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  مقدمه -1

هاای درون شاهری از لهاات    حوزههای مهم خدماتی است که عملکرد آن در ونقل کاال یکی از شاخهحمل

مختلف از لمله در شبکه ترافیک، محیط زیست، ت ارت و اقتصاد اهمیت فراوان دارد و آنننان کاه بایاد و   

شاید به این مسئله در مقایسه با حمل و نقل مسافر درون شهری تاکنون پرداختاه نشاده اساتر هار  ناد      

متی طوالنی برخوردار است لیکن حتی در کشاورهای  ونقل کاال در کشورهای مختلف و در ایران از قدحمل

پیشرفته دنیا تحوالت صورت گرفته و مدرن شدن ساختارهای مادیریتی و الرایای در آن از عماری کوتااه     

های مختلف بندی کاربریونقل کاال بر الگوی توسعه شهری و پیکرهباشدر اثرات دو سویه حملبرخوردار می

نی از یک سو و روند شتابان تغییرات تکنولوژیکی و ساختارهای مادیریتی از  زیست و ایمآن، اقتصاد، محیط

 سوی دیگر لزوم مطالعه، بررسی و تغییر نگرش در مدیریت آن را امری حیاتی و مهم للوه داده استر

هاای اقتصاادی در   های استراتژیک رالع به لاب ائی و انتقال بارها توسط بخشدر شهرهای بزرگ، سیاست

درصد از کل ح م وسایله   32تا  22ها گیرند؛ این لاب ائیای، ملی و فراتر از ملی صورت میقهسطوح منط

گیرندر این موضوع باعث شاده  های محیط زیستی را در بر میدرصد از آلودگی 52تا  11کیلومتر و  –نقلیه 

شاهری نباشادر   ونقلی در قبال لاب ائی کاالها خیلی در دست مادیران ییاربط   است که سیاست کلی حمل

های مشخصای  یعنی خصوصیات شهر هر  ه که باشد )از لحاظ لغرافیائی، قوانین و مقررات و ررر(، سیاست

در زمینه ل ستیک یک شهر به کار گرفته نشده است، که البته این موضوع در بعتی شهرها کمتر و بعتی 

 [ر1] شهرها بیشتر به وقوع پیوسته است
 

 ادبیات تحقیق -2

پژوهشی توسط دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1311در سال 

با هدف ت زیه و تحلیل مشکالت اقتصادی و زیست محیطی ناشی از ادامه یافتن روند فعلی الگوی حمال و  

بارهای محادوده  تنقل بار در شهرهای کشور ان ام شدر بر اساس این مطالعه میزان اتالف مصرف بنزین وان

میلیون لیتر در سال بدست آمده اساتر همنناین    12هزار لیتر در روز و حدود  222مرکزی تهران، حدود 

کیلومتر در ساعت برای داخال   32بارها در کل کشور با فرض سرعت برای برآورد میزان اتالف سوخت وانت

در هر صدکیلومتر برای داخل شاهر و  لیتر  55/11کیلومتر در ساعت برای بیرون شهر و مصرف  12شهر و 

میلیارد لیتر  1/3لیتر برای خارج شهر، مقدار کل مصرف بنزین در داخل و خارج شهرها حدود  11متناظراً 

 [ر 2باشد ]لویی میدر سال برآورد شده که حدود نیمی از آن قابل صرفه
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یاف توساعه پایادار در مقولاه     صورت گرفات، ضامن تعر   2222ای که در کشور استرالیا در سال در مطالعه

لاب ایی بار شهری، اهداف لاب ایی کاال مشخص و بدین ترتیب توسعه همزمان موارد زیار ماد نظار قارار     

 [:3گرفته است ]

 های ناشی از یرات در هوا و مخصوصاً یرات شیمیایی سمی هوا ای، آلودگیکاهش گازهای گلخانه 

 ونقل ملهای لایگزین بنزین برای حدستیابی به سوخت 

 های صوتی و هوا در لامعه کاهش اثرات ناشی از آلودگی 

 های لانوریمشارکت در نگهداری و بهبود اکوسیستم طبیعی شامل گونه 

 قادر شدن لامعه برای بدست آوردن کاالها و خدمات مورد نیازشان 

ای بارای  نطقاه با توله به اهمیت شیکاگو در موضوع بار و عملکارد آن باه عناوان یاک مرکاز لاب اایی م      

ای در خصود حمل و نقل بار در این شهر صورت گرفت و مطالعه 2224ونقل بار در آمریکا، در سال حمل

ونقل بار در آن ناشی از عوامل متعاددی  اون تاداخل و برخاورد، تاراکم      مشخص شد مشکالت مهم حمل

های اقتصادی شهر شایکاگو  الشباشدر اثرات این مشکالت به عنوان  های ناکارآمد میترافیکی و زیرساخت

ها و امکانات شبکه باار شایکاگو، باه لحااظ آمااری نیاز       مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررسی زیرساخت

 [ر4های آینده لحاظ شده است ]بینیهای کلی و پیشبررسی

به عنوان یاک  های ناشی از تأخیرات وارده بر شبکه توزیع کاال ای در ارزیابی خسارتمطالعه 2225در سال 

بنادی اناواع   فاکتور مهم در حیات اقتصادی مراکز لمعیتی و اقتصادی ان ام گرفتر در این مطالعه با دسته

شهری توضیحات کااملی در ماورد هار یاک مطارح و      ها در توزیع کاال در کریدورهای شهری و برونگلوگاه

 [ر5پیشنهادات و نتایج به تفکیک ارائه شده است ]

در شهر پرتلند )به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ت اری در شامال رربای    2221ه در سال ای کدر مطالعه

اقیانوس آرام( در خصود نقش لاب ایی کاال در رشد و توساعه ایان شاهر ان اام شاد، ساهم هار یاک از         

ونقال مشاخص و رشاد هار یاک از      های لاب ایی کاال و سهم انواع بار لاب ا شده در سیستم حملسیستم

بینی شده استر اهداف اصلی این مطالعاه تشاخیص و تعیاین نقاش موضاوع      پیش 2252ها تا سال قسمت

هایی برای کاهش اثارات ناشای از لاب اائی بارهاا و     تحویل کاال در پشتیبانی اقتصادی شهر، ارائه استراتژی

 [ر1باشد ]ونقل میاعتمادپذیر کردن سیستم حمل

لود و شناسایی مشاکالت از طریاپ پرسشانامه ارائاه شاده و      در این پژوهش ابتدا روش تحلیل وضعیت مو

 گیردرسپس کالنشهر مشهد به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار می
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 روش تحقیق -3

 های هدفتهیه و تنظیم پرسشنامه و شناسایی گروه -3-1

هاای  های تحقیاپ اساتر سا ال   پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیپ و روشی مستقیم برای کسب داده 

تاوان داناش،   های پرسشانامه مای  توان محسوب کردر از طریپ س الپاسخ می –پرسشنامه را نوعی محرک 

به آننه در حال حاضر عالیپ، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به ت ربیات قبلی وی پی برده و 

 دهد آگاهی یافتر ان ام می

ونقاال بااار در شااهرها، در ایاان مطالعااه اقاادام بااه تهیااه و تنظاایم  بااه منظااور شناسااایی مشااکالت حماال

هاای  های گوناگون مرتبط با حمل بار شده استر پاس از در نظار گارفتن گاروه    هایی برای گروهنامهپرسش

های یاد شده بارای هار   گروه اصلی انتخاب شده و فرم 5در شهرها، گوناگون درگیر در سامانه لاب ایی بار 

ها های گوناگونی مانند؛ زیرساختیک از آنها طراحی شدر از آن ا که یک سامانه حمل و نقل بار شامل بخش

های دیگار اسات،   برداران سامانه، قوانین،کنترل و نظارت بر سامانه و بخشو امکانات سامانه، م ریان و بهره

های گوناگون سامانه حمل و نقل بار های هر فرم درباره همه بخشها سعی شد تا پرسشطراحی این فرم در

های داده شده معیار خوبی برای تعیاین  باشد تا مشکالت مربوط به همه این الزا پوشش داده شوند و پاسخ

 .های گوناگون این سامانه باشدمشکالت و مسایل قسمت

های نظرسن ی، لست وی وسیعی در منابع داخلی و خارلی به ندی مناسبی از فرمبرای دستیابی به پیکرب

ونقال و ترافیاک باار در    های ان ام شده، تعدادی از فرمها با موضوع مشکالت حمال عمل آمد که در بررسی

 اند:های بررسی شده به شرح زیر بودهاندر فرمارتباط نزدیکتری بوده

 ونقل لندنفرم گروه پژوهشی حمل (1TRGتهیه شده توسط سازمان حمل )[ 1ونقل لندن] 

 فرم ان من حمل( 2ونقل بار انگلیسFTAتهیه شده توسط ان من حمل )ونقل بار انگلیس 

 ( 3فرم رفتار التماعی مرتبط با خودروهای باریCATRFV[)5] 

 فرم تحلیل راهبردی حمل( 4ونقلSFTAتهیه شده در ناحیه پوگت سوند )در آمریکاا  ایالت واشانگتن   5

 [9توسط دانشگاه دولتی واشنگتن ]

                                                 
1 Transportation Research Group 
2 Freight Transport Association 
3 Community Attitudes toward Road Freight Vehicles 
4 Strategic Freight Transportation Analysis 

5 Puget Sound Region 
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 ( 1فرم مربوط به بهترین راهکارهای مرتبط با بار شهریBESTUFS تهیه شده در ،)«   مطالعاات اروپاائی

ونقال باار در   لهت بهباود و همااهنگی وضاعیت حمال    « 2ونقل و تحویل کاالها در نواحی شهریحمل

 [12شهرهای اروپائی ]

 مطالعاات تاردد وساایل نقلیاه     »ان کامیون در سطح شهر تهران تهیه شاده در  فرم ارزیابی رفتار رانندگ

 [11توسط مهندسین مشاور ایمن پایا ]« سنگین در سطح شهر تهران

 ونقل و ترافیاک شاهر قام تهیاه شاده توساط مهندساین مشااور         نامه مطالعات ساماندهی حملپرسش

 [12رهپویان ]

 ای ونقل لادهنامه سازمان راهداری و حملپرسش 

 و نقل شهر مشهد تهیه شده توساط مرکاز مطالعاات و تحقیقاات     های مطالعات لامع حمل نامهپرسش

 [13ونقل )ممتحن( ]حمل

های این مطالعه، با توله به مشکالت بالقوه بار در شهرهای کشور و مطالعه مسائل نامهبرای طراحی پرسش

ونقال  حیطاه حمال   هاای دهناده ضاعف  نشاان پرساش کاه    15و مشکالت مولود در شهرهای بزرگ دنیا، 

شهری ناشی از نیازهای مولود برای لاب ایی بار است، طرح شد و پس از بازبینی و اصالح باه حادود   درون

هایشان بایست دیدگاههایی که میها، برای هر کدام از گروهپرسش کاهش یافتر از م موعه این پرسش 45

ونقال  اب و بار اسااس ناوع دیادگاه و آگااهی آنهاا درباار  حمال        ها انتخشد، تعدادی از پرسشدریافت می

ها عالوه بر رعایت تمام ضوابط و مباانی تئاوری   شهری بار، تغییرات الزم داده شدر در طرح پرسشنامهدرون

ای در  ینش س االت مد نظر بود که عمد  آنها عبارتناد  های تعیین کنندهمولود در این زمینه، محدودیت

 از: 

  س االت از ساده به سخت باشدرترتیب 

 های نامفهوم و مبهم پرهیز شودراز س ال 

 موضوع بیان شده در س االت م اور، یکسان باشند و پرش موضوعی در آنها ولود نداشته باشدر 

 کند باید التناب کردردهنده را به پاسخ خاصی هدایت میهایی که پاسخاز س ال 

دسته پرسشنامه به  5کرد م موعاً  ینش س االت را بسیار دشوار میها که با در نظر گرفتن این محدودیت

 شرح ییل طراحی شد:

 نامه شهروندان فرم پرسش 

 نامه رانندگانفرم پرسش 

                                                 
1 Best Urban Freight Solutions 

2 European Survey on Transport and Delivery of Goods in Urban Area 
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 نامه کارشناسان )مسئوالن(فرم پرسش 

 های لذب و پخش بارنامه شرکتفرم پرسش 

 های باری نامه شرکتفرم پرسش 

های تشریحی استر ای و پرسشهای  ندگزینهل دو بخش اصلی پرسشفرم مطرح شده در باال شام 5همه 

هاای هادف   ای، سعی شده است تا مشکالت مهم و اصلی مارتبط باا گاروه   های  ندگزینهدر بخش پرسش

هاای  دهنادگان باا انتخااب گزیناه    شونده در سامانه حمل و نقل بار مورد پرسش قرار گیرد و پاساخ پرسش

 .و مخالفت خود را با موضوع مورد پرسش بیان نمایند دلخواه خود، میزان موافقت
 

 های نظرسنجیتعیین حجم نمونه -3-2

 های زیر را به کار برد: توان یکی از روشهای مورد نیاز درباره افراد لامعه میبه منظور گردآوری داده

 ها از طریپ شمارش کامل افراد )سرشماری(الف( گردآوری داده

 گیریاز طریپ نمونهها ب( گردآوری داده

شودر های مورد نظر گردآوری میها به طریپ شمارش کامل، از هر یک از افراد لامعه دادهدر گردآوری داده

شاود باه   ها صرف میهزینه، نیروی انسانی و مدت زمانی که برای ان ام شمارش کامل لهت گردآوری داده

هاا ولاود دارد،   دیگری کاه بارای گاردآوری داده    شودر روشمیزانی است که معموالً الرای آن توصیه نمی

های مورد نیاز از آنها استر شک نیست که در این شیوه با آوری دادهای از افراد لامعه و لمعانتخاب نمونه

شود،  ممکن اسات در نتی اۀ نهاایی اشاتباه رخ     ها از همۀ افراد لامعه گردآوری نمیتوله به این که داده

 دهدر

هاای  تارین روش ، باید فهرست کامل افراد لامعه در دسترس باشدر به طاور کلای متاداول   گیریبرای نمونه

 گیری به شرح زیر است: نمونه

 گیری تصادفی سادهالف( نمونه

 گیری سیستماتیکب( نمونه

 ایگیری طبقهج( نمونه

 ایگیری خوشهد( نمونه

 ایگیری  ند مرحلهها( نمونه

ونقال کااال، ده   هاای حمال  های مورد نیاز نشان دهنده فعالیتبرآورد شاخصدر بسیاری از کشورها، لهت 

 شوندردرصد کل وسایل نقلیه باری در آمارگیری شرکت داده می



 

 1 

توان فرمول خاصی برای گیری بوده است؛ زیرا نمیهای اساسی در زمینه نمونهاین مسئله ارلب منبع  الش

ها هر  اه بیشاتر باشاد بهتار     واره توصیه شده است که تعداد نمونهها ارائه کردر اما هممحاسبۀ تعداد نمونه

 [:11این است که باید ] های کلیاستر توصیه

 ای بررسی و تحلیل کردرتعداد نمونه آنقدر زیاد نباشد که نتوان آنها را از نظر زمانی و هزینه 

 با توانایی شما سازگاری داشته باشدر 

  نیاز است تا از خطای استاندارد ت اوز نشودرتعیین اینکه  ه تعداد نمونه مورد 

 [ر 15نمونه بیش از منافع آن است ] 522برداری برای بیش از های نمونه، هزینه1به نظر مورگان

درصد از لامعه به عنوان نمونه الزم است و حتی اگر لامعه آماری  12گزینش  2های توصیفیبرای پژوهش

هاای  از آن هام باه عناوان نموناه الزم گارددر در پاژوهش       درصاد  22کو ک باشد، ممکن اسات انتخااب   

ماورد   32حاداقل    4هاای ت ربای  کندر در پژوهشمورد برای یافتن رابطه کفایت می 32تعداد  3بستگیهم

 برای هر گروه الزم استر

دسته لامعه آماری مورد توله در این مطالعه، بار اسااس ح ام     5تعداد نمونه منظور شده برای هریک از 

[ و 14( محاسابه شاده اسات ]   1عه آماری و لدول مورگان و بررسی مرالع معتبر به صاورت لادول )  لام

 [ر 11[ و ]15]

 

 های مورد نیاز برای نظرسن ی از اقشار گوناگون مرتبط با حمل و نقل بار در شهر مشهدح م نمونه: 1لدول 
 

 های مورد نیاز تعداد نمونه گروه مورد نظرسنجی ردیف

 نمونه 122 شهروندان 1

2 
 نمونه 422 رانندگان خودروهای سنگین

 نمونه 422 بارهارانندگان وانت

 نمونه 322-222 مسووالن و کارشناسان 3

 نمونه 32 های عمده لذب و پخش بارشرکت 4

5 
 نمونه 42 شهری های باربری درونشرکت

 نمونه 32 شهری های باربری برونشرکت

 

                                                 
1 Morgan 
2 Descriptive Research 
3 Correlation 
4 Experimental 
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 بار در شهر مشهدوضعیت حمل و نقل  -4

 شناسایی مراكز عمده تولید و جذب بار -4-1

های مربوط به کارشناسان و مسئوالن، باه طاور   بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته و دریافت دیدگاه

 گروه زیر را به عنوان نقاط عمده تولید و لذب بار در شهر مشهد معرفی نمود: 1توان کلی می

 باریهای مسافری و پایانه 

 های عرضه سوختلایگاه 

 های ت اری، بازارهای متمرکز کاال و معابر دارای واحدهای ت اری از یک نوع خاد کاال م تمع 

 کارخان ات بزرگ شهر مشهد 

 هایی باا  های  ند منظوره و کاربریانبارهای بزرگ )شامل پایانه نفتی و سیلوی شهر مشهد(، سردخانه

 محدوده داخلی رینگ )حلقه( بیرونیکارکرد مشابه به خصود در 

 های خاد مانند پادگان، های بزرگ، مراکز پستی و کاربریهای خدماتی عمده مانند بیمارستانکاربری

 المللیدانشگاه و نمایشگاه بین

 های کشاورزیدار( و کاربریبارات مثمر )میوه 
 

 های اصلی ورود و خروج كاالشناسایی دروازه -4-2

ای بار به دالیل متعددی استر تقاضای باالی سافرهای بااری و   شهرهای بزرگ بر ترافیک منطقهاثرگذاری 

شهرها را به عنوان مقصدی مناسب و بازار مصرف دایمی برای کاالهای تولیاد  تنوع کاالهای مورد نیاز، کالن

تای گسایل   شده معرفی کرده استر از این رو ترافیک باری ماداومی باه مقصاد ایان منااطپ عماده لمعی      

ونقال کااال و نزدیکای    شوندر ولود تسهیالتی  ون انبارهای مکانیزه و بزرگ، کاارپردازان متعادد حمال   می

مدی به نسبت شهرهای اطاراف،  ونقل بینتر برای حملهای مناسبکارخان ات و همننین ولود زیرساخت

 ای استر قهونقل کاال در حوزه منطشهرها بر حملاز لمله دیگر دالیل اثرگذاری کالن

شاهر مشاهد( باه بررسای و     به منظور شناسایی بهتر عملکرد وضع مولود در محدوده مورد مطالعه )کاالن 

 های ورودی و خرولی شهر مشهد پرداخته شده استر شناسایی دروازه

 های ورود و خروج کاال در شهر مشهد هستندر دروازه نیشابور و دروازه شمال )قو ان(، مهمترین دروازه

لایی محصول کارخانه سیمان مشاهد و کارخان اات آلرپازی و تولیاد مصاالح      ش لاده سیمان در لابهنق

اطراف آن به داخل شهر و نهایتا عبور آن از رینگ )حلقه( بیرونی و ارساال باه نقااط مختلاف کشاور مهام       

و خروج کاال در شهر های اصلی ورود باشدر این مسیر از دید ترافیک باری، مهم و به عنوان یکی از دروازهمی

 مشهد شناخته شده استر
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 معابر پرتردد وسایل نقلیه باری -4-3

های اصلی ورودی و خرولی کااال در شاهر مقادس    پس از شناسایی مراکز اصلی تولید و لذب بار و دروازه

گیاردر اهمیات موضاوع از ایان دیاد اسات کاه        مشهد، معابر پرتردد باری مورد ارزیابی و شناخت قرار مای 

اسایی معابر پرتردد، ضمن ای اد شناخت مناسب از شبکه معابر شهر مشهد، امکان بررسی اثرات ترافیک شن

(، معاابر مهام و   2کنادر در لادول )  باری ناشی از مراکز عمده تولید و لذب بار را بر شبکه معابر فراهم می

 ی میدانی ارائه شده استرپرتردد باری در شهر مشهد از دید کارشناسان و مسئوالن و بر اساس بازدیدها
 

 شهرینقش شبكه معابر شهر مشهد در حوزه حمل ونقل كاالی درون -4-4

اهمیت این موضوع از این لهت است که سبب ای اد آشنایی با شبکه معابر و مشکالت و کمبودهای آن به 

دهد که شبکه میها نشان ترین زیرساخت حمل ونقلی در حوزه لاب ایی بار خواهد شدر بررسیعنوان اصلی

های رادیر، همات و   بزرگراهی در شهر مشهد شامل رینگ )حلقه( بیرونی شهر است که خود شامل بزرگراه

باشدر ضمن آن که بزرگراه اماام علای )ع( و لااده آسایایی )لااده قو اان( و بزرگاراه        قائم و کالنتری می

گراهای در شاهر مشاهد هساتندر کمباود      الذهب نیز با کارکرد شریانی درله یک، از معدود معابر بزرسلسله

معابر شریانی درله یک و در عین حال پایین باودن ساطح سارویس معاابر، از لملاه مشاکالت شابکه در        

تاوان باه   محدوده داخلی شهر مشهد و به خصود در محدوده بافت قدیم استر از عمده دالیل تاراکم، مای  

ده داخلی شهر و نامناسب بودن محادوده ممناوع   سنگین باری از معابر در محدوگذر ناوگان سنگین و نیمه

هاا،  سطح و ولود میادین لوبیایی و دوربرگردانآمد و شد در شهر مشهد اشاره کردر کمبود تقاطعات ریرهم

هاای مختلاف   ها در بزرگراهبه عنوان لایگزین در معابر بزرگراهی، سبب افزایش تراکم در محدوده خرولی

اهش سطح سرویس و سرعت رفات و آماد، سابب افازایش تااخیرات در      شهر شده استر این مهم، ضمن ک

 شودرشبکه معابر می
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 معابر مهم و پرتردد باری در شبکه معابر شهر مشهد :2لدول 

 علل تردد خودروهای باری نام معبر ردیف

1 
 رینگ )حلقه( بیرونی 

های غدیر، قائم، شهید )بزرگراه

 كالنتری(

 ایهای عمده تولید و لذب بار، کارکرد فرامنطقهورودی و خرولی کاال و کاربریهای نزدیکی به دروازه

 های عمده تولیدکننده رذا های عمده عرضه محصوالت رذایی و م تمعولود فروشگاه بلوار مصلی 2

 های ت اری بزرگ مشهدهای متعدد خودروهای سنگین و نزدیکی به م تمعولود تعمیرگاه شهریور 11بلوار  3

 های لوازم یدکی و نزدیکی به گاراژهاهای متعدد خودروهای سنگین، فروشگاهولود تعمیرگاه خیابان حافظ 4

 سازیهای تولید مصالح ساختمانی و کارخانه آسفالتنزدیکی به کارگاه خیابان قائم  5

 سازیهای تولید مصالح ساختمانی و کارخانه آسفالتنزدیکی به کارگاه خیابان مهدی 6

 های باربریهای وسایل نقلیه سنگین و دفاتر شرکتولود گاراژها، پارکینگ فداییان اسالم 1

 های عمده پوشاک در نزدیکی حرم مطهر رضوی ها و تولیدکنندهنزدیکی به واحدهای ت اری، هتل خیابان وحدت 8

 نزدیکی به واحدهای ت اری در نزدیکی حرم مطهر رضوی خالد اسالمبولی  9

 نزدیکی به واحدهای ت اری در نزدیکی حرم مطهر رضوی خیابان اندرزگو 11

 

 شناسایی مشكالت عمده حمل و نقل بار در شهر مشهد -5

آوری شاده و نتاایج   ها گارد دهندگان به این فرمهای پاسخپس از ان ام نظرسن ی از اقشار گوناگون دیدگاه

اطالعات، مبنای شناخت مشکالت مولود در حمال و نقال باار    حاصله وارد محیط رایانه گردیده استر این 

 باشدرشهر مشهد می

های گونااگون در  ای، مشکالت و پیشنهادهای مطرح شده توسط گروههای  ندگزینهپس از ارزیابی پرسش

اناد  ها در موارد بسیاری، شباهت و نقاط اشتراکی داشتههای تشریحی استخراج شده استر این پاسخپرسش

دهندگان بوده استر ایان موضاوعات،   وری که یک موضوع یا مشکل خاد مورد توله بسیاری از پاسخبه ط

بندی شده و در پایان تحلیل هر پرسش، به صورت لداگانه ان ام شده استر البته روشن بندی و گروهدسته

و در این مطالعاه   توان تنها به عنوان ابزاری برای شناسایی مشکالت استفاده کرداست که از نظرسن ی می

بازدیدهای میدانی، پرسشگری  هایدر کنار نظرسن ی تالش در لهت شناسایی مشکالت و مسایل از روش

 و برپایی نشست با کارشناسان صورت گرفته استر

مشکل مهم حمل و نقل بار  12توان گروه حاکی از آن است که می 5های نتایج بررسی و ت میع پرسشنامه

( برشمردر اعاداد ثبات شاده در    3داف مرتبط با رفع آنها را به ترتیب اولویت در لدول )در شهر مشهد و اه

گروه بدست آمده اساتر روشان اسات کاه      5ستون اهمیت از میانگین درصدهای ثبت شده در نظرسن ی 

های مرلع برشمارنده مشکل ضرب ستون اهمیت در ستون تعداد گروهاولویت بر مبنای ترتیب نزولی حاصل
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 5تاا   5های کمتر از ردیف 9و اولویت ردیف  1بیش از ردیف  5گرددر از همین رو اولویت ردیف ن میتعیی

 است، با آن که رقم مربوط به اهمیت آنها بیشتر استر
 

 ده مشکل عمده حمل و نقل بار در شهر مشهد به ترتیب اولویت: 3لدول 

 اهمیت عنوان مشكل اولویت
تعداد 

های گروه
 برشمارنده

 اهداف مربوط به مساله هدف/

1 
باار در   هیا و تخل یریباارگ  یبارا  یکاف ینبود فتا

و بافات متاراکم    یمناطپ ت اار  یهاخیابان هکنار
 رهگذران ریدر مس یبار یخودروها ایستشهر و 

93 5 
آسان شدن رفت و آمد رهگاذران  

 گرید یو خودروها

2 
در  یبااار یدوبلااه خودروهااا  وای کناااره پااارک

)کمبااود  شااهر یو پاساااژها یاصاال یهاااخیابااان
 توقف( یبرا نگیپارک

92 5 
 یباار  یعدم مزاحمات خودروهاا  

 خودروها گریآمد و شد د یبرا

3 
هااا )بااه خصااود خیابااان یکاام در برخاا یپهنااا

 شهر( یمرکز یهاخیابان
 شبکه حمل بار یکیزیبهبود ف 4 5/92

4 

( یویژه مرکاز شهر )به یهاخیابان نیسنگ کیتراف
ویاژه  )باه  باار اناواع   ییلاا هلابا و بروز مشکل در 

 زاتیبدون ت ه ی( با خودروهایفاسدشدن یکاالها
 مناسب

5/59 4 
 یو پراکندگ کیکاهش ح م تراف

 آن یو زمان یمناسب مکان

5 

و  هاا ونی)کاام  یباار  نیسانگ  یآمدوشد خودروها
( یمرکاز  یهاویژه خیابان( در شهر )بههاونتیکام

مختص آنها  یو گاراژها هارگاهیولود تعم لیبه دل
 گرید لیدال ای

4/14 5 
 یکاستن از رفت و آمد خودروهاا 

 یهااادر خیابااان یبااار نیساانگ
 شهر یمرکز

1 
و در مراکاز لاذب    یمناساب و کااف   ینبود فتاا 

 یریبارگ ایبار  هیتخل یپخش بار برا
3/14 4 

م هز شدن همه مراکاز لاذب و   
 نگیپخش بار به پارک

1 
 یهاا حمال باار توساط شارکت     هیا کرا یناهمسان

 یگوناگون بار
9/51 5 

 هیا نشاانگر کرا  ینساب  یکپار گی
 حمل واحد بار در واحد مسافت

5 
نامناسااب بااودن محاادوده م اااز رفاات و آمااد     

 در شهر یبار یخودروها
4/51 5 

 ناه یمارز به  نشیو گاز  ییشناساا 
 یورود خودروهاا  تیممنوع یبرا
 در ساعات روز نیسنگ یبار

9 
 ناه یو مقاررات مادون در زم   ژهیا ناماه و نیینبود آ

 مشهدحمل بار در 
3/11 4 

و  تحقپ کتاب واحد قانون حمال 
 در شهر بار نقل

12 
نامناسااب بااودن ساااعات م اااز رفاات و آمااد      

 در شهر یبار یخودروها
5/53 5 

م از  یبازه زمان نیبهتر ییشناسا
 در یبااار یگااذر خودروهااا یباارا

 شهر سطح
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ای و نیاز  مشکل نخست که به کمبود فتاای تخلیاه و باارگیری کنااره    و دگردد گونه که مشاهده میهمان

 5دارناد و  بااالتری   امتیازی مرکزی و اصلی شهر اشاره دارد، هاخودروهای باری در خیابان کمبود پارکینگ

 مشکل بعدی به ترتیب به وضعیت فیزیکی نامناسب معابر، ترافیک باری، فتای تخلیه و بارگیری در مراکاز 

های مکانی و زماانی م ااز گاذر    بودن محدودههای حمل، نامناسبلذب و پخش بار، عدم یکنواختی کرایه

 امه ویژه حمل بار در شهر اشاره دارندرنناوگان باری و نهایتاً فقدان مقررات و آیین
 

 شناسایی و اولویت بندی راهكارهای حل مشكالت حمل و نقل بار در شهر مشهد -6

گانه )شهروندان، رانندگان، کارشناسان و مسووالن، مراکز عماده لاذب و پخاش باار،      5اگون های گونگروه

های خدمات باربری( برای حل مسایل و مشاکالت حمال باار در شاهر مشاهد، راهکارهاایی را طای        شرکت

شهد راهکار برای حل مسایل و مشکالت حمل و نقل بار در شهر م 35اندر در م موع ها ارائه دادهپرسشنامه

گروه از اقشار گوناگون مورد مرالعه و پرسشگری، ارائه شده است کاه ایان راهکارهاا عمادتاً باه       5از سوی 

 موارد کلیدی زیر اشاره دارند: 

 های مناسب و الزمای اد زیرساخت 

  برقراری زمان م از آمد و شد خودروهای باری 

 ط به حمل بار در شهریابی مناسب برای تاسیسات و ت هیزات مربولایی و مکانلابه 

 نامه و تعرفه حمل باردهی نرخسامان 

 نظارت بیشتر پلیس و الرای درست قانون 

 بهبود مدیریت حمل بار 

 ضوابط مناسب   ادیا ی وزیربرنامه 

 یباربر یهاحمل بار و شرکت هیبر اتحاد شترینظارت ب 

با مسئوالن استخراج گردیاد کاه هماه آنهاا باه       همننین ده راهکار بر اساس بازدیدهای میدانی و مصاحبه

 12شونده اشااره شاده باودر در نهایات     گروه مرلع پرسش 5نوعی در بین راهکارهای معرفی شده از سوی 

گروه پرسش شونده اهمیت و اولویت آنها تعیین شاده اسات در لادول     5راهکار اصلی که بر اساس نظرات 

 ( ارائه گردیده استر 4)
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 کارهای اصلی حل مشکالت حمل بار در شهر مشهد، به ترتیب اهمیت و اولویتراه: 4لدول 
 

 عنوان راهكار ردیف
امتیاز )اهمیت/ 

 اولویت(

1 
و  هیتخل یهاو محل نگیپارک انه،یساخت پا ای بار:طرح کلی برای تخلیه و بارگیری حاشیه

 و مراکز پخش و لذب بار یدر معابر شهر یمناسب و کاف یریبارگ
5/15 

2 

 ها:های مسئول، به منظور الرا، نظارت و کنترل بر الرای درست طرحپیشنهاد سازمان

 -حمل بار نهیمناسب در زم یزیربرنامه یمتخصصان برا کارگیریبهو  یکارشناس یهایبررس

و  ییو راهنما یبار یهاشرکت ر،یدرگ یهاسازمان یو هماهنگ یو همکار هادگاهید یبررس

قانون و برخورد با  پیدرست و دق یو الرا تیبر رعا سیپل شتریو نظارت ب کنترل -یرانندگ

 متخلفان

53 

3 
حمل بار در سطح شهر  یساعات مناسب برا نییتع زمان پیشنهادی برای تردد م از:

 (یبار آمدوشد ناوگان یبند)زمان
3/52 

4 

( و نیادیمراکز مهم لذب و پخش )م ییلاب ا های نامناسب تولید و لذب بار:کاربری

با تعیین  مناسب یابیخاد )مکان یهادر مکان هایشهر و ت مع باربر رونیبار به ب یهاانهیپا

 (هااهداف و وزندهی به شاخص

2/34 

5 

: ساماندهی ت میع و توزیع کاالهای بار حمل یو سامانده تیریمد تیو بهبود وضع رییتغ

های زمانی با توله به نوع و اهمیت زمان تردد کاالها )تعیین محدودهبندی برای اولویت -عمده

( در زمینه ITSهای هوشمند حمل و نقل )کارگیری سامانهپیشنهادهای کلی درباره به -کاال(

 ونقل بارمدیریت حمل

9/22 

1 
 یهاحمل بار و شرکت هیبر اتحاد شتریضوابط مناسب و نظارت ب  ادیا ،یسامانده ،یزیربرنامه

 ی: تعریف م وزهای مورد نیاز برای واگذاری به خودروهای ارائه خدماتبار
3/21 

1 
 نییو تع یزیربرنامه عکس:های عمده بار و برسامانه حمل کاال از مبادی ورودی شهر به پایانه

 یبار یمحدوده مناسب آمدوشد خودروها
4/14 

5 
ساخت  عکس:شهری و برعمده بار به مراکز تولید و لذب درونهای سامانه حمل کاال از پایانه

 یبار ناوگانرفت و آمد و پیشنهاد مسیرهای م از  ژهیو یرهایمس
5/13 

9 
مند کردن و ضابطه نیقوان  ادیا پیشنهاد اولیه قوانین و مقررات لدید، در صورت نیاز:

 حمل بار یبرا منیبه کاربرد محفظه مناسب و ا یبار ناوگانبار، از لمله البار  ییلالابه
9/1 

12 

موظف کردن آنها به داشتن  ،یهر شرکت بار یبرا یسدهیم از سرو بار و منطقه نوع نییتع

ی: تعریف م وزهای مورد نیاز برای رقابت یفتا  ادیا ،یشهردرون یهایبارنامه در باربر

 های ارائه خدماتشرکت

9/5 
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 نتیجه گیری -1

ونقل کاال در کشورهای مختلف و در ایران از قدمتی طوالنی برخوردار اسات لایکن حتای در    هر  ند حمل

کشورهای پیشرفته دنیا تحوالت صورت گرفته و مدرن شدن ساختارهای مدیریتی و الرایی در آن از عمری 

عیت حمل و نقل باار و کااال   باشدر در این مطالعه برآنیم تا با ارائه روشی برای تحلیل وضکوتاه برخوردار می

بنادی  در شهرها، ضمن شناسایی مشکالت عمده سیستم، راهکارهایی برای حال مشاکالت ارائاه و اولویات    

گاروه اصالی مارتبط باا حمال باار در شاهرها         5هایی برای نامهگرددر در این روش اقدام به تنظیم پرسش

های خدمات باربری( و ذب و پخش بار، شرکت)شهروندان، رانندگان، کارشناسان و مسئوالن، مراکز عمده ل

دسته لامعه آماری مورد توله در این  5شودر تعداد نمونه منظور شده برای هریک از نظرسن ی از آنان می

 مطالعه، بر اساس ح م لامعه آماری، لدول مورگان و بررسی مرالع معتبر محاسبه شده استر

ای و نیز کمبود ست که کمبود فتای تخلیه و بارگیری کنارهنتایج این مطالعه در شهر مشهد حاکی از آن ا

مشاکل   5باشندر بیشترین اهمیت را دارا میی مرکزی و اصلی شهر هاخودروهای باری در خیابان پارکینگ

عمده بعدی به ترتیب به وضعیت فیزیکی نامناسب معابر، ترافیک باری، فتای تخلیه و باارگیری در مراکاز   

های مکانی و زماانی م ااز گاذر    بودن محدودههای حمل، نامناسبدم یکنواختی کرایهلذب و پخش بار، ع

 امه ویژه حمل بار در شهر اشاره دارندرنناوگان باری و نهایتاً فقدان مقررات و آیین

گروه  5راهکار برای حل مسایل و مشکالت حمل و نقل بار در شهر مشهد از سوی  35همننین در م موع 

اگون مورد مرالعه و پرسشگری، ارائه شده است که این راهکارها به ترتیاب اولویات باه ماوارد     از اقشار گون

 کلیدی زیر اشاره دارند: 

 های مناسب و الزمای اد زیرساخت 

  برقراری زمان م از آمد و شد خودروهای باری 

 یابی مناسب برای تاسیسات و ت هیزات مربوط به حمل بار در شهرلایی و مکانلابه 

 نامه و تعرفه حمل باردهی نرخسامان 

 نظارت بیشتر پلیس و الرای درست قانون 

 بهبود مدیریت حمل بار 

 ضوابط مناسب   ادیا ی وزیربرنامه 

 یباربر یهاحمل بار و شرکت هیبر اتحاد شترینظارت ب 
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Abstract 

Freight transport influences on the pattern of urban development, economy, 

environment and safety. In this study, after analyzing freight transport in 

Mashhad, system problems are identified and solutions to the problems and 

priorities is provided. In order to set questionnaires to 5 main groups related with 

freight Transport in Mashhad (citizens, drivers, experts and officials, attractions 

and dispatch centers, companies and freight services) and they are polled. The 

results indicate that loading and unloading space shortage, lack of parking trucks 

in the streets of the central city and poor physical condition of most of the 

problems have been allocated in the city of Mashhad. The main strategies to 

solve the problems in order of priority including the establishment of appropriate 

infrastructure, the contact was allowed and trucks, handling and proper location 

for facilities and equipment related to transportation in the city and organizing 

its charge. 

 

 

 

 


