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 کیده چ

پیشرفته   کشورهایکه بیشتر    باشد می  کاالهابرای ارسال محصوالت و    ها روش  ترینارزان و    ترینآسانریلی یکی از    ونقلحمل 

این سیستم   از  از  .  کنندمی  استفاده  ونقلحملدنیا  در    هاییراهیکی  و    زیادترجهت    یافتهتوسعه   کشورهایکه  راندمان  شدن 

با هدف تخصص  شودمیارائه    هاهزینهشدن    ترکمو    تأمینزنجیره    و  ونقلدر حمل  وریبهره لجستیک  و  نقاط خاص  ایجاد   ،

لجستیکی   و گسترش خدمات  زنجیره  باشد میسازی  نوع  بهترین  از  یکی    های فعالیتتمرکز    هاهزینه کم شدن    ازنظر  تأمین. 

با توزیع و تجمع در یک محل است که   به دلیل    جایی جابهو    ونقلحملو    انبارداریی  هاهزینهمرتبط  را  و کنترل موجودی 

موارد همچون   باال وروان نبودن و هزینه    دهد مین  کارشناسی و نظارت نخبگان نشا  هایبررسی  .دهد مید مقیاس کاهش  ایجا

ریلی    ونقلحمل  و بارها در  هامحموله سیر باال و مشخص نبودن زمان دقیق ارسال    زمانمدتدرب به درب و    جاییجابهنبود  

 .که پیشنهاداتی در این زمینه نیز ارائه شده است بار در ایران است ونقلحملمشکالت اصلی 

 

 . تأمین، مصرف سوخت، زنجیره زیستمحیطلجستیک، بنادر خشک، های کلیدی:  واژه
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مقدمه   -1  

وهووا امکوان   زیستمحیطریلی مزایایی وجود دارد مثل مصرف بسیار پایین سوخت و در نتیجه کمتر الوده شدن    ونقلحملدر  

کشور مورد غفلت قرار گرفته اسوت. بوه  تأمیندر زنجیره که متاسفانه جابجایی و حمل انبوه کاال مصرف اقتصادی وایمنی بیشتر

ریلوی  ونقولحملدرصد ان توسط  6.7ن بار در کشور حمل شده که تنها میلیون ت 527.7به میزان  1400عنوان نمونه در سال 

 .(1399دهکده لجستیک )جا به جا شده است 

نحووی کوه  هبو شودمیحمل  آهنراهبخش زیادی از بار توسط  یافتهتوسعهاین درحالی است که در کشورهای در حال توسعه و 

در ایون   توأمیندرصد بوده است بودین ترتیوب زنجیوره    67.9  ودرصد    48.3  و  درصد  88.8در روسیه وامریکا و کانادا به ترتیب  

سی جایگواه فعلوی صونعت راین مقاله به بر  در  .(1399دهکده لجستیک  )  داردورقابت پذیری باالیی    وریبهرهکشورها کارایی و  

سوی رریلی ایران بر ونقلحملشده است و وضعیت وشرایط صنایع مرتبط وتقاضای داخلی برای   پرداخته  تأمینریلی در زنجیره  

 ونقولحملریلوی در لجسوتیک کشوور بخصووص بوه صوورت    ونقلحملو راهکارهایی جهت محقق شدن جایگاه بهتر    شودمی

یکوی از پیشوران   ونقولحملصنعت تجهیزات    ترکیبی با جاده ای بنادر خشک و هاب های لجستیکی پیشنهاد داده شده است.

 در  .(1400)زهورا اقاجوانی  شود    تقویت  و البته به طور دقیق تریهای بخش صنعت معدن تجارت است و این نقش باید بیشتر  

تجهیزات ریلوی تجهیوزات هووایی تجهیوزات دریوایی دوچرخوه و موتوور شامل )خودرو    ونقلحملحال حاضر صنایع تجهیزات  

باز ) دهدمیدرصد از اشتغال صنعت تشکیل    13  ودرصد ارزش افزوده کل اقتصاد    4.2در صد ارزش افزوده صنعت    21  (سیکلت

 .(1389 ونقلحملافرینی نقش  

 

 پیشینه تحقیق

تا کنون صورت گرفته بیشتر در مورد برسی واگن ها و لکوموتیوو و تواریرات  ونقلحملو  تأمیندر تحقیقاتی که بر روی زنجیره 

انجوام داده  توأمینتحقیقی که اقای حمید رضا احدی با عنوان ارزیوابی عملکورد زنجیوره   در  انجام شده است.  ونقلحملانها بر  

   با استفاده از مدل اسکور برداخته است انرشرکت واگن سازی ته تأمینیره ارزیابی عملکرد زنجبه است ایشان 

و پیدا کردن راهکار هایی برای بهبوود حمول   وریبهرهو باال بردن    ونقلحملهدف از انجام این تحقیق برسی دقیق بر مشکالت  

 باشدمیریلی  ونقلحملکاالو بار در صنعت 

این برنامه دستاورد هایی ماننود  که ایجاد رقابت پذیری است  ونقلحملدر تجهیزات    تأمینیکی از مهمترین کاربردهای زنجیره  

مالی است که این ورش ها صنعت را در مسویر بوین المللوی   تأمیناصالح حجم فعالیت بنگاهها، گسترش وپژوهش بهبود روش  

 .(1401حسن خلیلی )  دهدمیشدن قرار 

ای زیوادی در خصووص کواهش تالش ه  تأمینتولیدی و صاحبان کاال و مدیران زنجیره    صنایع  تولید کنندگان و ارائه کنندگان،

)مهر شاد تیمووری است  ونقلحملصورت می دهند که یکی از این تالش ها انجام مطالعات و برنامه ریزی در خصوص   هاهزینه

 ونقلحملشبکه  در مورد طراحی مکانی شبکه و زمین محل قرار گیری    مطالعه  به  شودمی. یکی از این مطالعات مربوط  (1400

و مسیر های ارتبواطی بوین  تأمینمحل قرار گیری نقاط تولید در زنجیره   .(1400)مهر شاد تیموری    ی دارد.نقش مهم و ویژه ا

 (1398)ملودی خادم  است. ونقلحملانها یکی از مهمترین ورودی های برنامه ریزی در زمینه 

و  شوودمیارائوه  هاهزینوهشودن  تورکمو    توأمیندر زنجیوره    وریبهرهشدن راندمان و    زیادترکه در اروپا جهت    هاییراهیکی از  

دارد، ایجاد نقاط خاص و لجستیک با هدف تخصص سازی و گسوترش خودمات   تأمینخاصی در مدیریت زنجیره    جایگاه مهم و
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تیکی و در واقع ارائه خدمات لجسو .)Zhang2022 (شودمیلجستیکی میباشدکه این نقاط با عناوین مختلفی در دنیا شناخته 

، ماننود انوواع دسترسوی هوای کمک میکند. انواع خدماتی که ارائوه میشووند  کاالهاخدمات ارزش افزوده به بهبود جریان حمل  

 . (UIC and IEA 2015) میگوذاردو سطح عملکرد این مراکز در نام و مفهوم و تعریف هر کدام از مراکوز تواریر  ونقلحمل

همان طور که گفته شد هدف مرکز های لجستیک دادن خدمات ارزش افزوده لجستیکی و عمومی به جریوان کواال اسوت بنوابر 

 یف و مفهوم لجستیک توزیع داده شود.این مراکز ابتدا الزم است تعر  هایفعالیتاین برای توزیع 

 

 لجستیک

 توأمینمرتبط با حمل و نگهداری کاال از مبدا تا محل مصرف که با هدف اطالعات وخدمات  بر  نظارت و اجرا  برنامه ریزی    فرایند

ن زنجیوره . مهمترین موضوع در بین فعواالنیاز مشتری شامل جریان های درونی وبیرونی )درون سود وبرون سود( انجام میگیرد

 .(1400منصور جنگی زهی ) است  تأمینی زنجیره   هاهزینهکم شدن   تأمین

مرتبط با توزیع و تجموع در یوک  هایفعالیتتمرکز  هاهزینهکم شدن  ازنظر تأمینامروزه در جهان یکی از بهترین نوع زنجیره  

 دهدمیو کنترل موجودی را به دلیل ایجاد مقیاس کاهش    جاییجابهو  ونقلحملو  انبارداریی  هاهزینهمحل است که 

بنابر این وجود این نمونه مرکز ها که این نوع خدمات را ارائه میدهند با ایجاد تمرکز صرفه ناشوی از مقیواس و ارائوه تخصصوی 

 . (Aydin, 2022) خوب میتوانند تا حدودی دغدغه کم شدن هزینه صاحبان کاال را کم کنند  بسیار خدمات با کیفیت،

 

 مراکز لجستیک  

در بعود بوین   جابجایی کواالمرتبط با لجستیک و حمل    هایفعالیتمراکز لجستیک محدوده مشخص است که به منظور تجمع  

 .شودمیهزینه ایجاد  کم شدن ها و  فرایند بوددر جهت به  داخلیو المللی

از دیگر خدمات کلیدی مرکز لجستیک وجود محوطه گمرکی و امکان ارائه خدمات تورخیص کواال در مرکوز اسوت. وجوود ایون 

تجارت بین المللی )صادرات و واردات وترانزیت( و تسریع جریان کاالهای بوین   هایفعالیتخدمات در یک مرکز موجب تسهیل  

 .(1400منصور جنگی زهی  ) شدالمللی در بنادر دریایی و مرز های زمینی خواهد  

وجود مراکزی که امکان ارائه خدمات گمرکی را در کنار سایر خدمات عمومی و خدمات ارزش افزوده لجستیکی به جریان هوای 

کاال دارند به صاحبان کاال این امکان را میدهند که این خدمات را در نزدیکی نقاط تولید یوا جوذب بوار انجوام داده و عوالوه بور 

لجستیکی مورد نیاز خود را برون سوااری  هایفعالیتور با صرف هزینه کمتری بخشی از  جلوکیری از اتالف وقت در مبادی کش

 خود گام بردارد. تأمینکرده و در جهت بهینه سازی زنجیره 

نشوان دهنوده نقوش اصولی مراکوز لجسوتیک در سیسوتم   یافتهتوسوعه  کشوورهایبوار در    ونقلحملبرسی روند رشد سیستم  

به صورت طبیعی بر اساس نیازهای  یافتهتوسعه کشورهایمراکز لجستیک در  .(Porter,M. 1994)بهینه بار است  ونقلحمل

در ریلی نسبت به جاده ای  ونقلحملشرکت های ارائه دهنده خدمات لجستیک به وجود امده است. با توجه به صرفه اقتصادی 

این کشور ها و از انجا که امکان حمل درب به درب با ریل وجود ندارد این شرکت ها به تجهیزات و زیر ساختی احتیوا  دارنود 

در ایران قیمت پایین سووخت و عملکورد نوامطلوب  .(Railway Handbook 2021)ترکیبی را تسهیل کند  ونقلحملکه 

ریلی نداشته   ونقلحملی تمایل چندانی برای استفاده از  ونقلحملرکت های  ریلی باعث شده است صاحبان کاال و ش  ونقلحمل

 .(1399 لجستیک)دهکده  باشند از همین رو نیاز طبیعی برای شکل گیری مراکز لجستیک به وجود نیامده است 
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قرار است مبنایی برای توسعه شبکه مراکز لجستیک ملی در کشور باشود. بور اسواس مکان یابی مراکز لجستیک که در حقیقت  

نیاز های اهداف و استراتژی های مشخص انجام شده است. این نیاز ها اهداف و استراتژی ها در حقیقت بور گرفتوه از قووانین و 

ارکوان مکوان یوابی بوه است کوه بسویار و نیز تحلیل وضع موجود و استراتژی های این بخش   ونقلحملاسناد باال دست بخش  

 .(1399 لجستیکدهکده  )  دهدمیجهت 

 

 مشکالت لجستیک کشورو راهکارها

بوار در  ونقولحملمشکالت اصولی  ونقلحملروان نبودن و هزینه باالی   دهدمیکارشناسی و نظارت نخبگان نشان    هایبررسی

 ایران است.

بوه روز نبوودن  (حمل ترکیبی از )بندر به جاده یا ریل و تبادل بار بین ریل و جادهروان نبودن به معنای کارا نبودن فرایند های  

ریلوی بوه عنووان  ونقولحملتکنولوژی و عدم یکاارچگی اسناد و فرایند ها است. هزینه باالی حمل به معنی پایین بودن سوهم 

فرسودگی ناوگان و باال بوودن شواخص سویر   جاده ای به خاطر  ونقلحملپایین در    وریبهره،  شیوه حمل دارای صرفه اقتصادی

ی زیادی برای کل جامعه بوه هاهزینهبار  ونقلحملخالی ناوگان است. پایین بودن سهم ریلی همچنین موجب شده است بخش 

قابلیت اطمینوان _2سرعت سیر پایین  _1همراه داشته باشد. دلیل سهم پایین شیوه حمل ریل بار در کشور به ترتیب زیر است 

پوایین بوودن  _5ر کشوور گستردگی ناکافی شبکه ریلوی در سرتاسو_4عدم امکان حمل درب به درب _3ریلی    ونقلحملانی  زم

 هاتواتر قطار

 

 آهنراهسرعت سیر پایین 

ناشی از بوه روز نبوودن موضوع  این    که  ؛سرعت پایین ان است  در ایران  یریل  ونقلحملکم بودن محبوبیت پایین  یکی از دالیل  

 .این صنعتو عدم مدیریت و بهره برداری درست استمورد استفاده در سیستم های  

بنودر   –بوافق    –تهوران  پر تردد بواری ماننود  به خصوص در مسیر های    ونقلحملسیستم  های حرکتی متعدد در    مسیروجود  

نسوبت  قطار مسافری  داشتن  اولویت  کاشناسان،  ازنظر  .استسفر  شدن زمان و طوالنی تر شدن  زیادتریکی دیگر از دالیل  عباس  

بورای امکانوات  نبوود  چندین روز معطل شود همچنین  ریلی  که قطار باری برای استفاده از شبکه  باعث شده است  باری  قطار  به  

 شود.  تلفاز زمان سفر در ایستگاه ها    زیادیشده است تا بخش    باعثو مبادی و مقاصد سفر  هادر بندربارگیری و تخلیه 

 

 عدم امکان حمل درب به درب

 کوه ییاز گوروه کاالهوا اسوت از انجوا زیوادیدرب به درب بورای  ونقلحملامکان  ننبودریلی  ونقلحملاز مشکالت کی دیگر  

هزینوه و است که    بارازریل به جاده  انتقال  ،ونقلحملبه ریلی متصل نیستند. بخش پایانی  و صنایع  بازار های مصرف  از    بسیاری

بوه ان رسواندن جوا بوه جوایی و ن جاده جابه جا شود امکوا  از طریق. این در حالی است که اگر بارکند  می  زیادزمان کل سفر را

یول رترکیبی در مراکز ارائه شود تا انتقال بار از  ونقلحمل یهاروشباید  مشکل بسیار ساده تر است. برای حل اینمقصد نهایی  

صونایع تولیودی  ریلی به بازار مصورف و تموام ونقلحمل امکان گسترش مویرگی شبکهبرای این که  .شود به جاده وبلعکساسان

 نیست  امکان پذیر
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 ریلی  ونقلحملقابلیت اطمینان زمانی   

کارخانجوات و دارد. به گفته صواحبان را نیز است بلکه قابلیت اطمینان زمانی کمیپایین   کم  حمل ریل بار نه تنها دارای سرعت

بواز هوم هرچقدر زمان طوالنی باشد( به مقصود برسود ) مقرربدانند که محصول و بارشان در زمان تعیین شده و ، اگر  صاحب بار

و مودیریت  مناسوب عدم برناموه ریوزیتاخیر های متعدد ناشی ازخرابی و ست که به علت جا ااست اما مشکل اینمورد قبولشان  

بورای تاجران و صواحبان کارخانوه جوات باعث شده امر دارد این زیادی ریل واریانس   بارتوسط  بهره برداری زمان حمل  حصحینا

 دهند.می  به ریلی ترجیح جاده ای را  ونقلحملبنابر این د نریلی با مشکل روبه رو شو ونقلحملبرنامه ریزی 

 

 کشورریلی در  ونقلحملناکافی شبکه   کم و  گستردگی

ریلی شبکه  به چند استان هنوز نسبت    متصل شدن شبکه ریلیچند سال اخیر و  ریلی در    ونقلحملپیدا کردن  با وجود توسعه  

بهتر دارد. برای    بسیار چشمگیری  فاصله  یافتهتوسعهدر حال توسعه و    کشورهایایران با استاندارد های  پهناور بودن مساحت  به  

شدن شهر های پر جمعیت به شوبکه   متصل  :اول  ریلی باید دو موضوع به صورت همزمان برسی شود.  ونقلحملشدن وافزایش  

 ریلی.

: توسعه پیدا کردن خطوط انتنی بین مراکز صنعتی و معدنی که می توتند بار قابل توجهی داشته باشند و به طور مستقل و دوم

 مستقیم به شبکه حمل و نقی ریلی وصل شوند.

 

 قطار ها  ن تشکیلزما  پایین بودن

اسوت. بوه علوت  بار بورای بوه وجوود اوردن قطوارباالی توقف  زیاد و زمان ،کارخانه داران و صاحبان باراز گالیه های  دیگر  یکی  

حتوی در شوود. تشکیل باید تلف شود که یک قطار زیادی   زمان  ،توسط ریل صورت میگیردبار  ونقلحملتقاضای کمی که برای  

. در نتیجوه شوود  تشوکیلطول میکشد که یوک قطوار  چندین روز    گاهی  ،که تعداد زیادی بار وجود داردبارمراکز اصلی تجمیع  

روش بوا ایون  سریعترین حالت  دسترسی همیشگی حمل جاده ای ترجیح میدهند بار خود را در  دربا توجه به    کاالو بار  صاحبان

 ارسال کنند.

و مقاصود دارای صورفه اقتصوادی  مسیر هاکاالها و  بیشترریلی برای   ونقلحملکنونی  که در شرایط  میشوداین پنج دلیل باعث  

 نباشد.

 

 استراتژی های توسعه مراکز لجستیکی  

و   وریبهورهریلی میتوان در جهت افزایش    ونقلحملبااتخاذ پنج استراتژی مشخص و سیاست های مناسب مالی تشویق کننده  

ر یک منوط به اجرای صحیح استراتژی های دیگر است. به معنای دیگر، ایجاد کارایی بخش لجستیک گام برداشت که اجرای ه

ایون  مرکز لجستیک و پایانه های ترکیبی حمل بار بدون اجرای چهار استراتژی دیگر قابل تحقیق صود در صودی نیسوت. ذیوال

 :استرا تژی ها به ترتیب تشریح شده اند

 (و فرایند ها  ناوگان بار )زیر ساخت، ونقلحملهوشمند سازی _

 های اطالعاتی و اسناد حمل بار سیستم  یکاارچه سازی فرایند ها،_

 تسهیل شکل گیری شرکت های لجستیک و حمل ترکیبی بار_
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 به کار کیری ابزار های نوین حمل ترکیبی_

 ایجاد مراکز لجستیک و پایانه های ترکیبی حمل بار_

 

 ربا  ونقلحملهوشمند سازی   

هوشمند سازی و بهینه سازی فرایند ها در مدریت بهره برداری و عملیات سرعت سیر افزایش می یابد و با استفاده از سوامانه   با

ی نگهداری شبکه و ناوگان مبتنوی هاروشهای مرتبط قابلیت اطمینان زمانی این شیوه نیز بهبود می یابد. همچنین استفاده از  

خرابی های کمتری در سیستم به وجود آید و تاخیر ها به طورز قابول تووجهی کواهش یابود  شودمیبر فناوری اطالعات موجب  

 تصادف و سووانح،  مدیریت  افر و کاال،سجابجایی م  مدریت  ،آهنراهسامانه های کنترل چراغ های ترافیک ریلی، مدیریت خطوط  

جواده ای نمونوه ای از _هوای هوم سوطح ریلوی موارد اضطراری و اورژانس و کنترل تقاطع    مدیریت  الکترونیکی کرایه،  پرداخت

 ریلی است. ونقلحملسامانه های مورد استفاده در 

 

 های اطالعاتی و اسناد حمل بار  سیستم یکپاچه سازی فرایند ها، 

تبادل اطالعات بین دو شیوه ریلی و جاده ای اسوت. در حوال حاضور اسوناد حمول و   عدم  ترکیبی،  ونقلحملیکی از مشکالت  

یکاارچه به شکل ترکیبی شکل نمیگیرد   ونقلحملو در نتیجه    شودمیاطالعات بارنامه حمل ریلی و جاده ای بار جداگانه تهیه  

مبدا اولیه و مقصد نهایی کاال را مشخص میکند   در دنیا استاندارد هایی برای حمل ترکیبی مانند بارنامه سراسری وجود دارد که

در حال حاضر در ایران زیر سواخت ی در رسیدن بار به مقصد نهایی استفاده شده است  ونقلحملو مهم نیست که از چند شیوه  

یبوی های اطالعاتی و حقوقی مناسب برای بارنامه سراسری وجود ندارد و همین امر یکی از موانع اصلی شکل گیوری حمول ترک

 بوده است.

از پیشنیاز های اساسی وجود یک سامانه یکاارچه برای تبادل اطالعات و مسئولیت هوای   یکی  برای استفاده از مراکز لجستیک،

 حقوقی حمل است که چار چوب قوانین بین المللی و روش عملیاتی کردن این گامها را نشان داده است

 

 ی بارتسهیل شکل گیری شرکت های لجستیک و حمل ترکیب

از ارکان اصلی صنعت لجستیک پیشرو و کار امد است این شرکت هوا بوا ارائوه   یکی  های ارائه دهنده خدمات لجستیک،  شرکت

اساسی در   نقشی(  خدماتی یکاارچه مبتنی بر فناوری اطالعات و بهینه سازی شده برای مشتریان خود )صنایع و کسب و کار ها

. یکوی از پویش نیواز هوای للی دارندی تمام شده کاال و افزایش رقابت پذیری صنعت و تجارت در عرصه بین المهاهزینهکاهش  

شرکت هایی است که بتوانند خدمات لجسوتیک را بوه طوور یکاارچوه ارائوه دهنود و   وجود  حمل ترکیبی و لجستیک کار آمد،

کاال را مدیریت و بهینه سازی نمایند. شرکت هوای لجسوتیک در واقوع کواربران اصولی مراکوز لجسوتیک   تأمینتمامی زنجیره  

این بخش را   وریبهره  فرایند حمل بین شیوه های مختلف و ارائه خدمات ارزش افزوده لجستیک در مراکز،  هستند و با مدیریت

 افزایش میدهند.
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 به کار گیری ابزار های نوین حمل ترکیبی

مختلوف یکی دیگر از الزامات حمل ترکیبی استفاده از ابزار و تجهیوزات مناسوب بورای تسوهیل تبوادل کواال بوین شویوه هوای 

 ی است.ونقلحمل

کانتینری اسوت.   ونقلحمل  ایجادسرعت ان در دنیای امروز  پیدا کردن  افزایش    ریلی  ونقلحملتوسعه  روشها درشک یکی از  یب

اسوت. کوانتینر تنهوا شویوه حمول پیشورفت شده و رو بوه  کاالها جایگاه رابت ونقلحملکانتینری در صنعت  ونقلحملجایگاه  

تا انتقوال بوار بوین  یافتهتوسعه ،ونقلحملشیوه های متعدد و گوناگونی در   یافتهتوسعه  کشورهایترکیبی نیست. هم اکنون در  

شیوه های مختلف را تسهیل کند. یکی از مشکالت استفاده از حمل کانتینری، مسئله مدیریت کانتینر است. از انجا کوه عموموا 

ها باید پس از پایان سفر به این شرکتها در بنوادر تحویول داده   کانتینر  کشتی رانی مالکیت کانتینر ها را بر عهده دارند،  خطوط

از  یکوی شوند که همین بازگشت کانتینر خالی هزینه مضاعفی برای شرکت فورواردر ودر نهایوت صواحب بوار ایجواد موی کنود.

این سامانه ها بازگشت کانتینر بوه بنودر حتوی   در  سامانه های مدیریت کانتینر است.  استفاده از  هاهزینهراهکارهای کاهش این  

 ی اضافه جلوگیری می کند.هاهزینهمی گیرد واز االمکان با بار صورت 

 

 ستیک وپایانه های ترکیبی حمل بارایجاد مراکز لج

مراکز لجستیک وپایانه های ترکیبی است که در این سوند   توسعه  پنجمین ستون در راستای رسیدن به سیستم لجستیک کارا،

لجستیک اسکلت بندی شبکه ملی لجستیک را تشکیل می دهند و زیر ساخت   مراکز  به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

 های الزم برای حمل بار در مسافت های طوالنی با ریل و توزیع منطقه ای با جاده را فراهم می کنند.

باره این پنج راهکار همان گونه که پیش ترنیز اشاره شد وابستگی این راهکارها به یکدیگر برای نیل بوه لجسوتیک   نکته مهم در

 مراکز لجستیک بدون شرکت های خودمات لجسوتیک، سوامانه هوای اطالعواتی، سیسوتم حمول کوانتینری  کارا است. در واقع

ابراین این سیاست ها باید بطور مداوم دنبال شوند تا در تعامل بوا بن  ؛وتجهیزات هوشمند، یک زیر ساخت بال استفاده خواهد بود

 یکدیگر به عملکرد مطلوب برسند.

 

 و پیشنهاداتنتیجه گیری 

چه جاده ایی وچه ریلی بوه   ونقلحملترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است مزیت های هردو    ونقلحملآنچه که در خصوص  

بوا  ونقولحملتوسوط ترکیوب ایون شویوه  ی گزاف حمول درب بوه دربهاهزینهریلی در  ونقلحملطوری که ضعف سیستم 

ترکیبی جاده ای و ریلی و تاسیس بنادر خشک   ونقلحملگرایش پیدا کردن به    و  ؛سیستم جاده ای تحت پوشش قرار میگیرد

که حمل بارهای کانتینری را آسان می کنود و مودیریت آنهوا را بهبوود ا به وجود آمدن این بنادربسیار مورر خواهد بود. بکاری  

 می بخشد.

بارها در مسیر طوالنی می تواند با ریل جابه جا شود ودر بنادر خشک که تجهیز شده به سیستم های تخلیه و بارگیری وجوود 

وکاهش  وریبهرهجاده ایی توزیع گردد که این امر باعث باالرفتن   ونقلحملتخلیه کرد و توسط    آهنراهدارد می تواند بار را از  

 مصرف سوخت وکاهش آلودگی هوا می گردد.
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بار در بین بنادر خشک ومراکز عرضه و تقاضا و کم شودن مالیوات در   ونقلحملی انگیزشی در  هاروشبدیهی است استفاده از  

ترکیبوی در صواحب کواال و صواحبان   ونقولحملصورت تعداد مشخص شده تردد می توانود انگیوزه کوافی بورای اسوتفاده از  

 جاده ای به وجود آورد. ونقلحمل

 لویت هایی به شرح زیر وجود دارد.وبار اکاال وحمل  تأمینبا بررسی نتایج و راهکارهای حاصل از بررسی زنجیره 

 جاده ای ونقلحملریلی و  ونقلحملترکیبی و استفاده از هر دو شیوه  ونقلحمل .1

 آهنراهبرای سرعت بخشیدن در اتصال به بنادر مهم به  آهنراهبرنامه ریزی  .2

دارای برناموه مونظم وبوا اولویوت سویر  (قطار باری نیز مشابه قطار های مسافری )حداقل یک قطار در هر مسویر .3

 قطارهای باری با کاالهایی که دارای تاریخ انقضاء هستند نسبت به حمل تولیدات کارخانه ها دیگر انجام شود.
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