبصره
آور و نحوه های الزامدر مرحله نخست و سپس روش يقيهای تشوماده ازجمله روش نيا ياجرائ نامهنييآ -6تبصره

 یماده توسط سازمان با همكار نيموضوع ا یادوره یهانهيمراکز معا ناتيمعا یهانهيآن و هز ینظارت بر اجرا
دت ظرف م رانياستاندارد ا يو سازمان مل يپزشك آموزشبهداشت، درمان و  ،ینفت، کشور، راه و شهرساز یهاوزارتخانه

 .رسديم رانيوز أتيو به تصويب ه شوديم نيقانون تدو نيابالغ ا خياز تار سه ماه
 

ر کشو یديقانون، سوخت تول نياالجرا شدن اوزارت نفت مكلف است حداکثر تا سه سال پس از الزم -39ماده
 دياز تول مصوب عرضه کند. سازمان مكلف است يرا مطابق با استاندارد مل ديگاز، نفت کوره و نفت سفنفت ن،يازجمله بنز
 .دينما یريجلوگ راستاندارديسوخت غ

 یريجلوگ ياستاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد مل يقانون، سازمان مل نياز مهلت موضوع ا پس
ماده را هر شش  نيموضوع ااند گزارش عملكرد و سازمان موظف رانياستاندارد ا يبه عمل آورد. وزارت نفت، سازمان مل

 منتشر کنند. باركيماه 
 

اقدام  ینحوهب نهيو پاک به ريدپذيتجد یهایو عرضه انرژ ديمكلف است نسبت به توسعه، تول رويوزارت ن -34ماده
 شود. نيتأم ريپذديتجد یهایبرق کشور از انرژ ازيموردن تيساالنه ظرف شي( افزا%69) درصد يکه حداقل س دينما

 

 یپسماندها ها و انباشتنسوزاندن آن ايباز  یو فضا يدر معابر عموم يو صنعت يمارستانيب یانباشت پسماندها -74ماده
زاندن سو اي هایاريو ده هایتوسط شهردار شدهنييهای تعباز خارج از مكان یو فضا يدر معابر عموم يو ساختمان يخانگ

 یپس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزا يزراع ياراض ياهيگ یايسوزاندن بقا نيها و همچنآن
 .شوديمحكوم م ي( قانون مجازات اسالم10درجه شش موضوع ماده ) ینقد

 یرياعش ،یبرداران بخش کشاورزبه اطالع بهره يماده را به طرق مقتض نيمكلف است مفاد ا یجهاد کشاورز وزارت
 و منابع طبيعي برساند.

 .باشديم 79/7/1696پسماند مصوب  تيريماده مطابق قانون مد نيمندرج در ا یپسماندها فيعارت -1تبصره
 یهانهيمختلف زم یشهرها یقانون برا نياند ظرف مدت سه سال پس از ابالغ اموظف هایدولت و شهردار -7تبصره

 فراهم کنند. يکود را با کمك بخش خصوص اي یپسماندها به انرژ نيا ليتبد
 ياهيگ یهايو آلودگ هایماريتنها راه دفع آفات و ب ياهيگ یايبقا ايکه آتش زدن نباتات  يدر موارد استثنائ -6تبصره

 .رددگياقدام م شود،يو ابالغ م نيسازمان تدو دييکه توسط وزارت جهاد کشاورزی و با تأ يطيباشد، بر اساس شرا
 

 یها و شهرهاشهرها، شهرک يليهای جامع و تفصطرح هيموظف است هنگام ته یوزارت راه و شهرساز -73ماده
رح به از مطالعات ط یاکند که فصل جداگانه یزيربرنامه ینحومناطق، به نيتوسعه ا اي ييروستا یهای هادو طرح ديجد

ز و فضای سب یازنظر فضا يمسكون یهاها و مجتمعشهرها و شهرک يو طراح ابدياختصاص  يطيمحستيمسائل ز يبررس
 طيبا شرا متناسب ،يونقل، ضوابط تراکم ساختمانشبكه معابر و حمل ،يقانون یهاميحر تيو رعا هایکاربر یهمجوار ،ازب
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 زارتو دييسالمت مورد تأ وستيپ یو استانداردها طيسازمان و ضوابط، شرا دييمورد تأ يطيمحستيز یارهايمع ،يمياقل
 باشد. يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 

ند اموظف تيپنجاه هزار نفر جمع یباال یشهرها یهایقانون، شهردار نيحداکثر تا ده سال پس از ابالغ ا -77ماده
و  ديلسبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تو یو ادارات منابع طبيعي شهرستان، سرانه فضا رويوزارت ن یبا همكار

و  یارکاشت، نگهد اتي( بر عهده ادارات منابع طبيعي و عمليمقاوم و بوم کم،آب  ازيبا ن یهانهال موردنياز)گونه نيتأم
 ط،ربیمنابع آب موردنياز از محل پساب شهر ذ نيموظف به تأم روي. وزارت نباشديم هایبر عهده شهردار یبرداربهره

 .باشديم یتوسط شهردار یاريآب نيهای نومشروط به استفاده از روش
 یهاوزارتخانه یقانون توسط وزارت کشور با همكار نيابالغ ا خيماده ظرف مدت شش ماه از تار نيا ياجرائ نامهنييآ

 .رسديم رانيوز أتيو به تصويب ه شوديم هيو سازمان ته یراه و شهرساز ،جهاد کشاورزی رو،ين
 

و  یامنطقه یهمكار جاديمنظور ابه ي( قانون اساس00اصل هفتاد و هفتم) تيدولت مكلف است با رعا -71ماده
 مخرب آن در سطح کشور و منطقه یامدهايکاهش خسارات و پ زيرخداد گردوغبار و ن جادياز ا یريجهت جلوگ يالمللنيب

مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات الزم را به عمل  یو مشارکت کشورها ربطیذ يالمللنيب ینهادها یو همكار يبا هماهنگ
 آورد.

 

های طرح ی( مكلف است عالوه بر اجرایزداريها، مراتع و آبخشاورزی)سازمان جنگلوزارت جهاد ک -70ماده
ت مردم، با مشارک ايگردوغبار در داخل کشور رأساً  ديو تول ييزاابانيمستعد ب یهامقرر، جهت مهار کانون ييزداابانيب

مردم نهاد  یهاو سازمان ي( قانون اساس00اصل هفتاد و هفتم) تيبا رعا يالمللنيب یهاو سازمان يمحل ياجرائ یهادستگاه
 اتيملع تيگردوغبار با اولو دهياقدامات مقابله با پد یهزار هكتار نسبت به اجرا صديساالنه حداقل معادل س ،يداخل

 یاز براموردني تحساس اقدام کند. دولت مكلف است اعتبارا یهابومستيها و زو کانون يدر مناطق بحران ييزداابانيب
 .ديساالنه منظور نما یهاماده را هرساله در بودجه نيموضوع ا اتيعمل یاجرا
 

 هااچهيها، خورها، درها، تاالبرودخانه يطيمحستيز يآب ازين رويوزارت ن یسازمان مكلف است با همكار -75ماده
حقآبه موارد  صيساالنه نسبت به تخص يسالو خشك یعاد ،يترسال طيمتناسب با شرا رويو وزارت ن نييرا تع هابومستيو ز

 فوق اقدام کند.
 

سازمان مكلف است، حداکثر ظرف مدت  یکشور( با همكار ي)سازمان هواشناسیوزارت راه و شهرساز -76ماده
 ند.ک ليطوفان و گردوغبار را تكم ل،يس یرخدادها يآگاهشيهشدار و پ يقانون، شبكه مل نيدو سال پس از ابالغ ا

 

و کشور از محل  ی(، راه و شهرسازیزداريها، مراتع و آبخجهاد کشاورزی)سازمان جنگل یهاوزارتخانه -77ماده
اعم از عوارض و وجوه  اريدر اخت ياز محل منابع مال هایاريو ده هایو شهردار یابودجه یهافياعتبارات مندرج در رد

تحت  یها و کمربند سبز شهرها و روستاهاسبز بزرگراه ميحراند مكلف رسد،يسازمان م دييپنج سال که به تأ يط يعموم
 .نديمان جاديا ،ييو روستا یشهر یهااستفاده از پساب تيمدرن و با اولو یاريگردوغبار را با روش آب یرخدادها ريتأث

به روش  يسنت یاريروش آب رييمكلف است منابع آب موردنياز را از آب مازاد حاصل از تغ رويوزارت ن -1تبصره
ز محل الزم را ا صيمنابع، تخص یدهد و در صورت کسر صيکرده و تخص نيماده تأم نيدر مناطق موضوع ا نينو یاريآب

 کند. نيتأم گريمنابع د اي یديپساب تول
( از منابع در %79درصد) ستيکشور( مكلف است حداقل ب یهایاريو ده هایوزارت کشور)سازمان شهردار -7تبصره

 .ديپرداخت نما هایاريو ده هایماده اختصاص دهد و به شهردار نيخود را به توسعه کمربند سبز موضوع ا ارياخت
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 در دشدهيتول یهااند برنامهمكلف يدولت یهارسانه ريو سا رانيا ياسالم یجمهور یمايسازمان صداوس -79ماده
 دهيا پدو مقابله ب يسازمان در خصوص آگاه یاز سو دييمورد تأ يرسانآموزش و اطالع ،یسازتيظرف ،یسازفرهنگ نهيزم

 يهآگ یهاشده باشد، در قالب برنامه تيدر آن رعا یارسانه ابطکه ضوگردوغبار را درصورتي یهوا، رخدادها يآلودگ
وسيمای سازمان صدا نهيجبران هز قهيو پخش کنند. طر يرسان( بها، اطالع%49با اخذ پنجاه درصد) یارسانه يآموزش ايو 

 .شوديم ينيبشيدر بودجه ساالنه پ يدولت یهارسانه ريو سا رانيا ياسالم یجمهور
 

ب به . در مورد منابع ثابت، مرتكباشديتوسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع م يصوت يهرگونه آلودگ جاديا -74ماده
 .شوديمحكوم م ي( قانون مجازات اسالم10درجه هفت موضوع ماده) ینقد یجزا

معادل  ینقد مهيبار اول ملزم به پرداخت جر یرا برا یموتور هينقل ليمكلف است راننده وسا يانتظام یروين -1تبصره
 شيمذکور و در صورت تكرار ب مهيبار دوم به پرداخت دو برابر جر یدر صورت تكرار برا ال،ي( ر149994999)ونيليم كي

 .ديمحكوم نما الي( ر649994999)ونيليمعادل سه م ینقد مهياز دو بار، به پرداخت جر
مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از  یهادستگاه یماده توسط سازمان و با همكار نيا ياجرائ نامهنييآ -7تبصره

 .رسديم رانيوز أتيو به تصويب ه شوديم هيقانون ته نيابالغ ا خيتار
 

اطالعات نسبت به  یو وزارت ارتباطات و فناور رانيا ياتم یسازمان انرژ یسازمان مكلف است با همكار -14ماده
اقدام  سازونيريو غ سازوني یپرتوها ،يسيالكترومغناط ،ييويامواج راد هيکل شدهنيياز انتشار خارج از حدود تع یريجلوگ

در  هشدنيياز حدود تع سازوني ريو غ سازوني یشدت امواج و پرتوها و زانيم شياز عدم افزا نانيمنظور حصول اطمو به
 کند. یاندازمربوطه را راه شيآزاد، شبكه پا یهوا

 نياول ینكنند، برا تيماده را رعا نيموضوع ا یانتشار امواج و پرتوها شدهنييکه حدود تع يو حقوق يقيحق اشخاص
 یثر جزامحكوم و در صورت تكرار عالوه بر حداک ي( قانون مجازات اسالم10درجه پنج موضوع ماده ) ینقد یبار به جزا

 شوند.يمحكوم م زيمرتبط ن زاتيبه ضبط اموال و تجه ،ینقد
 یو با همكار رانيا ياتم یماده توسط سازمان انرژ نيموضوع ا یانتشار امواج و پرتوها شدهنييحدود تع -تبصره

اندارد است يو سازمان مل ياطالعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشك یارتباطات و فناور یهامشترک سازمان، وزارتخانه
 نيقانون تدو نيابالغ ا خيظرف مدت شش ماه از تار 1639مصوب  عه( قانون حفاظت در برابر اش77ماده) تيبا رعا رانيا
 .رسديم رانيوزأتيه بيو به تصو شوديم

 

در  ،یعنوان ضابط دادگستراند بهحفاظت سازمان مكلف گانيو  رانيا ياسالم یجمهور يانتظام یروين -13ماده
رج مند رمشهوديبا اطالع از وقوع جرائم غ ايدر صورت اعالم سازمان  ايقانون رأساً  نيموارد وقوع جرائم مشهود مذکور در ا

 ايکننده آلوده یو مقررات با واحدها نيالزم را در چهارچوب قوان ماقدا ربطیقانون با نظر دادستان شهرستان ذ نيدر ا
 مربوط به عمل آورند. يحقوق اي يقياشخاص حق

 

در  يتخصص یاشعبه هيقوه قضائ سيرئ صيقانون، به تشخ نيبه تخلفات و جرائم موضوع ا يدگيرس یبرا -17ماده
 .ابديياختصاص م يهر حوزه قضائ

اشند، کرده ب ينظر دادستان مربوط ط ريرا ز یآن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستر -1تبصره
 .شونديم نييتع یعنوان ضابط دادگسترقانون به نيمفاد ا یاجرا یبرا

 يناش یفريو ک يحقوق ی( و سازمان، در دعاویزداريها، مراتع و آبخ)سازمان جنگل یوزارت جهاد کشاورز -7تبصره
 .معاف هستند يدادرس نهين، از پرداخت هرگونه هزقانو نيمربوطه موضوع ا يقانون فيو تكال فيوظا ها،تياز فعال
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تا صرفاً در  زيکل کشور وار یدارحساب خزانهقانون به نيا یحاصل از اجرا ی( درآمدها%199صد) در صد -11ماده
( از وجوه %79درصد) ستيشود. ب نهيکننده هوا هزقانون و مقابله با منابع آلوده نيا فيجهت تكال يقالب بودجه سنوات

وا جهت رفع ه ندهيبه منابع آال التيمنظور ارائه تسهبه ستيزطيمح يصندوق مل يردولتيغ يمؤسسه عموم قيمذکور از طر
 .ابدييهوا اختصاص م يو کاهش آلودگ

توسط سازمان با  باركيقانون هر دو سال  نيمندرج در ا ستيزطيوارده به مح یهاخسارت مهيجر زانيم ليتعد
 .رسديم ياسالم یبودجه به تصويب مجلس شورا حهيو در ال هيته ربطیذ یهادستگاه یهمكار

 

و اصالحات  6/7/1600هوا مصوب  ياز آلودگ یريقانون، قانون نحوه جلوگ نياالجرا شدن االزم خياز تار -10ماده
مشترک  یهاونيسيکم 70/0/1640هوا مصوب  ياز آلودگ یريجلوگ نامهنييراجع به آ يقانون ميآن، تصم یو الحاقات بعد

مؤسسه  سيبه قانون تأس يقانون مواد الحاق ،7/6/1660 مصوب رانيمؤسسه استاندارد ا سيقانون راجع به اجازه تأس ن،يمجلس
 مصوب رانيا يصنعت قاتيو اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحق 70/0/1600مصوب  رانيا يصنعت قاتياستاندارد و تحق

 :گرددياعمال م لينسخ و اصالحات ذ« 0/0/1600
الحاق  نيمشترک مجلس یهاونيسيکم 11/0/1660مصوب  های( قانون شهردار79بند) یبه انتها ليمتن ذ -الف

 .«گردديم يپاک اجرائ یقانون هوا تيبند با رعا نيا» :شوديم
 «سال كي»عبارت  76/6/1693کنندگان خودرو مصوب از حقوق مصرف تي( قانون حما7( ماده)1در تبصره ) -ب
 .شودياصالح م «لومتريچهل هزار ک»به  «لومتريهزار ک يس»و « دو سال»به 
 یبرا»به عبارت « از پنج سال شيب»عبارت  9/17/1690مصوب  يبه تخلفات رانندگ يدگي( قانون رس0در ماده) -پ

 .شودياصالح م «سال كي يعموم هينقل ليوسا یبرا چهار سال و يو دولت يشخص یخودروها
 اصالح شود:« سازمان»به کلمه  ريز نيمندرج در عنوان و متن قوان« مؤسسه»کلمه  - ت

 79/9/1606 استانداردها مصوب يالـمللنيدر سازمان ب رانيمؤسسه اسـتاندارد ا تيقانون عضو -1
 قاتيتحق یهاسازمان يدر انجمن جهان رانيا يصنعت قاتيمؤسسه استاندارد و تحق تيقانون اجازه عضو -7

 ذکور مصوبم تهيخاک در کم كيو مكان يفن شگاهيآزما تيبتون و عضو يياروپا تهيو کم يو فن يصنعت
69/6/1643 

و  74/11/1601مصوب  رانيا يصنعت قاتيو مقررات مؤسسه استاندارد و تحق نيقانون اصالح قوان -6
 آن 79/1/1694و  16/6/1603مصوب  یهاهياصالح

 

هزار  كي رماهيو پنجم ت ستيمورخ ب كشنبهيروز  يتبصره در جلسه علن ونهيماده و س وچهاريفوق مشتمل بر س قانون
 .دينگهبان رس یشورا دييبه تأ 11/4/1603 خيشد و در تار بيتصو ياسالم یو نودوشش مجلس شورا صديو س
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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 4: Planning, evaluation and prioritization of alternatives.  
This is the concluding section of the study project. Various alternatives are evaluated with the 
objective of improving the overall freight movement in the city. A close look at supply chain 
of disposals and fuel including routing and locating specialized depots was performed. An 
organizational reform was proposed for better managing freight movement including issuance 
of status-quos, control and audit of fright vehicles. Fleet management via intelligent 
transportation systems and a primary architecture is proposed. A preliminary legislative text is 
provided for monitoring urban freight vehicles and increasing jurisdiction of freight 
management organization. A freight traffic restricted area (both in time and space), freight 
network design, and depot locating are among important plans proposed in this report. 
 

 



 

 
 

 


