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   چكيده

 از نظرسـنجي . اسـت  شـده  تبـديل  شـهري  مـديريت  در مهـم  مسـئله  يك به اخير سال چند در شهري بار حمل مشكالت بررسي

 يـافتن  ، موجـب هـا  آن هاي نگراني و مشكالت درك و متنوع نظرات دريافت بر عالوه شهري بار حمل در درگير مختلف هاي گروه

ـ مطالعـه گـردآوري و تحل   نيا يهدف اصل خواهد شد. سيستم مديريت جهت   مناسب اجرايي هاي روش مشـكالت موجـود در    لي

 از اينترنتـي  و حضـوري  مصـاحبه  بـه صـورت   نامـه  پرسـش  478 بدين منظـور،  .است مختلف هاي	گروه دگاهيحمل بار شهري از د

 باري خودروهاي بودن ساز حادثه و هوا آلودگي ايجاد شهروندان درصد 90 از بيش. شد گردآوري در تهران  مختلف هاي گروه

 و حمـل  هـاي  كرايـه  بـودن  كـم  بـار،  حمـل  عامالن از درصد 40 از بيش همچنين،. دانند مي شهري بار حمل مشكالت ترين مهم را

 و تعميـر  هـاي  هزينـه  بـودن  بـاال  رانندگان عمده مشكالت .دانستند شهري بار حمل مشكالت ترين مهم را بار شدن مهار نامناسب

 و كارشناسان مديران، نظر نقطه از مسائل بندي اولويت براي. شد عنوان آنان حقوق از دفاع براي اتحاديه وجود عدم و نگهداري

 مشـابه  طـور  بـه  روش دو هـر  نتـايج . گرديد استفاده همايي تحليل و ها پاسخ وزني گيري متوسط آماري روش دو از شهروندان

 و مـديران  هـاي اولويـت  تـرين  مهـم  پايـدار  منـابع  از شـهرداري  درآمـد  تـامين  و ايمني افزايش زيست، محيط حفظ كه داد نشان

 منابع از شهرداري درآمد تامين جايگزين ،بار كيفيت حفظ شهروندان ديدگاه از حاليكه در. است بار حمل مديريت در كارشناسان

 هـدف  نمونـه،  بـراي . اسـت  بـار  حمل زمينه دري مختلفها گروه اصلي هاي دغدغهنتايج نشانگر وجود اختالف در . است شده پايدار

 درآمـد  وجـود  عـدم  كـه  است حالي در اين است اهميت كمترين داراي شهروندان ديد از پايدار منابع از شهرداري درآمد تأمين

 شـهر  جـاري  هـاي  هزينـه  تـامين  جهـت  عـوارض  دريافت درصدد شهر ناموزون گسترش با تهران شهرداري تا شده سبب پايدار

بسـيار مهـم تلقـي     به دليل آگاهي از عواقب توسعه ناپايدار شهري در مقايسه بـا شـهروندان   كارشناسان ديد از مسأله اين. برآيد

    است. شده

  

 گيري وزني متوسط شهري، لجستيك دورن گيري چندويژگي،تصميم بندي،اولويتكليدي: هاي واژه

  

  مقدمه-1
 هـر  اقتصـاد  بـر  اثرگـذار  و حياتي اجزاي از بار حمل شبكه

 و كارا ونقل حملنيازمند  بارها از وسيعي است. طيف كشور

 تجاري هاي شبكه و صنعتي مراكز ،يمصرف بازارهاي بين مؤثر

 سوئي آثار داراي بار حمل شبكة است كه حالي در است. اين

 و زيسـت  محـيط  تخريـب  معابر، شبكة در ازدحام جمله از

 بايــد بــا كــه اســت شــبكه در ســطح ايمنــي كــاهش
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يابـد.   تقليـل  امكـان  حـد  تـا  آگاهانـه  هـاي  گـذاري  سياسـت 

 ونقـل  حمـل  سيسـتم  يـك  براي جامع و ريزي مناسب برنامه

توجــه  و يافتــه جهــان در روزافزونــي اهميــت شــهري

 خـود  بـه  كشـورها  از بسـياري  در را شهري گذاران سياست

 افـزايش چشـمگير   آن، داليـل  از است. يكـي  كرده معطوف

 و جمعيـت  رشد علت به بخشي كه است بار حمل تقاضاي

 آمـده  پديد اقتصادي هاي رفتار بنگاه در تغيير دليل به بخشي

 مجموعـة  بـه  ابتداي پيـدايش  در لجستيكي است. تصميمات

 اطالق ارتش نيروهاي استقرار و تجهيز جايي، به جا تصميمات

 شـامل  شـهري  لجستيك هم اكنون تصميمات ولي گرديد مي

 بـراي  اقتصـادي  بنگـاه  يـك  كـه  اسـت  تصميماتي مجموعة

    .كند مي اتخاذ خدمات و توزيع كاال دريافت و

 نظرگيـري  در مستلزم شهري بار حمل سيستم مديريت 

 و ذينفـع  هـاي  بـراي گـروه   مختلف هايطرح  هزينه و منافع

 و فرستنده شامل فرآيند اين در اصلي هاي است. گروه دخيل

 شـهري  گذاران سياست و شهروندان بار، بار، حامالن هگيرند

 متفـاوتي  مسـائل و اهـداف   نقـش،  داراي گروه هر است كه

 فرآينـد  تصـميمات  نـوع  ايـن  پيچيـدة  . ماهيـت هسـتند 

چرا كـه   كند مي دشوار بار حمل سيستم در را گذاري سياست

 از نسبي آگاهي مستلزم شهري مديريت هاي سياست ارزيابي

اسـت.  تصـميمات   نسبت بـه  اقتصادي هاي بنگاه العمل عكس

 شهري نامناسب توسعه و جمعيت باالي تمركز با تهران شهر

 اخيـر  هـاي  در سـال  ويـژه  به ونقلي حمل عديدة مشكالت با

 مسافر حوزة دو در ونقل حمل است. مسائل گريبان به دست

 سيسـتم  در ريـزي  برنامـه  اهميـت  .شوند مي بندي دسته بار و

 و مـردم  مسـتقيم  بـودن  درگيـر  دليـل  بـه  مسـافر  ونقل حمل

 در ايـن  اسـت  آشـكار  گـذاران  بـر سياسـت   آن، بـا  مسئوالن

بـه دليـل    بـار  حمـل  سيسـتم  مطالعـة  اهميـت  كـه  حاليسـت 

هـاي خـاص    داراي پيچيـدگي  هاي مختلـف  درگيربودن گروه

 حمل مشكالت با توجه به مطالبي كه بيان شد بررسي .است

 مـديريت  در مهم مسئله يك به اخير سال چند در شهري بار

 و گردآوري مطالعه اين اصلي شده است. هدف تبديل شهري

   ديـدگاه  از بـار شـهري   حمـل  در موجـود  مشـكالت  تحليل

 گـردآوري  اسـت. فرآينـد   دخيـل  و ذينفع مختلف هايگروه

 اوليـه،  ريـزي برنامـه  گـام  شـش  در ذينفـع  هايگروه ديدگاه

 ابزار طراحي نمونه، انتخاب ها،آوري دادهجمع روش انتخاب

 هـاي داده آوريجمـع  و آزمايشـي  مطالعه ها،داده آوريجمع

ـ   نهايي    متعـارف  هـاي روش ميـان  . ازه اسـت صـورت گرفت

 بـه  توجـه  بـا  اينترنتـي  و حضوري مصاحبه داده، آوريجمع

 گام در .در نظر گرفته شده است شوندگانهاي پرسشويژگي

 شناسايي تهران بار در حمل دخيل و ذينفع هايگروهنخست 

 گـروه  هـر  بـراي  اينامـه  پرسـش  بندي گرديد سپسدسته و

 و آمار فرآيند، اين برداشت گرديد. در ها آن نظرات و طراحي

 نيز هاگروه از هريك در موجود بار حمل به مربوط اطالعات

 بـه  مبسـوط  طـور بـه  نهايـت  گرفـت و در  سؤال قـرار  مورد

   ديـدگاه  از تهـران  بـار  حمـل  مشـكالت  تحليـل  و شناسـايي 

  .شد پرداخته ذينفع هاي مختلفگروه

  

  پيشينه تحقيق-2
بـا   كـه  يانيبراساس مطالعه صورت گرفته توسط منفرد و ك  

 ييدر ارائـه راهكارهـا   يعوامـل مـوثر، سـع    ييهدف شناسـا 

ــ ــزا يمناســب و عمل  يهــا شــركت يور بهــره شيجهــت اف

(اسـتان تهـران) داشـتند. در     يداخل يكاال يا ونقل جاده حمل

و اجماع خبرگـان   يدلف كيمطالعه موردنظر با استفاده از تكن

ـ ا يور كاال، عوامل موثر بر بهره يا جاده نقلو صنعت حمل  ني

و  قيـ تحق اتيفرضـ  فيـ شده و پس از تعر يصنعت شناسائ

 يهـا  افتـه ي ازيـ موردن يهـا  و انجـام آزمـون   ياسـتنباط  ليتحل

 يور كــه عوامــل مــوثر بــر بهــره بــوداز آن  يحاصــله حــاك

در قالب سه دسته عامل  يداخل يونقل كاال حمل يها شركت

و  ياتيـ عمل طيمحـ  ،يعموم طيعوامل مرتبط با مح رمشتمل ب

ـ  نيـ كـه از ا  اسـت  يها قابل بررس شركت يداخل طيمح  ن،يب

تر و عوامل  مهم هيشركت از بق يداخل طيعوامل مربوط به مح

ـ به ترت يعموم طيو مح ياتيعمل طيمح دوم و  گـاه يدر جا بي

 هسـ  نيدر ا يمورد بررس يها مولفه انيسوم قرار دارند و از م

 تيجلب رضـا  بي)، به ترتيو داخل ياتيعمل ،ي(عموم طيمح

ـ بـه موقـع بـار، حما    ليو تحو يريبارگ قياز طر انيمشتر  تي

ونقـل در زمـان    حمل يها و انجمن از شركت هياتحاد يقانون

از  يبـ يو انجمن به صورت ترك هيافراد در اتحاد دماني، چازين

 گرينسبت به د يباالتر تياولو يدارا ر،ياثرپذ افراد اثرگذار و

 Monfared)هسـتند   يور بر بهـره  ياثرگذار يها برا مولفه

and Kiani, 2011). و همكاران بـا   يبديم يامام نيهمچن

ونقـل بـار و كـاال در     حمل تيوضع ليتحل يبرا يروش هيارا

 ييراهكارهـا  ستم،يمشكالت عمده س ييشهرها، ضمن شناسا

ها اقدام به  . آنكردند يبند تيو اولو هئحل مشكالت ارا يبرا
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مرتبط با حمل بـار   يگروه اصل 5 يبرا ييها نامه پرسش ميتنظ

 ،والنئمســراننــدگان، كارشناســان و  روندان،در شــهرها (شــه

) يخدمات باربر يها مراكز عمده جذب و پخش بار، شركت

ـ ا جياز آنان صـورت گرفـت. نتـا    يو نظرسنج مطالعـه در   ني

 و هيـ تخل ياز آن بود كه كمبـود فضـا   يشهر مشهد حاك كالن

در  يبــار يخودروهــا نــگيكمبــود پارك ،يا كنــاره يريبــارگ

نامناسب  يكيزيف تيشهر و وضع يصلو ا يمركز يها ابانيخ

مشكالت بار به خود اختصاص  نيسهم را در ب نيشتريمعابر ب

 نيـ حـل مشـكالت در ا   ياصل يراهكارها ني. همچندهند يم

مناسب و  يهارساختيز جاديشامل؛ ا تياولو بيشهر به ترت

 ييجـا  جابه ،يبار يخودروها ترددزمان مجاز  يالزم، برقرار

ـ و تجه سـات يتاس يبـرا  بمناس يابيو مكان مربـوط بـه    زاتي

نامـه و تعرفـه حمـل بـار      نرخ يحمل بار در شهر و سامانده

 Emami meibodi, Jamour, Ziaei and) شناخته شد

Hasanzadeh., 2016). تيــبــا توجــه بــه اهم نيهمچنــ 

مركـز   كيـ در موضوع بار و عملكرد آن بـه عنـوان    كاگويش

در سـال   كـا، يونقل بـار در آمر  حمل يبرا يا منطقه ييجابجا

شـهر   نيـ ونقـل بـار در ا   در خصوص حمـل  يا مطالعه 2004

ونقل بـار   صورت گرفت و مشخص شد مشكالت مهم حمل

تراكم  برخورد،چون تداخل و  ياز عوامل متعدد يدر آن ناش

ــارســاختيو ز يكــيتراف ــد  يه ــرات ااســتناكارآم ــ. اث  ني

مـورد   كاگويشهر شـ  ياقتصاد يها مشكالت به عنوان چالش

و امكانـات   هـا  رساختيز يمطالعه قرار گرفته و ضمن بررس

ـ ن يبه لحاظ آمار كاگو،يش شبكه بار و  يكلـ  يهـا  يبررسـ  زي

ــ ــيب شيپ ــا ين ــدهيآ يه ــدلحــاظ  ن  Northwestern)گردي

University, 2004).  توسـط   صـورت گرفتـه   مطالعهطي

كه  نيويورك شهر در 1998هاسر و كي در سال  موريس،كورن

 زمـان  جملـه  از شـهري درون بـار  حمل بررسي مشكالت به

 مطالعه .پرداختند شهر در بار حمل موانع و هزينه جايي،جابه

 كـه  بـود  بار حمل مورد در نظرسنجي يك شامل شده انجام

  نيـز  بـار  جـايي مشـكالت جابـه   مـورد  در هـايي سؤال حاوي

   در نظـر  صـاحب  افـراد  شـامل  شـده  گرفتـه  شد. نمونـه مي 

 كـه  بـود  بخـش  اين و مديران عامالن بار، حمل هايشركت

 ونقلحمل صنعت هايداده بانك از ها آن به مربوط اطالعات

 Moris, Kornhauser)گرديـد  نيويـورك اسـتخراج   شهر

and Kay, 1998)..  

اروايـن   در كاليفرنيـا  دانشگاه پژوهشگران 2011 سال در

 بر ترافيك ازدحام مورد تأثير در تلفني صورت به نظرسنجي

 بار حمل شركت 5258 آماري جامعه با شهريدرون بار حمل

 4/22 دهيپاسخ نرخ با شركت 1200 مجموعدادند. در  انجام

 بر مؤثر ترافيكي تراكم مشكالت به مربوط سؤاالت بهدرصد 

 ايچندگزينـه  صورت به هاپاسخ .دادند پاسخ بار جاييجابه

 قابـل  اسـت، مشـكالت   كم مشكالت نيست، شامل: مشكلي

 مختلـف  شـرايط  بـراي  است بسيار مشكالت و است توجه

 هـاي سياسـت  بـر بهبـود   بيشتر مطالعه شده بود. اين طراحي

 كمتر و داشت تأكيد ترافيك سازيآرام براي الكترونيك خريد

 .(Jian et al., 2011)بود  مشكالت پرداخته دقيق تعيين به

 دانشـگاه  توسـط  نظرسـنجي  يـك  استراليا، ولز نيوساوث در

 در ذينفعان آوري ديدگاهجمع براي تلفني صورت به سيدني

 ايـن كـه  گرفت  صورت بار حمل سيستم نيازهاي خصوص

 و يـابي  مكـان  زمينه در اصلي دو مشكل اساس بر نظرسنجي

 كـرده  پيـدا  گسـترش  تـر جزيي سؤاالت به كه بود بار تخليه

 نظـرات  تعيين براي ايچندگزينه صورت به هاجواب .بودند

 هاگذاري و سياست هازيرساخت خصوصدر شوندگان پرسش

 تا شد خواسته شوندگان پرسش از بود. همچنين شده طراحي

است.  آن بهبود به تمايل آينده در كنند كه تعيين را مسيرهايي

 بـه  كـه  بـود  بـار  حمل شركت 150 شامل شده گرفته نمونه

 بـار  حمل هايداده بانك ميان از تصادفي بندي صورت طبقه

 248اصـلي،   هـاي داده پايگـاه  ميان از شد. همچنين استخراج

 نظرسـنجي  در مشـاركت  از شـركت  112 و پاسخ بي تماس

 43 مطالعه دهي اين پاسخ نرخ نهايت در و كردند؛ خودداري

 ,Aultman-Hall, Hill and Agent) شـد  درصد اعالم

 روش بـه  نظرسـنجي  جنوبي پنسيلوانياي منطقه در .(1999

 كنندهتوزيع 700 شامل كه شركت 1500 از الكترونيك پست

 .گرفـت  صورت 1995 سال دركه  بود كاال توليدكننده 800 و

 هـاي گلوگـاه  شامل خصوص مشكالتي در شوندگان پرسش

 در تأخير شامل كه مشكالت ديگر و ترافيكي ازدحام اصلي،

 سـؤال  مـورد  است ارتباط قطع يا بار، تصادفات حمل شبكه

 مشـكالت  خصـوص  در سـؤاالتي  گرفتنـد. همچنـين   قـرار 

 نامـه  پرسـش  در بـار  توليد و توزيع اصلي مراكز دسترسي به

تـا   شـد  خواسـته  كنندگانشركت از نيز انتها شد. در گنجانده

 . درصـد نماينـد  بيـان  بـار  حمـل  زمينه در را خود مشكالت

 بـا پيگيـري   كه شد درصد محاسبه 4برابر با  اوليه دهي پاسخ
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 پاسـخ  نامـه  پرسـش  بـه  كه كساني از نيمي تقريباً براي تلفني

 درصـد افـزايش يافـت    9بـه   دهـي  پاسـخ  درصد نداده بودند

(Regan and Golob, 1999) .ساند  پيوجت ملي شوراي

 سـال  در بـار  حامالن ميان در تلفني صورت به را نظرسنجي

 خصوص در سؤال 21 شامل نظرسنجي انجام داد. اين 1994

 از بسـيار  ايچندگزينه صورت به كه بود بار حمل مشكالت

 دهندگان پاسخ از شد. همچنين طراحي مخالف بسيار تا موافق

 حمل آتي مشكالت بندي مهمترين اولويت به كه شد خواسته

 يـك  .(Hensher and Golob, 1999)بپردازنـد   بـار 

 خصـوص  در كاليفرنيـا  اوكلنـد  در 2000 سال در نظرسنجي

 گرفت، بخش مجزا صورت بخش دو در بار حمل مشكالت

 حـالي  بود در بار حمل خصوص در آگاهي ايجاد شامل اول

 داده قـرار  هدف مورد را بار حمل هايدوم شركت بخش كه

را  راننـدگان  مشـكالت  كه بود سؤاالتي شامل نظرسنجيبود. 

 طـرح  و پاركينـگ  مشـكالت  مسـير،  انتخـاب  خصـوص  در

 آنـان خواسـته   از داد. همچنين قرار بررسي مورد راه هندسي

 363 ميـان  ببرند. از نام را شرايط بدترين با مسير پنج تا شد

 29 كـه  شد نامه برگردانده پرسش 31شده،  پست نامه پرسش

 نـرخ  دهـي،  پاسـخ  ميـزان  بـود. ايـن   استفاده قابل آن از عدد

 ,Kalpage)داشـت   بـه همـراه   درصد را 8مؤثر  دهي پاسخ

هـاي   اي در ارزيابي خسـارت  طالعهم 2005در سال  .(2000

ناشي از تأخيرات وارده بر شبكه توزيع كاال بـه عنـوان يـك    

در حيات اقتصـادي مراكـز جمعيتـي و اقتصـادي     فاكتور مهم 

هـا در   بندي انواع گلوگـاه  جام گرفت. در اين مطالعه با دستهان

شـهري توضـيحات    ع كاال در كريدورهاي شهري و برونتوزي

كاملي در مورد هر يك مطرح و پيشنهادات و نتايج به تفكيك 

اي كـه در   در مطالعـه . (FHWA, 2005) ارائه شـده اسـت  

در شهر پرتلند به عنوان يكي از بزرگترين مراكـز   2006سال 

تجـاري در شـمال غربـي اقيـانوس آرام در خصـوص نقـش       

هر انجام شد، سهم هر جابجايي كاال در رشد و توسعه اين ش

هاي جابجايي كاال و سهم انواع بار جابجا شده  يك از سيستم

هـا   مشخص و رشد هر يك از قسـمت  ونقل حملدر سيستم 

. اهـداف اصـلي ايـن مطالعـه     گرديـد بيني  يشپ 2050تا سال 

اني تشخيص و تعيين نقـش موضـوع تحويـل كـاال در پشـتيب     

هايي براي كاهش اثرات ناشـي   اقتصادي شهر، ارائه استراتژي

 ونقـل  حمـل سيسـتم   نمـودن اعتماد قابل از جابجائي بارها و 

ــت  ,Portland Office of Transportation) اس

 راه وزارت توسط 1386 سال در اي طالعهم همچنين. (2006

محورهاي  در بار حمل مشكالت شناسايي منظور به ترابري و

 مطالعـه  ابتـداي  گرفـت. در  صورت كشور خارجي و داخلي

 در صـنعت  مشـكالت موجـود   راسـتاي  در كوتـاه  گزارشـي 

 كـه  داردمي بيان گزارش اين بيان گرديد. اي جاده ونقل حمل

 ريشه ايران در اي جاده ونقل حملصنعت  معضالت ترين مهم

 و صـنعت  ايـن  بـر  غيرضـروري  هـاي  محـدوديت  اعمال در

 سـاختار  ضـعف  نقاط عالوه، دارد. به آن وابسته به بازارهاي

صحيح  اعمال بر مناسب نظارت راستاي در سازماني و اداري

 موجـود  مشكالت تشديد باعث نقل و حمل مقررات و قوانين

 اين مشكالت رفع براي هاييراهكار ارائه بهادامه  شود. در مي

 هـاي  گـذاري  سرمايه و است شده اشاره توصيه سه قالب در

 را خدمات دهنده جديد ارائه هاي زيرساخت ايجاد براي كالن

 اشـاره  مطالعـه  ايـن  نهايت . دردرنظر گرفتند حل راه آخرين

 بهبود رسد، مي نظر به مدت ضروري كوتاه در چه آن كه دارد

 زمينه آوردن فراهم براي سازماني ساختار و قانوني چارچوب

 همـه  از و بـازار  نيازهـاي  بـا  ونقـل  حمل هاي انطباق فعاليت

 .اسـت  نظـارتي  سـاختار  كـردن  كارآمـدتر  و بازنگري تر مهم

 شـهري  بـين  بـار  حمل بر مطالعه اين كه است ذكر به شايان

 شـهري لزومـاً   محـدوده  در آن هـاي  توصـيه  و است متمركز

 Ministry of Roads and Urban( نـدارد  كـاربرد 

Development, 2005)(بـار  ونقل حمل جامع . مطالعات 

 نظـر  از مطالعـه  شـد. ايـن   آغـاز  1386 سـال  مشهد در شهر

 مسـائل  تبيـين  بـه  كـه  است ايران در مطالعه آن تنها مجريان

 به منظور مطالعه اين است. در پرداخته شهري درون بار حمل

 مشـهد،  شـهر  در بـار  حمـل  مشـكالت  اوليـه  شناسـايي 

 بـار  با حمـل  مرتبط مختلف هاي گروه براي هايي نامه پرسش

 شـامل  پـژوهش  ايـن  در ذينفـع  گـروه  شـد. شـش   طراحـي 

 پخش و جذب هاي كارشناسان، شركت و مسؤالن شهروندان،

 راننـدگان  و بـار  وانـت  راننـدگان  بـاربري،  هاي شركت كاال،

 پرسـش  65 حدود در شد. گرفته در نظر سنگين خودروهاي

 هـا،  گـروه  از هريك به توجه با كه شد تهيه ها گروه كل براي

 انتخـاب  كلـي  سـؤاالت  ميـان  از ها آن به نامه مربوط پرسش

  و  عملكـرد  شـهري،  طراحـي  ترافيكـي،  گرديـد. مشـكالت  

 ايـن  در شـده  يافت مشكالت مهمترين جمله از ريزيبرنامه

 Mashad Traffic and Transportation) است مطالعه

Organization, 2011). اي در مطالعـه  جمور و همكاران 
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بار در شهرها،  ونقل حملروشي براي تحليل وضعيت  ئهارا هب

ــتم    ــده سيس ــكالت عم ــايي مش ــمن شناس ــد و ض  پرداختن

. نمودندبندي  ه و اولويتئراهكارهايي براي حل مشكالت ارا

گـروه   5هايي بـراي   نامه اقدام به تنظيم پرسش مطالعهدر اين 

وندان، راننـدگان،  اصلي مرتبط با حمل بار در شـهرها (شـهر  

 و والن، مراكز عمـده جـذب و پخـش بـار    ئكارشناسان و مس

و نظرسـنجي از آنـان    نمـوده  هاي خـدمات بـاربري)   شركت

. نتايج اين مطالعه در كالنشهر مشهد حاكي از صورت گرفت

پاركينـگ  ، كمبـود  ود فضاي تخليه و بـارگيري كه كمب بودآن 

ي مركـزي و اصـلي شـهر و    هـا  ناهاي باري در خيابـ خودرو

وضعيت فيزيكي نامناسـب معـابر بيشـترين سـهم را در بـين      

كارهـاي  . همچنـين راه اختصـاص داد مشكالت بار به خـود  

بــه ترتيــب اولويــت شــامل؛ ايجــاد   اصــلي حــل مشــكالت

هاي مناسب و الزم، برقراري زمان مجاز آمد و شد  زيرساخت

يـابي مناسـب بـراي     يي و مكـان جـا  خودروهاي بـاري، جابـه  

تاسيسـات و تجهيــزات مربــوط بـه حمــل بــار و ســاماندهي   

 .(Jamour et al., 2016) استنامه و تعرفه حمل بار  نرخ

براي دستيابي به پيكربنـدي مناسـبي از فرمهـاي نظرسـنجي،     

و خارجي به عمل آمد كه  جستجوي وسيعي در منابع داخلي

هـاي انجـام شـده، تعـدادي از فرمهـا بـا موضـوع         در بررسي

تري بوده  و ترافيك بار در ارتباط نزديك ونقل حملمشكالت 

 :ندهاي بررسي شده به شرح زير بود اند. فرم

 رفتــار اجتمــاعي مــرتبط بــا خودروهــاي بــاريفــرم  •

(Collings, 2003) 

تهيـه شـده در ناحيـه     ونقـل  حمـل فرم تحليل راهبردي  •

توسط دانشگاه  پوكت سونده ايالت واشنگتن در آمريكا

 (Casavant, 2001) دولتي واشنگتن

 ،فرم مربوط به بهترين راهكارهاي مرتبط با بـار شـهري   •

قـل و تحويـل   ون حمـل  تهيه شده در مطالعات اروپـائي 

هــت بهبــود و همــاهنگي ج كاالهــا در نــواحي شــهري

 ,.J. Schoemaker et alونقـل بـار    وضعيت حمـل 

2006)(  
فرم ارزيابي رفتار رانندگان كاميون در سطح شهر تهران  •

سـنگين در   مطالعات تردد وسـايل نقليـه  «تهيه شده در 

ـ     سطح شهر تهران  اتوسط مهندسـين مشـاور ايمـن پاي

(Eimen Paya Consulting Engineers, 

2003)  

و ترافيـك   ونقـل  حمـل نامه مطالعات ساماندهي  پرسش •

 شهر قم تهيه شده توسـط مهندسـين مشـاور رهپويـان    

(Rahpooyan Consulting Engineers, 2011) 

 

 روش تحقيق-3

از مسائل مطرح تحقيق در عمليات  همعيارگيري چند تصميم  

گيرندگان به جاي استفاده از . در اين گونه مسائل تصميماست

سـنجش اسـتفاده   سازي از چندين معيار يك معيار براي بهينه

-تصميم هايگيري به دو دسته مدلهاي تصميمكنند. مدلمي

گيري چندويژگي تقسيم هاي تصميمگيري چند هدفي و مدل

نده با چندين گيرگيري چند هدفي، تصميمشود. در تصميممي

و مايل است كـه تـا حـد امكـان بـه       تابع هدف روبرو است

 كـه در در صـورتي  ر بهينه از هر تابع هدف دست يابـد مقادي

گيرنـده بـه دنبـال    گيري چند ويژگي تصميمهاي تصميممدل

هـاي  بندي يا در نهايت يافتن بهترين گزينه از بين گزينـه رتبه

  .استممكن براي انجام يك پروژه 

 

 ويژگيگيري چندهاي حل مسائل تصميمروش -3-1

. اسـت ها بندي گزينه اولويتمسأله مورد نظر در اين مطالعه   

گونه مسائل اطالعـات ورودي شـامل يـك مـاتريس      ايندر 

پيامـد  -. در ماتريس گزينهاستپيامد و يك بردار وزن -گزينه

ها به صورت كمي و يا كيفـي بيـان   هاي مختلف گزينهويژگي

ها يك از اين ويژگي شود. بردار وزن نيز ميزان اهميت هرمي

   ردازيم.پ در ادامه به تشريح موارد مذكور مي دهد.را نشان مي

  

  پيامد: - ماتريس گزينه

نشان داده شده و  DM (m*n) = [Zij]اين ماتريس با نماد   

  شود.) تعريف مي1طبق رابطه (

)1(  

  
  كه در آن:

    A= {A1,…., Am}       هاي موجود،مجموعه گزينه

   X= {X1… Xm}         ها،مجموعه اهداف يا ويژگي

  i                        Zijبراي گزينه  jمقدار تابع هدف 
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  گيري چندويژگي افراد متعددروش تصميم

گيري چندويژگي افـراد  اطالعات ورودي در روش تصميم   

پيامـد، اظهـار نظـر افـراد در     -متعدد عالوه بر ماتريس گزينـه 

  . در ايـن روش  اسـت هـا  هـاي مختلـف دربـاره گزينـه    قالب

مختلف اظهـار   هايمنظور دستيابي به گزينه برتر ابتدا قالببه

شود. سـپس نظـرات   مي نظر افراد به يك قالب مناسب تبديل

گيرندگان مختلف همفزون شده و در ادامه بـردار وزن  تصميم

آيـد. در نهايـت   دست ميسازي بهبا استفاده از يك مدل بهينه

شـده گزينـه برتـر     دادهبا استفاده از روش مجموع سـاده وزن  

  شود.تعيين مي

  

  هاي ذينفع و دخيل هشناسايي گرو

 هـايي  مجموعـه  بـه  سيسـتم  يـك  در دخيل و ذينفع هاي گروه

 يـا  بـر،  اثرگذاري كه توانايي شود مي اطالق حقوقي يا حقيقي

 ذينفـع  هاي دارند. گروه را سيستم آن هاي فعاليت از اثرپذيري

 هسـتند،  اثرگذار يا پذير اثر مستقيم طور شهري به بار حمل در

 عمومي يا منافع برخي حفظ براي دخيل هاي گروه كه حالي در

 دو هـر  كـه  آنجـا  كنند. از مي دخالت فرآيند اين در خصوصي

 فرآيند از يا غيرمستقيم مستقيم صورت به دخيل و ذينفع گروه

 عبـارت  از نويسـي  كوتاه براي شوند، مي متأثر شهري بار حمل

 با ذينفع مهم هايشود. گروه مي مورد استفاده دو هر در ذينفع

 نتهـرا  در را جـايي  جابـه  سهم كه بيشترين كاالهايي بر تكيه

 در كاالهـا  از يك هر سهم به 1شكل  در شد. شناسايي دارند،

 مشـكالت  شناسـايي  ديگر، طرفي از .است شده تهران اشاره

 چنـد  در مسـئوالن  تجربيات به توجه با كاالها، از برخي حمل

 داراي كاالهـاي است.  گرفته قرار توجه مورد بيشتر سال اخير

ساختماني، مواد غذايي، لـوازم   تهران شامل مواد شهر اولويت

  .استاداري و منزل، مواد خطرناك و زباله 

  

 
1388نمودار فراواني نسبي كاالها در شهر تهران براساس مطالعات سال  .1شكل    

(Transportation and Traffic Department of Tehran Municipality, 2009) 

  

عنفيذ يها گروه يبنددسته

مشـكالت   ليو تحل ييشناسا ييتوجه به آن كه هدف نها با   

جامعه است، ابتـدا   نفعانيذ دگاهيحمل بار در شهر تهران از د

 يافراد جامعه به سه گروه اصـل  ،يبندي كل طبقه كيبر اساس 

بنـدي   ميتقسـ  يو مراكز خصوص يهاي دولت شهروندان، بخش

هـاي خردتـر    به گروه شده در گام بعد اديشوند. سه دسته  مي

پوشـش   نفـع يهـاي ذ  مراكز و گروه يتا تمام شده بندي	ميتقس

هـاي   بر آن است تا گروه يسع بندي ميتقس ني. در اداده شوند

از  يعيكوچكتر به نحوي انتخاب گردند كه هـم گسـتره وسـ   

كاالهـاي   عيوس فيو هم با توجه به ط رديگها را در بر دگاهيد

 تيـ جا شـده، مـواردي در نظـر گرفتـه شـود كـه از اهم       هجاب

 گستره عامالن، كه است ذكربه  شايان .برخوردار است شترييب

تشـكيل   را اصـناف  و فروشـندگان  ها، شركت افراد، از وسيعي

 ذينفع هايگروه از دسته اين به مربوط كامل اطالعات دهند. مي

 اسـتخراج  شـهر تهـران   درتجـارت   و كـار  اطالعاتي بانك از

 مـديران،  شـهروندان،  شـامل  كلي دسته پنج نهايت . درگرديد

 انتخاب نظرسنجي انجام رانندگان براي و عامالن كارشناسان،

  شدند. 

  

  

  

48%
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10%
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توليدات صنعتي سبك

مصالح ساختماني

فرآورده هاي نفتي و شيميايي

محصوالت كشاورزي و دامي

ميوه و تره بار

مواد غذايي



  1399 سوم، پاييز، دوره 104، سال هجدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

 139

  هاآوري داده جمع

 گيـرد  انجـام  نظرسنجي هر براي بايد كه اساسي تصميم يك  

 است. اين آوري اطالعاتجمع براي زماني چارچوب انتخاب

 و مشخص زماني مقطع يك در هاداده آوريجمع براي امكان

انـواع   .دارد وجـود  زمـاني  هـاي سـري  داده آوريجمـع  يـا 

ــارف جمــع روش ــاي متع ــد از:  ه مصــاحبه آوري داده عبارتن

ــ ــيپســت الكترون ،يحضــوري، تلفن ــا ،يك ــيا تيس و  ينترنت

ــاي	روش ــتركي ه  ,Taniguchi and Tamagawa)يب

 قـوتي  و ضعف نقاط داراي ها	روش نياز ا كيهر.  (2005

آن پرداختـه   يبـه بررسـ   ديـ است كه قبل از انتخاب روش با

گردد.  ابموجود انتخ طيروش براي شرا نتري	مناسب تاشود 

هاي نمونـه، نـوع سـؤاالت، موضـوع مـورد       يژگيو ت،جمعي

است  يو زمان از جمله عوامل نهيهز ،دهي سؤال، درصد پاسخ

به آن توجـه   دباي داده آوري	جمع روشكه در هنگام انتخاب 

 نهيهز ،دهي پاسخ تيفيك ،دهي . شش شاخص نرخ پاسخشود

ـ    يدسترسـ  ،يزمان نظرسـنج  ،ينظرسنج  يبـه نمونـه و نگران

نقاط قـوت و ضـعف    يبراي بررس ييشونده از شناسا پرسش

ـ اديهاي  از روش كيهر بـه دنبـال    .شـده اسـت   يشده معرف

 وهيها از دو ش آوري داده براي جمع نفع،يهاي ذ گروه ييشناسا

ـ يمتداول مصاحبه حضوري و ا ـ در ا ينترنت اسـتفاده   نـه يزم ني

 براي آماري نمونه حداقل تعداد ،)2( رابطه به توجه با. ديگرد

تعداد  nكه در آن  گرفت قرار محاسبه مورد مختلف هاي گروه

بيانگر  �مقدار متغير نرمال متناظر با سطح اطمينان،  Zنمونه، 

خطـاي مـورد انتظـار     dانحراف معيار متغير مـورد مطالعـه و   

 مخالف بسيار از كه سؤاالت به پاسخ نامه پرسش در اگر. است

 عنـوان  بـه  را است شده دهي ترتيب گزينه 5 با موافق بسيار تا

 متغيـر  معيـار  انحـراف  گاه آن گيريم، نظر در تحليل متغيرهاي

 در بـا . بـود  خواهد 25/1برابر   3 رابطه با مطابق مطالعه مورد

 اسـتاندارد  متغيـر  مقـدار  و درصد 90 اطمينان سطح نظرگيري

 نمونـه  حداقل اندازه است،  64/1برابر كه  متناظر با آن نرمال

 انتخـاب  رو ايـن  از اطمينان سطح ميزان اين. گردد حاصل مي

 تحليـل  و شناسـايي  مطالعـه  ايـن  نهـايي  هدف كه است شده

. باشـد  مدنظر ايـن پـژوهش نمـي    مدلسازي و است مشكالت

رابطه زير، مقدار حداقل نمونـه   شود كه مالحظه مي رهمانطو

هـاي  نفر است كه با توجه به توصيه 17براي هر گروه حدود 

 بنابر  گرفته شده است.در نظر نفر  30 با حداقل نمونه، برابر

 به نياز حداقل مطالعه، در موردنظر گروه 5 و آماري محاسبات

 شده گرفته درنظر نمونه تعداد كمينه 30 عدد. است نمونه 150

 ايـن  دارنـد  كمـي  دهي پاسخ دقت كه هايي گروه براي و است

  . يابد افزايش بايد عدد

  

)2(  

  

)3(  

  n = 
����

��
       

 

 
 شـود مـي  باعـث  شهروندان پاسخ پراكندگي مشخص، طور به

 بيشـتر  اطالعـات  طرفـي،  از. باشـد  نيـاز  بزرگتـري  نمونـه 

 هـا  آن هـاي  پاسـخ  دقـت  افـزايش  سبب مديران و كارشناسان

. ابـد ي مـي  كـاهش  بـزرگ  نمونه به نياز آن دنبال به كه شود مي

 به توجه با. دارند قرار مياني محدودة در نيز رانندگان و عامالن

 نمونه تعداد حداقل كارشناسان، گروه بندي جمع و مباحث اين

 توصـيه  1جـدول   قـرار  بـه  ذينفع هاي گروه تفكيك به آماري

  .رسيد نامه پرسش 300 به مجموع در كه گرديد

  
 

 

 

  ذينفع هاي گروه تفكيك به آماري نمونه تعداد حداقل .1جدول 

  حجم نمونه  هاي ذينفعگروه

 100 شهروندان

 30 مديران

 40 كارشناسان

 80 عامالن

 50 رانندگان
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   ها آوري داده طراحي ابزار جمع

 بر عالوه هاپرسش نوع و سؤاالت محتواي بهتر تدوين براي  

 ديدگاه از مشكالت اوليه شناسايي به پيشين مطالعات بر تكيه

 تمامي امر اين. شد پرداخته نيز تهران شهر در ذينفع هاي گروه

 ارتبـاط  در نحـوي  بـه  آن بـا  ذينفع هاي گروه كه را مشكالتي

 مطالعـه  تـا  شـد  سـعي  جهـت،  بدين. دهد مي پوشش هستند

 از هدف. گيرد صورت ذينفع هاي گروه از هريك براي اي اوليه

 از دسته هر از كوچكي نمونه انتخاب با كه است اين بخش اين

 عامالن گروه در. شود شناسايي آنان اساسي مشكالت ذينفعان

 انـدركار  دسـت  كه شود مكاتبه اصنافي با تا شد آن بر تصميم

 صـنوف  و اتحاديـه  159 ميان از .هستند شهريدرون بار حمل

 اتحاديـه  23 دارد، وجود شهر سطح در كه خدماتي و توزيعي

 ارتبـاط  در شهريدرون بار حمل با نوعي به كه گرديد انتخاب

 كـه  كاال مختلف هايگروه بنديدسته به توجه با سپس. بودند

 بـا  بيشـتري  وابسـتگي  كـه  اتحاديـه  10 شد، اشاره بدان پيشتر

. ندشـد  انتخـاب  اوليـه  بررسـي  بـراي  داشتند يادشده كاالهاي

توليدكننـدگان و فروشـندگان   شـامل   ها اتحاديه اين اطالعات

هـاي  فروش و تعمير ماشين، سيمان و لوازم فلزيمصنوعات 

هــاي اتحاديــه تعــاوني، ســاز و كاشــي فــروشكاشــي، اداري

 ونقـل  حمـل ، هاي لبني پاستوريزه ايرانتوليدكنندگان فرآورده

فروشـندگان مصـالح   ، بـار فروشـان  خوارو، كاالي شهر تهران

و  سـازي هاي كمپرسي و راهماشين، ميوه و سبزي، ساختماني

  .است شيميائيمواد 

  

  نامه طراحي سواالت پرسش

 پاسـخگويي،  نـرخ  داده، كيفيـت  بـر  توانـد مي سؤاالت نوع   

 گيـري اندازه خطاي و پوشش خطاي اتكا، غيرقابل هايپاسخ

 سـؤاالت  هـاي نـام  بـه  سؤال عمومي يدسته دو. گذارد تأثير

 ايغيرگزينـه  سؤاالت. دارد وجود ايچندگزينه و ايغيرگزينه

 و انـد نشده تأمين پاسخ هايگروه ها آن در كه هستند سؤاالتي

 تشـريحي  صـورت  به را خود هايجواب بايد دهندگان،پاسخ

 صورت به آن سؤاالت طراحي كه اوليه مطالعه از پس .بنويسند

 اعظـم  قسـمت  پيشـين،  مطالعـات  بررسـي  و بود ايغيرگزينه

 نظـرات  شـوندگان پرسـش  تا شد طراحي ايگونه به سؤاالت

 پـنج  در نامه پرسش در شده مطرح مشكالت به نسبت را خود

 بـه  موافـق  بسـيار  تا مخالف بسيار از (ليكرت) مختلف دسته

 ابهام هرگونه رفع براي همچنين. دهند پاسخ ايگزينه صورت

 بـا  تشـريحي  سؤالي، نظرسنجي در مشكالت كامل پوشش از

 محـدودة  در بـار  ونقـل  حمل مشكالت مهمترين لطفاً" عنوان

 گنجانـده  نامـه  پرسـش  انتهاي در "د.فرمايي بيان را تهران شهر

 محـيط  ايمنـي،  شامل عمده محور 6 در سؤاالت طراحي .شد

 ريـزي،  و برنامـه  عملكـرد  زيرسـاخت،  و ونقـل  حمل زيست،

ت ايـن  در قسمت پيوسـ  كه گرفت صورت خدمات و نقواني

 مشـكالت  سـؤال،  گروه هر در. استپژوهش قابل دسترسي 

 و اوليـه  مطالعـه  مطالعه، اهداف اساس بر زمينه آندر  موجود

 75 اول، مرحله در .گرفت قرار بررسي مورد پيشين، مطالعات

 و مـديران،  عـامالن،  رانندگان، شهروندان، گروه 5 براي سؤال

 از گروهـي  توسـط  سؤاالت سپس. گرديد طراحي كارشناسان

. گرفـت  قرار بررسي مورد مجزا طور به مسئوالن و كارشناسان

 و گرفت قرار تحليل مورد فكر هاي اتاق در شده اعمال نظرات

 از نهايـت  در .گرديـد  نهـايي  سـؤال  68 مجـدد،  تصـحيح  بـا 

 كلي اهداف به كه شد خواسته مديران و كارشناسان شهروندان،

 20 و كـم  اهميـت  نشـانة  0 كه بدهند 20 تا 0 بين اينمره نيز

 به هاداده آوريجمع براي پرسشگران. است زياد اهميت نشانة

 شـده  تعيـين  پـيش  از هايمحل به گروهي يا انفرادي صورت

 بـراي  مسـئولين  از نفر 3000 حدود در همچنين،. شدند اعزام

 اطالعـات . شـدند  انتخـاب  نظرسـنجي  سـايت  آدرس ارسال

 ريزي برنامه و مطالعات مركز اطالعاتي بانك از ها آن به مربوط

 به سايت آدرس ارسال روز 7 از پس .شد استخراج تهران شهر

 سسـپ . شـد  بازگردانده نامه پرسش 120 تعداد شده، ياد افراد

 جهـت  ندادنـد  پاسخ را نامه پرسش كه افرادي به مجدد پيامي

 زمـان  كه كاري روز 14 از پس درنهايت. شد ارسال يادآوري

 درصد با نامه پرسش 207 بود هانامه پرسش به دهي پاسخ مقرر

  درصد بازگردانده شد. 9/6 دهي پاسخ

  

  تحليل نتايج -4

  مشكالت از ديدگاه ذينفعان مختلفتشخيص  -4-1

 هـاي گـروه  ميـان  ايمقايسه تا شد آن بر سعي بخش اين در  

 مختلـف  ميـان ذينفعـان   در بار حمل در شده مطرح مشكالت

 شـود، مـي  مالحظـه  2 شـكل  در كـه  همـانطور . گيرد صورت

. است ديگر هايگروه از كمتر رانندگان ديد از ايمني مشكالت

 بـه  مربـوط  مشـكالت  آنـان  ديـدگاه  از كه است حالي در اين

 و زيرســاخت، و ونقــلحمــل ريــزي،برنامــه و عملكــرد

 مشـكالت  عـالوه،  بـه . شـود مي احساس بيشتر زيست محيط

 شـهروندان  و مـديران  كارشناسـان،  ديدگاه از ترتيب به ايمني

  .است بيشتري اهميت داراي
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هاي مختلف ذينفع مقايسه نظرات گروه .2 شكل  

 

 ديگـر  هـاي گروه به نسبت زيست، محيط بخش سؤاالت

 ذينفـع  هـاي گروه تمامي جانب از توجه بيشترين داراي سؤال

 4 از كمتـر  شهروندان نظرات ميانگين ميان، اين در. است بوده

 و ونقـل حمـل  سؤاالت گروه در. شودمي مشاهده ديگر گروه

 هـاي گـروه  ميـان  توجهي قابل تفاوت خدمات و زيرساخت،

 و راننـدگان  حـال،  اين با. شودنمي مشاهده پاسخگو مختلف

 و ونقـل حمـل  بخـش  در شـده  بيـان  مشـكالت  با كارشناسان

 امـر  ايـن . داشـتند  بيشتري موافقت ميانگين طوربه زيرساخت

. باشـد  مسائل گونه اين با ها آن بيشتر درگيري دليلبه تواند مي

 مشـكالت  بيشترين پاسخگو ديگر هايگروه ميان در رانندگان

 از پـس . داشـتند  اعـالم  بار حمل ريزيبرنامه و عملكرد در را

 طـور بـه  سـؤاالت  از گـروه  اين مشكالت با عامالن رانندگان،

 2 شـكل  در كـه  طـور همان نهايت، در. اندبوده موافق متوسط

 حمل قوانين از ناشي مشكالت عامالن، است، شده داده نشان

 هـاي گـروه  ميـان  در. انددانسته ديگر هايگروه از بيش را بار

 مشـكالت  از دست اين خصوص در چشمگيري تفاوت ديگر

  .ندارد وجود ميانگين طوربه

  

  مختلفديدگاه ذينفعان  از بندي مسائلاولويت -4-2

 بخـش  شـامل  شهروندان و كارشناسان، مديران، نامه پرسش  

 بخش اين دربود.  تهران شهر در بار حمل اهداف بندياولويت

 شـده  ياد گانه دوازده اهداف به تا شد خواسته دهندگانپاسخ از

 طـور همان ديگر، طرفي از. دهند نمره 20تا  0از  2در جدول 

 خود نظرات دهندگانپاسخ شد، بحث پيشين هايبخش در كه

 مسـائل  بـه  موافق بسيار تا مخالف بسيار از كيفي صورتبه را

 بـه  محاسـبات  در كه داشتند اعالم نامه پرسش در شده مطرح

 مصـداق  شده مطرح مسائل از يك هر .شد تبديل كمي مقادير

 2 جـدول  بـا  گانـه مطـابق  دوازده اهداف از هدف چند يا يك

  . است

 

 اهداف كلي درنظر گرفته شده در نظرسنجي .2جدول 

  هدف كلي  شماره

  حفظ كيفيت محيط زيست  1

  افزايش ايمني  2

  تامين درآمد شهرداري از منايع پايدار  3

  بار ونقل حملهاي كاهش هزينه  4

  ونقل حملكاهش تراكم در شبكه   5

  اطمينانافزايش قابليت   6

  افزايش كارايي وسيله نقليه و سوخت  7

  نقل بارو هماهنگي و انتقال اطالعات در حملافزايش   8

  بار ونقل حملتوزيع عادالنه تسهيالت   9

  نقل بارو بهبود شرايط شاغلين در بخش حمل  10

  بار ونقل حملافزايش دسترسي در سيستم   11

  حفظ كيفيت بار  12



  1399 سوم، پاييز، دوره 104، سال هجدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

 142

   :از عبارتند كه پذيرفت صورت فرض سه هاپاسخ تحليل براي

بـه عنـوان    1مقادير كيفي بـه صـورت كمـي بـا مقيـاس       - 1

 به عنوان بيشترين اولويت در نظر گرفته شد. 5كمترين تا 

معادل پاسخ نـدادن در نظـر گرفتـه     "اطالع ندارم"پاسخ  - 2

 شده است.

پاسـخ يكـي از   مطابق با پيشنهاد مطالعـات پيشـين، اگـر     - 3

هـاي  سواالت داده نشده اسـت از ميـانگين سـاير پاسـخ    

گو شود. به عبارت ديگر، پاسخپرسش شونده استفاده مي

 به عنوان پاسخگوي متوسط در نظر گرفته خواهد شد.

 اهـداف  بنـدي اولويـت  و هـا پاسخ بررسي براي ادامه، در

 كـه  اول روش .اسـت  شـده  ارائـه  روش دو شهري بار حمل

 از بنـدي اولويـت  اسـت،  هاپاسخ وزني گيريمتوسط براساس

 بكارگيري دوم، روش. آيدمي دستبه متوسط گويپاسخ ديد

 انتهـا  در. است كلي اهداف اولويت تعيين براي همايي تحليل

 و بنـدي جمـع  يادشـده  روش دو از آمـده  دسـت بـه  نتايج نيز

 تـرين  مهـم  شناسايي و بندياولويت براي .است شده مقايسه

درجـة   توانمي شهروندان و كارشناسان مديران، ديد از مسائل

 طـور بـه  شـده  داده هـاي وزن از اسـتفاده  بـا  را مسائل اهميت

 موضـوع  كلي هـر  اهميت به نهايت در و آورد بدست متوسط

 مسـائل  بـين  ارتبـاط  از آگـاهي  بـا  روش اين يافت. در دست

 هر براي وزني شاخص متوسط يك توانمي اهداف و مختلف

 مقايسـه  قابـل  را اهـداف  نهايـت  در و آورد دسـت بـه  هـدف 

 تـا  اسـت  الزم روش اين سازينحوة پياده بيان ساخت. براي

  :شوند تعريف زير مفاهيم

Xij : ميزان اهميت مسألهj  از ديد پاسخگويi.  

Yik : ميزان اهميت هدف كليk  از ديد پاسخگويi برابر ميانگين  كهXij  هاي مرتبط با هدف كليk  .است  

Sk :هاي مرتبط با هدف كلي مجموعه هدفk.  

Hk تعداد عناصر مجموعه :Sk  

Vik : وزن هدف كليk  از ديد پاسخگويi.  

Wik : وزن نسبي هدف كليk  از ديد پاسخگويi  كه برابر ميانگينVik.ها است  

Zik : ميزان وزني اهميت هدف كليk  از ديد پاسخگويi  كه برابر با حاصلضربWik  درYik .است  

 Z�(k)	 : ميزان وزني اهميت هدف كليk از ديد پاسخگوي متوسط  

)1,5(  yik = 
�


∑ ����	�	��

 

)2,5(  Wik = 
���

∑ ����
 

)3,5(  Zik = Wik yik 

  

و  Xij ،Yik ،Vikبه تعاريف و روابط پيشين ابتدا با توجه 

Wik شوند و بر اين مبنا مقادير متغير  محاسبه ميZik دست به

گيري بين تمـام پاسـخگوها   آيد. در اين مرحله، با ميانگينمي

 آيـد كـه همـان    دسـت مـي  نتيجه براي پاسخگوي متوسط به

متغير را است. همچنين بيشترين و كمترين مقدار براي  (�)��

توان محاسبه كرد. ايـن محاسـبات يكبـار بـراي مجموعـه      مي

مديران، كارشناسان و شهروندان و يكبار به تفكيك هر گـروه  

ـ  3محاسبه شده اسـت. شـكل    ايج اولويـت اهـداف را بـه    نت

نتـايج اولويـت    6و شـكل   5، شـكل  4 و شكل صورت كلي

و شـهروندان   به تفكيك براي مديران، كارشناسـان اهداف را 

پـنج هـدفي كـه داراي بيشـترين      3دهد. در جـدول  نشان مي

بنـدي  هاي مختلف ذينفع طبقـه اولويت است از ديدگاه گروه

  شده است.
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  و شهروندان از ديد مديران، كارشناساناولويت مسائل  .3شكل 

  

  

  اولويت مسائل از ديد مديران .4 شكل

  

  

  ئل از ديد كارشناساناولويت مسا. 5شكل 

  

  

  ئل از ديد شهرونداناولويت مسا .6 شكل
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  متوسط وزني هاي مختلف به روشاهداف برتر از نظر گروه .3جدول 

  هدف كلي (شماره هدف)  گروه

مديران، كارشناسان و 

  شهرواندان

 )1زيست ( ، حفظ محيط)2افزايش ايمني (

 )12حفظ كيفيت بار (

 )5( ونقل حملكاهش تراكم در شبكه 

  )7(نقليه و سوخت فزايش كارايي وسيلها

  مديران

 )2افزايش ايمني (

 )1حفظ محيط زيست (

 )3(ن درآمد شهرداري از منابع پايدارتأمي

 )12حفظ كيفيت بار (

  )5( ونقل حملكاهش تراكم در شبكه 

  كارشناسان

 )2)افزايش ايمني (1حفظ محيط زيست (

 )3(درآمد شهرداري از منابع پايدارن تأمي

 )12حفظ كيفيت بار (

  )6افزايش قابليت اطمينان (

  شهروندان

 )12حفظ كيفيت بار (

 )1زيست ( حفظ محيط

  )7افزايش كارايي وسيله نقليه و سوخت (

 )2افزايش ايمني (

  )5( ونقل حملكاهش تراكم در شبكه 

  

  

  بندي مسائل به روش تحليل همايياولويت -4-3

 يك از استفاده با بار حمل مطالعات كلي اهداف بخش، اين در

 همايي تحليل روش خواهد شد. در تعيين ديگر مستقل روش

 هايگروه هايپاسخ براي اختياري هايوزن به توجه با اهداف

  بـراي  اختيـاري  هـاي شـوند. وزن  مـي  بنـدي اولويتمختلف 

 انـد. بـه  آورده شده 4 جدول در مختلف هايگروه هايپاسخ

 شده اسـت  اتخاذ طوري اول ستون اختياري وزن مثال، عنوان

 آنكـه  باشد. حال وزن يكسان داراي هاگروه تمامي نظرات كه

 در ديگـر  هـاي گروه برابر دو را مديران گروه وزن دوم، ستون

 شـرايط  در تحليـل  ايـن  نتـايج  رو، اسـت. از ايـن   گرفته نظر

 مسـئولين  توسط هاگذاريسياست اهداف به توجه با مختلف

هـاي  بـا اسـتفاده از ايـن روش، وزن    .باشـد  تواند كارآمـد مي

اختياري مختلف به كار گرفته شـد تـا اهـداف برتـر در هـر      

حالت مشخص شوند. در نهايت، اهدافي كه بيشترين تكـرار  

را در ميان اهداف برتر داشته باشند به عنـوان اهـداف اصـلي    

كننـده مسـائل اصـلي در    شوند. اهداف اصلي بيـان معرفي مي

پس از انجام تحليـل همـايي    شوند.حمل بار شهري تلقي مي

آيـد و در  مـي  بدسـت  گانه13هاي فراواني اهداف براي وزن

نهايت اهدافي كه بيشترين تـواتر را داشـته باشـند بـه عنـوان      

تحليـل  نتـايج  بيـانگر   5شوند. جدول اهداف برتر معرفي مي

شـود  . همانطور كه در اين جـدول مشـاهده مـي   استهمايي 

از بيشترين اهميت برخوردارند كه با نتايج  12و  2، 1اهداف 

تحليل اهداف در بخش پيشين نيز هماهنگ است. پـس از آن  

  گيرند.در اولويت قرار مي 5و  3، 7اهداف 
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هاي اختياري براي استفاده در تحليل هماييوزن .4جدول 

  گروه
  دهيحالت وزن

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

  3  1  1  0  0  1  2  2  1  1  1  2  1  مديران

  1  3  1  0  1  0  2  1  2  1  2  1  1  كارشناسان

  1  1  3  1  0  0  1  2  2  2  1  1  1  شهروندان

 

  هاي مختلفنتايج تحليل همايي براي وزن. 5جدول 

  اهداف
فراواني   دهيحالت وزن

  مطلق

فراواني 

  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  نسبي

1  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  13  40/19  

2  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  13  40/19  

3  *  *  *  -  -  -  *  *  *  -  -  *  *  8  94/11  

4  -  -  -  -  -  -  -  *  -  -  -  -  -  1  49/1  

5  *  -  *  *  *  *  -  -  -  *  *  *  -  8  94/11  

6  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -  -  -  -  1  49/1  

7  *  *  *  *  *  *  *  -  -  *  *  *  -  10  92/14  

8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  

12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  13  40/19  

  100  43  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  جمع

  

  

  گيري نتيجه-5
 يك به اخير سال چند در شهري بار حمل مشكالت بررسي

 شده است. نظرسـنجي  تبديل شهري مديريت در مهم مسئله

 در تنهـا  نـه  شهري بار حمل در درگير مختلف هاي گروه از

 و مشــكالت نظــرات متنــوع و درك دريافــت راســتاي

 هـاي  روش يـافتن  بـه  بلكه است، گشا راه ها آن هاي نگراني

 شـاياني  كمـك  سيسـتم  در مديريت اين نيز مناسب اجرايي

اصـلي   مرحلـه  شـش  شـامل  ها داده گردآوري فرآيندكند.  مي

 انتخـاب  ها، داده آوري جمع روش اوليه، انتخاب ريزي برنامه

و  مطالعـه آزمايشـي   هـا،  داده آوري جمع ابزار طراحي نمونه،

 مصاحبه روش دو از نامه پرسش 478بود.  ها داده آوري جمع

 ذينفـع گـردآوري   مختلـف  هاي از گروه اينترنتي و حضوري

درصد،  30كارشناسان، شهروندان و عامالن به ترتيب با  شد.

جه به ها با تودرصد بيشترين سهم را در داده 23درصد و  26

 13پـس از آن راننـدگان بـا     ؛جامعه به خود اختصاص دادند

 90 از درصد سهم قرار گرفتنـد. بـيش   8درصد و مديران با 

بـودن   سـاز  حادثـه  و آلـودگي هـوا   ايجـاد  شهروندان درصد

 شـهري  بـار  حمـل  مشـكالت  ترين مهم را باري خودروهاي

 كم حمل بار، عامالن درصد از 40 بيش از دانند. همچنين، مي

تـرين   مهـم  را بار شدن مهار نامناسب و حمل هاي كرايه بودن

 .دانستند شهري بار مشكالت حمل

 و تعميـر  هـاي  هزينـه  بـودن  بـاال  راننـدگان  عمده مشكالت

شد.  آنان عنوان حقوق از دفاع براي اتحاديه نبود و نگهداري

 و كارشناسان مديران، نظر نقطه از مسائل بندي اولويت براي

 و ها پاسخ وزني گيري آماري متوسط روش دو از شهروندان

 مشـابه  طور به روش دو هر شد. نتايج استفاده همايي تحليل

 كه حفظ محيط زيسـت، افـزايش ايمنـي و تـامين     داد نشان
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هاي مديران ترين اولويت پايدار مهم منابع از شهرداري درآمد

 از كـه  حـالي  و كارشناسان در مديريت حمل بـار اسـت. در  

 درآمـد  شهروندان حفظ كيفيت بار، جايگزين تـامين  ديدگاه

 انتظـار  بـا  پايـدار شـده اسـت. مطـابق     منـابع  از شـهرداري 

 و دانـش  سـطح  به دليل اخـتالف  ها گروه اصلي هاي دغدغه

 نمونـه،  است. براي متفاوت بار حمل زمينه در ها آن تجارب

هدف تأمين درآمد شهرداري از منابع پايدار از ديد شهروندان 

عـدم   كـه  اسـت  حـالي  در داراي كمترين اهميت است. ايـن 

 بـا  تهـران  شـهرداري  وجود درآمد پايدار سبب شده است تا

 تامين عوارض جهت دريافت درصدد شهر ناموزون گسترش

 كارشناسـان  ديـد  از مسـأله  برآيد. اين شهر جاري هاي هزينه

 توسـعه  عواقـب  به ها آنچرا كه  است، شده تلقي مهم بسيار

دارنـد.   آگـاهي  شـهروندان  از بيشـتر  بسـيار  شـهري  ناپايـدار 

 تواندمي خبره هايگروه درنظرگيري صحيح نظرات بنابراين

 مطالعه اين در باشد. شهري راهگشا آتي هايگيريتصميم در

 اهـداف  تـا  شـد  خواسته شهروندان و مديران كارشناسان، از

 نظـر  نقطـه  از .كنند بندياولويت نيز را بار حمل امر در كلي

افزايش ايمني، حفظ محيط زيست و حفظ كيفيت  شهروندان

بار در اولويت قرار گرفت. همچنين تامين درآمد شهرداري از 

منابع پايدار داراي كمترين اهميت از ديد آنان بـود. در حـالي   

كــه حفــظ محــيط زيســت، افــزايش ايمنــي و تــامين درآمــد 

شهرداري از منـابع پايـدار سـه اولويـت نخسـت مـديران و       

به منظور ادامه اين مطالعه پيشنهادات  شناخته شد.كارشناسان 

  زير ارائه شده است:

 

 هاي انجام شده؛ چند ويژگي و مقايسه نتايج با روشگيري  هاي حل مسايل تصميم انجام اين تحقيق با ديگر روش •

 بررسي محدوديت مكاني و زماني تردد وسايل نقليه باري در شهر تهران؛ •

 خودروهاي باري پاك و تعريف نواحي سبز در شهر تهران؛تحليل و ارزيابي استفاده از  •

  .هاي هوشمند و ارتباطاتي در بخش حمل بار تهران ارزيابي استفاده از سامانه •
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پيوست            

 گروه سوال

 پايگاه سوال

  هاي پاسخگوگروه

مديران
كارشناسان  

  

الن
عام

رانندگان  
شهروندان  
  

ي
 ايمن

    ×  ×  ×  ×  ت.اس فرسوده بار حمل ناوگان

  ×  ×    ×  ×  .است افزوده رانندگي تصادفات شدت بر باري نقليه وسايل تردد

  ×  ×  ×  ×  ×  .است ساز حادثه شهر سطح در باري خودروهاي نامناسب رانندگي

  ×  ×  ×  ×  ×  د.شومي مهار نامناسب صورت به نقليه وسايل بار

    ×    ×  ×  .شود مي ها سرويس برخي در ها آن آلودگي خواب به منجر رانندگان زياد كاري ساعت

  ×  ×    ×  ×  .ستني مناسب شهري معابر در رانندگي و راهنمايي عاليم

  ×  ×  ×  ×  ×  د.شو نمي مديريت خوبي به شهر در خطرناك كاالهاي ونقل حمل

ت
ط زيس

 محي

  ×      ×  ×  .است زياد بار ونقل حمل بخش در تجديدناپذير هاي انرژي اتالف

  ×  ×  ×  ×  ×  .است پايين) هاآالينده و خودرو، سوخت، مثل( بار حمل با مرتبط استاندارد سطوح

  ×  ×  ×  ×  ×  ت.اس مهم هوا آلودگي ايجاد در باري خودروهاي نقش

  ×      ×  ×  .است آزاردهنده باري خودروهاي تردد از ناشي صوتي آلودگي

    ×  ×  ×  ×  .كنند نمي منهدم دفع، از پيش را خود هاي زباله ها بيمارستان

  ×      ×  ×  ت.اس آزاردهنده شهر سطح در بار حمل وسايل از ها زباله ريزش

ي
 عملكرد و برنامه ريز

    ×  ×  ×  ×  .ستا زياد شهر در بار انتقال زمان متوسط

    ×  ×  ×  ×  ت.اس كم بار حمل هايكرايه

    ×  ×  ×  ×  است. زياد باري خودروهاي براي تردد مجوز هزينة

    ×    ×  ×  .است زياد باري نقلية وسايل نگهداري و تعمير هزينة

  ×  ×  ×  ×  ×  نامناسب است. باري خودروهاي براي تردد مجاز ساعات

  ×  ×  ×  ×  ×  نامناسب است. باري خودروهاي براي تردد مجاز محدوده

    ×    ×  ×  .ندارد وجود بار عادالنه توزيع براي نظارتي و است زياد مرج و هرج بارگيري محل در

  ×  ×  ×  ×  ×  دارد.ن وجود تخليه و حمل، بارگيري، زمينه در مناسب هاي آموزش

  ×  ×  ×  ×  ×  است. نامناسب بار تره و ميوه ميادين بارهاي توزيع

  ×  ×  ×  ×  ×  ست.ا نامناسب پسماند دفع و حمل شيوة

  ×  ×  ×  ×  ×  .است نامناسب ساختماني هاي نخاله دفع و حمل شيوة

    ×    ×  ×  .يستن مشخص مختلف هاي زمينه در صالح ذي هاي سازمان وظايف

    ×    ×  ×  .دهند مي انجام يكديگر با را الزم همكاري صالح ذي هاي سازمان

    ×  ×  ×  ×  .ستا ناعادالنه ماليات و عوارض دريافت

حمل
 

ونقل
 

ت
و زيرساخ

 

  ×      ×  ×  ست.ا شده معابر ترافيك افزايش باعث شهر سطح در سنگين خودروهاي تردد

  ×  ×    ×  ×  ست.ني مناسب باري وسايل تردد براي شهري معابر طراحي

  ×  ×  ×  ×  ×  د.ندار وجود تخليه محل در مناسب پارك فضاي

  ×  ×  ×  ×  ×  ست.ني مناسب شب در تردد براي باري نقليه وسايل تشويق

  ×  ×    ×  ×  است. شده ترافيكي مشكالت موجب شهر داخلي مناطق در بار مراكز از برخي استقرار
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    ×    ×  ×  .است نامناسب ها كمربندي يا اصلي يها ناخياب به بار هاي پايانه دسترسي

    ×  ×  ×  ×  است. نامناسب شهر سطح در بار هاي پايانه توزيع

        ×  ×  .است زياد سنگين نقليه وسايل تردد اثر در راه روسازي تخريب هاي هزينه

    ×  ×  ×  ×  .گردد مي) فاسدشدني خصوص به( بار حمل در مشكالتيموجب  معابر سنگين ترافيك

    ×  ×  ×  ×  ت.اس مناسب) فاسدشدني خصوص به( كاالها برخي حمل براي ويژة، مسيرهاي ايجاد

  ×  ×  ×  ×  ×  .ندارد وجود بار جايي جابه براي) ريل دوچرخه، دستي، چرخ مانند( متنوع هاي شيوه

 قوانين

  ×  ×  ×  ×  ×  .ندارد وجود شهر سطح در بار حمل براي مشخصي قوانين

    ×    ×  ×  .شود مي اجرا خوبي به شهري بار حمل قوانين

  ×  ×  ×  ×  ×  .ستا ضعيف متخلف باري خودروهاي با برخورد در پليس عملكرد

    ×  ×  ×  ×  .ندنيست موظف بارنامه داشتن به ها شركت موجود، وضع در

    ×  ×  ×  ×  د.ندار وجود خطرناك مواد حمل قوانين اجراي بر كافي نظارت

    ×    ×  ×  د.گير مي صورت مناسب تجهيزات فاقد وسايل با فاسدشدني كاالهاي حمل

    ×    ×  ×  د.ندار وجود شهري معابر در سنگين فوق بارهاي حمل قوانين

    ×  ×  ×  ×  رد.ندا كارايي باري خودروهاي فني معاينه انجام فعلي روش

    ×  ×  ×  ×  .اند بهره بي دنيا روز هاي آوري فن از باري ناوگان

ت
خدما

 

  ×  ×  ×  ×  ×  .ستني عادالنه شهر سطح در بار حمل تسهيالت توزيع

  ×  ×  ×  ×  ×  .ستا نشده توزيع خوبي به شهر سطح در اجناس فروش اصلي مراكز

  ×      ×  ×  ارد.ند وجود مردمي شكايات دريافت براي مناسبي سامانه

  ×      ×  ×  .ستني بخش رضايت مردمي شكايات به رسيدگي

  ×    ×  ×  ×  د.يرگ نمي صورت باري هاي شركت بودن غيرمجاز يا مجاز بر نظارت

    ×  ×  ×  ×  ارد.ند وجود مناسب مسير انتخاب براي باري خودروهاي رانندگان به رساني اطالع

    ×  ×  ×  ×  .يستن پايبند وارده خسارات قبال در خود تعهدات به بيمه

    ×  ×  ×  ×  .يستن مناسب رانندگان براي اجتماعي تأمين بيمه پوشش

    ×    ×  ×  .ندارد وجود رانندگان حقوق از دفاع براي مناسب اتحاديه و صنفي تشكيالت

ف
ي اهدا

ت بند
 اولوي

  ×      ×  ×  زيست محيط حفظ

  ×      ×  ×  ايمني افزايش

  ×      ×  ×  پايدار منابع از شهرداري درآمد تامين

  ×      ×  ×  بار ونقل حمل هاي هزينه كاهش

  ×      ×  ×  ونقل حمل شبكة در تراكم كاهش

  ×      ×  ×  اطمينان قابليت افزايش

  ×      ×  ×  سوخت و نقليه وسيلة كارآيي افزايش

  ×      ×  ×  بار ونقل حمل در اطالعات انتقال و هماهنگي افزايش

  ×      ×  ×  بار ونقل حمل تسهيالت عادالنة توزيع

  ×      ×  ×  بار ونقل حمل بخش در شاغلين شرايط بهبود

  ×      ×  ×  بار ونقل حمل سيستم در دسترسي افزايش

  ×      ×  ×  بار كيفيت حفظ
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ABSTRACT 
The problems of urban freight transport have become an important issue in urban management in 

recent years. Surveys of different groups involved in urban freight transportation, in addition to 

receiving various opinions and understanding their problems and concerns, will find appropriate 

implementation methods for management. This paper aims to analyze urban freight problems from 

the perspective of different groups. For this purpose, 478 questionnaires were collected in the form 

of face-to-face and online interviews from different groups in Tehran. More than 90% of citizens 

consider air pollution and accidents as the most important problems of urban freight transport, 

while more than 40% of freight operators considered low fare and improper handling of goods as 

the most important. The main problems for drivers were the high maintenance costs and the lack of 

a union to defend their rights. Two statistical methods of weighted average responses and 

concordance analysis were used to prioritize the problem from the point of view of managers, 

experts and citizens. Results of both methods similarly showed that environmental protection, 

increasing safety and providing municipal revenue from sustainable sources are the most important 

priorities of managers and experts. From the citizens' point of view, maintaining the quality of 

cargo has replaced the provision of municipal revenue from sustainable sources. Results show 

differences in the main concerns of different groups. For instance, the goal of providing municipal 

revenue from sustainable sources is the least important from the citizens' point of view, while the 

lack of stable revenue has caused Tehran Municipality to receive tolls to cover the current expenses 

of the city with the uneven sprawl of the city. This issue is considered very important by experts 

because of the awareness of the consequences of unsustainable urban development compared to 

citizens. 

Keywords: Prioritizing, Multiple Attribute Decision Making, Urban Logistics, Weighted 

Average.  

 

 


