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   چکیده 

 رد تجارى التمباد و جمعیت تراکم رفتن باال آن تبع به و شهرها جمعیت افزایش در پی و اخیر، هاىدهه طىدر  

مدیریت پارامترهاي یکی از مهمترین پارامترهاي موثر در اقتصاد آن شهر خواهد بود، لذا  بار و کاال ابجایىج شهرها،

 مراکز مهمترین از یکى عنوان به تهران بازار. اي برخوردار استاز اهمیت ویژه) CBD(نقلی مرکز تجاري شهر وحمل

 نقلوحمل باالى حجم و  نبوده مستثنى امر این از نیز کشور رد و) ایتختپ عنوان به( تهران شهر رد تجارت عمده

 مرور، و عبور فضاهاى کاهش قبیل از ىمتعدد مشکالت بروز سبب آن مجاور هاىهمحدود رد و آن رد بار و کاال

 شهرى، توسعه و اقتصاد بر منفى اثرات شهرى، هاىزیرساخت به ندز آسیب محیطى، زیست هاىآلودگی افزایش

  . است یدهگرد زمانى تأخیرهاى و شلوغى حام،ازد

 روش این رد .شودمی استفاده قدیمى بسیار و سنتى هاى روش از کاال توزیع و جابجایى براى تهران، بازار دره امروز 

 اختپرد خدمات این بابت شهروندان که سرمایه کالن جابجایى و مصرف حجم کاال، توزیع و جذب وىالگ ها،

  . دارد شهرى جوامع هویژ به جامعه ىاقتصاد ساختار بر نامطلوبى آثار نمایند،می

 به باشدمى تهران بازار محدوده در بار و کاال نقلوحمل نظام ساماندهى دنبال به حاضر وهشپژ راستا همین در 

 و امنیت رعایت براى الزم شرایط بار و کاال ایدارپ نقلوحمل به دستیابى براى بازار مناسب تجهیز ضمن که نحوى

  .آید وجود به یشانا حقوق تأمین و شهروندان ایمنى

 حقوق ایترع  جهت بازار محدوده در کاال حمل مناسب هاى شیوه تعیین و بررسى" هپروژ مطالعات منظور همین به 

 موجود، وضع تشناخ ،موضوع یشینهپ و ادبیاتاصلى؛  بخش هارچ در "تهران شهردارى  12 منطقه در شهروندان

 معضالت حل و نواقص رفع  دنبال به و است رفتهگ صورت پیشنهادات هارائ ها،ىویژگ تحلیل و وضعیت سنجش

   .باشدمى تهران بازار در بار و کاال نقلوحمل
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  مقدمه -1

 این از یکى. دارد همراه به نیز را مشکالتى و لئمسا ،دارد مزایایى ندچهر مسکونى، بافت رد تهران بازار استقرار

 نابسامانى و ىگراکندپ و طرف یک از کاال جابجایى باالى حجم. است هدمحدو این رد کاال حمل نحوه مشکالت،

 کالبدى ساختار طرفى از . است اشتهد همراه به ناحیه این رد را لىئمسا ر،گید سوى از بازار شتیبانپ انبارهاى

 خاص یشپ از بیش عرض، کم معابر و انیکگار ساختار دوجو و) اطراف هدمحدو و بازار سنتى بافت( بازار هدمحدو

 با یزن 12 منطقه و است ترافیک رپ شهرى تهران این، بر  هعالو. دسازمى نمایان را منطقه رد کاال حمل نحوه ندبو

. دارد قرار تهران ترافیکى بار تأثیر تحت مناطق، سایر از بیش ،)بار مرکز و هندسى مرکز( مکانى موقعیت به توجه

 جهات از بار نقلوحمل . سازدمى نمایان بازار محدوده در را افراد و کاال  نقلوحمل به توجه لزوم شد، بیان چه آن

 کشور ىداقتصا سیستم رد نینچهم و شهرى درون ترافیک و نقلوحمل شبکه رد اى ژهوی  هاگجای اراىد مختلف

 ىداقتصا و تجارى هاىفعالیت ملزومات از یکى  عنوان به ،دشو ریستهگن بار نقلوحمل به کالن یدد از رگا. باشدمى

 سیستم صحیح هىدباز رو، این از و یابدمى مفهوم کاال جابجایى و حرکت با تجارى تدالمبا. ددرگمى مطرح

 و جابجایى براى تهران، بازار رد امروزه. باشد مى نقلوحمل  شبکه مفید دعملکر به وابسته جدى طور به ىداقتصا

 حجم کاال، توزیع و جذب وىگال ها،روش این  رد. دشو مى استفاده قدیمى بسیار و سنتى هاىروش از کاال توزیع

 ساختار بر نامطلوبى آثار نمایند، مى رداختپ خدمات این بابت شهروندان که سرمایه کالن جابجایى و مصرف

  . دارد شهرى جوامع هژوی به جامعه اقتصادى

 ها،کامیون مختص گارکینپ فضاى یرى،گبار مناطق قبیل از بار و کاال نقلوحمل امکانات بودن سترسد رد مقابل در 

 هاکامیون براى هژوی خطوط مثال عنوان به( محیط بر حاکم و مطلوب هاىسیاست با همراه نقلوحمل توسعه عوامل

 کارآمد نقلوحمل تحقق از اطمینان سبب بالقوه صورت به) کاال تحویل نقلیه وسایل به مربوط فضاهاى از حفاظت و

  . ردیدگ خواهد بار و کاال

 بازار رد بار و کاال نقلوحمل به توجه و هدبو لهئمس این اهمیت هندهد نشان دخو ید،درگ ذکر که ىدموار تمامى 

 مسنله نای  به بیشترى توجه و اهمیت آتى هاىریزى برنامه رد بایستمى لذا. دسازمى ضرورى و الزم را تهران

  . یردگ صورت

  

  اهمیت و ضرورت پرداختن به حمل و نقل کاال و بار در تهران - 1- 1

 این . یردگ مى قرار تأثیر تحت مختلف ابزار و هاروش به کاال نقلوحمل توسط زیادى حد تا شهرى محیط یتفکی

 منابع تخریب  و اى لخانهگ ازهاىگ  هتولیدکنند نقلیه وسایل و نقلوحمل مقررات و قوانین رد است ممکن عوامل

 شهرها نقلوحمل اصلى اجزاء از کاال و بار شهرى روند نقلوحمل. شوند احساس ذیرپغیرتجدید و ذیرپتجدید ىژانر



 

 فرآیند واقع رد بازار رد بار و کاال شهرى روند نقلوحمل. آیدمى حساب به` شهرى روزمره  ىگزند از بخشى و

 هاىمحدوده و بازار رد مستقر خرید مراکز و ها اهگفروش سایر و فروشى عمده فروشى، هدخر مراکز به کاالها تحویل

 تجارى، مختلف هاىکاربرى تراکم با مناطق در همواره کاالو  بار نقلوحمل هاىفعالیت بیشتر. باشد مى آن یرامونپ

 محیطى نامطلوب اثرات و کارایى عدم فراوان، مشکالت یرىگشکل به منجر دخو که یرد،گمى انجام باال...  و خدماتى

- مى بارى نقلیه وسایل عبور براى ناکافى عرض داراى تهران بازار اخلد و اطراف شهرى معابر از بسیارى  .دشومى

 این از نقلیه  وسایل عبور حال عین رد. کنندمى روبرو اختالل با را بار و کاال توزیع مقصد به دسترسى لذا و باشند

 و نقلیه وسایل سایر  ه،دیاپ دافرا مرور و عبور رد هفوق دایجا موجب نهایت رد و ترافیکى تراکم دایجا موجب معابر

 حال عین رد و عقالنى و منطقى ارتباط بیستم قرن عوشر تا حتى و اخیر قرن دو یکى تا. رددگمى ترافیکى جریان

 نحوى به هاىگآلود میزان تقریبآ. داشت وجود رفتگ مى صورت نآ در که هایىفعالیت و زیستمحیط بین طبیعى

 امروزى  هاىمقیاس رد تخریب و سوء عوارض. یددرگمى طرف بر محیط االیىدپخو قدرت کمک به عمدتآ که بود

 ىفظری و حساس بسیار و مطلوب لدتعا ون،گوناگ علل به بیستم قرن عوشر با تگف توان مى. شد نمى یدهد زگهر

 نعتى،ص انقالب نتیجه در. دنمو تغییر به عوشر اشتد وجود زیست محیط منابع و انسانى هاىفعالیت بین که

 از ارىدبر بهره و مصرف وىگال در تغییر شهرى، جمعیت تراکم خصوص به و جمعیت نامعقول توزیع و شهرنشینى

 دوجو عرصه به ما نوین هایى دیدهپ عنوان  به اىمنطقه و ملى فزاینده و شتابان هاىمهاجرت و ىگزند کیفیت منابع،

 زیست، محیط بر نامطلوب اثرات داراى نیز بود ها ونىگرگد این نتایج از که کاال و بار نقلوحمل فزاینده رشد. نددنها

 و آالینده دموا انتشار به توان مى بارى نقلیه وسایل از ناشى محیطى اثرات جمله از. باشدمى ىژانر مصرف و ایمنى

 نسبت به کامیون نظیر ینگسن نقلیه  وسایل نین،چهم. دنمو اشاره ینگسن نقلیه وسایل ددتر از ناشى صوتى ىدگآلو

 مى حساب به قبیل این از ىدموار و فاتدتصا  شهرى، ینگسن هاىترافیک اصلى علل از یکى هاآن انگناو تعداد

 همه. باشد مى بارى نقلیه وسایل به مربوط ىژانر و سوخت مصرف از اعظمى بخش شده، ذکر دموار بر عالوه. آیند

 به سترسىد رد مشکالت و ترافیکى تراکم دایجا رد نقلیه وسایل این سهم بخصوص شده، ذکر مشکالت و دموار

  . است ردیدهگ محدوده این در کاال و بار نقل و حمل به توجه افزایش به منجر آن، اطراف و بازار مختلف نقاط

 و رشد  منظر از کاال و بار جابجایى و فعالیت که است مهم نیز نکته این ذکر شده، ذکر مشکالت و موارد بر عالوه 

 دلیل به بازار در کاال و بار جابجایى رد تحرك امروزه. باشدمى اهمیت زئحا نیز بازار رد اجتماعى و ىداقتصا توسعه

 اى  ژهوی  هاگجای اراىد مختلف جهات از بار نقلوحمل. آیدمى شمار به ضرورت و نیاز یک ایدارپ و ویاپ مرکزى ایجاد

 به کالن یدد از رگا. باشدمى کشور ىداقتصا سیستم رد نینچهم و شهرى روند ترافیک و نقلوحمل شبکه رد

 مبادالت. رددگمى مطرح اقتصادى و تجارى هاىفعالیت ملزومات از یکى  عنوان به ،دشو ریستهگن بار نقلوحمل

 وابسته جدى طور به اقتصادى سیستم یححص بازدهى رو، این از و یابدمى مفهوم کاال جابجایى و حرکت با تجارى

  . باشدمى ونقلحمل  شبکه مفید عملکرد به

  



 

  اهداف   - 2- 1

 به باشدمى تهران بازار محدوده در بار و کاال نقلوحمل نظام ساماندهى حاضر وهشپژ اصلى هدف یا کالن هدف 

 و امنیت رعایت براى الزم شرایط بار و کاال ایدارپ نقلوحمل به دستیابى براى بازار مناسب تجهیز ضمن که نحوى

  . آید دوجو به یشانا حقوق تأمین و شهروندان ایمنى

 مى نظر مورد که خردى اهداف نمهمتری جمله از ردید،گ ذکر باال در که وهشپژ نای اصلى هدف به دستیابى براى 

  : از عبارتند باشند

   مربوط خدمات و کاال حمل نقلیه وسایل از ناشى اجتماعى و محیطى زیست اثرات ندکر حداقل - 

   ؛شهرى مناطق بر آن به 

   ؛آن به مربوط خدمات و کاال حمل نقلیه وسایل هاى فعالیت سهولت و کارایى ارتقاى - 

  ؛شهروندى حقوق ءارتقا جهت بازار در مردم و باربران تردد بهبود - 

   ؛بازار رد کاال و بار حمل زمان کاهش - 

   ؛بازار در کاال و بار جابجایى امر در نظم ایجاد - 

   ؛بازار محدوده در کاال حمل کمیت و کیفیت ارتقا، - 

   ،بازار رد کاال حمل نوین راهکارهاى هئارا - 

  ؛رفستسهیالت  عرضه افزایش جاى به کاال حمل جهت سفر تقاضاى کنترل جهت راهکارهایى هئارا - 

   ؛کاال حمل یتفکی افزایش جهت تجارى مراکز ساماندهى هاىروش به یابى دست - 

  ؛انبارها و الیتىعف واحدهاى ساماندهى - 

  

  طرح مساله - 3- 1

 رسیدن رد مؤثرى کمک تواند مى هاآن اسخپ که ردندگ مى مطرح هایى سؤال هژروپ اهداف به دستیابى راستاى در 

  : از عبارتند ها سؤال این. باشد داشته اهداف این به

   حیست؟ بار و کاال حمل کمیت و کیفیت بر مؤثر عوامل مهترین - 

   هستند؟ ها کدام شهر تجارى مرکز در کاال حمل نوین راهکارهاى - 

محدوده بازار  رد رفس تسهیالت عرضه افزایش جاى به کاال حمل جهت رفس تقاضاى کنترل جهت راهکارهایى هچ - 

  وجود دارند؟

  

  

  



 

 پیشینه تحقیق  - 2

 تهران بازار  هدمحدو رد کاال حمل زمینه در جامعى هژروپ فقدان دهندهنشان هژروپ این در شده انجام اولیه مطالعات

 این در  هشد انجام  مطالعات. است رفتهگ صورت ترىستردهگ مطالعات مسافر جابجایى زمینه رد که ندچهر. است

 و موضوعى هاىهژروپ از برخى. کرد تقسیم اجرایى هاىهژروپ و وهشىپژ مطالعات ستهد دو به توانمى را زمینه

  : از عبارتند تهران بازار با رابطه رد موضعى

   تهران شهر طرح جامع -

   تهران ترافیک جامع طرح   -

   12 منطقه مصوب تفصیلى طرح   -

  : قبیل از  12 منطقه کل و بازار  محدوه  موضعى هاىطرح   -

  تهران بازار تجهیز و حیات تجدید ساماندهى، طرح   

 سند جامع احیا و ساماندهی بازار تهران 

  طرح ساماندهی بازار تهران 

  

 نمونه هاي داخلی - 2-1

 با رابطه در که گردید مالحظه هابررسى و مطالعات انجام از پس که است ذکر به الزم داخلى هاىنمونه بررسى در

 دست به هابررسى این در چه آن. نمى باشد موجود داخلى عملى نمونه بازار مانند هایى محدوده در کاال نقلوحمل

 درون کاالى نقلوحمل نظام سازماندهى روى بر بوشهر و مشهد تهران، چون شهرهایى در که بود تجاربى آمد

  . مى شوند  داده توضیح اختصار به ادامه در که بود گردیده انجام شهرى

  طرح ساماندهی حمل بار و کاال در تهران -1-1- 2  

 گفته به بنا. است شده اجرایى  1391 سال در و تهران شهردارى ترافیک و نقلوحمل سازمان توسط طرح این 

-اتحادیه همکارى و مشارکت با کاال و بار حمل دهىسامان تهران شهردارى ترافیک و نقلوحمل سازمان مسئولین

  . است شده شروع کاال حمل امر در مختلف هاى

 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) 32(و ماده ) 31(ماده ) 1(نامه اجرایی تبصره  آیین طبق و طرح این اساس بر 

 بر شهرها و حومه شهرها درون در بار کاال و حمل دهى سامان عمومى، نقلوحمل توسعه قانون) 9(ماده   همچنین

 طرح. است کرده آغاز را بار و کاال حمل دهىسامان تهران شهردارى اساس این بر است، هاشهردارى عهده

 منزل اثاثیه نقلوحمل هاىوشرکت پایتخت موتورى هاىپیک دهى سامان از پایتخت در کاال و بار حمل ساماندهى

 موارد به توانمى طرح این  اصلى هاىویژگى جمله از. است فعال  حوزه این در اتحادیه چندین که شد خواهد آغاز

  : نمود اشاره  زیر



 

 نقل ووحمل سازمان با زیر مجموعه همکار نقش کاال و بار حمل دهىسامان در ها اتحادیه طرح این اساس بر 

 اما کنند،مى صادر سابق مانند را صالحیت داراى افراد براى فعالیت مجوز که نحوى به داشت خواهند را ترافیک

 هماهنگ و مشترك کامآل اقدامات واقع در و شودمى صادر تهران شهردارى توسط هاشرکت بردارى بهره پروانه

 و شد خواهد روزانه مصرفى اقالم و غذایى مواد جایىجابه موضوع وارد طرح این دوم مرحله. شد خواهد انجام

 باشد اىگونه به تهران در کاال و بار حمل باید طرح این اساس بر . شوندمى ساماندهى غذایى مواد حمل خودروهاى

 عالی شوراى تصویب با همچنین. باشد مشخص کامال بار حمل مقصد و مبدأ و شود صادر بارنامه کاال، هر براى که

  . شد خواهد طراحى کاال نوع به توجه با بار حمل براى مکانى و زمانى هاىمحدودیت تهران شهر ترافیک

  بار درون شهري در بوشهرطرح ساماندهی حمل و نقل  -2- 2-1 

 ویژگى هاى شامل مى پردازد استان این در شهرى درون بار نقلوحمل ناوگان ساماندهى و شناسایى به که طرح این 

  : است زیر اصلى

   ؛ نقل و حمل هوشمند هاى سامانه استقرار و مدیریت -

   عمومى؛ نقل و حمل سامانه توسعه و مدیریت -

   و مسافر؛ بار نقل و حمل ایمنى ضوابط اعمال -

   سازى؛ فرهنگ و آموزش -

   خودروها؛ فنى معاینه -

   ها؛ آن فعالیت بر نظارت و مسافر و بار نقلوحمل هاى شرکت بردارى بهره پروانه صدور -

   مسافر؛ و بار نقلوحمل ناوگان فعالیت پروانه صدور -

   مسافر؛ و بار نقل و حمل امور در افراد اشتغال پروانه صدور -

   ؛)ترافیکى( ویژه بار برگ و بارنامه صدور -

   اى؛ حومه و شهرى مسافر و بار هاى پایانه اداره و اندازى راه -

   و عملکرد بر مستمر نظارت و مسافر و بار نقلوحمل براى مکانى و زمانى محدودیت اعمال -

  . مسافر و بار نقل و حمل ذینفعان رضایت 

 به ها ظرفیت شناسایى ها،شهردارى توسط مکتوب بندى زمان برنامه همراه به کردن اجرایى کار و ساز و تدبیر 

 نقش به توجه با مدارس هاىسرویس ساماندهى بار، نقلوحمل ساماندهى شهرداران، توسط شهرستان تفکیک

  . است طرح این مشخصات دیگر از پرورش و آموزش توسط امنیتى و تربیتى فرهنگى،

  حمل و نقل بار درون شهري مشهدطرح هاي اجرایی سازمان  -3- 2-1 

 کرده آغاز را خود فعالیت شهرى درون بار نقلوحمل بر جامع و کامل نظارت و ساماندهى منظور به سازمان این 

  : است زیر شرح به سازمان این اصلى وظایف جمله از. است

  مشهد؛ در بار نقل و حمل اطالعات بانک ایجاد راستاى در اطالعات و آمار تهیه -



 

   شهرى؛ درون بار نقل و حمل ناوگان نیاز مورد تعداد تعیین -

   فرسوده؛ ناوگان نوسازى راستاى در تالش -

  اشتغال هاىپروانه صدور و بار حمل ناوگان و هاشرکت فعالیت بر نظارت ایمنى، ضوابط اعمال -

  براي رانندگان؛بهره برداري  و فعالیت            

 کاال مناسب و ایمن سریع، تحویل و کار محل و منزل در الکترونیکى خریدهاى براى ریزى برنامه -

   بار؛ نقل و حمل مدیریت کردن  مکانیزه کلى طور به و سفر تقاضاى کاهش راستاى در شهروندان به

 و باراندازها ها، پایانه ایجاد خدمات، ارتقاى بار، نقلوحمل انگناو شاغالن همه دهىسامان و شناسایى -

   شهرى؛ هاىتوقفگاه

   کاال؛ حمل براى مجاز مسیرهاى تعیین -

   کاال؛ حمل براى زمانى هاى محدودیت -

. است سازمان این گیرىشکل اصلى هدف تریناصلى ،بار نقلوحمل در ترایمن شرایط شد، اشاره آنچه به توجه با 

  . است بار حمل و سوخت زباله، نخاله، مواد غذایى، شامل دهىسامان این همچنین

  

 نمونه هاي خارجی   -2-2

هاي ل کاال در محدودهقنوتري در زمینه حملهاي تجربی موفقکشور که طرح 3هاي خارجی در بررسی نمونه

در این . و پروژه هاي هرکدام به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفتند مرکزي شهر داشتند انتخاب گردیدند

جربیات موفقی در این زمینه داشتند مورد مطالعه تقسمت کشورهاي فرانسه، آمریکا و ژاپن به عنوان کشورهایی که 

  .قرار گرفته اند

  )فرانسه(نقل کاال و بار در پاریسوسیاست هاي حمل -2-1- 2

  :قانون اصلی زیر بر می گردد 3مربوط به حمل و نل کاال در فرانسه به توسعه سیاست هاي 

 قانون راهنمایی حمل و نقل شهري؛ -

 قانون هوا و استفاده منطقی از انرژي؛ -

 .قانون انسجام و تجدید حیات شهري -

این طرح براي مناطق با . اهمیت واضحی به جابجایی کاال داده شده است SRUبر اساس طرح توسعه شهري 

نهادهاي دولتی مانند اداره حمل و نقل و آژانس محیط زیست از . نفر اجباري شده است 100,000معیت باالي ج

این نهادها در مسائل حقوقی و محیط زیستی پروژه ها که موجب افزایش . درگیر برنامه جابجایی کاال شدند 1993

  .بهره وري توزیع شهري می شوند، کمک می کنند

 مشکالت  ودجو دلیل به امر این. است داشته یشرفتپ اریسپ مرکز رد کاال توسعه به بوطمر هاىسیاست اخیرا

 و کاال نقلو حمل به مربوط هاىستورالعملد ىگیدچیپ نقل،وحمل امکانات از ضعیف هدافاست قبیل از ونىگوناگ



 

. باشدمى  زیست محیط بر آن اثرات کاهش و کاال جابجایى از ورىبهرهد بهبو نبالد به و است هدبو غیره

  :باشندمى زیر شرح به اریسپ مرکز در بار و کاال نقلوحمل براى جدید طرح هاىدستورالعمل

 توسعه باراندازها -

 :دقیقه اي در باراندازها 30توقف  -

بعلت نبودن هیچ سیستم مدیریت کامیون ها در باراندازها هیچ راه تشخیص کامیون در حال بارگیري و  

به همین منظور با استفاده از  ،که از بارانداز به عنوان پارکینگ استفاده می کند وجود نداشتهکامیونی 

ورود کامیون ها و زمان حضور در باراندازها مدیریت ) یکیونشبیه سیستم پارکبان الکتر(پارك دیسک هایی

 .می شود

 تخصصی نمودن برخی از باراندازها -

 ساده سازي قوانین و مقررات  -

  :ح کنترلبهبود طر -

مهارت آنها  ءارتقا. فسران پلیس در اجراي دستورالعمل ها در باراندازها می باشدااین امر مستلزم آموزش 

 .منجر به کارایی قوانین و متعاقبا استفاده موثر از باراندازها خواهد شد

 : منشور استفاده از کاالها -

نقل بار و کاال در وو بازیگران در حوزه حمل ایده این منشور به خاطر درخواست همکاري از تمامی ذینفعان

  .شودبوده که به موجب آن وظایف هر ارگان مشخص و تعهدي از آن گرفته می سشهر پاری

  )D.Cواشنگتن ( آمریکا -2-2- 2

  :سیاست هاي صورت گرفته در منطقه واشنگتن به شرح زیر است           

 :ناحیه بهبود کسب و کار در مرکز شهر -

ناحیه اي از شهر را به عنوان ناحیه بهبود کسب و کار در نظر گرفته شده که ساکنان آن با در نظر گرفتن 

در این ناحیه برنامه اي . مالیات خاص براي خود باعث افزایش تسهیالت و امکانات براي آن ناحیه شده اند

تدوین شد ه بارگیري و باراندازي با عنوان برنامه مدیریت فضاهاي ویژبه هدف کاهش ازدحام ترافیک مجزا 

 :که از طریق ابتکارات زیر رخ خواهد داد

 ؛عالئم تنظیمی قتخصیص مجدد فضاهاي ویژه بارگیري و باراندازي موجود از طری -

 ؛افزایش فضاي بارگیري -

 و استفاده از تکنولوژي هاي جدید پارك؛ اجراي پارکینگ هاي پیشرفته -

 و مدیریت زمان و جهت حرکت آنها در زمان اوج ترافیک جریان حرکت کامیون هااصالح  -

  

 



 

  ژاپن -2-3- 2

. زمانی که اقتصاد این کشور شروع به رشدي سالم نمود آغاز گردید 1950تحوالت در زمینه لجستیک ژاپن در دهه 

ویا مهاجرت می هزار نفر به سه شهر توکیو، اوزاکا و ناگ 600تا  400ساالنه  1970تا اوایل دهه  1950از اواخر دهه 

این پدیده موجب ایجاد مشکالت جدي در این سه شهر از جمله ازدحام ترافیک، کمبود مسکن و تخریب . کردند

دولت ژاپن براي حل این مشکل استراتژي واحدي را مبنی بر توسعه موازي شهر و روستا . محیط زیست گشت

شهري به حومه شهرها و  زابجایی کارخانه ها از مراکبواسطه این استراتژي بود که بنیاد ایده ج. مدنظر قرار داد

سیاست اصلی براي دستیابی به این . تشکیل ساختار شهر چند هسته اي در برابر پراکندگی شهري را شکل داد

  .اهداف تشکیل مراکز فرعی و مراکز توزیعی بود

وان مراکز فرعی هم عمل خواهند لی که به عنآکیلومتري بیرون شهر توکیو به عنوان مکان ایده  30ه در قمنط 4

هار تا پنج مرکز توزیع به چیک شبکه بزرگراه این چهار حوزه را به هم متصل خواهد کرد و . کرد، معرفی شدند

  .منظور سازماندهی مجدد جریان حمل و نقل در منطقه شهري توکیو تاسیس خواهند شد

  

  
  توکیو طرح مراکز کسب و کار توزیع براي منطقه کالنشهر: 1شکل 

  

  :در این راستا دو برنامه اصلی تهیه و تدوین و اجرا گردید که به شرح زیر بوده اند

 ).به روز رسانی گردید 2001این برنامه در سال : (برنامه جامع سیاست هاي لجستیک -

 : سیستم تحویل مشترك تنجین -

ر ژاپن که در سال کاال داین سیستم را میتوان به عنوان یکی از قدیمی ترین سیستم هاي حمل و نقل 

 .دانستآغاز شد ، 1978



 

 مطالعه. این سیستم به صورت یکسان براي حامل هاي کاال، باربران، کاربران و ساکنان مزیت داشته است

  :اي با استفاده از مدل سازي، مزایاي این سیستم را این گونه بر شمرد

 %65 تا نظر دمور  دهمحدو رد ها کامیون تعداد کاهش -

 )روز در کیلومتر( %28 تا شده طى مسافت کاهش -

  ) روز در کیلومتر( %87 تا تنجین محدوده سرتاسر در شده طى مسافت کاهش -

  %72 تا ها گارکینپ تعداد مجموعه کاهش -

  %17 تا ها اركپ زمان مجموع کاهش  -

  

 وضع موجود شناخت  - 3

به سه گام اصلی و دو بخش توضیحی توان گیرد را میشناخت وضع موجود که با رویکرد مساله شناسی صورت می

  .تقسیم نمود

با مطالعه این طرح ها می توان . است) 12منطه (گام اول مطالعات مربوط به طرح هاي فرادست و حوزه فراگیر 

  .مشخص کرد و همچنین نتیجه اجراي این پیشنهادات را بررسی نمودرا پیشنهادات موجود در این طرح ها 

  :می باشنداین طرح ها به شرح زیر 

 12طرح جامع تهران و طرح تفصیلی منطقه  -

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران -

 طرح ساماندهی، تجدید حیات و تجهیز بازار تهران -

 سند جامع احیا و ساماندهی بازار تهران -

 طرح ساماندهی بازار تهران -

یابی موضوع ادامه پژوهش به مسالهگام دوم شناخت وضع موجود با نگاه کلی اطالعات مرتبط با محدود بازار که 

  .کند، خواهد پرداختکمک می

آوري عپردازد نتیجه جممحدوده بازار می گام سوم نیز که به طور مشخص به شناخت و بررسی موضوع حمل کاال در

مشاهده و که در قالب برداشت کالبدي، تدوین و تکمیل پرسشنامه، ) وبرگرفته از مبانی نظري( هاي مورد نیازداده

هاي مختلف وسایل حمل بار و کاال در منطقه در بخش اول توضیحی به بررسی گونه. باشد، خواهد بودمصاحبه می

با توجه به نبود فضا در این . هاي مختلف بار در این منطقه پرداخته شده استو در بخش دوم به بررسی گونه 12

شود و به بررسی جایگاه و پرداخته مینقل و ترافیک تهران ومقاله به صورت اجمال به بررسی سند طرح جامع حمل

-اي گونهو در آخر نیز در جدول جداگانه نیز پرداخته خواهد شد پرداخته 12عملکرد بازار در شهر تهران و منطقه 

  .هاي مختلف حمل بار و نوع بار مشخص شده است



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران - 1- 3

 .گردد  ، سریع و ایمن بار و کاال که موجب اعتالي کیفیت زندگی کلیه شهروندانانتقال آسان: اندازچشم -

حل دو مشکل مدیریت ضعیف و تاثیر مستقیم حمل و نقل بارو کاال بر تراکم ترافیک و افزایش : اهداف -

 :آلودگی هوا، صوت و کاهش ایمنی بوسیله اجراي اهداف زیر

 شهروکاال در سطح  بهبود مدیریت و توزیع بار -

 کاهش اثرات نامطلوب جابجایی بار و کاال -

بهبود مدیریت و نظارت بر حمل بار و کاال در سطح شهر تهران در جهت بهبود کارایی وایمنی  :راهبردها -

 نقل بار و کاال ودر حمل

 :برنامه ها -

 :بهبود توزیع بار و کاال در سطح شهر از طریق - 1

 ایجاد شرکت هاي حمل و نقل بار و کاال   -

 تدوین آیین نامه تاسیس و بهره برداري از شرکت هاي متخصص -

 تدوین آیین نامه تطبیق شرکت ها، موسسات موجود فعال در حمل و نقل بار -

 تمرکز زدایی مراکز جذب بار -

 :بهبود مدیریت و نظارت بر حمل بار وکاال از طریق - 2

 طراحی ساختار سازمان مدیریت و نظارت بر حمل بار و کاال -

 ساختار طراحی شده.... ریت ها،وظایف سازمانی و ماموطراحی  -

 طراحی آیین نامه هاي نحوه تعامل با شرکت هاي خصوصی -

 اختصاص بودجه متناسب با آن ماموریت ها -

 طراحی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان تاسیس شده -

 

 12جایگاه و عملکرد بازار در شهر تهران و منطقه  - 2- 3

 توجه مورد آن ىگفرهن و تاریخى هاىجاذبه جهت به بوده، تهران کالنشهر اقتصادى قطب مهمترین تهران، بازار

 مى هدافزو آن مراجعان دتعدا به روز به روز و هدبو کشور داقتصا التدمبا مرکز و باشدمى نظر اهل و شهروندان عموم

 مسافر، و بار تردد نابسامانى فرسوده،  جداره و بناها ونچهم اىکهنه هاىآسیب و مشکالت از بازار حال عین رد. دشو

 ماتخد کمبود کار، محیط در رانگکار شبانه  ناسکا و برق سیستم ىگفرسود علت به ددمتع هاىسوزىآتش وعوق

 هکتار، مجموعه بزرگ و به هم پیوسته 110تهران به وسعت  تاریخى بازار. بردمى رنج....   و بهداشتى و رفاهى فضاى

ی ي مساله مربوط به دوره صفو 400می باشد که داراي قدمت ... متشکل از راسته، حجره، سرا، داالن، تیمچه و  اي

 یرگفرا شبکه ترین هدسترگ و مذهبى کانون مؤثرترین متبرکه، بقاع 5 و مسجد   75همچنین با توجه به وجود . باشد



 

 دمتعد انبارهاى و تجارى واحد هزار 60 دوجو و رفن میلیون 1,5 از بیش روزانه حضور و فعالیت. است اجتماعى

 شرایط...  و ستىد ارىگ هزار 10 موتورسیکلت هزار 5 از بیش ددتر و تولیدى مختلف هاى اهگکار و کاال هدارىگن

 بازار  همحدود ، اخیر هاى دهه در ،شهر توسعه در تحوالت وجود با . است ودهنم دایجا همحدود این رد را اى ژهوی 

 هدنمو حفظ را دخو ایینپ سترسىد ضریب و هندسى غیر ،دمحدو معابر با ه همرا سنتى و متراکم بافت نانچهم

 و مولوى، خمینى مصطفى هاىخیابان که است محصور شهر مرکز از مهمى هاى شریان بین بازار محدوده.  است

رغم ویژگی بر این اساس و علی. فرعی را دارا هستند2خرداد شریانی درجه 15اصلی و 2درجه  شریانى نقش خیام

 حجم وىگجواب بایستمى شهر، مرکز مقصدى ترافیک بر  هعالو فوق هاىخیابان شهر، مرکز اصلى معابر انتظار  مورد

 عدم و شهرى مهم مراکز از عبور معابر، این مناسب دامتدا آن مهم الیلد از که باشند نیز عبورى ترافیک تقاضاى

   .است انگکنند هدافاست براى موازى زینهگ وجود

 

 12حمل بار و کاال و انواع بار و کاال در منطقه  يگونه شناسی روش ها -3- 3

 

 12گونه شناسی روش هاي حمل بار و کاال و انواع بار و کاال در منطقه : 1جدول 

  بار و کاالانواع   انواع روش هاي حمل بار و کاال

دستی، کوله اي، چرخ دستی، چهار چرخ، موتور سیکلت، 

  موتور سه چرخ، سواري، وانت، کامیونت، کامیون

m3:(بسته بندي به اندازه هاي
(  

  1,5، بیشتر از 1,5و  1، بین 1و  0,5، بین 0,5،  0,5کمتر از 

  :بسته بندي به شکل هاي

  مکعب، مکعب مستطیل، استوانه، بدون شکل،فرم نرم

  :بسته بندي به جنس هاي

  مقوایی، نایلونی، پارچه اي

  :بسته بندي به دو صورت خاص و عمومی نیز وجود دارد

  .خاص موارد شکستنی و با ارزش بوده و عمومی غیره را گویند

 

   وضع موجود تحلیل و سنجش -4

 و ترافیک حجم هاىبرداشت میدانى، مطالعات( شناخت مرحله از حاصل نتایج از استفاده با مرحله این در 

 کنونى وضعیت سنجش مرحله این در تحلیل از منظور. مى شود پرداخته موجود وضعیت تحلیل به) هاپرسشنامه

 و میدانى هاى برداشت وسیله به بازار محدوده سطح در بار حمل موجود وضعیت. است مطلوب وضعیت با طرح

 در که است وضعیتى نیز مطلوب وضعیت. مى گیرند قرار تحلیل و تجزیه و بررسى مورد شناخت مرحله پرسشنامه

  .استفاده خواهد شد "سوات" تکنیک از نیز تحلیل انجام جهت. است  شده تصویر اهداف و اندازها چشم



 

 بازشناسى و سیستم یک خارجى محیط در موجود هاى فرصت و تهدیدها شناخت براى ابزارى "سوآت" تکنیک  

مى  مزبور سیستم  کنترل و هدایت براى راهبرد تدوین و وضعیت سنجش منظور به آن داخلى هاى قوت و ها ضعف

 سازىهماهنگ براى مند نظام تحلیل انجام جهت مفهومى چارچوب یک ایجاد تکنیک، این پیشنهاد از هدف و باشد

  . است آن خارجى محیط در موجود تهدیدات و ها فرصت با سیستم یک هاى ضعف و هاقوت

 حوزه 2تاي تحلیل وضعیت حمل و نقلی بازار تهران با توجه به محدودیت هاي موجود در ارائه این مقاله در راس

هاي دیگري همچون موضوعات کالبدي،  حوزهحمل و نقلی و زیست محیطی مد نظر قرار گرفته و از تحلیل 

لی و زیست محیطی محدوده در ادامه خالصه تحلیل وضعیت حمل و نق. صرفنظر می شود.... مدیریتی، حقوقی و 

  .آورده شده است SWOTبازار بوسیله تکنیک 

  

  در حوزه هاي حمل و نقلی و زیست محیطی  SWOTجدول معرفی پارامترهاي : 2جدول 

ی
قل

و ن
ل 

حم
ی 

یل
حل

ه ت
وز

ح
  

  محیط داخلی

  قوت ها  ضعف ها

 عرض کم معابر 

  پارکینگ در نبود و یا کمبود فضاهاي بارگیري، بارانداز، انتظار بار و

 سطح بازار

  تداخل حرکتی زیاد سواره و وسایل حمل بار در سطح بازار و زیاد

 بودن تاثیر آن بر جابجایی بار از دید صاحبان اصناف و عامالن حمل بار

 متغیر بودن زمان انتقال کاال به واحد فعالیتی 

  سدمعبر توسط واحدهاي فعالیتی و موانع و تاثیر زیاد آن در جابجایی

 از نظر صاحبان اصناف و عامالن حمل بار

 زیاد بودن تاثیر مسائل کالبدي در جابجایی بار و کاال در سطح بازار 

 زیادبودن تاثیر وضعیت انبارها در حمل و نقل بار در سطح بازار 

 نبود مسیر مشخص و مجزا جهت حمل و جابجایی بار 

 تخلیه و بارگیري غیر اصولی 

 وج ترافیک و ساعات ابا ساعات  همزمانی ساعات تخلیه و بارگیري

 عملکردي بازار

 عدم امکان دسترسی وسایل نقلیه امدادي 

 تداخل حرکت سواره و پیاده در معابر پیرامونی بازار 

 فقدان سیستم کنترلی و نظارتی بر روي سیستم حمل و نقل عمومی  

 تعداد زیاد ورودي 

  ممنوعیت ورود و تردد وسایل نقلیه موتوري به محدوده

 بازار

  از انبارهاي صاحبان اصناف در داخل % 83استقرار

 )باعث کاهش زمان جابجایی بار(محدوده بازار

 استقرار انبارها و کارگاه ها در قسمت جنوبی بازار 

  وسایل حمل بار از مبدا تا ورودي هاي بازار %  3حدود

 .وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین هستند

 ر در سطح غالب بودن تردد چهارچرخ جهت حمل با

از کل تردد % 41و در سطح بازار % 48از ورودي ها ( بازار

 )وسایل حمل بار

 یل حمل و نقل اوساقابلیت جابجایی کاالهاي انتقالی ب

 کوچک

 از نصف یک ( متناسب بودن یا توجیه پذیر بودن

حجم کاالي انتقالی در ) چهارچرخ تا یک چهارچرخ بودن

 هر نوبت جابجایی بار

 ه محدوده مورد نظر به دلیل قرار سهولت دسترسی ب

خیام و پانزده - مولوي(گیري در مجاورت سه ایستگاه مترو 

و نیز امکانات حمل و نقل عمومی در سطح تراز ) خرداد

  )اتوبوس و تاکسی(زمین

  محیط خارجی

  فرصت ها  تهدید ها



 

  زیاد بودن تردد عابرین پیاده در قسمت شمالی بازار نسبت به سایر

 قسمت ها

  تردد موتور سیکلت به منظور جابجایی بار در سطح بازار به میزان

 %4حدود 

 متغیر بودن زمان انتقال کاال به واحد فعالیتی 

  سدمعبر توسطواحدهاي فعالیتی و موانع و تاثیر زیاد آن در جابجایی

 بار از نظر صاحبان اصناف و عامالن حمل

 کاال در سطح بازار زیاد بودن تاثیر مسائل کالبدي در جابجایی بار و 

  مراجعان به بازار جهت تهیه مایحتاج شخصی و % 75مراجعه

 )باعث ازدحام بیشتر بازار و افزایش تداخل هاي حرکتی(خانوادگی

 مراجعان به حمل کاال توسط موسسات و % 95 حدود عدم تمایل

باعث ازدحام بیشتر بازار و افزایش تداخل هاي ( شرکت هاي مربوطه

 )حرکتی

  دسترسی به محدوده به دلیل قرارگیري در مجاورت سه سهولت

و نیز امکانات حمل و نقل  ) خیام و پانزده خرداد- مولوي(ایستگاه مترو

 )اتوبوس و تاکسی(عمومی در سطح تراز زمین 

 حجم باالي تردد عابرین پیاده در راسته هاي اصلی بازار 

 زارظرفیت ناکافی ناوگان مترو در ایستگاههاي فعال مجاور با 

  وجود گروه هاي ذینفع و ذینفوذ متعدد و عدم تطابق منافع آنها با

 یکدیگر

 کالبد خاص مجموعه بازار در ممانعت از تحقق پذیري طرح هاي نو 

 فقدان سیستم حمل و نقل عمومی موثر و کارامد 

 محدودیت ساعات کار مجموعه بازار و فقدان فعالیت در ساعات شب 

 
  

 ها ارتباط بین معابر و راسته 

 شیب زیاد برخی از ورودي ها 

  تراکم زیاد پیاده در ناحیه شمالی بازار و لبه خیابان

 پانزده خرداد نسبت به سایر قسمت هاي بازار

  تراکم زیاد وسایل حمل کاال در ناحیه جنوبی و شرقی

بازار، لبه خیابان مولوي و لبه خیابان مصطفی خمینی نسبت 

 به سایر قسمت هاي بازار

 تردد چهارچرخ جهت حمل بار در سطح  غالب بودن

از کل تردد % 41و در سطح بازار % 48از ورودي ها( بازار

 )وسایل حمل بار

 14تا10(وجود دو زمان اوج ترافیک در طول فعالیت بازار 

 )18تا14و 

  کاالهاي جابجا شده توسط % 60اختصاص بیش از

عامالن حمل بار به واحدهاي فعالیتی و در مقابل اختصاص 

 آن به خریداران%  20تر از کم

 وجود ایستگاههاي مترو در معابر پیرامونی 

 پیاده راه سازي معابر پیرامونی بازار 

 بهره مندي از سیستم حمل و نقل عمومی  

ی
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ت
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  محیط داخلی

  قوت ها  ضعف ها

  پایین بودن تاثیر نوع بسته بندي و پوشش کاالها در جابجایی بار از

 حمل بارنظر عامالن 

  نبود بسته بندي مشخص براي کاالهایی که مورد جابجایی قرار می

 گیرند به ویژه کاالهاي خطرناك

 نبود وسایل حمل ویژه کاالهاي خطرناك 

  کاالها به صورت دفتري% 81عدم فروش  

 پایین بودن میزان ضایعات و زباله ناشی از جابجایی بار 

  مکانیزه بارگیري از نحوه دستی و غیر % 65استفاده زیاد

 و تخلیه بار

  غالب بودن وسایل غیر موتوري حمل بار از قبیل

 چرخ دستی، کوله اي و دستی چهارچرخ،

  مراجعان از روش حمل دستی جهت % 92استفاده

 جابجایی بار

  مراجعان از سیستم حمل و نقل عمومی % 57استفاده

 جهت انتقال بار از خروجی هاي بازار تا مقصد

 نسبت به % 17یزان کاالهاي خطرناك پایین بودن م



 

  سایر کاالها

  محیط خارجی

  فرصت ها  تهدید ها

  پایین بودن تاثیر نوع بسته بندي و پوشش کاالها در جابجایی بار از

 نظر عامالن حمل بار

  حمل بار وسایل موتوري از ممانعت % 96نارضایتی زیاد عامالن

 بازار هورودشان ب

  براي کاالهایی که مورد جابجایی قرار می نبود بسته بندي مشخص

 گیرند به ویژه کاالهاي خطرناك

 نبود وسایل حمل ویژه کاالهاي خطرناك 

  مراجعان به حمل کاال توسط موسسات و شرکت % 95عدم تمایل

 هاي مربوطه

  کاالها% 95عدم قابلیت فروش دفتري  

 ممانعت از ورود موتور سیکلت ها به محدوده بازار 

  میزان کاالهاي خطرناك نسبت به سایر پایین بودن

 کاالها

  استفاده از وسایل غیر موتوري و پاك حمل کاال در

  سطح بازار

 

  ارائه پیشنهادات - 5

 دوجو شهرى مسافر نقل و حمل و شهرى روند بار نقل و حمل دعملکر بین گاتنگتن ارتباط بر ىدزیا تأکید امروزه

 عامل ،دخو ىدخو به شهر، رد کاال جریان واقع رد. اند هدکر دایجا شهرى نواحى رد را فراوانى مشکالت که دارد

 مطلوب کاالى تهیه براى که انىگکنند مصرف تا رفتهگ بار حمل هاى کامیون از سفرهاست، انواع از بسیارى دایجا

  . هندد مى انجام شهر رد طوالنى رهاىفس ،دخو

 را شهر  یک از فراتر اى  هسترگ معموآل که است شهرى بار نقل و حمل از بخشى نیز "بازار رد بار نقل و حمل" مقوله 

 آن تأثیرات رفتنگ نظر رد بدون بازار، رد بار توزیع روى ذارىگاثر هدف با ذارىگ سیاست بنابراین. یرندگ مى بر رد

 را ها زیان و دسو و هاحل راه اهداف، مشکالت، باید لذا. رسدنمى نظر به منطقى شهرى، منطقه رد کاال جریان بر

  . یریمگب نظر رد بازار محدوده مرزهاى از فراتر

- وحمل از ناشى مشکالت رفع براى راهکار، هارائ رد توانندمى ىگهم بلندمدت، و مدت میان مدت،  هکوتا هاىرویکرد 

 رد ؛باشند هزینه کم نسبتآ و اشتهد ترسریع دنمو باید مدت کوتاه راهکارهاى. شوند اتخاذ بازار، و شهر رد کاال نقل

 بلندمدت و مدت میان راهکارهاى. باشند اشتهد نیز را آینده شرایط با انطباق قابلیت و هدبو تصحیح قابل واقع

 احتمال و اشتهد) باشند عمومى ذارىگ سرمایه است ممکن که( ذارىگ سرمایه از باالیى سطح به نیاز معموآل

 بنابراین. ارندد نیاز هىدباز و اجرا براى را بیشترى  زمان مدت نیز زمانى نظر از و است، کم ها آن ذیرىپ شتگبر

  . هستند اساسى هاى تحلیل نیازمند

 اشتد نظر در باید. است بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه راهکارهاى بین توازن برقرارى اردد اهمیت هآنچ واقع در 

 که هایىسیاست  و ابزار نمودن فراهم نینچهم و هاآن به نیل منظور به راهکارها هئارا و هادراهبر تعیین در که



 

 از سپ لذا. دارد اهمیت هدالعافوق ،دموجو هاىواقعیت با شدن مواجه ،دسازمى روبرو موفقیت با را ریزىبرنامه

 راهبردها وهش،پژ اصلى اهداف به توجه با و بار جابجایى با رابطه رد بازار هدمحدو شناخت از حاصل اطالعات تحلیل

  .رددگمى هئارا ذیل شرح به محیطینقل و زیستودر دوحوزه حمل الزم راهکارهاى و

  

  جدول ارائه پیشنهادات در سه سطح راهبردي، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت: 3جدول 
  حوزه زیست محیطی  حوزه حمل و نقلی  

راهبردها
  

 کاهش زمان حمل بار و کاال در بازار 

  کمیت حمل کاال و ایجاد نظم در امر جابجایی ارتقا کیفیت و

 بار و کاال در بازار

 کارایی وسایل نقلیه حمل کاال و ءتجهیز امکانات باربري و ارتقا

 خدمات مربوط به آن

  بهینه سازي تردد باربران از طریق تدوین نظام هاي زمانی و

  مکانی تعریف شده

  کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از تردد

 حمل کاال و خدمات مربوط به آنهاوسایل نقلیه 

 كساماندهی حمل و نقل کاالهاي خطرنا 

 کاهش حجم ضایعات بار و کاال  

د 
ي بلن

کارها
راه

ت
د

م
  

  ایمنی جابجایی کاال و بار در بازار

 ایمنی راسته ها ومعابر 

 چگونگی حمل کاال و بار 

  سیاست گذاري در بخش حمل و نقل

استانداردسازي در زمینه کاهش انتشار 

  آالینده ها

ت
د

ت و کوتاه م
د

ن م
ي میا

کارها
راه

 کاهش زمان حمل بار و کاال در بازار  

 کنترل و اعمال محدودیت در استفاده از مسیر 

 تهیه راهنماي مسیرهاي حرکت بار 

 مشخص نمودن مسیرهاي حمل بار بوسیله عالمت گذاري 

ارتقا کیفیت و کمیت حمل کاال و ایجاد نظم در امر جابجایی 

 کاالبار و 

  ایجاد مسیرهاي ویژه حمل بار به طوري که راسته هاي

 مختلف بازار را به هم مرتبط سازد

 تفکیک مسیر حرکت باربران  

کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از تردد 

  وسایل نقلیه حمل کاال و خدمات آنها

  اعمال محدودیت در استفاده از وسایل

 نقلیه براي حمل بار

  متناسب با نوع طراحی وسایل حمل بار

 کاال به ویژه کاالهاي خطرناك

  ممانعت جدي از ورود وسایل نقلیه

موتوري حمل بار به داخل بازار به ویژه 

 مسیرهاي مسقف

  

ن 
ي میا

کارها
راه

ت
د

ت و کوتاه م
د

م
کارایی وسایل نقلیه حمل  ءتجهیز امکانات باربري و ارتقا  

  کاال و خدمات مربوط به آن

  متناسب با عرض معابرطراحی چهارچرخ هاي 

  مکان یابی مناسب مراکز یکپارچه باربري در فاصله مناسب

 از بازار و مناطق نحویل کاال

  ساماندهی حمل و نقل کاالهاي خطرناك

  طراحی وسایل مناسب حمل بار براي این

 دسته از کاالها

  تعیین مسیر مجزا براي حمل این دسته

 از کاالها



 

بهینه سازي تردد باربران از طریق تدوین نظام زمانی و 

  :مکانی تعریف شده

  زمانبندي جابجایی، توزیع و تحویل کاال منطبق با شرایط

 مختلف از نظر حجم تردد

 اي تحویل کاال و ارائه خدمات باربري در اجراي برنامه ه

  زمان غیر اوج ترافیک و ازدحام یا در طول شب

  م ضایعات بار و کاالحجکاهش 

  هاي نوین بسته تدوین و بکارگیري روش

  بندي کاال به جاي روش هاي سنتی
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Abstract 

Freight transport in urban areas is of increasing consideration and concern .significant 
changes in patterns and intensity of good movements and freight transport are occurring as a 
result of technological and societal change and the growth in business and urban land use 
and transport systems management policies. 
The economic development of urban agglomeration depends heavily on a reliable and 
friction-free supply of goods and materials .at the same time, freight transportation in urban 
centers and commercial areas contributes considerably to air pollution. Noise emission and 
traffic congestion .decisive action is necessary in order to optimize urban freight delivery ,
and thus to alleviate the negative effects. 
Situated in center of Tehran as a prime shopping and tourist destination and occupied by a 
range of premier retailer outlets, commercial and other non-retail tenants, Tehran`s Grand 
Bazaar are traditional and very old and are therefore inefficient. In these methods and 
techniques, the uptake and distribution patterns, consumption volume and huge movements 
of capital (that the citizens are paying for these services) have adverse effects on the 
economic research is structured in 4 main parts as follows: 
Part 1 describes the importance of freight transport in urban areas and discusses the various 
problems caused by urban freight transport operation. 
This part also performed a literature review, looking through research in urban freight 
transport .the review presents a large amount of references and it is clear that the area of 
urban freight transport has gained a larger interest during the latter part of the time period 
studied. In addition various experiences in some countries, such a Japan, USA, Italy, 
England and France are studied in literature review. 
Part 2 provides an review of various aspects of Tehran`s Grand Bazaar and its freight 
transport and good movement. 
Part 3 contains the analysis of the studies that are assessed in part 2. and final part provides 
the suggestion and strategies that are outlined in this project to develop the Tehran`s Grand 
Bazaar freight transport system. 
These strategies range from actions that may easily be implemented in the short time to 
advance and innovative long time concepts and plans. 
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