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 چکیده

درصد از  24شود، کنند را شامل ميدرصد از خودروهايي که درون شبکه شهري تردد مي 44شهري با اينکه فقط ونقل بار درونناوگان حمل
ديريت و ارتقا سطح کيفيت سيستم کارهاي مدرصد از تصادفات را به خود اختصاص داده است. يکي از راه 21ها و آلودگي صوتي و انتشار آلاينده

کار ونقل بار و کالا است. لذا هدف اصلي در اين تحقيق يافتن بهترين راههاي هوشمند در سيستم حملکارگيري ابزار و سامانهونقل بار و کالا، بهحمل
اي و مصاحبه، ابتدا استفاده از مطالعه کتابخانهشهري با توجه به معيارهاي توسعه پايدار است. با ونقل بار و کالاي درونجهت هوشمندسازي حمل

هاي مربوط به هر يک از گروه پايدار نفع شناسايي شدند. سپس معيارهاي توسعههاي ذيشهري و گروهونقل بار درونهاي هوشمندسازي حملروش
جداگانه براي هر گروه، ميزان  يهاپرسشنامه از طريق طراحيشهري تعيين شد. همچنين ونقل بار دروننفع و مرتبط با هوشمندسازي حملذي

هاي نفع، با استفاده از تجزيه و تحليل دادههاي ذيبعد از مشخص شدن هر معيار و ميزان اهميت نزد گروهاهميت اين معيارها سنجيده شد. 
شهري ونقل بار درونشمندسازي سيستم حملکار به منظور هوبهترين راه چندمعيار-تحليل چندبازيگر روشبه آوري شده از طريق پرسشنامه جمع

کار انتخاب شد و بعد از آن به ترتيب ترين راهعنوان مطلوبطراحي اپليکيشن جهت سفارش خودروهاي باربر به تعيين گرديد. نتايج نشان داد
 هوشمندسازي خودروهاي باربر، هوشمندسازي معابر شهري و هوشمندسازي انبارها قرارگرفتند.

 چندمعياره-شهري، هوشمندسازي، معيارهاي توسعه پايدار، چندبازيگرهونقل بار، درونحمل: یدیواژگان کل

 مقدمه

ريزي در اين حوزه گذاري و برنامهصورت مستقيم با زندگي شهروندان در ارتباط است، بنابراين سياستونقل کالا بهامروزه حمل
د )ابوطالبي اصفهاني و بايست بر پايه توسعه پايدار صورت گيريک شهر، ميجايي در سطح ههاي اصلي جابعنوان يکي از جريانبه

هاي موجود، ممکن است ها و ظرفيتشهري با توجه به زيرساختونقل بار و کالاي دروناز طرفي هوشمندسازي حمل (.9214همکاران، 
هاي ا با تعيين معيارهاي توسعه پايدار شهري و معرفي روشنتوان تأتيرات نتايج آن را در آينده نزديک مورد مطالعه و بررسي قرارداد. ام

ريزي جهت شهري نمايان کرد که در مديريت و برنامهونقل هوشمند بار درونحمل اندازي از آينده سيستمتوان چشمهوشمندسازي، مي
 (.9211هاي شهري بهره جست )قدبيک لو، ونقل و زيرساختتوسعه هرچه پايدارتر شبکه حمل

 حمل متصديان و بار گيرندگان و فرستندگان از اعم مختلفي هايعنوان آخرين حلقه زنجيره تأمين، به گروهونقل بار بهحمل يستمس
(. 9219استادي جعفري و همکاران،  ،9212، و خداداديان، حساميشود )گذاران شهر مربوط مي، مسئولان و سياستمديران و همچنين بار

را مد نظر قرارداد. اين پژوهش با هدف تعيين معيارهاي توسعه  2نفعهاي ذيها و منافع تمام گروهبايد ديدگاه گيريلذا قبل از هر تصميم

                                                      

 )نويسنده مسئول(رانيور، تهران، ان اميگروه عمران، دانشگاه پ ارياستاد .9 
Email: farzin_faezi@yahoo.com -Tel: 09133517125 

 رانينور تهران ا اميگروه عمران، دانشگاه پارشد يکارشناس .4 
3. Stakeholders 

 

mailto:farzin_faezi@yahoo.com


611  42ريزي، شماره هعلمي جغرافيا و برنام نشريه 

 

 

و همچنين تعيين ميزان اهميت هر يک از معيارها، با در نظر گرفتن  9شهريونقل بار هوشمند درونحمل هايپايدار مرتبط با سيستم
شهري شهر همدان انجام ونقل بار درونر نهايت انتخاب بهترين روش جهت هوشمندسازي شبکه حملهاي مرتبط و دديدگاه همه گروه

 شده است.

هاي گذاريمحور سياست عنوانشده در اين پژوهش بدين ترتيب است که در صورت قرارگيري توسعه پايدار به مطرح سوالات
نفع برخوردار هاي ذيار مربوطه کدامند؟ معيارها از چه اهميتي نزد گروهمعيارهاي توسعه پايد ،ونقل بارمديريت شهري، در موضوع حمل

 کدام است؟ونقل بار جهت هوشمندسازي حملهستند؟ مؤثرترين و کارآمدترين روش 

 مبانی نظری

زدحام ا ،يونقل عموماستفاده از حمل نييهمچون سهم پا يونقل درون شهردر حوزه حمل يامدهکلانشهرها امروزه با مشکلات ع
به اين کلانشهرها  (.9219است)احمدي،  مواجه بوده يسوخت و وجود انواع آلودگ يشهر، مصرف بالا يروزافزون در بخش مرکز يکيتراف

کارها استفاده از که يکي از اين راه ترا تجربه نموده اس يمتعدد يافزارو نرم يها و اقدامات عملمنظور کاهش مشکلات مذکور، طرح
 يتکنولوژ ايابزار  کيونقل هوشمند تنها حمل ستميس(. 9214، زادهله، عبدا9211قل هوشمند است)رضازاده و همکاران، ونسيستم حمل

 ستميبهبود عملکرد س ياطلاعات و ارتباطات، برا يفناور يريکارگ به 4استيآي به اختصار ايونقل هوشمند حمل ستمي. سستين ديجد
 يهايتکنولوژ ک،يتراف يمهندس ميمفاه ليها از قباز ابزارها، امکانات و تخصص يامجموعه بهاس تيآي ونقل است. کلمهحمل

 ستميدر س يمنيو ا ييبه منظور بهبود کارآ کپارچهيکه به صورت هماهنگ و  شوديماطلاق  يو مخابرات يافزارسخت ،يافزارنرم
است که  ييهاروش يدرصدد جستجو داريونقل پاحمل يهاستايس. از طرفي (Ballantyne,2013)شوديونقل به کار گرفته محمل

را  يطيمح ستيز يهايآلودگ نهينموده و زم ليرا تعد ياقتصاد يهانهيهمه اقشار جامعه فراهم کرده، هز يمناسب را برا يامکان دسترس
 وجود،کشور ما و ادامه روند مدر  يونقل درون شهرحمل ي. تجارب کنون(9211، جوکاشاني وMacharis ,Kin, 2017 )کاهش دهد
 کپارچهيبا هدف  2کپارچهيونقل راهبرد حملبا اين وجود، . (9219)کاکاوند و جباري، دارد داريونقل پابا چشم انداز حمل يقرابت اندک

سجادي،  )تقواييوشده است شنهاديپکشور  داريونقل پابه آرمان حمل يابيدست يدر راستا ييو هماهنگ نمودن خدمات جابجا يساز
ها، شامل شبکه ،يونقل به طور کلحمل ستميس کي. آورديونقل را فراهم محمل ستميس يسازکپارچهيامکان اس تيآي . در واقع،(9211

 يدارند. ول يجداگانه دولت يهاآژانس يگاه وها، ونقل مشخصات، ارگانحمل ستميس يست. هر کدام از اجزاا افراد و کالاها ه،ينقلليوسا
اطلاعات به صورت آسان و ارزان توسط  اگر. درآورد کپارچهي ستميس کياجزا را به صورت  نيا ياطلاعات قادر است تمام ياورفن

شدن و مناسب عمل کردن خواهد داشت. برعکس، اگر اطلاعات در  نهيبه يبرا يشتريامکان ب ستميمدرن رد و بدل شود، س يتکنولوژ
 يبر رو يميقمست ري. در واقع، تبادل اطلاعات تأثستين ريپذامکان ستميعملکرد درست س ابد،ي انيجر ريبا تأخ ايدسترس نباشد و 

 .(Stathopoulos, et al, 2012, AMBROSINI, ROUTHIER, 2007)ونقل داردحمل ستميس يکارآمد

قل و ارتباطات کمک کند. ونحمل نيو کاذب موجود ب يميبه حل مشکلات قد تواندياطلاعات، م تيونقل با محورحمل ستميس کي
 يکيهدف،  نيمؤثرتر به ا يابيدست يبرا ،ياديمنتقل شوند و در موارد ز گريد يانقطه به نقطه کياز  تواننديافراد، کالا و اطلاعات م

 يکيتروننامه به صورت الک کيمثال، فرستادن  ي. برا(9212هاي کشور، ها و دهياريسازمان شهرداري)شود يگريد نيگزيجا توانديم

                                                      

1.Urban Freight Intelligent Transportation System (UFITS) 

2. Intelligent Transportation System (ITS) 

3. Approach  Transportation Integrated 
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مسافرت کردن و حضور در  يکنفرانس به جا دئويو کيشرکت در  اياز پست کردن آن است و  ترنانيتر و قابل اطمارزان تر،عيسر
 کي جاديبه ا توانندياطلاعات م يوربوجود آمده در فنا يهاشرفتياست. پ تريتر و اقتصادبه مراتب ساده گريد يکنفرانس در مکان

ونقل، ترکيب دو بخش دانش تخصصي هاي هوشمند حملسيستم هدف از ايجاد. کمک کنند ندهيآ يهاسال يبرا پارچهکي کاملاً ستميس
وري و کارآيي و ايمني عوامل ونقل و ترافيک و شناخت فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تسريع در روند بهبود و ارتقاء بهرهحمل

 .ونقل و ترافيک استتأثيرگذار بر حمل

شوند هاي متعددي سازماندهي ميقواعد و اقدامات هستند که با توجه به منابع موجود در روشاز  مجموعه وسيعياس تيآي
(Oskarbski & Kaszubowski, 2016) ،اي مربوط کند که خدمات نوآورانهاي پيشرفته تعريف ميرا برنامهاس تيآي. کميسيون اروپا

هاي اطلاعات هاي مديريت مناطق ترافيکي، سيستمدهد؛ مانند: سيستممديريت ترافيک ارائه مي ونقل وهاي مختلف حملبه گونه
مديريت و رزرو پارکينگ براي بارگيري و  هاي مديريت ناوگان و باربري، سيستمونقل، سيستمهاي مديريت حملکنندگان، سيستماستفاده

مديريت انبار و بارگيري، سيستم  سيستم نظارت و مديريت محموله، سيستمنقليه، تخليه، سيستم نظارت بر مکان و وضعيت وسايل
مديريت تصادفات و شرايط بحراني ناشي از  ونقل و سيستمنقليه براي افزايش امنيت حملهاي کنترل وسايلپرداخت اتوماتيک، سيستم

توان گفت که به بنابراين مي. ( ;ion, 2012European commiss Mirzabeiki, 2013,Gattuso & Pellicanò, 2014) حمل بار 
 هايدوربين نصب و ...(، مجاز جاده، سرعت ، وضعيتکليه پارامترهايي همچون نصب تابلوهاي پيام نماي متغير ترافيکي )انتخاب مسير

 از جلوگيري نگين،س نقليهوسايل وزن کنترل) حرکت حين توزين سيستم اي،جاده شمار تردد سيستم نوري، گيرهاي سرعت سنج،سرعت
ارامترهاي ديگري همچون پ و هوشمند هايزيرساخت از بخش عنوان و ... به (ترافيکي اطلاعات آوريجمع مقررات، اعمال راه، تخريب

 هوشمند هاي سيستم ؛جديد خودروهاي داخل و ... درهاي ديد در شب، اعلام و هدايت مسير، جلوگيري از ايجاد تصادف سيستم
 .(Crainiv, et al , 2009)گويندمي ونقلحمل

هاي موبايلي براي مورد استفاده قرارگرفتن توسط استفاده کرد، طراحي پلتفرماس تيآيتوان جهت استقرار هايي که مياز ديگر روش
فراهم رانندگان، فرستندگان و گيرندگان است که دسترسي سريع و آسان به اطلاعات ترافيکي و شرايطي مناسب براي ثبت سفارش 

نقليه باري به مراکز پرازدحام شهر و اي، کاهش ميزان ورود وسايلآورد. بکارگيري اين روش موجب کاهش انتشار گازهاي گلخانهمي
 (.Malecki, et al., 2014; Rosano, et al., 2018, Giannopoulos, 2004) شودهاي مربوط به عمليات باربري ميکاهش هزينه

دهد که استفاده از سامانه بازشناسي با امواج زمينه انبارداري، بارگيري و ارسال کالا صورت گرفته، نشان ميمقالات متعددي که در 
شود و همچنين اطلاعات دقيقي از نوع و هاي مربوط به بارگيري ميدر خودروها و ورودي انبارها موجب کاهش زمان و هزينه 9راديويي

دهد که با استفاده از آن بتوانند زمان و مسير حرکت ختيار مراکز مديريت ترافيک قرار ميهاي در حال حمل در اميزان خطر محموله
 ,Nuzzolo et al,2016, Coronado Mondragon et al,2012, Oskarbski et al, 2006) ريزي کنندنقليه را برنامهوسايل

Browne, 2007.) 

ونقل بار و آوري، حملهاي تحويل و جمعري، عمليات مرکز توزيع و فعاليتنقليه، انباردابه علت اثرات منفي ناشي از حرکت وسايل
گانه توسعه پايدار )اجتماعي، اقتصادي، زيست توان براساس ارکان سه(. اين اثرات را ميAllen, 2012شود )کالا ناپايدار در نظر گرفته مي

رد توجه قرار گيرند. نخست، اثرات اجتماعي، شامل مسائل کيفي ها و اقدامات راهبردي موبندي کرد که بايد در طرحمحيطي( تقسيم
يابد. دوم، اثرات اقتصادي شامل هاي ناشي از تصادفات و سر و صدا ارتباط ميها و سلامت که به ريسکزندگي، آسيب به زيرساخت

باشد. سوم، اثرات ريزي ميگذاري و برنامهنهاي قانوهدررفت زمان و تحويل نامطمئن به علت ازدحام، استفاده از منابع دولتي و هزينه
 (. Verlinde, 2015باشد )اي و دور ريز توليدات ميهاي منطقهاي سراسر جهان و آلودگيزيست محيطي شامل انتشار گازهاي گلخانه
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هاي راهبردي بازخوردهاي ونقلي بايد مد نظر قرارگيرد اين است که ممکن است برنامهها و اقدامات حملاز ديگر مواردي که در طرح
گيرد، هاي متفاوتي را در بر ميشهري گروه(. باربري درونGatta & Marcucci, 2016هاي ذينفع داشته باشد )بسيار متفاتي نزد گروه

شوند، مانند مديران شهري، شهروندان و ونقل باري مربوط ميهايي که در محيط شهري به طور غيرمستقيم به حرکات حملهم آن
ها را بر اساس تقاضاي کالا )گيرندگان(، تامين کالا توان گروهبعد مي هايي که در زنجيره تامين قراردارند. در درجهگردشگران، و هم گروه

 (.Behrends et al, 2008بندي کرد )ونقل کالا )رانندگان( تقسيم)توليدکنندگان و فرستندگان( و در آخر حمل

ونقل در هاي هوشمند حملعات قبلي متفاوت است. اولاً، براي اولين بار است که بکارگيري سيستماين مقاله از دو نظر با مطال
فقط و فقط ديدگاه  معيارها وزن تعيين منظور به گرفتههاي صورتگيرد، و ثانياً، تمام پژوهشونقل بار و کالا مورد مطالعه قرار ميحمل

اند؛ در ها فقط مخصوص نخبگان يا مديران يا رانندگان طراحي شده، مثلاً پرسشنامهانديک گروه را مورد بررسي و سنجش قرار داده
ونقل بار و کالا، فرستندگان و گذاران شهري، متصديان امر حملنفع با پروژه )مديران و سياستهاي ذيصورتي که اين تحقيق همه گروه

ها را تحليل و مورد بررسي اي طراحي کرده و نظرات و ديدگاهانه پرسشنامهگيرندگان کالا( را مد نظر قرارداده و براي هريک به طور جداگ
هاي ها با پروژه، بتوان بهترين گزينه را از بين روشقرار داده است؛ تا بدين وسيله ضمن رعايت عدالت اجتماعي و آشناکردن گروه

 ونقل بار درون شهري انتخاب کرد.هوشمندسازي حمل

 هاها و روشداده

 که با هاييشهري شناسايي شدند. سپس افراد و گروهونقل بار و کالاي درونکارهاي هوشمندسازي حملن پژوهش، ابتدا راهدر اي
ونقل بار پذيرند، به نحوي که اعمال تغييرات در سيستم حملونقل بار در ارتباط هستند و از آن به طور مستقيم تأثير ميسيستم حمل

في بر کسب و کار ايشان داشته باشد، مشخص شدند. در گام بعدي به تعيين معيارهاي توسعه پايدار پرداخته تواند اثرات مثبت يا منمي
ونقل بار مشخص شدند. در گام بعد نفع در ارتباط با هوشمندسازي حملهاي ذيشد. اين معيارها با توجه به اهداف و نقطه نظرات گروه

 يت از نظر هر گروه، پرسشنامه طراحي شده، تجزيه و تحليل شد.ترين معيار و ميزان مطلوببراي تعيين مهم

آوري شده از طريق هاي جمعنفع، با استفاده از تجزيه و تحليل دادههاي ذيبعد از مشخص شدن هر معيار و ميزان اهميت نزد گروه
شهري تعيين گرديد، ونقل بار درونم حملکار به منظور هوشمندسازي سيستبهترين راه 9چندمعيار-تحليل چندبازيگر روشبه  پرسشنامه

تحليل نفع را جلب کرد. هاي ذيونقل فعلي را بهبود بخشيد، هم بتوان رضايت همه گروهطوريکه بتوان به وسيله آن هم سيستم حملبه
ها و ...( را بر اساس آوريا، فنهکارهاي مختلف )اقدامات راهبردي، استراتژيکند که بتوان راهچندمعياره امکاني را فراهم مي -چندبازيگر

مرسوم  4هستند، مورد ارزيابي قرار داد. برخلاف تحليل چندمعياره پروژهنفع مختلف، که مرتبط با حوزه هاي ذيهاي گروهاهداف و ديدگاه
مختلف را نفع هاي ذيگروه يهادگاهيد حاًيصر چندمعياره -تحليل چندبازيگر روششوند، ها بر اساس چندين معيار ارزيابي ميکارکه راه
 .رديگيدر بر م

شود به بيان مسئله و شناسايي ( نشان داده شده است. مرحله اول مربوط مي9شود که در شکل )اين روش شامل هفت مرحله مي
آورانه، اقدامات هاي فنحلتوانند راهها ميتوانند اشکال مختلفي داشته باشند. آنکارها بر اساس شرايط مسئله، ميها. اين راهکارراه

شوند. تعيين و شناسايي مي پروژهنفع مرتبط با هاي ذيهاي راهبردي طولاني مدت و ... باشند. در مرحله دوم گروهسياسي مختلف، گزينه
 پذيرند. در مرحلهي و ... تأثير ميفاهر مالي، نظر از يا برندنفع افرادي هستند که از عواقب تصميمات اتخاذ شده بهره ميهاي ذيگروه

گردد. اين سه مرحله به صورت تعاملي و ها معيارهاي توسعه پايدار تعيين مينفع شناسايي و بر اساس آنهاي ذيسوم اهداف کليدي گروه

                                                      
1. Multi-Actor Multi-Criteria Analysis(MAMCA) 

2. Multi-Criteria Analysis 
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( 9پياچي)ايتبمراسلسله ليتحل نديفرا شوند. در چهارمين مرحله ميزان اهميت هر معيار نزد هر گروه با استفاده از روشوار اجرا ميدايره
چندمعياره که با استفاده از طراحي پرسشنامه و نتايج حاصل از مرحله -بازيگرهشود به تحليل تکشود. مرحله پنجم مربوط ميسنجيده مي
بهترين چندمعياره -مشخص کرد. در مرحله ششم با استفاده از تحليل چندبازيگره گروهکارها را نزد هر توان ميزان مطلوبيت راهچهارم، مي

رسد. بر اساس سازي ميشود. در مرحله آخر نوبت به پيادهنفع را جلب کند انتخاب ميهاي ذيکار به نحوي که بتواند نظر همه گروهراه
 و اجرا نمود. را توسعه دادکار راه کيتوان يمختلف، م نفعهاي ذيگروه يهابا در نظرگرفتن خواستههاي صورت گرفته، تحليل

 
 چندمعیاره-تجزیه و تحلیل چندبازیگره )1 (شکل

 هاتجزیه و تحلیل داده

 ها در داخل و خارج از کشور،هاي روز و مطالعه تجربيات بکارگيري اين فناوريمطابق شکل يک، در مرحله اول، با بررسي فناوري
-4هوشمندسازي معابر شهري، -9 شهري معرفي شد که عبارتند از:ونقل بار و کالاي درونکار جهت هوشمندسازي حملچهار راه

طراحي اپليکيشن موبايلي جهت سفارش خودروي باربر. سپس با بررسي -2هوشمندسازي انبارها، -2هوشمندسازي خودروهاي باربر، 
 ونقل بار در ارتباط هستند و از آن به طور مستقيمسيستم حمل با مختلفي هايمطالعات انجام شده در اين زمينه مشخص شد که گروه

تواند اثرات مثبت يا منفي بر کسب و کار ايشان داشته باشد. اين ونقل بار ميپذيرند، به نحوي که اعمال تغييرات در سيستم حملتأثير مي
مديران و مسئولان شهري، شامل شهردارها، -9بندي شدند که عبارتند از: نفع به چهار گروه دستههاي ذيها تحت عنوان گروهگروه

ونقل متصديان امر حمل-4ونقل بار، هاي حملونقل بار و مسافر و مسئولين سازمان پايانهونقل، مسئولين سازمان حملحملهاي معاونت
فرستندگان کالا، شامل توليدکنندگان، عمده فروشان و انبارداران،  -2باري،  نقليههاي باربري و رانندگان وسايلبار و کالا، شامل شرکت

 امل خرده فروشان.گيرندگان کالا، ش-2

                                                      

1 Analytic hierarchy process(AHP) 
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مطابق شکل يک، در گام بعدي به تعيين معيارهاي توسعه پايدار پرداخته شده است. طبق تجزيه و تحليل، ليستي از معيارها گردآوري 
ونقل فعلي ونقل به شور گذاشته شد تا معيارها هرچه بيشتر با شرايط و اهداف حملشد. اين ليست با نخبگان و صاحبنظران امر حمل

هاي بخش دولتي مورد بررسي گار گردد. همچنين مشخص شد هر معيار، وابسته به کدام گروه است. بدين ترتيب هم اهداف و ديدگاهساز
قرار گرفت هم اهداف و نقطه نظرات بخش خصوصي. البته از آنجايي که جايگزيني خودروهاي باربر يا سوخت و همچنين 

هاي مورد بحث اين پژوهش نيست، از معيارهاي مربوط به محيط زيست و هزينه هاي تغيير قيمت خدمات باربريگذاريسياست
 ونقل بار صرف نظر شد.حمل

 تعیین وزن معیارهای توسعه پایدار

وزن هر معيار نزد هر  يمراتبسلسله ليتحل نديفرا بعد از اينکه مشخص شد هر معيار به چه گروهي مرتبط است، با استفاده از روش
مقايسه زوجي طراحي و توزيع شد. وزن هر معيار که با استفاده  ديد. بدين منظور براي هر گروه به طور جداگانه پرسشنامهگروه تعيين گر
آمد، و به صورت درصد تعيين شد که نشان دهنده اهميتي ها به روش مذکور بدستهاي گردآوري شد، از طريق پرسشنامهاز تحليل داده
 (.9اند )جدول ين اهداف نسبت دادهنفع به اهاي ذياست که گروه

 وزن معیارهای توسعه پایدار  -1جدول 

 وزن)%( معیار نفعگروه ذی رديف

9 

 فرستندگان کالا

 9/14 ارائه خدمات يبالا تيفيک
 6/41 يکيتراف ملاحظات 4
 2/92 موفق يريبارگ 2
2 

 گيرندگان کالا

 2/29 کالا تيامن
 1/21 ارائه خدمات يبالا تيفيک 1
 2/99 يکيتراف ملاحظات 6
 2/6 بار موفق هيتخل 4
1 

 ونقل بار و کالامتصديان امر حمل

 9/11 اتيعمل يسودده
 1/49 ارائه خدمات يبالا تيفيک 1
 94 يکيتراف ملاحظات 94
 1/4 يشغل تيرضا 99
 1/1 موفق يريبارگ 94

92 

 مديران و مسئولان شهري

 1/24 کيتراف تيريمد
 1/41 طرح ياجرا يکمتر برا نهيهز 92
 1/94 شبکه يساز نهيبه 91
 4/1 طرح ياجرا سهولت 96
 4/2 کسب و کار مثبت يفضا 94
 1/4 نگيپارک تيريمد 91

 چندمعیاره -تحلیل تک بازیگره

از معيارها طراحي و توزيع  کارها بر هريکراه از هر يک تاثير ميزان سنجش منظور به ايبعد از تعيين وزن معيارها، مجدد پرسشنامه
کار چه ميزان پي مشخص شد که هر راهاچايهاي حاصل از آن به روش اين پرسشنامه نيز از نوع مقايسه زوجي بوده و با تحليل داده شد.

 دارد. گروهتاثيري بر معيارها از ديدگاه هر 
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 فرستندگان کالا

کند که بتوانند محموله را در حين انتقال رصد کنند و عمليات گان فراهم ميونقل کالا اين امکان را براي فرستندهوشمندسازي حمل
، سه معيار مرتبط با اين گروه به ترتيب اهميت عبارتند از: کيفيت 4باربري با سرعت بيشتر و کيفيت بالاتري صورت پذيرد. طبق جدول 

دهند کيفيت بالاي ارائه (. همانطور که ارقام نشان مي2/92( و بارگيري موفق )6/41(، ملاحظات ترافيکي )9/14بالاي ارائه خدمات )
خدمات بيشترين وزن را دارد؛ چراکه فرستندگان درصدد ارسال بار با کمترين آسيب و در عين حال به موقع هستند. مصاحبه از اين گروه 

يرا اغلب بارگيري توسط کارگران يا گاهي نشان داد که بارگيري موفق باربري از اهميت کمتري نسبت به ديگر اهداف برخوردار است ز
هاي هوشمندسازي چه اندازه در معيارها دهد که هر يک از روش( نشان مي4شود. شکل )ونقل بار انجام ميتوسط متصديان امر حمل

 تأثير دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چندمعیاره از دید فرستندگان کالا-بازیگرهتحلیل تک (.2)شکل 

 

هاي پيشنهادي از مطلوبيت بار فعلي در مقايسه با ديگر روش ونقلحملبه وضوح مشخص است، سيستم  4 همان طور که در شکل
کاري که بيشترين بار و کالا فعلي است. راه ونقلحملجهت تغيير در سيستم  گروهدهنده تمايل اين کمتري برخوردار است، که نشان

( که در آن سهم معيار کيفيت بالاي ارائه خدمات 2/21ن جهت سفارش کالاست )مطلوبيت را به خود اختصاص داد است، طراحي اپليکيش
کند و از ( از ديگر معيارهاي توسعه پايدار بيشتر است. طراحي اپليکيشن به دليل اينکه امکان رصد بار را در حين ارسال فراهم مي6/41)

 ن روش از ديد فرستندگان کالا انتخاب شد. بخشد، به عنوان بهتريطرفي دسترسي به خودروهاي باربر را سهولت مي

گيرد که در اين مورد نيز کيفيت بالاي ارائه ( در رتبه دوم قرار مي2/41بعد از طراحي اپليکيشن، هوشمندسازي خودروهاي باربر )
بليت مسيريابي خودکار قا هوشمند( بيشترين سهم از ميزان مطلوبيت اين گزينه را داراست. از آنجا که خودروهاي باربر 9/96خدمات )

کنند، هم به عمليات ارسال بار سرعت دارند و اطلاعات محموله بارگيري شده )وزن، تعداد، نوع و ...( را به صورت خودکار برداشت مي
 آورند. بخشند هم امنيت قابل توجهي براي کالاها فراهم ميمي
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است. در مورد ( در رتبه سوم قرار گرفته 4/92دسازي انبارها )( با کمي اختلاف نسبت به هوشمن1/91هوشمندسازي معابر شهري )
هوشمندسازي معابر شهري، بر خلاف طراحي اپليکيشن و هوشمندسازي خودروهاي باربر، معيار ملاحظات ترافيکي است که بيشترين سهم 

 کار را به خود اختصاص داده است. از مطلوبيت اين راه

( است. اما از آنجايي که معيار بارگيري 4کار در بارگيري موفق )رتبه چهارم قرار دارد، موثرترين راههوشمندسازي انبارها با اينکه در 
 ها دارد. موفق اهميت کمتري نسبت ديگر معيارهاي توسعه پايدار دارد اين روش از مطلوبيت کمتري در مقايسه با ديگر روش

 گیرندگان کالا

( با اختلاف نسبت به ديگر معيارهاي توسعه پايدار از 1/29( و کيفيت بالاي ارائه خدمات )2/29)از ديدگاه گيرندگان کالا، امنيت کالا 
که براي گيرندگان کالا بيش از هر  دهدگيرند. اين ارقام نشان مياهميت بالاتري برخوردار هستند و به ترتيب در رتبه اول و دوم قرار مي

چيز مهم است که بار يا کالا مورد سرقت واقع نشود و در بهترين حالت ممکن، بدون آسيب و در زمان درست تحويل داده شود. تخليه بار 
قع توسط متصديان امر ها دارد؛ به اين دليل که تخليه بار اغلب توسط کارگران و در بعضي مواموفق کمترين ميزان اهميت را بين معياره

شود، پس گيرندگان کالا ارتباط چندان مستقيمي با تخليه بار ندارند. نکته ديگر قابل توجه اهميت نسبتاً کم معيار ونقل انجام ميحمل
هاي دهد که هر يک از روش( نشان مي2کمتر از همه است(. شکل ) 2/6( است)معيار تخليه بار موفق 2/99ملاحظات ترافيکي )

  شمندسازي چه اندازه در معيارها تأثيرگذارند.هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چندمعیاره از دید گیرندگان کالا-بازیگرهتحلیل تک(. 3)شکل 

( به خوبي جوابگوي نيازهاي گيرندگان کالا نيست و بسيار تمايل دارند که 2/2بار فعلي ) ونقلحملدهد که سيستم نشان مي 2شکل 
کار انتخاب شد. ( با اختلاف قابل توجهي تأثيرگذارترين راه9/22هوشمندسازي خودروهاي باربر ) گروه. از ديد اين اين سيستم بهبود يابد

ها دارد. از ديدگاه ( در تمامي معيارها بيشترين تاثيرگذاري را نسبت به ديگر گزينه1/4کار به غير از معيار ملاحظات ترافيکي )اين راه
( 1/4کارها قرار دارد. اين گزينه در زمينه ملاحظات ترافيکي )( در رتبه دوم موثرين راه1/42معابر شهري ) گيرندگان کالا هوشمندسازي

کارها داراست. هوشمندسازي معابر شهري در زمينه کيفيت بالاي ارائه خدمات بعد از هوشمندسازي بيشترين تأثير را بين ديگر راه

24.8% 

44.1% 

3.4% 

17.9% 

8.7% 
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گيرد. طراحي اپليکيشن ( بعد از طراحي اپليکيشن در رتبه سوم قرار مي1/4در زمينه امنيت کالا ) خودروهاي باربر بيشترين تاثير را داشته و
( که در جايگاه سوم قرار دارد، در زمينه ملاحظات ترافيکي بعد از هوشمندسازي معابر شهري و بالاتر از هوشمندسازي خودروهاي 1/94)

( است که بيش از هر معياري در زمينه کيفيت بالاي ارائه خدمات 4/1شمندسازي انبارها )باربر در رتبه دوم قرارگرفته است. در آخر هم هو
 ( تاثيرگذار است.4/2)

 ونقل بار و کالامتصدیان امر حمل

( با اختلاف بسيار زيادي نسبت به ديگر معيارها بيشترين 9/11ونقل بار و کالا معيار سوددهي عمليات )در نظر متصديان امر حمل
درصدي را با معيار  6/22( که در جايگاه دوم قرار دارد، اختلاف 1/49را دارد؛ به نحوي که معيار کيفيت بالاي ارائه خدمات )اهميت 

هاي حمل بار و افزايش تعداد عمليات دهد که اين گروه به شدت در پي کاهش هزينهدهد. اين امر نشان ميسوددهي عمليات نشان مي
ني مشخص )مثلاً يک روز يا يک هفته( هستند و در عين حال تمايل دارند با افزايش کيفيت خدمات رضايت انجام شده در يک بازه زما
 مشتريان را نيز جلب نمايند.

( در رتبه سوم قرار دارد که باز هم شاهد اختلاف بيش از دو برابري با معيار دوم هستيم. 94پس از دو معيار فوق، ملاحظات ترافيکي )
يابيم مسائل ترافيکي اهميت بيشتري نسبت به رضايت شغلي ( قرار دارد که از اينجا درمي1/4کمي معيار رضايت شغلي )سپس با اختلاف 

 .گذارند ريثات ارهايچه اندازه در مع يهوشمندساز يهااز روش کيکه هر  دهدي( نشان م2شکل )ونقل بار دارد. از ديد متصديان امر حمل

 

 
 ونقل بار و کالاچندمعیاره از دید متصدیان امر حمل-زیگرهباتحلیل تک -4شکل 

ونقل بار کارهاي پيشنهادي نشان از تمايل متصديان امر حملنسبت به راه 1/2ونقل بار فعلي درصد پايين مطلوبيت سيستم حمل
کار تلاف قابل توجهي تاثيرگذارترين راه( با اخ2/24طراحي اپليکيشن ) گروهاز ديد اين جهت هوشمندسازي سيستم حمل بار وکالا را دارد. 

( بيش از ديگر 9/2( بسيار مثبت عمل خواهد کرد و در زمينه رضايت شغلي )9/29کار در معيار سوددهي عمليات )انتخاب شد. اين راه
حداقل برسد و زمان انتظار  کند که تردد بدون بار خودروهاي باربر بهها تأثيرگذار خواهد بود. طراحي اپليکيشن امکاني را فراهم ميروش

دهد هم باعث افزايش تعداد عمليات در يک بازه زماني براي دريافت سفارش کاهش يابد. اين امر هم هزينه انجام عمليات را کاهش مي
 شود.مي

40.3% 

17.5% 

24.1% 

14.1% 

3.9% 
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کارها به خود ه( را بين ديگر را1/99( که بيشترين تاثير مثبت بر کيفيت بالاي ارائه خدمات )9/42هوشمندسازي خودروهاي باربر )
بار و کالا قرار گرفته است. در مورد معيار  ونقلحملهاي هوشمندسازي بندي کارآمدترين روشاختصاص داده است، در جايگاه دوم رتبه

کارهاي بار است، هوشمندسازي خودروهاي باربر به همراه راه ونقلحملسوددهي عمليات که مهمترين معيار از نظر متصديان امر 
 سازي معابر شهري و هوشمندسازي انبارها تأثيرگذاري تقريبًا يکساني بر اين معيار دارند.هوشمند

بندي قرار دارد و در ( در جايگاه سوم اين رتبه4/1( به لطف تأثير مثبت بر بهبود شرايط ترافيکي )1/94هوشمندسازي معابر شهري )
کارها دارد در رتبه چهارم ( را در بين همه راه4/4ر معيار بارگيري موفق )( که بيشترين اثرگذاري ب9/92آخر هم هوشمندسازي انبارها )

 جاي گرفته است.

 مدیران و مسئولان شهری

( بيشرين اهميت را بين معيارهاي توسعه 1/24دهد که مديريت ترافيک )تجزيه و تحليل نظر مديران و مسئولان شهري نشان مي
ريزان در وهله اول درصدد کاهش ازدحام گذاران و برنامهها است. سياستگيريگروه در تصميم پايدار ارائه شده دارد و اولويت اول اين

توان شاهد کاهش ترافيکي هستند چراکه تمامي شهروندان با اين مسئله ارتباط مستقيم دارند و به دنبال کاهش ازدحام ترافيکي مي
 در انجام عمليات بود.اي و افزايش سرعت مصرف سوخت کاهش انتشار گازهاي گلخانه

شود به ( بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است. اين معيار مربوط مي1/41بعد از مديريت ترافيک، هزينه اجراي طرح )
( قرار دارد، به معني 1/94سازي شبکه )ترين وظايف مديران و مسئولان شهري است. سپس بهينهمديريت بودجه و منابع مالي که از مهم

( قرار دارد که وجود متخصصان، 4/1هاي شبکه شهري. در رتبه چهارم سهولت در اجراي طرح )ها و ظرفيتاده بهينه از زيرساختاستف
( به معني ايجاد محيطي امن 4/2) کسب و کار مثبت يفضادهد. هاي موجود جهت اجراي طرح را مورد بررسي قرار ميمهارت و ظرفيت

( قرار دارد با کمترين ميزان 1/4جذب کسب و کارهاي جديد به شهر. در رتبه آخر هم مديريت پارکينگ )و سودآور براي مشاغل موجود و 
 .رگذارنديتأث ارهايچه اندازه در مع يهوشمندساز يهااز روش کيکه هر  دهدي( نشان م1شکل )اهميت نسبت به بقيه معيارها. 

 

 
 مدیران و مسئولان شهریچندمعیاره از دید -بازیگرهتحلیل تک (.5)شکل 

28.3% 28.1% 

16.1% 

5.7% 

21.9% 
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کارهاي پيشنهادي اصلاً ارجحيت نداشت، از نظر مديران و ونقل بار فعلي نسبت به راهنفع قبلي که سيستم حملبرخلاف سه گروه ذي
( از اين نظر داراي ارجحيت نسبي است که در معيارهاي هزينه 1/49ونقل بار فعلي )مسئولان شهري رتبه سوم را دارد. سيستم حمل

 ها بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است.( نسبت به ديگر روش1/2( و سهولت در اجراي طرح )1/92اجراي طرح )

( با اختلاف ناچيز نسبت طراحي 2/41دهد که هوشمندسازي معابر شهري )تجزيه و تحليل ديدگاه مديران و مسئولان شهري نشان مي
هوشمندسازي معابر شهري فقط در معيارهاي مديريت ترافيک و مديريت پارکينگ نسبت به  ( در رتبه اول قرار دارد.9/41اپليکيشن )

روش طراحي اپليکيشن ارجحيت دارد و در باقي معيارها از جمله هزينه اجراي طرح و سهولت در اجراي طرح اين طراحي اپليکيشن است 
سازي شبکه نيز هوشمندسازي معابر شن حتي در مورد معيار بهينهکار طراحي اپليکيکه امتياز بيشتري به خود اختصاص داده است. راه

 ها بيشترين تأثير را در اين معيار دارد.گيرد و نسبت به تمامي روششهري پيشي مي

ها و حسگرهايي که قابليت تشخيص حجم ترافيک و بروز مشکل در سطح معابر هستند معابر شهري هوشمند با استفاده از دوربين
 هوشمند راهنمايي تابلوهاي وسيله به را هاهاي زمان واقعي در اختيار پايگاه تحليل داده قرار دهند و  نتايج تحليل دادهد تا دادهقادر خواهن

هاي راهنمايي هوشمند در اختيار رانندگان قرار دهند و به اين ترتيب مديريت ترافيک و پارکينگ را براي مديران و مسئولان و چراغ
نمايد. اما بايد توجه داشت که اجراي هوشمندسازي معابر شهري نياز به سرمايه نسبتاً زياد و مهارت و سان ميشهري سريع و آ

هاي ويژه دارد. از طرفي طراحي اپليکيشن که نياز به سرمايه بسيار کمتري نسبت به هوشمندسازي معابر شهري و ديگر ظرفيت
( و 9/96هاي خاصي ندارد. در آخر هم هوشمندسازي خودروهاي باربر )ابزار و ظرفيت هاي هوشمندسازي دارد و در عين حال نياز بهروش

 اند به اندازه کافي نظر مديران و مسئولان شهري را جلب کنند. ( قرار دارد که نتوانسته4/1هوشمندسازي انبارها )

 چندمعیاره -تحلیل چندبازیگره

ونقل فعلي هستيم که در ونقل بار به همراه سيستم حملازي سيستم حمل( شاهد ميزان مطلوبيت چهار روش هوشمندس6در شکل )
بخش  نيقبل بدست آمده و در ا ياز بخشها ،6ي روي نمودار درصدهانفع نشان داده شده است. مقايسه با يکديگر از نظر چهار گروه ذي

 در يکسان هاصاحبنظران و نخبگان، وزن همه گروه. در اين پژوهش با مشورت ديانجام گرد ياستنباط ليگرفته شد و تحل نيانگيفقط م
ها و گيرياست و بايد به يک ميزان در تصميم برابر هم با هاشد؛ چراکه از منظر عدالت اجتماعي اهمِت تمام ديدگاه گرفته نظر

مايش درآمده است که يک نفع به نهاي ذيستون آخر ميانگين ميزان مطلوبيت هر روش از ديد گروه در ها دخيل شوند.گذاريسياست
 دهد.نفع ارائه ميهاي ذيديد کلي از ديدگاه همه گروه

 

 
 چندمعیاره -تحلیل چندبازیگره. (6)شکل 
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کار طراحي اپليکيشن با راه کهشد مشخص  مختلف، هايکارهاي پيشنهادي نزد گروهبا ميانگين گيري از درصد ميزان مطلوبيت راه
ونقل بار و کالا است. اين روش فقط از ديدگاه گيرندگان بار در رين روش جهت هوشمندسازي حملدرصد به طور کلي مطلوبت 9/24

نفع را به خود جلب کند. بعد از آن هوشمندسازي خودروهاي باربر قرار دارد که از ديد هاي ذياولويت نبوده و توانسته است نظر ديگر گروه
 ز نظر مديران و مسئولان شهري در رتبه چهارم قرار دارد.گيرندگان بار داراي بيشترين مطلوبيت بوده و ا

ها نيز با ديد کلي بندي آنونقل بار تقريباً به هم نزديک است و اولويتبندي گروه فرستندگان کالا و متصديان امر حملاولويت
شهري مطلوبيت بسيار پاييني داشته که در  ها به غير از مديران و مسئولانونقل بار فعلي از ديدگاه همه گروهمطابقت دارد. سيستم حمل

نفع نبوده و بهتر است هاي ذيونقل فعلي پاسخگوي نيازهاي گروهدهد که سيستم حملديد کلي هم همين گونه است. اين امر نشان مي
رآورده کند، معرفي و اجرا ها را بجلب کند و نيازهاي آن را هابا انجام مطالعه و تحقيق، جايگزيني مناسب که بتواند رضايت همه گروه

 گردد.

 گیریبحث و نتیجه

ها با يکديگر مشخص شد که نفع و مقايسه اين ديدگاههاي ذيدر اين تحقيق با سنجش ميزان اهميت معيارها از ديدگاه همه گروه
ن شهري( اختلاف نظر ونقل( و بخش دولتي )مديران و مسئولابين بخش خصوصي )فرستندگان و گيرندگان کالا و متصديان امر حمل

وجود دارد. از ديدگاه بخش خصوصي ملاحظات ترافيکي نسبت به ديگر معيارها کمترين ميزان اهميت را دارد در صورتي که مديريت 
ه کار نيز قابل مشاهده بوده؛ به اين صورت کترين معيار از ديدگاه بخش دولتي است. اين اختلاف نظر در انتخاب بهترين راهترافيک، مهم

ونقل بار فعلي، هوشمندسازي معابر شهري فقط نزد بخش دولتي توانسته است بيشترين مطلوبيت را کسب کند و در مورد سيستم حمل
ترين تمايل نيست. لذا يکي از مهمبخش خصوصي رضايت کافي نداشته در حالي که بخش دولتي نسبت به حفظ وضع موجود بي

شهري است، به نحوي که منافع و ونقل بار درونرفت از معضلات ناشي از حملمطمئن جهت برون کاريکاربردهاي اين پژوهش ارائه راه
کار طراحي ها، نتيجه گرفته شد که راهنفع را در نظر گيرد. پس با مقايسه نتايج و تجزيه و تحليل دادههاي ذيهاي همه گروهديدگاه

تواند نظر ونقل بار و کالا درون شهري است، زيرا که ميجهت هوشمندسازي حمل کاراپليکيشن جهت سفارش خودروهاي باربر بهترين راه
شود جهت هوشمندسازي سيستم معيارهاي توسعه پايدار داشته باشد. لذا پيشنهاد ميرا جلب کرده و تاثير بسزايي در رشد  هاهمه گروه

ور شناسايي و سفارش خودروهاي باربر مورد بررسي و توسعه ونقل بار و کالا درون شهري ابتدا طراحي و ساخت اپليکيشن به منظحمل
هاي هوشمند در دستور کار قرار داده شود. هوشمندسازي خودروهاي باربر و انبارها را نيز قرارگيرد، سپس تجهيز معابر شهري به سامانه

 ردند.ها گگيري از اين سامانهتشويق به بهرهکرد تا  معرفي و واگذار خصوصي بخش به توانمي

 توان به موارد زير اشاره کرد:هاي ارائه شده در اين تحقيق مياز کاربردها و مزاياي روش

طراحي اپليکيشن جهت سفارش خودروهاي باربر: هزينه پايين و همچنين وجود تجهيزات و نيروي متخصص جهت اجراي  -9
ن خطرپذيري، مبدا و مقصد، سرعت و مکان محموله، ايجاد طرح، امکان دسترسي به اطلاعات زمان واقعي از وزن، حجم، جنس، نوع، ميزا

 برقراري ارتباط بين رانندگان خودروهاي باربر.

هوشمندسازي معابر شهري: دسترسي به اطلاعات زمان واقعي از جريانات ترافيکي و حوادث منجر به اختلال در شبکه شهري،  -4
هاي راهنمايي و رانندگي به صورت هوشمندسازي و بدون دخالت ئم و چراغمديريت و کنترل زمان واقعي ترافيک و پارکينگ، کنترل علا

 انسان.

هوشمندسازي خودروهاي باربر: امکان رصد خودروهاي باربر چه در هنگام حمل بار و چه در هنگام انتظار، تسهيل بارگيري و  -2
 کي براي مراکز مديريت ترافيک تخليه بار، ارسال اطلاعات زمان واقعي از مشخصات محموله، خودرو و تحرکات ترافي

ها و افزايش دقت و امنيت در بارگيري و تخليه بار، هوشمندسازي انبارها: تسهيل بارگيري و تخليه بار، کاهش زمان و هزينه -2
 نفع.هاي ذيارسال اطلاعات زمان واقعي از مشخصات محموله براي همه گروه
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 منابع

 هايشاخص بر شهريدرون بار ونقلحمل تاثير ارزيابي(. 9214) مژده حسيني، حمدم حسين، شناس، حق اصفهاني، محسن، ابوطالبي 
 .ونقلحمل مهندسي فصلنامه(. اهواز شهر: موردي مطالعه) پايدار ونقلحمل

 ( .بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات ترافيکي وسايل9219احمدي، ايرج .)دسي دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهن، نقليه موتوري سنگين
 .تهران يشهردار کيونقل و ترافمعاونت حمل ،تهران .ونقل و ترافيکحمل

 ( 9219استادي جعفري، مهدي، طاهري نژاد، محسن، حيدري، حامدرضا ،)داريونقل پادر حمل ياقتصاد يارائه عوامل موثر و شاخصها 
 92-9، صص نرايا کيونقل و ترافحمل يکنفرانس مهندس نيازدهميي، تهران، شهر

 معماري و  فهانونقل پايدار شهري )مطالعه موردي: شهر اصهاي حمل(، ارزيابي و تحليل شاخص9211، )مسعود ،سجادي ،مسعود ،تقوايي
 .91-9، دوره اول، صص 2، سال شهرسازي پايدار

 مطالعه موردي مشهد  ونقل بار در معابر شهري؛هاي حملبرآورد هزينه .(9212ميرحسين. )ا ،و خداداديان عيدس، حسامي
 .تهران يهردارش کيونقل و تراف، تهران، معاونت حملونقل و ترافيکچهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل مقدس،

 و حومه يشهرونقل بار درونحمل تيرديدستورالعمل م(، 9212هاي کشور، )ها و دهياريسازمان شهرداري. 

 ( ،ا9211رضازاده، سيدمحمد، چابک دست، پروين، اکبري، سميه ،)ونقل شهري پايدار و ارائه الگوي رزيابي وضعيت حمل
دانشگاه ، ريزي شهرينامه کارشناسي ارشد رشته شهرسازي گرايش برنامهپايان ،ورمياني نمونه موردي شهر نيشاب شهرهاي در مطلوب

 تهران يبهشت ديشه
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